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W czasie podróży powrotnej udaliśmy się do Twierdzy Kłodzko. Braliśmy
tam udział w żywej lekcji historii, która polegała na odtworzeniu przez nas
trzech bitew śląskich. Pod okiem doświadczonych podoficerów
zapoznaliśmy się z żołnierską musztrą oraz zobaczyliśmy i usłyszeliśmy
strzał z armaty. Pomimo tego, że program wycieczki był bardzo intensywny
była to dla nas świetna zabawa. Będziemy ten wyjazd bardzo miło
wspominać i z wielką chęcią wrócilibyśmy tam jeszcze raz.

Adrianna Kuświk

-

- -

W maju tego roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w
Kraszewicach pod opieką nauczycielek wybrali się na 5-
dniową wycieczkę do Dusznik-Zdrój. Głównym celem tego
wyjazdu jednak nie było zwiedzanie cudownej Kotliny
Kłodzkiej, lecz uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez
wolontariuszy z fundacji EuroWeek. Wolontariusze pochodzili z
różnych krajów np. Kolumbii, Indonezji, Filipin, Wietnamu.
Codziennie prowadzili oni ciekawe i zabawne  zajęcia. Niestety
nie mówili oni zbyt dobrze w języku polskim, ale i tak można
było się z nimi porozumieć . Poprzez rozmaite gry i zabawy
oraz interaktywne warsztaty mogliśmy udoskonalić swój  język
angielski oraz nawiązać nowe znajomości z uczniami z innych
szkół. Oprócz spędzania czasu na zajęciach mieliśmy okazję
również trochę pozwiedzać. Pierwszego dnia po drodze do
hotelu pojechaliśmy do Jaskini Niedźwiedziej- jednej z
najpiękniejszych jaskiń w Polsce, w której odkryto wielkie złoża
marmuru oraz znaleziono szczątki wielu zwierząt żyjących tam
przed milionami lat. Podczas naszego pobytu na ziemi
Kłodzkiej odwiedziliśmy również Muzeum Papiernictwa, w
którym opowiadano o początkach dzisiejszego papieru, a
dwoje uczestników wycieczki miało okazję własnoręcznie
wyrobić papier czerpany. Następnego dnia pojechaliśmy do
Kopalni Złota w Złotym Stoku. Jest to bardzo interesujące
miejsce, w którym znajduje się wiele atrakcji takich jak:
podziemny  monet oraz odlewania złotych sztabek, wystawa
minerałów z całego świata, płukanie złota lub szukanie
diamentów i wiele więcej. 

Wycieczka do Dusznik – Zdrój
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Podróż z EuroWeek

EuroWeek – „tam każdy dzień jest ciekawy” taki właśnie
komentarz znalazłam podczas zbierania informacji na temat
obozu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów, w którym
zdecydowałam się uczestniczyć wraz z innymi uczniami w
dniach 9-13 maja 2019 roku. I przyznam, że mogłabym
powiedzieć teraz „tam każdy dzień jest najwspanialszy”. Po
pobycie w Dusznikach-Zdroju wróciłam z głową pełną
pomysłów, ogromną motywacją do nauki języków obcych,
ciekawością świata, otwartością na inne kultury oraz nowymi
przyjaźniami. A wszystko zaczęło się tak... W dniu 9 maja
wyruszyliśmy wczesnym rankiem w drogę do Kotliny Kłodzkiej.
Pierwszym punktem programu była „Jaskinia Niedźwiedzia” -
jedna z najgłębszych i najpiękniejszych w Polsce. Wywarła na
mnie ogromne wrażenie, wprawiła w zachwyt bogactwem
nacieków skalnych, stalaktytów i stalagmitów, o których nie tak
dawno uczyliśmy się na lekcjach geografii. Byłam bardzo
szczęśliwa, że mogłam zobaczyć ten cud natury na własne
oczy i posłuchać opowieści pana przewodnika. Podczas
zwiedzania napotkałam również małe nietoperze, na szczęście
po niedźwiedziach jaskiniowych, również zamieszkujących to
niezwykłe miejsce zostały już tylko zrekonstruowane szkielety.
Późnym popołudniem dotarliśmy na miejsce zakwaterowania i
wtedy to nadszedł czas powitania przez wolontariuszy, którzy
pochodzili z bardzo egzotycznych dla mnie krajów, tj. z
Indonezji, Wietnamu, Kolumbii, Armenii i Filipin. Kolejne dni
wypełnione były ciekawymi zajęciami z wolontariuszami i
krótkimi wycieczkami po okolicy.

