
 

  

 

  

W dniach od 18 do 22 maja nasza szkoła będzie gościć dwie grupy uczniów oraz 
nauczycieli z partnerskich szkół z Anglii oraz Belgii. Już teraz zapraszamy do śledzenia 

wydarzeń, które będą udziałem naszych uczniów już w następnym tygodniu. 

  

  

  

 

  

DZIEŃ PIERWSZY 

Za nami pierwszy dzień, w którym spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami z Anglii i 
Belgii. Nasi goście zostali przywitani przez Panią Dyrektor i Grono Pedagogiczne a 
następnie zwiedzili szkołę w towarzystwie nauczycieli. W dalszej części nasi goście 
spróbowali polskich przysmaków przygotowanych przez nauczycieli oraz rodziców 
naszych uczniów. BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PYSZNE CIASTA I SAŁATKI! Nasi goście 
byli pod ogromnym wrażeniem polskiej gościnności. 

Doskonałą okazją na spalenie kalorii była dalsza część popołudnia podczas której wszyscy 
uczestnicy mogli pobawić się, potańczyć, wziąć udział w zajęciach sportowych. 

Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg wydarzeń … 

  

 

 

DZIEŃ DRUGI 

Dzień drugi dostarczył naszym gościom oraz uczniom "18-stki" sporej dawki przeżyć 
artystycznych. Tuż po przywitaniu przez p. Dyrektor dzieci miały okazję wziąć udział w 
warsztatach.Podczas integracyjnych warsztatów rękodzieła uczniowie wykazali się  
dużym poświęceniem lub też zaangażowaniem w krawiectwo ciężkie i lekkie. Tworzyli 
lalki oraz stroje dla nich, a każda z czternastu prac przedstawiała strój regionalny innego 



narodu. Tak powstała mapa krajów naznaczona fakturami tkanin, kolorami ozdób i skóry 
mieszkańców. Wystawa wzbudzała zachwyt oglądających, a najwięcej ...jej autorów. 
Chyba nie wszyscy znali ukryte w sobie talenty. 

  

Efekt działań można podziwiać na wystawie powarsztatowej. Po przerwie na 
poczęstunek, za który już tradycyjnie BARDZO DZIĘKUJEMY RODZICOM, dzieci w 
międzynarodowym gronie mogły wspólnie popracować nad wykonaniem wcześniej 
przygotowanych utworów muzycznych. 
W popołudniowej części dnia nasi goście zostali zaproszeni przez polskie rodziny by móc 
spędzić wspólnie kilka chwil, by porozmawiać o tradycjach i kulturze naszego kraju. 
BARDZO DZIĘKUJEMY rodzinom za taką możliwość! 

  

"Dziękujemy Pani za to, że mogliśmy gościć  sympatyczną grupkę dzieci z Anglii i ich  przemiłą 

nauczycielkę.Spędziliśmy z nimi wyjątkowo fajne i wesołe popołudnie. 
 

Z poważaniem 
Gabriela , Roman i Kuba Odrobińscy" 

 

  

 

  DZIEŃ TRZECI  

Dzień trzeci na szczęście przywitał nas piękną pogodą i umożliwił spacer przez park 
podczas, którego nasi goście mieli okazję zobaczyć znane im ze spotkań na skype'ie takie 
miejsca jak 'żyrafa' czy Urząd Miasta. W ramach działań projektowych uczniowie wzięli 
udział w warsztatach ceramicznych przygotowanych przez MDK 2 za co BARDZO 
DZIĘKUJEMY. W tym samym czasie koordynatorzy projektu na osobnym spotkaniu 
przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje ukazujące formy i metody pracy z 
uczniami. Po warsztatach udaliśmy się do szkoły gdzie nasi goście za pośrednictwem 
skype'a spotkali się ze swoimi rówieśnikami ze swoich szkół opowiadając o 
dotychczasowych wrażeniach w Polsce. 
Po tradycyjnym poczęstunku, za który BARDZO DZIĘKUJEMY rodzicom, udaliśmy się 



na wycieczkę do Wieliczki, gdzie nasi goście mieli okazję podziwiać jeden 
z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie 
odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. Podziemna wędrówka solnymi 
szlakami bardzo podobała się naszym gościom. Trochę zmęczeni ale nadal zadowoleni 
późnym wieczorem wróciliśmy do Tychów by kontynuować projektową przygodę, o 
której więcej już jutro ... 

  

  

 

  

 

  

DZIEŃ CZWARTY 

Dzień czwarty postanowiliśmy spędzić w duchu historycznym w powiązaniu z tematem 
naszego projektu "No More War". Wybraliśmy się do Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki 
filmowej, zwiedzający w pełni zostaje przeniesiony w realia życia na Górnym Śląsku 
początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych 
wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska 
multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Zaprezentowanie 
materiałów historycznych w sposób nowoczesny, kompleksowy i interesujący bardzo 
przypadło naszym gościom do gustu. 
Czas w Świętochłowicach zakończyliśmy pobytem na terenie ośrodka sportowego 
"Skałka" gdzie uczestnicy wyjazdu mogli aktywnie spędzić kilka chwil. 
Dzień zakończyliśmy pożegnalnym spotkaniem w naszej szkole podczas którego 
wspólnie przygotowywaliśmy się również do jutrzejszego występu w Szkole Muzycznej, 
ale o tym to już opowiemy jutro ... 



