Wizyta gości z Turcji, Włoch, Rumunii i
Czech w Szkole Podstawowej im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Gałkowie
Dużym
W dniach 20 – 24 listopada 2017r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie
Dużym gościła 44- osobową grupę młodzieży i opiekunów z czterech państw partnerskich – Turcji,
Czech, Rumunii i Włoch w ramach projektu edukacyjnego Erasmus + pt. „Świat, w którym żyjemy”.
To niecodzienne wydarzenie przyniosło ciekawe przeżycia i nowe doświadczenia. Każdy dzień
skrupulatnie zaplanowany miał, choć w niewielkim stopniu, pokazać piękno naszej ojczyzny.
Pierwszego dnia wizyty przybyli goście powitani przez panią dyrektor Krystynę Warczyk,
koordynatorkę projektu nauczycielkę języka angielskiego panią Ewę Zielińską oraz całą radę
pedagogiczną szkoły obejrzeli nie tylko program artystyczny, którego celem było podsumowanie 2letniej współpracy i zaprezentowanie jej efektów, ale również wzięli udział w warsztatach
plastycznych. Uczniowie naszej szkoły ubrani w stroje ludowe zatańczyli kilka polskich tańców
narodowych, m.in. poloneza, kujawiaka, krakowiaka i trojaka. Piosenki w języku rumuńskim,
włoskim, czeskim i tureckim oraz tańce narodowe krajów partnerskich wywołały uśmiech
zadowolenia i poruszenie wśród zagranicznej widowni. Przedstawienie zakończono piękną piosenką
o miłości do Polski i dumie z bycia Polakiem i Polką. Występ uczniów uświetnili swoją obecnością:
burmistrz Koluszek pan Waldemar Chałat, zastępca burmistrza pani Krystyna Lewandowska, radna
gminy pani Ewa Wiktorowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pani Elżbieta Popławska,
honorowy obywatel gminy pan Feliks Bińkowski i dyrektor Przedszkola w Gałkowie Dużym pani
Jolanta Majka.
Drugiego dnia przyjezdni zostali zaproszeni na wycieczkę do Łodzi, gdzie udali się do Muzeum
Animacji SE- MA –FOR, Muzeum Kinematografii i Muzeum Fabryki w Manufakturze. Jedną z atrakcji
były warsztaty w tworzeniu krótkiej animacji filmowej.
W środę wyruszono do Warszawy. Goście zwiedzili Zamek Królewski i Stare Miasto, a także aktywnie
spędzili czas w Centrum Nauki Kopernik.
Kolejny dzień przyniósł wyjazd do Torunia. Uczestnicy zwiedzili Planetarium, odwiedzili Muzeum
Piernika i brali udział w warsztatach wypieku tego przysmaku.
Ekscytujący tydzień zakończył się nauką poloneza dla przyjezdnych nauczycieli, warsztatami
plastycznymi dla dzieci, wizytą w przedszkolu i bibliotece, a także lekcją historii w Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym oraz pożegnalną dyskoteką w szkole.
To niezwykłe przedsięwzięcie zaangażowało do wspólnej pracy wielu ludzi. Dlatego kierujemy
podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu, a szczególnie rodzinom, które
przyjęły i zaopiekowały się uczniami z zagranicy.

