
20.08.2014 

 

Zgodnie  z terminarzem projektu „Od tablicy do tabletu-podróż                

z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski „ ,do Krosna 

przyjechała 29 osobowa grupa Norwegów.  

Nasza szkoła gości 9 nauczycieli oraz 20 uczniów z norweskiej szkoły w Bergen. 

Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest w-ce dyrektor Alicja Szepelak.  

 20 sierpnia 2014r. grupa norweska, nauczyciele z MZSzOI oraz uczniowie 

spotkali się w szkole na uroczystej konferencji, którą poprzedziło zwiedzanie 

budynku. 

 

Po powitaniu gości oraz przedstawieniu wszyscy z uwagą śledzili 

prezentację multimedialną z majowego pobytu 4osobowej krośnieńskiej grupy w 

Bergen ,którą przygotowała kol. A.Kmon 

Następnie kol. M.Pelczar 

przedstawiła zabytki UNESCO w Polsce 

i Norwegii. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Nauczyciele wymienili swoje spostrzeżenia i grupa norweska z „opiekunami” ze 

strony polskiej udała się na obiad.  

Przygotowano dla nas pyszną pomidorową, pieczoną karkóweczkę i surówkę z 

kapusty . Oczywiście surówka była już w salaterkach na stolikach. Byliśmy 

ogromnie zaskoczeni , gdy 

Norwegowie zaczęli nakładać 

surówkę do zupy. Z pomocą 

„kulinarną” pośpieszyła 

właścicielka restauracji 

wyjaśniając, kiedy zajadamy 

surówkę. Obiad smakował 

gościom ,tylko niektórzy 

zostawili niedojedzony deser-

szarlotkę. 

 Kolejnym punktem programu było zwiedzanie CDS. 

 



Najważniejszą atrakcja Centrum były dla gości interaktywne pokazy 

produkcji i zdobienia szkła, w których brali czynny udział . Z ogromną 

nieśmiałością i obawą uczniowie z Norwegii próbowali wydmuchać przez piszczel 

szklany wazon . Oczywiście nie udało się do końca uzyskać zamierzonego efektu .  

Po pełnym emocji zwiedzaniu goście zrobili zakupy szklanych pamiątek w 

firmowym sklepie . 

 

 

 

 

 

Wieczorem cała grupa udała 

się na plenerową kolację-grill przy 

MOSiR wspólnie 

przedstawicielami biorącymi 

udział w Międzynarodowym 

Spotkaniu  Młodzieży w 

Krośnie. 

 Mieliśmy okazję 



porozmawiać z młodzieżą i opiekunami z Maroka , Francji, Słowacji, Węgier. 

Młodzież bardzo szybko zintegrowała się i już po godzinie zaczęli grać w 

siatkówkę, prowadzili rozmowy i słychać było śmiechy. 

 

Dorośli również 

„sprostali chwili” i śpiewali 

piosenki biesiadne. 

Niezastąpioną piosenką 

okazała się oczywiście „Panie 

Janie” ,którą śpiewaliśmy w 

kilku językach. 

  

Niestety przyjemne chwile szybko płyną i ok. 21:00 zmęczeni, ale zadowoleni 

udaliśmy się do hotelu i domów . Już pierwszy dzień pobytu naszych gości 

udowodnił iż realizacje tego typu projektów są niezwykle cenne dla wszystkich. 

Zgodnie z założeniem uczestnicy projektu mają możliwość przełamania barier 

językowo-kulturowych i praktycznego wykorzystania umiejętności posługiwania 

się językiem obcym. Ponadto uczą się tolerancji oraz akceptacji dla ludzi o 

odmiennej kulturze.   

 

21.08.2014 

Dnia 21 sierpnia o godzinie 9.00 grupa uczniów naszej szkoły wraz z partnerami z 

Norwegii wyruszyła pieszo spod hotelu Śnieżka do Urzędu Miasta Krosna, gdzie 

odbyła się Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W międzynarodowym 

spotkaniu udział wzięła młodzież z  8 krajów: Palestyny, Niemiec, Francji, 

Norwegii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Maroka. Podczas tego spotkania 

młodzi ludzie mieli okazję poznać międzykulturowe środowisko i poszerzyć 

kompetencje międzynarodowe. Wszyscy uczestnicy tej sesji chętnie brali udział 

w dyskusjach dotyczących przyjaźni na świecie. 

 



Po spotkaniu w Urzędzie Miasta w strugach deszczu udaliśmy się do szkoły, gdzie 

trwały występy uczniów. Na część artystyczną złożyły się występy uczniów szkoły 

podstawowej oraz zaprezentował się zespół Gracja.  

Norwegowie z uwagą i ogromnym zaciekawieniem oglądali prezentowane tańce i 

byli pod ogromnym wrażeniem precyzji w wykonywaniu poszczególnych figur 

tanecznych.  