 

  

 

  

DZIEŃ PIĄTY 

No i nadszedł ten dzień - piąty a zarazem ostatni dzień pobytu naszych gości w naszej 
szkole. W tym dniu, który był również Świętem Szkoły uczniowie klas 4-6 zostali 
zaproszeni do Szkoły Muzycznej gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie działań 
związanych z realizacją założeń programowych projektu "Show and Tell" w naszej szkole. 
Wspólnie z uczniami z Belgii oraz Anglii nasi uczniowie podzielili się swoimi pomysłami 
nawiązującymi do tematu projektu.  
Po uroczystej akademii był czas na pożegnania. Pomimo, iż to był zaledwie tydzień nasi 
uczniowie zdążyli zaprzyjaźnić się ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami i często padało 
pytanie: "Czy oni muszą już wyjeżdżać?" Po pożegnaniu grupy z Anglii nasi belgijscy 
goście postanowili wybrać się do Krakowa by na własne oczy zobaczyć to znane w 
Europie miasto.  
Pobyt w stolicy Małopolski można uznać za udany. Przy sprzyjającej pogodzie nasi goście 
odwiedzili Wawel, posłuchali legendy o Szewczyku Dratewce tuż u stóp Smoka 
Wawelskiego. Spacerując brzegiem Wisły dotarliśmy też na Kazimierz, wcześniejszej 
dzielnicy żydowskiej, o której nie można było nie wspomnieć mówiąc o historii naszego 
kraju. Stamtąd udaliśmy się w stronę Rynku, gdzie nasi goście zwiedzili Kościół Mariacki i 
Sukiennice. Późnym wieczorem nasi goście wrócili do Tychów z pewnością bogaci w 
nowe przemyślenia i wrażenia. 
Dzień jutrzejszy będzie już ostatnim dniem pobytu w naszym kraju. Mają plany spędzić 
go w bardziej rozrywkowy sposób wybierając się do Dream Parku w Zatorze a czy 
pogoda im to umożliwi to okaże się jutro .... 

W tym miejscu kończymy naszą przygodę z uczniami i nauczycielami z Anglii i Belgii w 
naszej szkole. Nie chcąc nikogo pominąć pragniemy BARDZO SERDECZNIE 
PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TEGO BY POBYT 
NASZYCH GOŚCI BYŁ UDANY I OBFITOWAŁ W WIELE NIEZAPOMNIANYCH 
PRZEŻYĆ I WRAŻEŃ. Do podziękować pragniemy załączyć słowa uznania naszych 
gości, którzy byli pod ogromnym wrażeniem naszego zorganizowania, gotowości do 
współpracy i pomocy a przede wszystkim naszej polskiej gościnności. 



Projekt będzie jeszcze realizowany przez najbliższy rok zatem zapraszamy do śledzenia 
naszej strony w wersji polskiej oraz tej w języku angielskim (www.showandtell.eu) i 
polubienia nas na fb :-) No more wars Show and Tell 

 

  
  

  

 

Oto kilka komentarzy i zarazem  podziękowań od naszych partnerów. Otrzymalismy też 
mnóstwo sms-ów. 

~This project is super special and everyone working on it should be congratulated for their enthusiasm and 
commitment to their school and its children. For me this project is pure pleasure - it was fantastic seeing all 
the children singing and playing together - the epitome of a united Europe and something to be truly proud 
of. 
 
So roll on next time! 
 
Thanks to Dagmara and her team, to Johan and his team and to Jill and the team from Godinton. Well done 
everyone and thank you for making me part of it. 
 
Sending love and all good wishes 

Maureen Walby (English coordinator) 

I picked our party up from the airport on the Friday, and all I heard was how wonderful the trip had been. 
Everybody enjoyed every part of it. It was a fantastic success. Jill explained just how much hard work 
Dagmara and her colleagues had put into making everyone feel so welcome. We are very fortunate to have 
such professional and hard working partners. And please thank all of your colleagues who were also involved 
in making the visit such a fantastic success. We are very lucky to have you as our partners! 

Jim Holditch (headmaster of the English school) 

Thank you again for all your organisation; it was excellent. Please pass on our thanks again to everyone at 
school (staff, children and parents) who made us feel so welcome. The kind hospitality extended to us really 
made the visit special. 

It has been lovely to have a week off school and time to reflect on the trip. I think that we managed to 
achieve so much during the course of 5 days. The children certainly gained a lot from mixing with both the 
Polish and Belgian children - it was a real boost to their confidence and they really enjoyed taking part in the 
final performance which I though worked very well. We all enjoyed finding out how a school in a different 
country operates and realising that although lots of things may be very different, plenty of things are the 
same. Spending time with some of your families was wonderful and we had a great time on all the 
excursions. Brilliant! 



We had some fantastic feedback from our parents about how much their children enjoyed the visit. 

Jill Talbot (deputy head of the English school) 

------------------------------------------------------------------------- 

It was also a pleasure for us to be in Poland. We have really great and close contact with you and some 
teachers. 

(Johan Vanhouwaert - Belgian coordinator) 

 

I can’t hardly believe that our Polish trip is finished yet.  The reactions of the eight children and their parents 
as well were very enthusiastic. For us three too, it was an honor and a pleasure to be your guests.  Thanks 
again to you all for the time and the effort to work all things out.  You really did a great job and you made us 
feel confortable all the time! 

(Jan Vandemeulebroecke - Belgian teacher) 

 

 


