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Po raz pierwszy o Grecji i jej zabytkach  usłyszałam na lekcji języka polskiego          

i historii w szkole podstawowej. Od tego czasu pozostaję pod duŜym wraŜeniem 
tego kraju. Chętnie oglądam programy edukacyjne i podróŜnicze na jego temat. Lu-
bię czytać mity, w których kryje się tyle mądrych przesłań dla współczesnych ludzi, 
śledzę reklamy biur podróŜy i marzę, Ŝe kiedyś zwiedzę urokliwe zabytki Grecji. 
Mam nadzieję, Ŝe moje marzenia spełnią się juŜ wkrótce i uda mi się zobaczyć cu-
downy Akropol… 

Grecja kojarzy mi się z 
mocnym, jasnym słońcem, pięknymi 
plaŜami, kobiercami kwiatów, 
przejrzystym powietrzem, radosnymi 
rozmowami ludzi siedzącymi wie-
czorami w kafejce.  

Chciałabym poznać Greków, 
porozmawiać o tradycyjnych greckich 
potrawach, poznać receptury ich 
przyrządzania. Wiem, Ŝe Grecy 
odŜywiają się zdrowo i smacznie 
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Grecja –  kraj nad Morzem Śródziemnym o tradycji sięgającej staroŜytności 

zarazem, a ja jestem wielkim smakoszem.  
Wyjazd w ramach projektu COMENIUS będzie równieŜ dla mnie okazją do 

poznania moich greckich rówieśników. Jestem  ciekawa, czy znajdziemy wspólne 
tematy do rozmowy. Mam nadzieję, Ŝe tak jak my tu w Polsce, tak oni w Grecji na-
rzekają na szkołę, bez której  przecieŜ nie da się Ŝyć. 

Myślę, Ŝe wycieczka do Grecji będzie podróŜą mojego Ŝycia. Zaopatrzona w 
zdobyte wiadomości i zakupione przewodniki, poszerzę swą wiedzę o świecie i na-
będę nowe i ciekawe doświadczenia. Do wyjazdu motywuje nie tylko pasja wzboga-
cania wiedzy o świecie, ale równieŜ chęć poznania ludzi, ich zwyczajów, języka, kul-
tury, sposobu Ŝycia. Pragnę zrozumieć, co nas łączy, ale równieŜ i co dzieli. 
              
 

Katarzyna  

 
 
 

Długo czekałam na mój wyjazd za granicę z programu COMENIUS i wreszcie 
jest. Oczywiście  ogromnie się z tego powodu cieszę.  

Po pierwsze, spędzę tydzień z młodzieŜą z innych krajów, z którą porozu-
miewać będę się mogła tylko w języku angielskim. Myślę, Ŝe będzie to dla mnie bar-
dzo ciekawe i interesujące  doświadczenie, zwłaszcza Ŝe język angielski bardzo lubię 
i chętnie go podszkolę.   

Kolejnym wspaniałym przeŜyciem będzie moŜliwość poznania Grecji. Oczy-
wiście, słyszałam bardzo duŜo ciekawych rzeczy o tym kraju. Jego korzenie tkwią w 
staroŜytności, co oznacza, Ŝe na jego terenie znajduje się wiele pięknych i starych za-
bytków. Szczyci się bardzo bogatą i ciekawą historię. Jest połoŜone nad Morzem 
Śródziemnym i ma bardzo ciepły klimat.  
 



Saloniki,    drugie pod względem wielkości miasto w Grecji 

Cieszę się, Ŝe, gdy tu w Polsce będzie zimno i deszczowo, będę mogła korzy-
stać z upalnego słońca, przedłuŜając sobie lato. Mam teŜ nadzieję, Ŝe zdołam wrócić 
opalona;)) 

Dzięki swemu wyjazdowi poznam wielu nowych ludzi, zresztą nie tylko z 
Grecji, i chętnie zapoznam się z ich kulturą, zwyczajami  i tradycją. Myślę teŜ, Ŝe bę-
dę mogła się z nimi zaprzyjaźnić. 

Wyjazd do Grecji będzie dla mnie niesamowitym wydarzeniem i mam nadzie-
ję, Ŝe nigdy go nie zapomnę;)) 
 

Kasia 
 

 
 
 

JuŜ wkrótce w ramach realizowanego przez szkołę projektu COMENIUS wy-
ruszę w tygodniową podróŜ do Grecji – do Salonik. 

