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NEWSLETTER Nr 3 

Erasmus+ in (1-7 April 2019) 
 

Wtorek 

Wszyscy uczestnicy projektu, uczniowie i ich hostowie, ale też nauczyciele, zebrali 

się w szkole na pierwszym spotkaniu. Oglądaliśmy filmy o tematyce zapobiegania 

przemocy w szkole, wykonane przez każdą z międzynarodowych grup. Na ich bazie 

przeprowadzaliśmy dyskusje i szukaliśmy rozwiązań poruszanych tam problemów. 

 Grupa z każdego kraju przywiozła ze sobą tradycyjne jedzenie, a razem 

stworzyliśmy „Food Fair“, częstując się wzajemnie swoimi potrawami, a zarazem 

próbując nowych smaków. Później odbyło się głosowanie nad wyborem piosenki, 

która reprezentowałaby nasz projekt.  

 

 

 

 

 

 

Środa 

Dzień rozpoczęła wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, po którym 

oprowadził nas przewodnik Łukasz Darski. Przybliżył nam czasy komunizmu 

i II wojny światowej. Po lunchu zwiedzaliśmy starówkę Gdańska. Poznaliśmy wiele 

pięknych zakamarków, kościołów i uliczek oraz usłyszeliśmy mnóstwo 
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interesujących ciekawostek historycznych, często nawet nie znanych dla 

mieszkańców Gdańska.  

 

Czwartek 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie z byłym Prezydentem 

Rzeczpospolistej Polski Lechem Wałęsą. Na wstępie,  w krótkim filmie 

dokumentalnym przybliżono nam jego biografię i osiągnięcia. Mieliśmy 

niepowtarzalną okazję, aby zadać mu różne pytania i poznać jego punkt widzenia na 

wiele aspektów dzisiejszego świata. Po powrocie do szkoły, wzięliśmy udział w lekcji 

ekonomii, podczas której odbyła sie symulacja procesu inflacji. Po dniu pełnym 

wrazeń odbyły się warsztaty o dyskryminacji.  
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Piątek 

Wybraliśmy się na wycieczkę autokarową. Naszym pierwszym przystankiem był 

Zamek w Malborku założony przez Krzyżaków. Dzięki tym odwiedzinom mogliśmy 

cofnąć się w czasie do średniowiecza. Następnie odwiedziliśmy Toruń, w którym 

nauczylismy się sami wypiekać pierniki! 
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Sobota 

Wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących platformy etwenning. Dzięki niej 

mogliśmy podzielić się ze sobą wspomnianiami, zdjęciami czy przemyśleniami ze 

wspólnie spędzonego tygodnia pełnego przygód. Naszym kolejnym zadaniem były 

próby śpiewania wybranego wcześniej hymnu projektu, „Imagine“. W końcu 

nadszedł czas na ewaluację, a następnie wręczenie certyfikatów uczestnictwa 

i drobnych upominków. To był ostatni dzień naszych warsztatów. Każdy z nas wrócił 

o domów bogatszy w wiedzę, nowe doświadczeniae, zdolności komunikowania się 

z innymi. Poznaliśmy nowe kultury i wspaniałych przyjaciół.  Żegnaj Gdańsk, 

żegnajcie przyjaciele! Do zobaczenia wkrótce w Szwecji!  


