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Poľsko – Mońki 18. – 21. január 2011

Mobilitu  do  Poľska  sme  zorganizovali  ako  náhradný  program  namiesto 
mobility do Anglicka, pretože anglický partner projektu sa do spolupráce vôbec 
nezapojil a na výzvy nás, či poľských kolegov reagoval neskoro alebo vôbec. 

Mobility  sa  zúčastnilo  13  dievčat  druhého  ročníka  odboru  pedagogické 
lýceum a dve vyučujúce – Mgr. Galina Šimončičová (ANJ) a Mgr. Tatiana Filová 
(VV).
Program mobility bol nasledovný:

18. január 2011 – Bratislava 23:00 hod. spoločný odchod z Hlavnej stanice, 
dievčatá napriek tomu, že sme mali zaplatené lôžka takmer celú noc od vzrušenia 
z cesty a neistoty, ako sa s kamarátmi z Poľska dohodnú, nespali.

19. január 2011 – Waršava 7:00 hod. milé privítanie poľskou koordinátorkou 
projektu  Patrycjou  Rudnickou  a skupinkou  poľských  študentov  na  stanici  vo 
Waršave. Trojhodinový presun autobusom do Mońki takmer všetci prespali. 

20.  január  2011 – Mońki 10:30 hod.  oficiálne privítanie  v škole  riaditeľom 
Gymnázia  v Mońkach,  rozdelenie  žiakov  do  rodín  vychádzalo  už 
z predchádzajúcich  mailových  kontaktov  medzi  študentmi.  My,  vyučujúce  sme 
mali vopred zabezpečené ubytovanie v hoteli na kraji mestečka. 

O 15:00 hod nám Patrycija s kolegyňou Aňkou ukázali mestečko a o hodinu 
sa spolu so žiakmi stretávame v telocvični gymnázia, kde pre nás Poliaci pripravili 
neformálny  zoznamovací  program  formou  rôznych  súťaží  a aktivít.  Študenti 
vytvorili  tri  zmiešané  tímy  na  čele  s učiteľmi.  Program  bol  pestrý  a dôkladne 
pripravený,  súťažilo  v  športe,  v anglickom  jazyku,  v originalite  a trochu  aj  v 
odvahe,  všetci  študenti  i učitelia  sa  príjemne  zabávali.  Rozchádzali  sme  sa,  už 
pomerne unavení (aspoň my) asi o 19:00.

21. január 2011 – Mońki 9:00 hod. stretli sme sa znova v škole, naši študenti 
s poľskými mali  spoločnú lekciu  angličtiny,  naši  predstavili  seba a našu školu  – 
Pedagogickú a sociálnu akadémiu, Poliaci hovorili o sebe a svojom rodnom meste 
Mońki.  Na  záver  sme  Poliakom  odovzdali  novoročné  pozdravy  vytvorené 
študentmi v rámci projektu. 

My s Patrycjou sme v tom čase upravili  a  spresnili  projektové aktivity do 
budúcna. Rozdelili a dohodli sme témy, termíny a výstupy nasledujúcich aktivít a, 



samozrejme, aj termíny budúcich mobilít. Vo februári plánujeme spustiť spoločnú 
webovú stránku (zabezpečuje G. Šimončičová). Záver projektu zavŕši študentská 
fotografická  súťaž  a vydanie  spoločného  kalendára  s víťaznými  fotografiami. 
Anglickej strane tento program predloží na schválenie Patrycja ako koordinátorka 
projektu.

V závere  dopoludnia  sme  si  v skupinkách  prezreli  školu.  Poobede  nám 
poľskí  študenti  pripravili  kultúrny  program  v angličtine  –  pripravili  prezentáciu 
a predstavenie o histórii a súčasnosti Veľkej Británie a Slovenska. Prezreli sme si 
spoločnú výstavu študentských fotografií. V podvečer sme sa stretli opäť, odviezli 
nás na vzdialenejšiu agrofarmu v lese, pripravili opekanie, hudbu a úžasnú jazdu 
 na saniach nočným lesom. Rozchádzali sme sa neskoro, nadšení programom.

22. január 2011 – Mońki 4:30hod. spoločná rozlúčka pri autobuse, Patrycja 
s malou skupinkou študentov nás odprevadila až do Waršavy, odtiaľ odchádzame 
vlakom priamo do Bratislavy. 

Hoci  táto  mobilita  bola  uskutočnená  bez  dlhodobej  predbežnej  prípravy 
prebehla  bez  najmenších  nezrovnalostí  a  nedorozumení  vďaka  takmer 
dennodennej  mailovej  komunikácii  medzi  Patricjou  Rudnickou  a Galinou 
Šimončičovou. Za všetko hovorí najmä spokojnosť študentov. Dojmy a výsledné 
produkty z mobility zverejníme na spoločnej webovej stránke.

Mgr. Tatiana Filová


