
Sycylijska przygoda - pierwsza mobilność  uczniów w ramach programu „Erasmus +”. 

 Pierwszego marca 2015 roku uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunami 

wyruszyli na Sycylię. Lot Kraków- Monachium- Palermo przebiegał bardzo szybko i bez 

zakłóceń. Na lotnisku w Palermo gorąco powitała nas delegacja nauczycieli oraz grupa 

uczniów wraz z rodzicami, którzy bardzo szybko zaopiekowali się nami. Każdy uczeń ze 

swoim projektowym partnerem udał się do Alcamo, niedużej miejscowości na północy 

Sycylii. Niedzielne popołudnie uczniowie spędzili w rodzinach, zobaczyli również zatokę 

tuńczyków. Kolejne dni upływały na poznawaniu rówieśników ze szkół partnerskich oraz 

kultury i zwyczajów sycylijskich. Głównym tematem  tej mobilności były  gry kooperacyjne, 

zatem każda szkoła przeprowadziła  swoją grę angażując pozostałych partnerów. 

Najistotniejsza dla uczestników okazała się współpraca i dobra zabawa w myśl sentencji, 

którą umieszczono na ścianie sali gimnastycznej: „ Jeśli chcesz dotrzeć pierwszy, biegnij sam. 

Jeśli chcesz dobiec dalej, biegnij z innymi”. Rozstrzygnęliśmy również konkurs na logo 

naszego projektu „ J’ai ma place au collège” („ Mam swoje miejsce w gimnazjum”).  

Zwycięzcą został projekt szkoły hiszpańskiej, ale  propozycja naszej gimnazjalistki Zuzanny 

Jonkisz, cieszyła się dużym powodzeniem i uplasowała  na drugim miejscu.  

Największym wyzwaniem dla uczniów było przeprowadzenie gry kooperacyjnej, którą 

wspólnie wymyślili w międzynarodowych grupach. Każda ekipa wylosowała akcesoria  

( piłeczki, klocki, pachołki itp.), które należało wykorzystać w swojej grze. Jak się okazało, 

zadanie nie było takie  proste. Dodatkowo dochodziła bariera językowa. Jednak uczniowie 

znaleźli skuteczny  sposób komunikowania się, a przede wszystkim współpracy i cel został 

osiągnięty. 

Podczas pobytu w Alcamo wzięliśmy udział w koncercie oraz  wspólnym  spotkaniu  

rodzin i uczniów szkoły goszczącej. Odwiedziliśmy również Urząd Miasta, gdzie gościły nas  

lokalne władze, a potem zwiedziliśmy  Muzeum Sztuki Współczesnej.  

Bardzo interesująca była wycieczka do Segesty. Jest to miasto, położone na wzgórzu 

Monte Barbaro, na wysokości ok. 400 m n.p.m. w odległości 10 km od Alcamo  

i Castellamare del Golfo. Zobaczyliśmy ślady zabudowy miejskiej starożytnej Segesty, 

pozostałości fortyfikacji i ruiny pochodzącego z połowy III w. p.n.e. teatru, częściowo 

wbudowanego w zbocze Monte Barbaro. Z teatru, mogącego pomieścić na widowni ponad 

3000 osób, rozciąga się daleki widok w kierunku Castellamare del Golfo. Podziwialiśmy 

również dorycką świątynię, która powstała  w ostatnich 30 latach V w. p.n.e. 

W przeddzień powrotu do kraju udaliśmy się do Palermo- gospodarczej, kulturalnej  

i turystycznej stolicy Sycylii. Pomimo chłodnej i  deszczowej pogody, zwiedziliśmy Pałac 

Królewski (Palazzo Reale lub Palazzo dei Normani), który od roku 1946 jest siedzibą 

Sycylijskiego Zgromadzenia Regionalnego; kaplicę Capella Palatina z arabsko-bizantyjskim 

sklepieniem stalaktytowym, katedrę Santa Rosalia, gdzie mieszczą się groby królewskie  

i stąpa się po posadzkach liczących 700 lat. 

Na Piazza Pretoria zobaczyliśmy  XVI-wieczną fontannę, dzieło florenckiego rzeźbiarza 

Francesco Camilliani, następnie kościół Martorana (Santa Maria dell'Ammiraglio), a na 

koniec Teatro Massimo (Teatr Wielki). 

 Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i gościnnością sycylijskich rodzin, nic więc 

dziwnego, że pożegnanie było wzruszające, a nawet nie zabrakło ukradkiem ocieranych łez.  

Wzbogaceni o nowe przyjaźnie, doświadczenia, doznania zarówno kulturalne jak i kulinarne, 

wróciliśmy do kraju. Już wkrótce kolejna podróż, tym razem do Rumunii, a wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia bloga projektu oraz do lektury nowego kącika 

Gimgazetki „ Z pamiętnika podróżnika Erasmus+”. 


