
EUROWEEK 

Wyruszyliśmy w niedziele rano…o 8..przyzwoita godzina na podróż. Jazda samochodem trwała 7 

godzin. W końcu jesteśmy w Sudetach!!! Ośrodek piękny! Jedzenie Pyszne! Widoki cudowne! 

Czuć, że jesteśmy w górach. Po kolacji od razu spotkanie z wolontariuszami.  

  

I pierwszy szok –mówią tylko PO ANGIELSKU, więc WSZYSTKO trzeba załatwić „in English 

 Trzeba się przestawić, nie ma wyjścia.  

 



Ustalamy zasady współpracy i pierwsze integracyjne disco!!!!! Uczniowie wniebowzięci  i w 

końcu „późnym wieczorem” idziemy spać pełni wrażeń  i planów na jutro.  

     

Dzień drugi zaczynamy śniadaniem a na porządną pobudkę Energizer – trochę ruchu i zabawa w 

powitania…po polsku, ukraińsku i afrykańsku!!! Kto by pomyślał że „Jambo” to nasze „Jak się 

masz?” 

 



Po rozgrzewce dla ducha i dla ciała wolontariusze dzielą nas na grupy, a naszym zadaniem jest 

opis kolegi z grupy, jego imię, wiek i zainteresowania itd. Szybko się okazuje, że współpraca 

między szkołami i wszechobecny język angielski nie jest żadnym problemem dla uczniów a 

humory i wyobraźnia dopisują 

 

Po ćwiczeniach karaoke po angielsku. 

Czas na zabawę na świeżym powietrzu: siatkówka, koszykówka i tańce przy ogromnym 

przenośnym głośniku. Pogoda dopisała więc korzystamy Wracamy na zajęcia a tam Meksyk z 

przymrużeniem oka a wśród ciekawostek historia krajobraz i słynne meksykańskie jedzenie  

prezentowane przez MEMO energicznego wolontariusza 

 



 

 

Czy to koniec? No way! Nie zwalniamy tempa i kolejne zadanie dla grup: kręcimy filmy video 

telefonem po angielsku – tematyka reklama. Potem publiczna prezentacja na rzutniku i wybór 

zwycięzców  W końcu….dyskoteka do nocy….busy day! 

 

 

Dzień 3  PODST 

Wstajemy wcześnie bo dziś kolejna atrakcja: wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej i Polanicy Zdrój. 

 

W Bystrzycy zwiedzamy  stare miasto, rynek, muzeum zapałek i bramę wodną na murach 

obronnych. Jest to miasto królewskie założone w XIII/XIV wieku więc jest co zwiedzać.   



 

 

 

Polanica Zdrój to miejscowość głównie turystyczna słynąca ze swoich walorów zdrowotnych. 

Zwiedzamy więc park i źródełko wody zdrojowej a na koniec oczywiście pizza…yummiii 

 



  

 

Powrót na obiad a po obiedzie zajęcia ze mówienia z kilkunastoma !!! wolontariuszami na 

zmiany…tak tak przyjechali specjalnie na te zajęcia…wszyscy opowiadają o ich krajach, życiu, 

rodzinie, zwyczajach…a my, o nas samych czyli… poznajemy się bliżej  



  

Wracamy do sali audio na kolejną prezentację – tym razem są to Chiny!!! Dziś jest z nami 

wolontariuszka, która leciała do Polski 24h!!! A jej opowieści są jeszcze bardziej fascynujące, 

kiedy mówi, że mieszka w budynku gdzie jest „małe miasteczko”: sklepy, szpital, basen, 

kino....incredible… i gdyby chciała nie musi w ogóle wychodzić !!! Co wy na zakupy w 

szlafroku????  

zabawy językowe z Patrickiem 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kolacja 

 

 

 



DZIEŃ 4  

Kolejny dzień zaczynamy śniadaniem a następnie Energizer – tym razem fantastyczny „Indyjski 

taniec” International dances 

 

 

Po rozgrzewce kolejne zadanie „Reklamy”. Każda grupa ma opisać i zareklamować dowolny 

produkt, z tym że po prezentacji widownia zadaje pytania i trzeba swój produkt wybronić.  

Obiad…chwila przerwy… 

Zajęcia taneczne z Memo, który uczy nas meksykańskich kroków….idzie nam różnie  Po  

zajęciach ruchowych Memo prezentuje Meksyk a po nim Lissette opowiada o Filipinach...cóż za 

widoki…. 



 

Chwilka przerwy i przygotowujemy kolejne zadanie: „Mission Impossible” 

Mr. Masakara (ma tak trudne imię, że dostał przezwisko, które wszyscy mówią gdy je słyszą:…. 

„masakra” ) pisze czynności, które wszystkie grupy muszą zrobić, żeby misja była ukończona. 

Są to np.: pokaz mody dla naszych dziadków, przebrania za postacie bajkowe i filmowe, kręcenie 

teledysków telefonem, układ taneczny, itp….długo by wymieniać

.  

Okazało się, że nasza twórcza młodzież udowodniła że „Mission is possible”  



 

Szybka kolacja a po niej wolontariusze opowiadają o projektach europejskich takich jak Erasmus 

+. Zachęcają do nauki języka angielskiego, podróżowania czy studiów za granicą podając siebie 

jako przykład….ciekawe czy kogoś zachęcili ;)  

Na koniec rozdanie dyplomów i podsumowanie projektu…każdy mówi czym dla niego był 

euroweek, czy spełnił ich oczekiwania oraz jak wiele się nauczyliśmy nie tylko językowo, ale 

przede wszystkim poznaliśmy nowych znajomych, zawarliśmy nowe przyjaźnie, uczyliśmy się 

szacunku dla innych narodowości, kultur czy religii….czyli czegoś, czego nie doświadczymy na 

żadnej innej wycieczce…. 

Dzień 5 

Pobudka, śniadanie i czas pożegnań….polały się łzy..;(  

Mamy jeszcze troszkę czasu na wycieczkę po Międzygórzu. Oglądamy stare wille i kościoły czy  

spacerujemy wzdłuż strumyka przez las…żal odjeżdżać …. 



 

 

 

I wracamy…..za rok        Organizator obozu:  Katarzyna Mieszczankowska 

 


