
V okviru projekta Erasmus+  je potekalo v dneh od 1. 10. 2016 do 8. 10. 2016 projektno srečanje v kraju 

Rejowiec na Poljskem. Učenci Matic Bertoncelj, Gal Hafner, Manca Starman, Pia Vidic in Anja Triller smo 

bili z vrstniki iz še petih partnerskih šol (Grčija, Italija, Romunija, Portugalska, Poljska) udeleženci projektnih 

aktivnosti v osnovni šoli v Rejowiecu, na ekskurzijah pa smo se seznanjali z zgodovino in geografskimi 

posebnostmi dežele gostiteljice. 

Z brniškega letališča smo v soboto, 1. 10. 2016, poleteli v Varšavo. Med poletom smo se naučili nekaj poljskih 

besed. 

Na letališču v Varšavi nam je izrekel dobrodošlico koordinator srečanja na Poljskem, gospod Marek 

Krzywicki. 

 

Z Letališča Chopin smo se s kombijem odpeljali v kraj Rejowiec Fabriczny. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a08KCPTHot4
https://www.youtube.com/watch?v=a08KCPTHot4


 

 Počitek med peturno vožnjo iz Varšave v Rejowiec. 

 

 

Takole so nas pričakale družine gostiteljice. 

 

 

 

 



Nedelja, 2.10.2016 

 

Pred začetkom predstavitve projektnih nalog smo imeli učenci priložnost spremljati pouk v poljski šoli. Mi 

smo bili pri uri zgodovine. Opazili smo, da v učilnici ni bilo ne računalnika ne projektorja, učenci so učno 

snov zapisovali samo po nareku učiteljice. 

Predstavili smo projektno nalogo  na temo Državni prazniki. Odlično smo se odrezali in udeleženci so nas 

nagradili z bučnim aplavzom, ker pa je imel Gal rojstni dan, smo mu zapeli pesem Happy birthday. Tudi 

predstavniki ostalih držav udeleženk projekta Erasmus+ so pripravili zanimive predstavitve, italijanski pa, ki 

so nas že tako zabavali na vsakem koraku, tudi tokrat niso naredili izjeme. Po kosilu in opravljenih 

predstavitvah smo se odpravili v mrzel, deževen in močno vetroven dan. Odpeljali smo se na ogled mesta 

Zamosc, ki leži v južnem predelu province Lublin. Pravijo mu tudi mesto arkad ali renesančni biser. Staro 

mestno jedro z Velikim trgom je bilo leta 1992 vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine. Z lokalnim 

vodičem smo si ogledali stavbe na Velikem trgu in notranjščino bazilike.  

      

Ker pa nas je res močno zeblo, smo si želeli čim prej na toplo. Večerja nas je čakala v armenski restavraciji 

na Velikem trgu. 

https://youtu.be/Mo-AN51VLvU
https://youtu.be/Mo-AN51VLvU


Iz Rejowieca Fabricznega smo se na pot odpravili  ob 7. uri. Po več kot peturni vožnji z avtobusom smo 

prispeli v Varšavo, prestolnico Poljske.  Lokalni vodič nas je najprej peljal v  Kraljevi grad (Zamek 

Królewski), eno največjih zgodovinskih znamenitosti Varšave. V njem se danes nahaja muzej. Mi smo si 

ogledali le njegov del, posebej z zanimanjem smo v tehniki 3D spremljali   predstavitev zgodovine Kraljevega 

gradu vse do njegove obnove. Med drugo svetovno vojno je Varšava doživela eno najhujši letalskih 

bombardiranj v zgodovini. Uničen je bil velik del zgodovinske dediščine, tudi Kraljevi grad.  Po vojni so ga 

pod budnim očesom  strokovnjakov obnovili in leta 1980 so staro mestno jedro Varšave, kljub pomislekom 

nekaterih, da ne gre za originalne zgradbe, uvrstili na Unescov seznam svetovne dediščine. 

Iz muzeja smo se podali na ogled starega mestnega jedra. Ustavili smo se ob grajskem obzidju, pred Muzejem 

Marie Skłodowske Curie, Nobelove nagrajenke za fiziko in kemijo,  

   

in pred  spomenikom, posvečenim  otrokom,  ki so  med drugo svetovno vojno tudi opravljali pomembne 

naloge, npr. kot kurirji, a je ta njihov dragocen prispevek v boju proti okupatorju ostal največkrat prezrt. 

Tudi v Varšavi nam mraz in dež nista prizanašala, zato se nam je še kako prilegel topel prostor v eni od 

restavracij v Varšavi, kjer nas je čakalo kosilo.  

 

 

 

https://youtu.be/V2ZmBmhWnYU
https://youtu.be/V2ZmBmhWnYU


Po kosilu pa spet peturna vožnja nazaj v Rejowiec Frabriczny z vmesnim postankom za večerjo. 

 

Dopoldne so potekale aktivnosti v šoli gostiteljici. Učenci smo bili pri pouku, učitelji pa na projektnem 

sestanku, na katerem so določili datuma projektnih srečanj na naši šoli (februarja) in na Portugalskem (aprila). 

