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 W dniach 18-22 października 2021 r. w gilowickim liceum gościli uczniowie               

i nauczyciele ze szkół partnerskich: Portugalii, Rumunii, Słowenii, Turcji i Włoch. Mimo 

że projekt rozpoczął się 1 listopada 2020 r. było to dopiero pierwsze spotkanie. Za to 

bardzo udane. Głównym jego celem było poznanie historii górnictwa w krajach 

partnerskich oraz porównanie tradycji i zwyczajów górniczych w różnych częściach 

Europy (i nie tylko).  

 

 

 

Poniedziałek, 18 października. 

 Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania, zabaw integracyjnych                            

i zwiedzania szkoły. Goście bardzo szybko się zadomowili. Były prezentacje na temat 

górnictwa a po południu podglądanie żubrów w pokazowej zagrodzie w parku 

pszczyńskim.  



Wtorek 19 października 

Dzień przyniósł wyprawę do serca 

polskiego górnictwa, czyli 

katowickiego Nikiszowca, gdzie 

pod czułą opieką lokalnych 

przewodników poznawaliśmy 

życie na tradycyjnym górniczym 

osiedlu. Wiedzę na temat historii 

Śląska pogłębiliśmy zwiedzając 

Muzeum Śląskie w centrum 

Katowic a spacer po Strefie 

Kultury pokazał w jaki sposób 

można atrakcyjnie wykorzystać 

tereny pokopalniane.  

 

 

 

Uroku spacerowi dodawała piękna, słoneczna pogoda, która towarzyszyła nam do końca 

projektowego spotkania i umilała gościom jesienny pobyt w Polsce. 

 



Środa, 20 października 

Postawiliśmy na profesjonalną wiedzę z najwyższej, akademickiej półki. Dzięki 

uprzejmości Akademii Górniczo – Hutniczej    

w Krakowie cała grupa uczestniczyła                       

w wykładach i laboratoriach poświęconych 

górnictwu i jego roli we współczesnej 

gospodarce. Będąc w stolicy Małopolski nie 

można było oczywiście pominąć spaceru 

śladami najwspanialszych krakowskich 

zabytków. Tym razem rolę przewodników 

pełnili uczniowie.   

 

 

 

Czwartek, 21 października  

Tego dnia przyszła pora na zweryfikowanie teorii poprzez zjazd pod ziemię, prosto           

w 320 – metrowe czeluści kopalni „Guido” w Zabrzu. Tym razem ponownie przewodnicy 

czarowali gości swoimi opowieściami o pracy górnika przeplatając je licznymi żartami    

i anegdotami.  



 

 

Piątek, 22 października  

Ostatni dzień spotkania, piątek, 

spędziliśmy w szkole. Nie znaczy to jednak, 

że było mniej atrakcyjnie niż w poprzednie 

dni. Już od rana uczestników spotkania 

rozkręcił zespół folklorystyczny 

„Górzanie”, dla którego nie ma rzeczy 

niemożliwych, np. obcokrajowcy 

śpiewający poprawną polszczyzną                

„W zielonym gaju ptaszki śpiewają”.  

Cały dzień obfitował w liczne atrakcje, spotkanie online z tureckimi uczniami, którzy 

nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, pracę w międzynarodowych grupach nad wspólną 

kolekcją wrażeń z całego tygodnia pobytu. I wreszcie, uroczyste zakończenie spotkania 

z certyfikatami i projektowym tortem!  

 

 

 



Spotkanie niestety już się zakończyło, ale projekt dopiero się rozpędza. Kolejne 

spotkanie już w marcu w Turcji. Nie możemy się już doczekać. Póki co, bierzemy się do 

pracy. I niezmiernie cieszymy się, że Unia Europejska daję nam możliwość 

uczestniczenia w projektach, które są niesamowitą przygodą, wspaniałą lekcją 

otwartości i tolerancji oraz szansą na doskonalenie języków obcych.  

 

Zobacz kolekcję Wakelet, efekt      

pracy uczniów w międzynarodowych 

grupach; 

https://wke.lt/w/s/Igtahy 

 

 

oraz kanał YouTube naszego 

projektu: 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKQbKZ6sv1tx2vCVNDED5fg  

 

 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwke.lt%2Fw%2Fs%2FIgtahy%3Ffbclid%3DIwAR29eoZj_5PLbr5eSGfLdrukee6N6qlK8Hr8qBKCBytuZs-AJcWCrv6EdZs&h=AT2VtYPcePEEosdSlf9w1DfFXvML2pBfVAtNSPoToTFxHfq7jLPB0FVgRhVDl_J8lzCBx3PLAQ5UCZe4hq8-cPoLmhkLiJYgBvXdv6d8jNMFloKi-1MZZjXhKsjY_gUCHg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0vqQMbefGR2HHS7USo9QugQnRzQiOFh15JabRMS9ECBWDYeuLl30zXFt_DiGje-Z5vjuZgN8MZYTaezpmf8Yt7jcW0Tmiw5XxfmAj7_l-o-1fcICpEgCwstyPkG1v52V75DofeXRD70_rULHvV_TfWrAr3aA87O2CG46mIWAdyr5Wl6MiU9OlTSf89FTaxrW2piNvP
https://www.youtube.com/channel/UCKQbKZ6sv1tx2vCVNDED5fg

