
EUROPA NA MINIKOWIE, MINIKOWO W EUROPIE  

 Europa znów zagościła w Szkole Podstawowej Nr 59 na wiosnę. I to dosłownie. Szkoła od 

prawie trzech lat realizuje projekt Erasmus+. Do tej pory uczniowie i nauczyciele odwiedzali szkoły 

partnerskie - teraz przyszedł czas na spotkanie w Polsce. W tygodniu od 20. 03 do 24. 03. 2017 do 

szkoły zawitali goście z Francji, Grecji, Szkocji, Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Litwy. 

 Aby w tak krótkim czasie mogli jak najwięcej dowiedzieć się o kulturze, historii i tradycjach 

polskich, przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcyjnych zajęć. Na początek goście musieli nauczyć 

się trochę języka polskiego, a ponieważ najlepiej zrobić to na lekcji, uczniowie SP 59 przejęli rolę 

nauczycieli i z humorem wprowadzali swoich „studentów” w tajniki naszej pięknej i „łatwej” 

mowy. 

 Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach wielkanocnych, kulinarnych i 

tanecznych oraz zajęciach sportowych. Obejrzeli pokaz tańców ludowych w wykonaniu „zerówek” 

oraz zespołu „Łaniki”. Pomogli nam przegonić zimę, tworząc marzanny. Wielkie wrażenie zrobiło 

na nich spotkanie z historią Polski w Bramie Poznania. Zachwyciła ich polska kuchnia. 

 Ponieważ było to ostatnie spotkanie projektowe z udziałem uczniów, zorganizowanie 

atrakcyjnego i niezapomnianego pobytu było sporym wyzwaniem. Jak w niebanalny sposób 

pokazać Poznań? Zamiast oprowadzać turystów z przewodnikiem, zaprosiliśmy ich do gry 

miejskiej. Wykonując zadania, rozwiązując zagadki i szukając wskazówek podążali uliczkami 

Starego Miasta, odnajdując najciekawsze i najważniejsze miejsca. Znaleźliśmy też oryginalny 

sposób pokazania legendy o poznańskich koziołkach. Podczas przedstawienia przygotowanego 

przez uczniów klas IIb, IIIb i IVa widzowie zostali zaskoczeni całkowitą ciemnością, którą 

rozświetliły lampy ultrafioletowe, wydobywając fluorescencyjną scenografię i tworząc znakomity 

efekt wizualny. 

 Podczas spotkania w Urzędzie Miasta rangę spotkania w Poznaniu i współpracy szkół w 

ramach projektu Erasmus+ podkreślali Zastępca Prezydenta Poznania - Pan Tomasz Lewandowski 

oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - Pan Wiesław Banaś. 

 Pobyt w Poznaniu zostanie w pamięci naszych europejskich partnerów nie tylko ze względu 

na zajęcia, w których uczestniczyli i miejsca, które mogli podziwiać. Nasi goście wiele ciepłych 

słów i gorące podziękowania kierowali do rodzin uczniów SP 59, w których domach gościli. Byli 

pod wrażeniem otwartości, życzliwości i troski, jakimi ich otoczono. 



 Nie sposób opisać wszystko, co działo się w Szkole Podstawowej nr 59 w tym wiosennym 

tygodniu, ale jedno jest pewne: spotkanie projektowe Erasmus+ zostanie na długo w pamięci 

zarówno gości, jak i gospodarzy. 
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