
Projekt:

Moje pasje 
– moją przyszłością 

(my passion – my future)
Czas trwania projektu: 

01.10.2017 - 30.09.2019

cel główny projektu – stwarzanie uczniom 
możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań,  
a także wzrost umiejętności komunikowania się  

w języku angielskim i wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych  
podczas realizacji działań projektowych.

szkoły uczestniczące:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  

w Gostyninie – Polska
- CEIP REINO DE MURCIA – Hiszpania

- 37 Dimotiko Sxoleio Irakleiou Kritis – Grecja
- Osnovna skola „Antun Gustav Matos” 

Vinkovci – Chorwacja

strona projektu:  
https://twinspace.etwinning.net/45846
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PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

w PolscE
W dniach 22-28 kwietnia nasza szkoła gości-

ła partnerów projektu. Do Gostynina przyjechała 
12-osobowa grupa uczniów i 14-osobowa grupa 
nauczycieli z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii. 

Podczas tygodniowego pobytu staraliśmy się po-
kazać naszym partnerom to, co najciekawsze w szko-
le, mieście i poza nim. Goście uczestniczyli w wielu 
ciekawych lekcjach, szkoleniach i uroczystościach. 
Zorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki Brytyjskiej, Erasmus Day, piknik wiosenny, 
dyskotekę. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej 
– Nasze miasto jest ciekawe.

Goście zostali też zaproszeni do Centrum Kultu-
ry na przedstawienie przygotowane przez naszych 
uczniów „O Maćku, który szukał tego, co jest bardzo 
blisko”. Spotkali się też z burmistrzem Gostynina – 
panem Pawłem Kalinowskim w Urzędzie Miasta. 
Byli obecni podczas uroczystego odsłonięcia mu-
ralu Hołd ruski. Nauczyciele mieli okazję poznać 
naszego gostynińskiego rzeźbiarza, pana Tadeusza 
Biniewicza. Artysta opowiedział o swojej pracy i pla-
nach na przyszłość, pokazał obrazy i rzeźby. 

Podczas pobytu w Polsce zorganizowane zostały 
dwie wycieczki: do Torunia i do Warszawy. W Toruniu 
goście zwiedzili Młyn Wiedzy oraz piękną Toruńską 
Starówkę. Szczególne wrażenie wywarła na nich wizy-

ta w Muzeum Piernika, gdzie poznali rytuały związane 
z wypiekiem tych toruńskich specjałów i mogli samo-
dzielnie przygotować pamiątkowe pierniki. W stolicy 
zwiedziliśmy Starówkę oraz Stadion Narodowy. War-
szawa zrobiła także duże wrażenie na naszych gościach. 

Uczestnicy projektu spędzili u nas tydzień bogaty 
w rozmaite wydarzenia i atrakcje. Staraliśmy się ugościć 
ich najlepiej jak potrafiliśmy i pokazać to co uznaliśmy za 
warte pokazania. Nauczyciele i uczniowie włożyli wiele 
pracy w przygotowanie wizyty. Znakomicie spisały się 
rodziny goszczące uczniów, wspaniale organizując im 
czas i uatrakcyjniając pobyt w naszym mieście. Było 
warto – partnerzy zadowoleni, pełni wrażeń i wspo-
mnień bezpiecznie powrócili do swoich krajów. Jesienią 
czeka nas kolejna wizyta w ramach projektu – tym ra-
zem odwiedzimy Grecję. 

Renata Zalewska



Mija kolejny semestr realizacji projektu. Kluby 
Erasmus+ pracowały nad zadaniami projektowymi 
uczestnicząc w zajęciach językowych (prowadzonych 
przez p. Agnieszkę Grusiecką i Kasię Sosnowską) oraz 
informatycznych (prowadzonych przez p. Renatę Kuź-
niewską). W styczniu i w lutym grupa uczniów z klasy 
VIa przygotowała film „Moja szkoła”.

W drugim semestrze wiele czasu poświęciliśmy na 
przygotowania do marcowej wizyty w Hiszpanii oraz 
zorganizowanie kwietniowej wizyty w naszej szkole. 

w HiszPanii
W dniach 4-10 marca 2018 grupa uczniów (Wero-

nika Pac, Lidia Waćkowska, Mikołaj Krysiak i Oliwia 
Serwach) i nauczycieli (Renata Zalewska, Renata Kuź-
niewska, Elżbieta Jagodzińska i Anna Szczepanow-
ska) uczestniczyła w pierwszej wizycie szkoleniowej 
w Hiszpanii. Odwiedziliśmy naszych partnerów ze 
szkoły CEIP REINO DE MURCIA w pięknym mieście 
Murcja. Uczniowie zamieszkali u rodzin, które przyjęły 
ich niezwykle serdecznie i gościnnie. Dzieci brały udział 
w rozmaitych zajęciach i konkursach doskonaląc swoje 
umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznając 
kulturę i zwyczaje rówieśników z partnerskich państw. 

Nauczyciele także uczestniczyli w zajęciach i szko-
leniach, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe 
i wymieniając doświadczenia. 

W wolnym czasie gospodarze starali się pokazać 
nam najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w mie-
ście, zabytki i muzea. Podziwialiśmy Stare Miasto 
z najsłynniejszą budowlą - gotycką katedrą Santa 
María. Był też czas na inne atrakcje – kręgle, tram-
poliny i pokoje zagadek (Escape rooms). Ważnym 
punktem wizyty było spotkanie w Ratuszu z burmi-
strzem Jose Ballesta, który opowiedział nam o mie-
ście, jego atrakcjach i bogatej historii.

Gospodarze zorganizowali także wycieczkę do 
Cartageny. W tym historycznym nadmorskim mie-
ście zwiedziliśmy ruiny teatru rzymskiego, budynki 
Starego Miasta i port. 

Gościnność gospodarzy, piękna słoneczna pogo-
da i atrakcje, które towarzyszyły nam codziennie 
sprawiły, że z żalem opuszczaliśmy Murcję. 


