
 

Projekt naszej wymiany w ramach programu COMENIUS dobiegł już końca. Po prawie dwóch 

latach jego trwania , po wszystkich powitaniach i rozłąkach, po wielu trudach i przyjemnościach , 

nadszedł czas, aby go podsumować.  

 COMENIUS to jeden z 4 programów sektorowych programu Unii Europejskiej pt. „Uczenie się 

przez całe życie”. Zadaniem programu jest rozwijanie wśród dzieci, młodzieży, jak i kadry 

nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia ich wartości,     

a także pomoc w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych            

dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Partnerami tego projektu jest 27 krajów UE, a w tym m.in.:  Włochy, Francja, Wielka Brytania,            

no  i oczywiście my – Polska. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli 22 szczęśliwców z naszej 

szkoły skorzystało z tej niecodziennej okazji i wzięło udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu,     

które zyskało tytuł: Skoolbridges: Chat, write’n’play  

Oto nasz ‘dream team’ czyli drużyna marzeń: 

1. Abczyńska Jagoda  

2. Ginter Patrycja  

3. Stypulska Joanna  

4. Ratkowski Krzysztof 

5. Ratkowski Paweł  

6. Jasnosz Sebastian 

7. Kleinowska Magda 

8. Rediger Aleksander 

9. Weiner Daria  

10. Muttke Konrad 

11. Padrak Irmina  

12. Puchalska Klaudia  
13. Szamocki Jakub  

14. Fiedurek Kacper 
15. Olkiewicz Marta  

16. Barabasz Karolina 
17. Biniecka Jagienka 
18. Bojarowska Julia  

19. Królewicz Eliza 

20. Rehmus Kaja 

21. Rudnik Filip  
22. Słowińska Justyna  

p. Wiesława Landowska, 

p. Monika Gorzka, 

p. Katarzyna Kościńska 

p. Edmund Zająkała 

 Pierwszym etapem było napisanie przez nauczycieli ciekawego projektu wymiany,             

który musiał stanąć do konkursu. Spośród setek albo nawet i tysięcy wniosków nasz otrzymał środki 

potrzebne na realizację. Potem przyszedł czas na nawiązanie kontaktów za pośrednictwem 

współczesnych mediów. - Dzięki Panie za Facebook’a!- Każdy z nas napisał swój życiorys i umieścił go 

na specjalnej stronie internetowej. Potem przesyłaliśmy sobie filmiki o nas, czatowaliśmy                    

na portalach społecznościowych,  spotykaliśmy się na skypie i robiliśmy wszystko, aby znaleźć dla 

siebie wymarzonego partnera. Długo wyczekiwanym wydarzeniem była wizyta naszych francuskich 

partnerów w Polsce. W naszej ojczyźnie wspólnie szukaliśmy śladów historii polsko-francuskiej. 

Byliśmy w Warszawie, Krakowie, Oświęcimiu, Gdańsku i Toruniu. Tutaj zaczęliśmy również prace     

nad naszą sztuką, pisaliśmy scenariusz, przydzielaliśmy role, opracowywaliśmy scenografie.  



Niestety wizyta naszych przyjaciół trwała niespełna dwa tygodnie, więc po rozstaniu prace 

kontynuowaliśmy już osobno. Na szczęście żyjemy w czasach, gdzie można swobodnie komunikować 

się nawet z innego krańca europy. Po półrocznej rozłące dream team ponownie spędził ze sobą 10 

wspaniałych dni.  Wspólnie zwiedzaliśmy Paryż, Valenciennes, Maubeuge, kopalnię węgla, cały czas 

nie zapominając     o pracy nad naszą sztuką.  A potem to już tylko próby, próby i próby… aż nadszedł 

czas naszej wielkiej premiery! Dzień, w którym wszystkie nasze trudy zostały nagrodzone. To był 

fantastyczny dzień!  