 
 

 
 
 

           
UwaŜam, Ŝe ten wyjazd to wspaniała wycieczka, dzięki której będę mogła po-

znać tradycję innego kraju. Będę miała takŜe okazję doskonalić język angielski, któ-
rym mamy posługiwać się z innymi uczestnikami spotkania w Salonikach. Chcę za-
wrzeć nowe przyjaźnie z rówieśnikami z innych szkół europejskich. Mam nadzieję, 
Ŝe nawet po odjeździe będziemy utrzymywać ze sobą kontakt. Ta wycieczka jest dla 
nas wszystkich bardzo waŜna, poniewaŜ otwiera nam oczy na świat i kształtuje na-
szą wyobraźnię. 



           
  

 
 

 
 
 

Jak traktuję wycieczkę do Grecji? Jako wyjazd edukacyjny, krajoznawczy czy 
moŜe chęć zaspokojenia ciekawości świata? Myślę, Ŝe wszystkie określenia są dobre. 
Ale najlepiej pasuje „wyjazd edukacyjny”, gdyŜ COMENIUS to edukacja między kra-
jami Europy, to poznawanie świata poprzez naukę, to nowe znajomości, nowi kole-
dzy, ale przede wszystkim to radość podróŜowania. 

KaŜdy cieszy się, gdy pozna jakiś kraj. Wróciwszy znowu do domu, wszyst-
kim opowiada, jak było. Tak zapewne zrobił mój kolega Mircea Dragan, gdy w ubie-
głym roku powrócił z Polski do Hiszpanii. Nie chcę być od niego gorszy. Edukacja 
jest bardzo waŜna, więc przede wszystkim weźmy sobie ten aspekt podróŜowania 
pod uwagę. Krajoznawstwo i ciekawość świata nie odgrywają tak wielkiej roli jak 
edukacja, ale w duŜym stopniu są waŜnymi cechami w poznaniu i doświadczeniu 
tego, co nas tam czeka. MoŜe ktoś sobie myśli, Ŝe my to mamy dobrze. O nie, to tylko 
pozory. W szkole moŜe tego tak nie widać ale w domu musimy długo uczyć się języ-
ka angielskiego, rozmówek angielskich. Nawet najlepszy uczeń czy nawet anglista 
musi długo się przygotowywać do takiego wyjazdu.  

Od dawna chciałem pojechać do Grecji, pooglądać trochę świat. Jak widać, 
marzenia czasem się spełniają. Myślę, Ŝe niejeden człowiek pragnie zwiedzać inne 
kraje, inne otoczenie. COMENIUS pozwala nam na zwiedzanie wielu miast w całej 
Europie. Zawsze nurtowało mnie jedno pytanie: Jak jest gdzieindziej? Niedługo juŜ 
poznam odpowiedź. 

Kiedyś dziadek opowiadał mi o swoim pobycie we Francji. Tak zaciekawiło 
mnie jego opowiadanie, Ŝe sam chciałem zobaczyć miejsca z jego gawędy i mieć póź-

Dzięki wyjazdowi do Grecji poznam wielu 
ciekawych ludzi i zobaczę świat z innej perspekty-
wy. Program COMENIUS spełni moje najskrytsze 
marzenie. 

Sądzę, Ŝe Grecja to kraj, którym warto się za-
interesować. Jest tam wiele zabytków do obejrzenia. 
W czasie pobytu bardzo chciałabym zwiedzić Białą 
WieŜę, poniewaŜ słyszałam, Ŝe to najwspanialszy 
zabytek w Salonikach, a z jej szczytu widać całe mia-
sto. 

Natalia 

Natalia  

Saloniki - Biała WieŜa, pozostałość murów obronnych 
z czasów bizantyjskich i tureckich 



niej o czym rozprawiać. Dlatego właśnie tak wielką wagę przywiązuję do zwiedza-
nia i podróŜowania, gdy mam tylko okazję.  O swoich doświadczeniach zdobytych w 
czasie podróŜy pragnę opowiadać innym. 

Myślę, Ŝe nie moŜna dokładnie określić charakteru naszego wyjazdu do Gre-
cji, gdyŜ kaŜdy, kto ma okazję wziąć w nim udział, inaczej będzie tę podróŜ przeŜy-
wał. Inne emocje będą mu towarzyszyć podczas zwiedzania i poznawania tego kraju. 
Jak ja osobiście traktuję naszą wycieczkę? Na pewno zawsze chciałem poznać Grecję, 
ale nie taki jest główny cel mojego tam pobytu. Mam się uczyć poprzez zwiedzanie i 
poznawanie innej kultury, a później mam pomóc w tworzeniu nowej ksiąŜki o 
szkolnych wyjazdach i podróŜach.  

Wyjazd do Grecji to dla mnie szansa na wzbogacenie wiedzy. To spełnienie 
moich marzeń o podróŜowaniu. 

Tomek 

 

 
 

Po powrocie z Salonik na pewno nie zabraknie tematów  
do ciekawych opowieści. 


