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W dniach 09.04.2013-13.04.2013 odbyła się już druga wizyta w ramach 

projektu Comenius Mniej Stresu- Lepsze Rezultaty. Tym razem uczniowie 

naszej szkoły Natalia Dobek (IIBT), Joanna Szczerba (IIICT), Mateusz Roman 

(II BT), Sebastian Świerzowski, Witold Szura (IIIBT) oraz Dominik Ryba 

(IIIBT) wraz z opiekunami Wiolettą Wójcik i Markiem Potempą udali się do 

Włoch. 

 
 

09 kwietnia 2013 

 

09 kwietnia był dniem naszego przylotu do miasta Bari, skąd zostaliśmy 

przywiezieni do Massafry gdzie czekała na nas koordynatorka projektu pani 

Angela Franchino wraz z uczniami i rodzicami goszczącymi uczniów naszej 

szkoły. Po powitaniu udaliśmy się do miejsc zakwaterowania, aby odpocząć po 

długiej podróży. 

 

10 kwietnia 2013 

 

Około godziny 9.00 uczniowie biorący udział w projekcie wraz z nauczycielami 

spotkali się na terenie szkoły włoskiej, gdzie odbyło się oficjalne powitanie 

przez dyrektora szkoły. Ważnym elementem tej części programu było 

wysłuchanie koncertu muzyki poważnej szkolnego zespołu muzycznego. 

Uczestnicy byli zachwyceni operowym śpiewem solistki i grą zespołu. Był to 

jeden ze sposobów relaksacji zaproponowanych przez szkołę włoską. Po 

koncercie reprezentanci poszczególnych szkół przedstawili przygotowane przed 

wizytą multimedialne prezentacje dotyczące dnia codziennego przeciętnego 

nastolatka, jak również sytuacji stresujących i sposobów radzenia sobie z nimi. 

Nasi uczniowie, Joanna Szczerba i Mateusz Roman, w ciekawy sposób 

przedstawili trudy dnia codziennego polskiego nastolatka wskazując 

jednocześnie na pozytywne aspekty stresu będącego motorem działań 

i motywacją do pracy. Następnie wszyscy goście zostali oprowadzeni po nowym 

budynku szkoły. Po wspólnym posiłku, na który zostaliśmy zaproszeni przez 

stronę włoską udaliśmy się na długi spacer po mieście, podczas którego 

zwiedzaliśmy jego starą, malowniczą część i dowiedzieliśmy się wiele na temat 

jego ciekawej historii. Wieczorem nauczyciele udali się na posiłek, natomiast 

uczniowie zostali zaproszeni przez młodzież włoską na domowej roboty pizzę, 

którą wspólnie przygotowywali. 

 



11 kwietnia 2013 

 

Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń. Po śniadaniu udaliśmy się na 

wycieczkę autokarową do miejscowości Castellana Grotte położonej 

kilkadziesiąt kilometrów od Massafry, gdzie zwiedzaliśmy podziemne jaskinie. 

Nazwa miejscowości związana jest z odkrytym w 1938 roku przez Franco 

Anelliego i Vito Matarrese, systemem wielu grot krasowych. Obecnie groty te 

są największą atrakcją miasta a także najbardziej znanymi jaskiniami w całych 

Włoszech. System podziemnych jaskiń rozciąga się na długości około 3 km, dla 

turystów dostępne są dwie trasy. Wszyscy uczestnicy wyprawy byli zachwyceni 

niezwykłymi widokami. Po pokonaniu całej trasy udaliśmy się na wspólny 

piknik na świeżym powietrzu sprzyjający jeszcze lepszej integracji. Piknik 

odbył się pod hasłem „slow food against stress”, czyli „wolne jedzenie 

przeciwko stresowi”. Była to lekcja mająca na celu uświadomienie młodzieży 

jak ważne jest spożywanie zdrowych posiłków bez pośpiechu, zwłaszcza 

w chwilach wzmożonej pracy umysłowej i sytuacjach stresowych. Jak się 

okazało „slow food” w dzisiejszej dobie „fast foodów” jest doskonałą 

alternatywą.  

 

 

                   
 

Castellana Grotte 

      

 

 

http://www.holidaycheck.pl/fullscreen-Castellana+Grotte+Grotte+di+Castellana-ch_ub-id_1156271657.html


 
 

 

W drodze powrotnej do Massafry zatrzymaliśmy się w kolejnym niezwykłym 

miejscu- Arberobello. Jest to jedyne tego typu miejsce na świecie wpisane na 

Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Cały region Alberobello słynie 

z unikatowych form budownictwa - domów typu trulli, które są okrągłe i mają 

stożkowate dachy z kamienia Trulli. Mieliśmy niepowtarzalną okazję 

spacerować uliczkami tego miasta i zwiedzać poszczególne domy.  

 

Wieczorem podczas kolacji omawialiśmy szczegóły dotyczące projektu takie jak 

między innymi metody zwalczania stresu proponowane przez stronę włoską.  

 

http://www.holidaycheck.pl/fullscreen-Grotte+di+Castellana+Grotte+di+Castellana-ch_ub-id_1157486716.html


12 kwietnia 2013 
 

Wczesnym rankiem, po śniadaniu udaliśmy się na kolejną wycieczkę do miasta 

Tarent w pobliżu Massafry, które zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem do 

godziny 13. Po powrocie do Massafry i wspólnym posiłku na plaży udaliśmy się 

do budynku miejskiego teatru Teatro Komunale, gdzie wzięliśmy udział 

w warsztatach poświęconych skupieniu uwagi oraz relaksacji ciała. Zajęcia 

odbyły się pod przewodnictwem jednej z aktorek, która zaprezentowała 

wszystkim uczestnikom spotkania metody radzenia sobie ze stresem stosowane 

przez aktorów przed występami. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie 

angażowali się we wszystkie ćwiczenia, które miały na celu nie tylko relaksację, 

ale również nabranie pewności siebie i odwagi w przekazywaniu swoich myśli 

i odczuć. Była to niewątpliwie ciekawa i skuteczna metoda walki ze stresem, 

którą z pewnością wykorzystamy. Po skończonych zajęciach omawialiśmy 

dalsze istotne punkty naszej współpracy, między innymi modyfikację strony 

internetowej projektu, której autorami są uczniowie Zespołu Szkół 

Technicznych.  

 

13 kwietnia 2013 

 

Był to dzień naszego pożegnania i powrotu do Polski. Kolejne spotkanie 

w ramach projektu Comenius ma odbyć się w Polsce w październiku 2013 roku, 

na które z niecierpliwością czekamy. 
 

 

 

 


