
"Żeromski na europejskim szlaku" 

W ramach projektu braliśmy udział w szerokiej gamie warsztatów  

i zajęć mających na celu rozwijanie przydatnych do życia umiejętności, np. poznawaliśmy 

Grecję  interaktywnie - poprzez gry terenowe mające na celu poznanie obszarów i kultury 

Ellady. W ich trakcie, doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe i komunikacyjne 

rozmawiając z Grekami,  którzy z wielką otwartością i  bardzo chętnie opowiadali nam  

o swoim życiu i o Grecji. 

Szkoliliśmy się w dziedzinach takich jak informatyka i dziennikarstwo - przy pomocy 

systemu zarządzania treścią, jakim jest WordPress, na którym publikowaliśmy napisane 

przez nas artykuły, a także prowadziliśmy blogi na portalu Facebook. Podczas warsztatów 

na temat autoprezentacji i przemówień publicznych nabyliśmy umiejętności, które bez 

wątpienia przydadzą się nam w przyszłości. Uczyliśmy się również myśleć nietuzinkowo 

i wykorzystywać naszą kreatywność w dziedzinach takich jak marketing. Oprócz tego, 

podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych zgłębialiśmy tajniki kuchni greckiej oraz 

przeszliśmy kurs baristyczny. 

Podczas naszej greckiej przygody ulokowani byliśmy w Hotelu Golden Sun położonym  

w niewielkiej miejscowości Nea Mesangala. Jego największą atrakcją, oprócz panującej 

tam miłej atmosfery, była malownicza, prywatna plaża. Niemal codziennie korzystaliśmy 

z jej uroków i błękitnej, przejrzystej wody Zatoki Termajskiej. Spacerując wybrzeżem, 

mogliśmy również podziwiać widoczne w oddali szczyty Olimpu. Pobyt w Hotelu Golden 

Sun zdecydowanie przerósł nasze oczekiwania. Miła obsługa, urzekające położenie oraz 

świetna atmosfera na pewno zapadną nam w pamięć. 

Podczas projektu mogliśmy się przekonać, że Grecy są bardzo temperamentni. Ulice 

zawsze tętnią  życiem i na każdym kroku słychać głośne rozmowy najczęściej przy kawie. 

Kolejną rzeczą, którą odczuliśmy to wpływ słynnego ,,siga-siga". W Grecji nikt się nie 

spieszy. Słyszeliście kiedyś o sjeście? Jest to gwarantowana prawem przerwa, która trwa 

od godz. 15 do 17.30, więc nie można mieć do nikogo pretensji, jeśli w tym czasie nie uda 

nam się zrobić zakupów. 

Zwierzęta również mają swój odmienny tryb życia. Większość psów i kotów mieszka na 

ulicy. Wchodzą one do sklepów i kawiarni albo leżą cały dzień na chodniku w środku 

miasta. Nie martwcie się! Większość restauracji dokarmia zwierzaki i żyje im się naprawdę 

sielankowo.” 

Wyjazd do Grecji w ramach programu Erasmus+ był dla nas niezapomnianym przeżyciem, 

podczas którego mieliśmy szansę zdobyć wiele nowych doświadczeń i zawsze będziemy 

wspaniale go  wspominać.  


