
Partnerzy „Erasmus +” w Bestwince 
 

Od 10 do 17 października 2015 roku nasze gimnazjum gościło 39 uczniów 

 i 17 nauczycieli - partnerów projektu „J’ai ma place au collège”, realizowanego w ramach 

programu „Erasmus +”. Na tydzień nasza mała miejscowość zamieniła się  

w międzynarodową metropolię. W szkole, a nawet w domach rozbrzmiewały różne języki: 

angielski, francuski, portugalski, włoski, rumuński i grecki. Jak się okazało, każdą barierę 

językową można łatwo pokonać dobrym gestem i uśmiechem. Czas spędzony w Polsce był 

bardzo pracowity i skupiał się wokół tematu: „Wspólnie walczymy przeciwko uzależnieniom 

i przemocy”. 

W poniedziałek uczniowie przedstawili prezentacje na temat zagrożeń, jakie niosą  

ze sobą uzależnienia. Wśród współczesnych nałogów znalazły się nie tylko nikotyna, 

narkotyki czy alkohol, ale również gry komputerowe, gry hazardowe, Internet i portale 

społecznościowe, a nawet zakupy. Wtorkowe zajęcia zostały przeznaczone na pracę  

w międzynarodowych grupach nad plakatami o wspomnianej tematyce. Natomiast  

po południu nasi goście wyjechali do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Zwiedzanie tego szczególnego miejsca uświadomiło uczestnikom projektu, do jakich form 

przemocy może posunąć się człowiek ogarnięty nienawiścią…  

Kolejnego dnia obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który w tym roku zyskał 

nowy, międzynarodowy wymiar za sprawą koncertu przeciwko uzależnieniom i przemocy, 

odbywającego się w ramach Święta Muzyki. Gościliśmy w naszym gimnazjum nie tylko 

delegacje zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, ale również reprezentację władz 

samorządowych: zastępcę wójta p. mgr Marcina Kanika, przewodniczącego Rady Gminy p. 

mgr Jerzego Stanclika, dyrektora Gminnego Zespołu  Obsługi  Szkół i  Przedszkoli  p. mgr 

Arkadiusza Maja, radnego powiatu p. Grzegorza Gawędę, sołtysa Bestwinki panią Teresę 

Paruch- Ryś, dyrektorów okolicznych szkół, przewodniczącego Rady Rodziców przy 

Gimnazjum w Bestwince p.  Zbigniewa Michałka, redaktora naczelnego Magazynu 

Gminnego p. mgr Sławomira Lewczaka oraz Odile Bayot konsultantkę regionu śląskiego  

z ramienia Wallonie – Bruxelles International. Nasz koncert uświetnili nie tylko partnerzy 

programu „Erasmus +”, ale również uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Fundacji 

Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie, chór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince 

oraz gość specjalny zespół CON FUOCO BAND z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

„Art” w Czechowicach- Dziedzicach pod batutą p. mgr Urszuli Jagiełki – Szkucik. Podczas 

koncertu panowała wyjątkowa atmosfera, cała sala zamieniła się w jedną, śpiewającą  

i tańczącą rodzinę. Przekonaliśmy się, że bez względu na kraj pochodzenia, język, 

upodobania mamy podobne problemy i marzenia… I chyba nie było nikogo w sali, kto nie 

uświadomiłby sobie, jak prawdziwie brzmią słowa wspólnie wykonanej piosenki  „Bo świat 

to my, my dzieci jego, to my piękniejsze tworzymy dni, wszystko dla niego”.  

Kolejny dzień poświęciliśmy na wycieczkę kulturalno-krajoznawczą do Krakowa. 

Uczestnicy zobaczyli grotę ze smokiem, Wawel, katedrę, dzwon Zygmunta, Kościół 

Mariacki, Sukiennice oraz  multimedialne Muzeum Miasta Krakowa pod Sukiennicami. 

Pomimo niesprzyjającej aury wszyscy wrócili zadowoleni i w dobrych nastrojach. 

Ostatni dzień pobytu naszych gości upłynął na wspólnych zajęciach w szkole. 

Uczniowie wraz ze swoimi partnerami wzięli udział w lekcjach chemii, wiedzy  

o społeczeństwie i wychowania fizycznego. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, dlatego 

nasze gimnazjalistki ubrane w stroje regionalne uczyły zebranych tańczyć i śpiewać  

„Zasiali górale”. Dodatkowo zorganizowaliśmy mecze siatkówki oraz rozgrywki w tenisie 

stołowym dla chłopców, a dla dziewcząt aerobik i zumbę. Popołudnie spędziliśmy  



w Bielsku-Białej, przybliżając gościom najważniejsze obiekty miasta: Zamek Sułkowskich, 

plac Chrobrego, kamienice, katedrę Świętego Mikołaja oraz współczesne zabudowania.  

Nic dziwnego, że rozstanie nie było łatwe i mamy nadzieję, że ten tydzień pozostanie 

na długo w naszej pamięci. 

Przedsięwzięcie wymagało ogromnego zaangażowania zarówno ze strony nauczycieli, 

organizatorów, jak i ze strony rodziców, którzy gościli uczniów. Pragniemy gorąco 

podziękować wszystkim rodzicom za wspaniałe przyjęcie naszych przyjaciół, za trud, wysiłek 

i wszelką pomoc. Niewątpliwie bez nich nie udałoby się tak wiele osiągnąć.  

Nasza szkoła po raz pierwszy była organizatorem takiej wymiany i  z pewnością cała 

społeczność szkolna wzbogaciła się o nowe, cenne doświadczenia i przeżycia.  


