
Wymiana uczniów w ramach programu unijnego Comenius – Achieve! 

Część 3 – wyjazd do Anglii 

 

Dnia 16 października 2013 roku na lotnisku Katowice-Pyrzowice rozpoczęła się nasza kolejna 
wyprawa w ramach Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół Comenius – Achieve! Tym razem 
naszym celem była malownicza miejscowość Boston we wschodniej Anglii. 

 

 

Opiekę na uczniami sprawowały panie Aleksandra Radek oraz Joanna Wiśniewska. 

 

Na miejsce dotarliśmy wczesnym popołudniem. Po zameldowaniu się w hotelu oraz rozpakowaniu 
walizek główna organizatorka naszego pobytu, pani Christine Abrams zawiozła nas do szkoły, gdzie 
uczniowie mogli wziąć udział w towarzyskim  meczu z uczniami Boston Grammar School. Rozgrywce 
przyglądał się tamtejszy trener, któremu bardzo spodobała się gra jednego z naszych koszykarzy. 

Wieczorem wybraliśmy się na kolację powitalną, w czasie której poznaliśmy nauczycieli i uczniów z 
pozostałych  szkół partnerskich. 



W środę rano, zaraz po śniadaniu poszliśmy do Boston Grammar School, gdzie uczniowie 
przygotowali dla nas krótką prezentację na temat ich miejscowości oraz historii szkoły. 

 

 

Po uroczystości przywitania nauczyciele wybrali się na zwiedzanie szkoły, a uczniowie do klas 
lekcyjnych, gdzie pokazali przygotowane przez siebie wcześniej prezentacje na temat ich szkół oraz 
miejscowości. 

Po obiedzie wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz uczestnicy programu Comenius wzięli udział w 
uroczystości Charter Day, która upamiętnia przyznanie Boston Grammar School parceli, na której po 
dziś dzień stoi szkoła. Ciekawostką jest to, że dekret w sprawie przyznania parceli, wydany przez 
królową Elżbietę I mówi, że w tym miejscu zawsze musi stać szkoła. Na tym terenie nigdy nie będzie 
można wybudować nic innego. Uroczystość odbyła się w miejscowej katedrze, a w jej programie 
zawarto występy artystyczne, kazanie oraz przemówienia uczestników programu Comenius.  



 

 



Po uroczystości mieliśmy okazję poznać burmistrza Bostonu i jego najbliższych współpracowników.  

 

Popołudniu odbyły się pierwsze zajęcia z treningu mentalnego. W czasie wykładu wzięliśmy udział w 
ćwiczeniach integrujących grupę oraz rozmawialiśmy na temat koncentracji i jej roli w życiu 
sportowca. 

 



 

 

Wieczorem wszyscy udaliśmy się do sali gier i zabaw Playtowers, gdzie przez chwilę mogliśmy się 
poczuć jak przedszkolaki.  

 



 

W piątek rano wyjechaliśmy do parku PGL, w którym nasi sportowcy doświadczyli iście wojskowego 
treningu. Nie zabrakło strzelania z łuku, wspinaczki czy zjeżdżania po linie. 

 



 

 

Po wyczerpującym dniu uczniowie zostali zaproszeni na kolacje do angielskich rodzin. 



Sobotni poranek rozpoczął się od długo wyczekiwanego treningu rugby. Uczestnicy poznawali tajniki 
gry od podstaw.  

 

 

 

 



Każdy mógł spróbować swoich sił: 

 

 

Uczestnicy podeszli do treningu jak prawdziwi zawodowcy: 

 



 

Mimo wysiłku i zmęczenia humory nam dopisywały. 

 

Nie było czasu na lenistwo. Zaraz po treningu rugby zostaliśmy przetransportowani szkolnym busem 
na korty tenisowe. Tam już czekali na nas kolejni trenerzy gotowi wycisnąć z nas siódme poty. 

 



 

Po dwóch wyczerpujących treningach mieliśmy w końcu czas na chwilę zwiedzania.  Boston jest 
miastem z bogatą historią oraz imponującą architekturą. 

 

 

 



Nie mogło zabraknąć zdjęcia przy charakterystycznych, czerwonych budkach telefonicznych. 

 

Po powrocie do szkoły odbył się kolejny trening mentalny, w czasie którego poznawaliśmy ćwiczenia 
stymulujące naszą koncentrację. 

Na wieczór zaplanowano zawody na wesoło, w czasie których miały się odbyć  tak trudne 
konkurencje jak np.:  rzut jajkiem czy rzut kaloszem. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i 
zawodów nie rozegrano do końca. Udało się zakończyć halową część zawodów, a następnie 
zagraliśmy w „Zbijaka”.  Gra toczyła się na poważnie. 

 



Niedzielę rozpoczęliśmy od treningu mentalnego w czasie którego zaserwowano nam kolejną serię 
zadań ćwiczących koncentrację.  W czasie ostatniego spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe 
treningi mentalne. 

Po warsztatach zjedliśmy obiad, a następnie udaliśmy się na kolejne zajęcia rugby. 

Wieczorem zaplanowano pożegnalną kolację dla wszystkich uczestników, po której udaliśmy się do 
kina na film „Turbo”. Po seansie filmowym wróciliśmy do hotelu, aby spakować walizki i wyspać się, 
ponieważ z samego rana w poniedziałek wyruszyliśmy na wycieczkę do Londynu. 

W stolicy Anglii zwiedziliśmy najpopularniejsze zabytki i zakątki miasta, m.in. Trafalgar Square, Pałac 
Buckingham, 10 Downing Street, Picadilly Circus, Covent Garden, Big Ben, London Eye, Tower Bridge i 
inne. Ukoronowaniem całego dnia zwiedzania były zakupy przy słynnej Oxford Street. Niewątpliwą 
atrakcję stanowiły przejażdżki metrem oraz dwupoziomowymi autobusami, tak charakterystycznymi 
dla krajobrazu londyńskiego.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Nasz pobyt w Anglii uznajemy za bardzo udany. Do domów wróciliśmy bogatsi o nowe przyjaźnie oraz 
wiedzę, która pozwoli nam osiągać coraz lepsze wyniki sportowe.  Następne spotkanie odbędzie się w 
marcu 2014 roku w Niemczech, w miejscowości  Saarbrücken .  


