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Po pracowitych przygotowaniach doczekaliśmy się wreszcie wizyty w naszej szkole 
gości z partnerskich szkół w projekcie Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 
dla rozwoju przedsiębiorczości 2018-1-PL01-KA229-050552_1.
Po kilku tygodniach niecierpliwych oczekiwań mogliśmy poznać osobiście naszych kolegów
z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii, których zaprosiliśmy do naszych rodzinnych domów
i  pokoi w internacie. Na wiele sposobów staraliśmy się komunikować i poznać nawzajem 
nasze przyzwyczajenia i nawyki z różnych stron Europy. W ciągu tych kilku dni było 
inaczej, dziwnie, ale też śmiesznie i ciekawie.



W poniedziałek uczniowie z pionów mundurowych przygotowali pokaz samoobrony 
i musztry, które zrobiły na gościach niemałe wrażenie. Obejrzeliśmy też prezentacje i 
studium przypadku pełne nieznanych nam obiektów związanych z dziedzictwem 
przemysłowym z krajów partnerów. W środku dnia udało nam się wspólnie potańczyć i 
pobawić, co pomogło lepiej się poznać i przełamać lody w grupie. 
Popołudniu pomaszerowaliśmy do Osady Boroniówka, gdzie zwiedzaliśmy zabytkowy młyn
i tartak oraz zastanawialiśmy się nad innymi możliwościami wykorzystania walorów tego 
urokliwego miejsca. Uczyliśmy się też tradycyjnego lepienia pierogów, a po warsztatach 
słodkie pierogi, serwowane przez właścicielkę obiektu na świeżym powietrzu, smakowały 
wyjątkowo. 



We wtorek pojechaliśmy do Krakowa, gdzie poszukiwaliśmy z mapą śladów 
zawodów mieszkańców miasta.  Przybyło nam dużo zdjęć z największymi atrakcjami miasta
w tle. Popołudniu opanowaliśmy HistoryLand świetnie wykorzystujący budynek dawnego 
dworca kolejowego. Podziwialiśmy potężne modele z drobnych klocków LEGO, 
prezentujące najważniejsze momenty i miejsca z historii Polski, ożywione świetlnymi 
efektami mappingu. Wnętrze tego innowacyjnego muzeum zaskoczyło nas bardzo wieloma 
rozwiązaniami. Mieliśmy też przyjemność spotkać się z jednym z pomysłodawców 
HistoryLand'u, z którym wspólnie zastanawialiśmy się nad strukturą zatrudnienia w firmie
oraz nad cechami lidera odnoszącego sukces w biznesie. 
Ten dzień zakończyliśmy zakupami w centrum handlowym.



W środę skierowaliśmy się na Śląsk. Wielu z nas po raz pierwszy w górniczych 
kaskach i z latarkami zjechało pod ziemię windą dla górników. W Kopalni Guido 
poznaliśmy warunki pracy i narzędzia potrzebne przy wydobyciu węgla. Dowiedzieliśmy się
i zobaczyliśmy skutki tego, jak żyje górotwór.  Po wyczerpującej wędrówce podziemnymi 
korytarzami zasiedliśmy do pokazu prezentacji na temat Szlaku Zabytków Techniki, z 
której poznaliśmy więcej obiektów przemysłowych na terenie Śląska. Inicjatywa 
województwa śląskiego okazała się inspirująca dla naszych partnerów.
Popołudniu pojechaliśmy do Radiostacji Gliwice. Imponująca konstrukcja poruszyła naszą 
wyboraźnię. Przy użyciu kredek i pisaków planowaliśmy zagospodarowanie terenu wokół 
Radiostacji dla różnych celów i na różne okazje. 
Niestety nie daliśmy rady potrzeć do dzielnicy górników Nikiszowiec w Katowicach. Nie 
przeszkodziło nam to jednak w przeanalizowaniu wad i zalet zamieszkiwania w bliskości 
zakładu pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Rozwiązanie zrealizowane w 
Nikiszowcu większość z nas uznała za wygodne i pełne pozytywnych aspektów. 



Czwartek był niezwykle wyczerpującym i długim dniem podczas naszego 
tygodniowego spotkania. Od rana byliśmy zajęci w szkole. Dzień zaczął się debatą na temat 
dziedzictwa kulturowego. Zastanawialiśmy się, czy traktować je jak błogosławieństwo czy 
przekleństwo, z którym społeczeństwo musi się zmagać. Większość uznała, że wartość 
spuścizny po dawnych czasach należy cenić, szanować i dobrze wykorzystywać. Kolejnym 
przyjemnym zadaniem, które nas czekało była analiza rynku pamiątek. Na koniec zajęliśmy
się projektowaniem firmy, wykorzystującej dziedzictwo przemysłowe. 

Popłudniu udało nam się wyrwać na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Spotkaliśmy się tam z właścicielką Pstrąga Ojcowskiego, która opowiedziała nam o 
założeniach i strategii działania obranej dla swojej hodowli pstrąga i restauracji. 
Dowiedielismy się o nietypowych technikach promocji firmy i dyskutowaliśmy nad 
znaczeniem posiadancyh medali i certyfikatów uznania. Pstrąg był przepyszny, a miejsce 
nas zauroczyło i zachęciło do wspinaczki i podziwiania niezwykłych widoków wiosennej 
Jury Krakowskiej.  Nasi goście zabrali do swoich krajów upominki od LGD Jurajska 
Kraina. Będą im przypominały nasz lokalny krajobraz. 

Drugie spotkanie z kolegami z partnerskich szkół zachęciło nas do kolejnych spotkań
w nowym roku szkolnym.



www.lo-skala.edu.pl/erasmus-/wykorzystanie-dziedzictwa-kulturowego-dla-rozwoju-
przedsiebiorczosci     
www.boroniowka.pl
www.historyland.pl
www.kopalniaguido.pl
www.zabytkitechniki.pl
www.pstragojcowski.pl
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http://www.lo-skala.edu.pl/erasmus-/wykorzystanie-dziedzictwa-kulturowego-dla-rozwoju-przedsiebiorczosci
http://www.lo-skala.edu.pl/erasmus-/wykorzystanie-dziedzictwa-kulturowego-dla-rozwoju-przedsiebiorczosci
http://www.pstragojcowski.pl/
http://www.zabytkitechniki.pl/
https://kopalniaguido.pl/
https://historyland.pl/
http://www.boroniowka.pl/
http://www.boroniowka.pl/

