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19.02.2023 

Dzień przyjazdu: 

O godzinie 16:30 wylecieliśmy z Krakowa do Palermo. 
Około godziny 19:30 wylądowaliśmy i spotkaliśmy się z 
rodzinami goszczącymi. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy 
do Termini Imerese zjeść kolacje w restauracji. 

 

 

20.02.2023      

Dzień pierwszy: 

Dzień pierwszy rozpoczęliśmy o 9:00 uroczystym 
przywitaniem i rozdaniem plakietek. 

  

  



Po rozpoczęciu nauczyciele poszli na spotkanie omówić 
dalsze części projektu. W trakcie robiliśmy plakat pod 
tytułem „Protect Our Future, Please!” spisaliśmy na kartce 
potencjalne pomysły na hasła, które miały się znaleźć na 
plakacie. Zrobiliśmy przerwę na taniec ze względu na 
karnawał, który się tam odbywał. 

Około godziny 13:00 poszliśmy na lunch do pobliskiej 
restauracji. 

Po zjedzeniu lunchu, poszliśmy pozwiedzać Termini 
Imerese. 

Po powrocie do szkoły odbyło się małe przedstawienie z 
udziałem kukiełek. 

  



Następnie Portugalczycy zaśpiewali piosenkę i zatańczyli 
tradycyjny taniec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.02.2023 

Dzień drugi: 

Każdy kraj przedstawiał prezentację dotyczącej swojego 
kraju np. miejsca  UNESCO,kultura, jedzenie, historia, itp.  

Włochy zaczęli jako pierwsi:  

 



 
  



Turcja: 

 

  



Portugalia: 

 

  



Polska grupa przedstawiała prezentacje o Polskich 
regionalnych ubraniach np. z Przemyśla, Zakopanego i 
regionu Opolskiego. Przedstawialiśmy również miejsca 
UNESCO w Polsce i inne nasze tradycje. Po przedstawieniu 
wszystkich prezentacji poszliśmy do klasy informatycznej i 
uczyliśmy się o AI, czyli sztucznej inteligencji. Stworzyliśmy 
quiz z pytań uczniów na temat dany przez nauczyciela. 

 

  



Od godziny 13:00 mieliśmy lunch i czas wolny z 
nauczycielami. O godzinie 16:00 zebraliśmy się na placu 
przy porcie, żeby zobaczyć, jak ludzie świętują karnawał. 

 

  



22.02.2023 

Dzień trzeci: 

Rano mieliśmy okazję spotkać się  z Panią Burmistrz Maria 
Concetta Buttà miasta Termini Imerese. Każdy z państw 
podarował jej małe prezenty związane z danym krajem.  

  



Wycieczka po Termini Imerese: 

 
  



Wycieczka poznawcza do zamku w Caccamo około 
godziny 15:00, 

 

 

  



Po długim zwiedzaniu zamku w Caccamo, poszliśmy do 
pobliskiej restauracji zjeść uroczystą kolację na której byli 
obecni nauczyciele i pani Dyrektor goszczącej nas szkoły. 

  



24.02.2023 

Dzień czwarty: 

Wycieczka do Palermo, zwiedzanie miejsc UNESCO.  



 

O godzinie 13:00 lunch w restauracji w Palermo.18:30, 
przyjazd do Termini Imerese i kolacja. W godzinach 
wieczornych odbył się koncert, zagrany przez lokalną 
społeczność. Była też mała impreza, na której każdy się 
dobrze bawił.Pani Burmistrz ugościła nas tortem z napisem 
Erasmus 2023. 

 
  



 

 24.02.2023 

Dzień piąty: 

Zaczynamy dzień do dołączenia innych klas, mnie 
przydzielili do 3C. Uczyliśmy się o historii Anglii i 
Normanach. Odbyła się również ceremonia pożegnalna na 
której każdy dostał certyfikat uczestnictwa w projekcie 
Erasmusa. 

 

 

25.02.2023 

Dzień szósty, dniem wolnym: 

Postanowiliśmy odwiedzić pobliskie miasto Cefalu. 
Zwiedziliśmy plażę, stary kościół, rynek i spędziliśmy miło 
ostatni czas razem we Włoszech. Wieczorem wróciliśmy 
do domu i spakowaliśmy się na wyjazd. 

 

  



 

 

 

 

  



26.02.2023 

Dzień siódmy: 

Nasz dzień wyjazdu z Włoch. Spakowaliśmy rzeczy i 
pojechaliśmy pociągiem do Palermo. Czas który mieliśmy 
do następnego autobusu spędziliśmy na kupowaniu 
ostatnich rzeczy w Palermo. O 13:30 mieliśmy autobus na 
lotnisko. O 19.30 z lekkim opóźnieniem wyruszyliśmy w 
stronę Polski. 

Uważam, że ten wyjazd dał nam dużą szansę na naukę i 
rozwój języka angielskiego, ale i również poznanie ich 
języka, kulturę i zachowanie ludzi. Ten wyjazd dał mi dużo 
do myślenia w kierunku mojej przyszłości i myślenia o mnie 
teraz. Rodzina goszcząca, ugościła mnie bardzo dobrze. 
Pomimo zimna panującego w mieszkaniu, żyłem bardzo 
dobrze. Jedzenie było bardzo dobre. 

Ludzi, których poznałem na tym projekcie uważam za 
bardzo miłych, pomocnych i kochanych. Pomagali w 
lepszych i trudniejszych chwilach na wyjeździe. 
Zauważyłem duże różnice w kulturze między tymi dwoma 
krajami. 

Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w następnych 
wyjazdach i projektach. Dziękuję Technikum TEB Edukacja. 



 


