
25 października 2019 roku 27 uczniów naszej szkoły  rozpoczęło pięciodniowy pobyt na 

obozie językowym Euroweek Szkoła Liderów w Międzygórzu, na którym zajęcia prowadzone 

były przez wolontariuszy z całego świata. W drodze do Międzygórza nasza wycieczka 

zatrzymała się w Złotym Stoku, gdzie zwiedziliśmy trasę turystyczną w Kopalni Złota. 

Na Euroweeku obowiązywał bardzo ambitny i atrakcyjny plan dnia. Dzień rozpoczynał 

poranny Energizer, czyli ćwiczenia i zabawy. Następnie odbywały się zajęcia ze 

szkoleniowcami, które miały charakter warsztatów lub prezentacji ojczystych krajów 

wolontariuszy. Po obiedzie prowadzone były zajęcia grupowe, które były świetną okazją do 

nawiązywania współpracy. Uczniowie przełamywali bariery komunikacyjne pracując                

z wolontariuszami z Meksyku, Argentyny, Wietnamu, Algierii, Peru oraz Indonezji.  

Wspólne zajęcia pozwoliły na integrację między uczniami z różnych szkół, co uczyniło cały 

pobyt jeszcze ciekawszym. Czas ten  był dla uczniów bardzo intensywny, wypełniony pracą     

i zabawą. Ostatniego wieczoru odbyło się zakończenie projektu, podczas którego uczniowie 

otrzymali certyfikaty. Pożegnanie było niezwykle emocjonalne, gdyż wszyscy uczestnicy 

projektu zaprzyjaźnili się ze sobą, a wolontariuszom udało się zbudować relacje oparte na 

życzliwości i przyjaźni. Uczniowie wrócili do domu bogatsi o nowe doświadczenia                          

i przyjaźnie oraz pełni wrażeń i wspomnień. 

 

On 25 September 2019, twenty – seven students from our school started Euroweek in 

Międzygórze. /Euroweek is an educational program for students to improve their English 

skills, discover new cultures and meet new people./ International volunteers provided our 

students with information about history, culture, people and traditions of their own countries. 

To improve communication skills volunteers used different team building activities and 

workshops such as listening, creativity and talent development activities, public speaking 

exercises, presentation techniques and group discussions.  

Here are some impressions of our students after the camp: 

Euroweek was great because I met lots of new friends. I can text and be in touch with them. 

The activities were also cool. I learnt a lot of new things. /Milena/ 

Euroweek was an amazing experience. Everyone should be there. 

It was my third time on Euroweek and every time it was better. I met amazing people and I 

really miss them. 

It was great. I met new people and volunteers. I want to come back there. /Natalia/ 

In my opinion Euroweek is very interesting. I studied many things there. I was really happy 

there. I would like to go there again. /Daria/ 

Euroweek was fun. Volunteers were kind. /Wiktoria/ 

It was amazing. I think I learnt a lot there. I met new people. /Nadia/ 

We spent time in a very interesting and interactive way. We did a lot of creative activities and 

learnt about other countries. Volunteers prepared country presentations. We got to know the 

traditional dances and local food in their countries. We worked in groups so we could meet 

people from other schools. We presented our talents in a talent show. We learnt a lot of new 

vocabulary. I would like to come back there and experience that time once again. /Zuzanna/ 

 


