
Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS 

Część 1 – wyjazd do Austrii 

 

Dnia 16 lutego o godzinie 8.15 pod opieką pani Joanny Pisuli i pani Justyna Andrzejewskiej 
wyruszyliśmy na wymianę uczniów do Austrii do miejscowości Filzmoos. Na miejsce przybyliśmy 
późnym popołudniem i do kolacji mieliśmy czas za zakwaterowanie. Wieczorem odbyły się już 
pierwsze zajęcia integracyjne z uczniami z Niemiec, Anglii, Finlandii i Austrii. 

Codziennie rano po śniadaniu wyruszaliśmy na stoki jeździć na nartach lub snowboardzie. Stoki były 
niedaleko naszego ośrodka, był 1 wyciąg gondolowy i kilka kanap. Podzieleni byliśmy na małe grupy 
6- 7 osobowe w zależności od umiejętności narciarskich i każda grupa jeździła pod opieką instruktora. 

  

widok z gondolki na Flizmoos 

W środę  20 lutego pojechaliśmy do innej miejscowości jeździć na nartach, było tam dużo więcej 
wyciągów i różnych tras narciarskich. Pogoda była cały czas słoneczna, a temperatury nie były bardzo 
niskie. 

 



 odpoczynek po całym dniu jeżdżenia 

 

W ostatni dzień jazdy na nartach i  desce odbyły się zawody w slalomie gigancie. 2 miejsce  wśród 
narciarzy z grupy zaawansowanej zdobył Rafał Bodnar, a w grupie średniozaawansowanej 3 miejsce 
zdobyła Kinga Betleja. Natomiast u snowboardzistów całe podium należało do Polaków ( 1 miejsce 
Michał Frączek, 2 miejsce Tomek Pietrucha i 3 miejsce Małgorzata Rolnik). 

 

 

Polska ekipa i jedna Finka 



 

Cała ekipa Comeniusa 

Ze stoków wracaliśmy do ośrodka około godziny 16.00 mieliśmy czas na przebranie się i o 17.00 
zaczynały się zajęcia z treningu mentalnego, prowadzonego przez psychologów sportowych z 
Niemiec. Zajęcia te były bardzo ciekawe i wciągające, miały na celu pomóc nam w wyznaczaniu i 
realizacji naszych celów, szukaniu swoich mocnych i eliminowaniu słabych stron , budowaniu 
pewności siebie. Próbowaliśmy wyobrażać sobie drogę do swojego  sukcesu, omawialiśmy 
przeszkody, które spotykamy na tej drodze i środki, którymi można te przeszkody pokonać.  

 



Dodatkowo w przerwach treningu mentalnego odbywały się zajęcia integrujące grupę, polegające 
min. na poznaniu siebie i innych oraz na zaufaniu drugiej osobie. 

 

Tomek i niemieckie dziewczyny 

W ostatni dzień  mieliśmy trochę więcej atrakcji, ponieważ byliśmy na basenie, gdzie część  była 
zakryta , a część odkryta, można było pływać i oglądać pracujące ratraki na stokach. Wieczorem 
pojechaliśmy na tor saneczkowy gdzie przeżyliśmy ekstremalną przygodę. 

 

22 lutego rano busikami wyruszyliśmy w podróż powrotna do domu do Polski. 

Wyjazd do Austrii był bardzo ekscytujący, dużo się nauczyliśmy, szkoliliśmy języki angielski i 
niemiecki, poznaliśmy także kilka zwrotów  po fińsku. 



Następny wyjazd zaplanowany jest od 1.05 do 6.05 2013r do Finlandii, tam będziemy poznawać 
nowe techniki relaksacji,  kulturę Finów, grać w baseball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