 

 

 

 

 

 



Kolejnym ciekawym elementem był polsko – norweski quiz, w którym uczestnicy 

musieli wykazać się wiedzą na temat zabytków poszczególnych krajów. Obydwie 

drużyny wykazały się ogromną determinacją i chęcią wygranej, ostatecznie 

jednak zwyciężyli uczniowie z Norwegii niewielką ilością punktów.  

 

Ponadto mogliśmy obejrzeć pantomimę a jako ostatni zaprezentował się zespół 

muzyczny TSA . Po zakończeniu występów poszliśmy na obiad. 

Kolejnym elementem tego pełnego wrażeń dnia było zwiedzanie Starego Miasta. 

Wciąż padał deszcz więc idąc pieszo po ulicach miasta, musieliśmy skryć się pod 

parasolami. Najpierw odwiedziliśmy Muzeum Rzemiosła, gdzie mieliśmy okazję 

obejrzeć dokumenty rzemieślnicze oraz ekspozycje w kilku pracowniach. 

Następnie udaliśmy się do kościoła farnego, który swym wyjątkowym wnętrzem 

zachwycił naszych partnerów. Dzięki obecności przewodnika, mieliśmy możliwość 

uzyskać informacje na temat poszczególnych miejsc. Duże emocje wzbudził 

także widok z wieży farnej na miasto i najbliższe okolice. Aby nasi towarzysze 

mogli odwiedzić również miejsca, które nie były zaplanowane, lub zakupić pamiątki 

uzgodniliśmy czas wolny. 

Po zebraniu się wszystkich osób obok fontanny na Rynku poszliśmy na basen. 

Część rekreacyjna okazała się być znakomitym pomysłem, ponieważ wszyscy 

uczniowie chętnie pływali, a także korzystali z atrakcji na basenie, takich jak: 

sauna, zjeżdżalnia, bilard. Dzień upłynął przyjemnie i dostarczył nam wiele 

niezapomnianych chwil, mimo iż pogoda nie dopisała. 



22.08.2014 

        W dniu 22 sierpnia w ramach projektu „Od tablicy do tabletu - podróż z 

tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski” odbyła się wycieczka do 

Oświęcimia. Uczestniczyli w niej nauczyciele i uczniowie z Norwegii oraz Polski. 

Podczas jednodniowego pobytu zwiedzono dwie części byłego obozu 

koncentracyjnego: Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, który został wpisany na 

Listę Światowego Dziedzictwa w 1979 r.  

 

Wizyta z przewodnikiem trwała około 3,5 godziny i pozwoliła na lepsze 

zrozumienie historii tego unikatowego miejsca. Uczniowie zobaczyli ogrodzenia, 

bocznice kolejowe, baraki, komory gazowe, szubienice i krematoria obozu 

Auschwitz-Birkenau. Obejrzeli także muzeum w którym znajdują się przedmioty 

osobiste stanowiące świadectwo życia ofiar przed przywiezieniem do obozu 

zagłady. Nie sposób opisać uczuć, które towarzyszyły uczniom podczas tej 

niecodziennej lekcji historii.  



 

 

Niewątpliwie wizyta w Oświęcimiu była cennym doświadczeniem dla wszystkich 

uczniów i nauczycieli. Uczestniczący w niej uczniowie pogłębili swoją wiedzę 

historyczną i kulturową. Nie zabrakło wzruszeń, dyskusji i przemyśleń. W drodze 

powrotnej do Krosna grupa zatrzymała się w Zatorze gdzie zwiedziła znajdujące 

się tam parki tematyczne oraz skorzystała z dodatkowych atrakcji parku. 

 

23.08.2014 

 

  „Polak, Węgier / Norweg / Czech / Słowak / Włoch / Anglik / Niemiec* - 

dwa bratanki….” 

czyli o tym, 

jak młodzi poruszają świat w Krośnie 

Na kilka sierpniowych dni młodzi ludzie z ośmiu krajów przejęli władzę w 

naszym mieście. Mowa oczywiście o Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży, 

odbywającym się w dniach  19 – 24 sierpnia, podczas którego młodzi Krośnianie 



dumnie sprawowali  funkcję gospodarzy. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod 

hasłem  „Z młodzieżą poruszyć świat”. Podczas trwających niemal tydzień 

dyskusji panelowych poruszano kwestie pokoju, wolności i przyjaźni, rozmawiano 

o problemach społecznych, jakie dotykają młodych,  wspólnie szukano właściwych 

rozwiązań. 

MSM zbiegło się w czasie z wizytą grupy młodzieży i ich opiekunów z 

norweskiego miasta Fjell, które jest  partnerem projektowym Miejskiego Zespołu 

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. W związku z tym nasi goście 

zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystej sesji Młodzieżowej Rady 

Miasta Krosna, podczas podpisano deklarację, w której przedstawiciele władz 

samorządowych z zaproszonych miast 

zobowiązali się do podejmowania 

działań na rzecz pokoju na świecie. 