Wiele czasu poświęciliśmy na zajęcia w grupach.
Pokonywaliśmy naszą nieśmiałość, uczyliśmy się współpracy,
rozwiązywania pojawiających się konfliktów, kierowania
zespołem i wspólnego osiągania celów. Oczywiście, wszystko
odbywało się w języku angielskim, którego używaliśmy niemal
przez cały pobyt.  Niezwykle ciekawe były zajęcia kulturowe,
na których wolontariusze przybliżyli nam swoje kraje,
zwyczaje, tradycje, stroje, nauczyliśmy się też kilku tańców.
Uczestniczyliśmy również w zajęciach poświęconych
problemom młodzieży wkraczającej w dorosły świat, po
których już wiem, że alkohol, papierosy czy inne używki są
zdecydowanie nie dla nas i mogą mieć zgubny wpływ na
nasze zdrowie i życie. Pomimo że po raz pierwszy w życiu
miałam zajęcia przez tak długi czas, nie było mowy o nudzie.
Pobyt w Dusznikach-Zdroju był również doskonałą okazją do
zwiedzenia Muzeum Papiernictwa i poznania historii oraz
technologii produkcji papieru. W Złotym Stoku, nauczyłam się
płukania złota, a wizyta w kopalni i przeprawa łodziami w
podziemnej sztolni dostarczyła dreszczyku emocji. Niestety
czas płynął nieubłagalnie i ostatni wieczór nadszedł bardzo
szybko. Trudno było wyjeżdżać z tego miejsca następnego
ranka, jednak nie był to jeszcze koniec zmagań
intelektualnych.W drodze powrotnej wzięliśmy udział w lekcji
historii w Twierdzy Kłodzko. „Gra o Fort” - została rozegrana w
pruskiej fortecy z XVIII wieku i przeniosła nas do okresu Wojen
Śląskich, w latach 1740-1763, czyli wydarzeń bardzo istotnych
w historii regionu Ziemi Kłodzkiej.  

Poznałam życie żołnierzy oraz dowiedziałam, jak przebiegała
ich służba, poczułam zapach prawdziwego prochu i siłę
wystrzału z armaty. Wraz z kolegami doświadczyłam
żołnierskiej musztry pod okiem wymagającego podoficera.
Udział w programie EuroWeek Szkoła Liderów oraz poznanie
licznych zabytków i ciekawych miejsc Ziemi Kłodzkiej
dostarczyło mi wielu niezapomnianych wrażeń. Niezwykle
cenne było dla mnie doświadczenie wielokulturowości i
poczucie, że wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni, bez
względu na różnice kulturowe i pochodzenie. Na Euroweek
połączyła nas chęć okrywania świata i język angielski, który był
uniwersalnym narzędziem komunikacji. Mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś pojadę tam ponownie.

uczestniczka wyjazdu - Aleksandra Gatkowska 
- Ola
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Świetna zabawa, ciekawi ludzie, moc wrażeń - tak w skrócie można
podsumować wyjazd na EUROWEEK. Wolontariusze, którzy odgrywali
tutaj główną rolę byli otwarci, mili oraz kreatywni. Zajęcia z nimi były
bardzo ciekawe. Wszyscy byli pełni pozytywnej energii i dzięki temu
szybko przełamywaliśmy bariery językowe.
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