Anja, Gal, Matic in Pia so spremljali pouk fizike, športa, angleščine in matematike.  Povedali so, da sta bila v 

fizikalni učilnici interaktivna tabla in namizni računalnik, učitelj je razlagal pojem sile, ponazoril pa je 

delovanje  sil tudi praktično,  s stolom ter z magneti in  vrečko, ki jo je drgnil ob lase, nato pa z njo premikal 

pločevinko. Posneli smo tudi  intervju z udeleženci srečanja Grki, Italijani, Poljaki, Portugalci in Romuni. 

Pri uri športa smo se lahko vključili v igro rokometa in nogometa ali pa se preizkusili v gimnastičnih vajah. 

Pri uri  matematike in pri uri angleščine so snov obravnavali frontalno; učilnici sta bili brez računalnika, učenci 

so delali zapiske zvezke po nareku, naloge so reševali tudi tako, da jih je učitelj klical k tabli. 

 

Popoldanski čas je bil namenjen ekskurziji. Na poti v Lublin smo se najprej ustavili v spominskem parku 

Majdanek. Na tem območju je bilo v času nemške okupacije Poljske nacistično uničevalno koncentracijsko 

taborišče. V Majdaneku je nacistični režim ubil več kot 79.000 ljudi,  od tega 59.000 poljskih Judov.  V 

primerjavi z drugimi koncentracijskimi taborišči  velja spominski park Majdanek za najbolj ohranjeno 

koncentracijsko taborišče v Evropi. Zaradi hitrega napredovanja ga je sovjetska Rdeča armada zavzela povsem 

ohranjenega, medtem ko so bila druga taborišča ob zavzetju že napol  ali povsem uničena. Spominski park z 

muzejem smo si ogledali ob izčrpni razlagi poljske vodičke. Pretreslo nas je vse videno in slišano in 

pred  mavzolejem s pepelom žrtev smo za nekaj trenutkov nemo obstali. Ob slovesu nam je vodička s tresočim 

glasom povedala še to, da ta poklic opravlja v spomin na deda, ki  je tudi izgubil življenje v koncentracijskem 

taborišču Majdanek. 

https://youtu.be/6ALMmqA2IAg
https://youtu.be/5M-QVeFnohM
https://youtu.be/bbp6hGnEedM
https://youtu.be/2szEWKI-8es
https://youtu.be/tlgXL_kMzZA


 

Iz spominskega parka Majdanek smo pot nadaljevali proti glavnemu mestu Lublinskega vojvodstva in proti 

devetemu največjemu mestu  na Poljskem. Sprehodili smo se po ulicah njegove središča, nekaj časa pa nam 

je ostalo tudi za obisk trgovin. 

 

Zadnji dan našega srečanja smo se dopoldne odpeljali v vas  Wólka Bielecka. V muzeju na prostem smo si 

ogledali  rekonstrukcijo zgodnjesrednjeveške slovanske utrdbe  z obrambnimi vrati, jarki, s palisado (ograjo 

iz pokončno postavljenih priostrenih brun, kolov, navadno za obrambo)  in  stolpom. Vodič nam je 

pripovedoval o življenju in verovanju ljudi v zgodnjesrednjeveškem obdobju.  Pokazal je primerke orodja in 

orožja ter oblačil iz tega časa. Za malico so nam postregli ješprenj ter kašo s sadjem. 



 

Sledilo je delo v delavnicah. Učenci so se preizkusili v streljanju  z lokom, izdelovali so papir, pisali s 

peresom v glagolici, 

                

iz gline oblikovali vrče in plesali stare poljske plese.  

 

Vzdušje je postajalo vse bolj prijetno, tako da smo bili v vasi še krepko čez uro, ko naj bi nas v šoli v 

Rejowiecu že čakalo kosilo. 



 

Popoldanski del je bil namenjen poslovilnemu srečanju udeležencev Erasmus+, staršev gostiteljev in 

strokovnih delavcev šole gostiteljice.  Zbrali smo se v jedilnici šole in ob dobrotah, ki so jih pripravili starši 

in šolski delavci, še zadnjič poklepetali, si izmenjali vtise, zapeli pesem Felicita, ki je postala že skoraj himna 

Erasmus+ srečanja na Poljskem, nato pa slovo … stiski rok, objemi, solze in obljube, da se ponovno srečamo. 

Morda že februarja v Sloveniji … 

Prvi sta se na pot proti domu odpravili italijanska in naša skupina. Že ob 5. uri zjutraj smo se skupaj 

odpeljali iz Rejowieca in po peturni vožnji prispeli v Varšavo na Letališče Chopin. Še zadnja skupna 

fotografija v spomin na srečanje, nato pa smo se odpravili v letališko zgradbo in po opravljenih formalnostih 

v letalo. Po slabih dveh urah mirnega leta smo že stali ponovno na domačih tleh.  

 

https://youtu.be/fblLlXt1Fts
https://youtu.be/fblLlXt1Fts