 

 

Norwescy uczniowie wspólnie 

ze swoimi polskimi partnerami 

obejrzeli także „Spektakl kultur”, przedstawienie powstałe podczas wspólnych 

warsztatów teatralnych i zaprezentowane na krośnieńskim Rynku. 



Żywiołowy występ stanowiący kompilacją elementów różnych kultur był 

jednocześnie  przekazem informacji: młodzi chcą żyć w pokoju i przyjaźni; 

przekazem czytelnym dla wszystkich, bez względu na język i kraj pochodzenia. 

 

Zwieńczeniem dnia pełnego pozytywnych wrażeń było wspólne spotkanie 

przy stole suto zastawionym tradycyjnymi polskimi potrawami i zabawa przy 

dobrej muzyce.  



W kontekście opisanych wydarzeń staropolskie przysłowie zyskuje nowy 

odcień znaczeniowy,  niezmiennie jednak napawa tak potrzebnym optymizmem. 

24.08.2014 

 

W sobotę 24-go sierpnia zabraliśmy naszych norweskich gości do Krakowa 

i Wieliczki. Chcieliśmy pokazać im jeden z celów naszej współpracy -  Kopalnię 

Soli w Wieliczce. 

 



Wycieczkę rozpoczęliśmy o 7.30. Po lunchu w okolicach Wieliczki 

przybyliśmy do tego niewielkiego, ale wyjątkowego, starego polskiego miasteczka 

i nasza podziemna przygoda się zaczęła. Poznaliśmy wiele fascynujących faktów o 

górnictwie w przeszłości, o życiu górników i koni pracujących w bardzo trudnych 

warunkach, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, braliśmy nawet udział w zawodach polsko – 

norweskich w jednej z kopalnianych sal.  

 

 

 

Największe wrażenie zrobiła na nas sala św. Kingi, ze swymi ogromnymi 

kryształowymi żyrandolami, rzeźbami z soli, przedstawiającymi sceny biblijne. 

Po trzygodzinnym zwiedzaniu tego wspaniałego skarbu dziedzictwa 

UNESCO pojechaliśmy do Krakowa. Tam zdecydowaliśmy się na krótkie zakupy, a 

później na podziwianie Starego Miasta i jego zabytków. 

Nasi goście wydawali się być usatysfakcjonowani wizytą w Wieliczce i 

Krakowie, mimo faktu, że wróciliśmy o północy… 

25.08.2014 

W poniedziałek 25 sierpnia goszczący u nas uczniowie i nauczyciele z 

miasta Bergen w Norwegii w towarzystwie uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po najbliższej okolicy naszego miasta.  

W tym dniu wspólnie zwiedziliśmy drewniane kościoły w Haczowie i Bliznem, które 

wpisane są na światowa listę dziedzictwa UNESCO. Zabytki bardzo się naszym 

gościom podobały. Uczniowie z Norwegii z zainteresowaniem wysłuchali historii 



polskich zabytkowych kościółków przedstawionej przez proboszcza parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Haczowie. Ksiądz Prałat Kazimierz 

Kaczor nie tylko pięknie mówił o dziejach zabytków z naszej okolicy, ale tez 

bardzo ciekawie opowiadał o swoim pobycie w Norwegii, którą , jak się okazało, 

kilkakrotnie odwiedził. 

Po południu uczestnicy wycieczki udali się do Rymanowa, gdzie w 

restauracji „Jaś Wędrowniczek” zjedli bardzo smaczny obiad. Uczniowie mogli 

również trochę odpocząć oraz porozmawiać z naszymi miłymi gośćmi. Po powrocie 

do Krosna uczniowie i ich opiekunowie mieli czas wolny aż do wieczora. 

Niestety był to już ostatni dzień pobytu grupy norweskiej w naszym 

mieście i szkole. Wieczorem młodzież polska i norweska umówiła się na wspólny 

wieczór, a nauczyciele i opiekunowie z Norwegii oraz dyrekcja szkoły i 

nauczyciele pracujący przy realizacji projektu, spotkali się na kameralnej 

pożegnalnej kolacji w restauracji hotelu „Śnieżka”. 

Dyrektor MZSzOI pan Robert Guzik podsumował wizytę gości.. 

Nauczyciele z Norwegii otrzymali pamiątkowe upominki. Wszyscy bardzo dobrze 

się bawili, było dużo śmiechu i wspomnień z pobytu. Nasze koleżanki z Norwegii 

serdecznie podziękowały za tak wspaniałe przyjęcie.  



Wszyscy zgodnie przyznali, że jeszcze się spotkamy, a nawiązane 

znajomości i przyjaźnie będą trwały. Mamy taką nadzieję! 

 

 

 


