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      Nowe wyzwania

                 Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Krzczonowie w dniu 
01.09.2017 oficjalnie przystąpił do 
realizacji projektu programu 
Erasmus+ “Y.E.A.H. Young Europeans 
Active and Healthy”. Nasza 
współpraca z pięcioma innymi 
szkołami (z Rumunii, Łotwy, 
Hiszpanii, Litwy i Portugalii) potrwa 
dwa lata. ZSP w Krzczonowie jest 
szkołą koordynującą projekt, a 
koordynatorami projektu są Ewelina 
oraz Paweł Ciemięga. 
                    Przez najbliższe dwa lata 
będziemy razem starać się, żeby był 
to projekt najlepszy z najlepszych. W 
końcu projekt Erasmus+ to 
najpoważniejszy rodzaj współpracy 
międzynarodowej w jakim może wziąć 
udział polska szkoła. Zgodnie z 
tytułem projektu nasze główne 
zainteresowania to sport, aktywne 
spędzanie wolnego czasu, zdrowy styl 
życia i zdrowe odżywianie. Zap-
lanowane zostało już wiele ciekawych 

działań, które pomogą nam 
efektywnie (i oczywiście efektownie 
też) zrealizować nasze wspólnie 
przedsięwzięcie. Nie chcemy na razie 
zdradzać jakie to atrakcje 
przygotowaliśmy, ale o wszystkim 
będziemy na bieżąco informować. 
Wszelkie informacje o projekcie 
znaleźć będzie można na stronie 
internetowej: www.yeah.edu.pl.
                        Kiedy powstaje niniejszy 
Newsletter trwa właśnie pierwsze 
spotkanie koordynatorów (czyli 
Transnational Project Meeting) ze 
wszystkich szkół partnerskich zor-
ganizowane w Krzczonowie. Krótka 
relacja z tego ważnego wydarzenia 
znajduje się na stronie drugiej.           
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Transnational 

Project Meeting

                 W dniach 1-6. października 

2017 odbyło się pierwsze spotkanie 

inaugurujące dwuletni projekt edukacyjny 

‘Young Europeans - Active and Healthy’ 

prowadzony w ramach programu 

Erasmus+. Krzczonów gościł 10 

nauczyciel i  z pięciu szkół partnerskich: 

Hiszpani i, Litwy, Łotwy, Portugal i i  oraz 

Rumuni i. Wizytę otworzyła dyrekcja 

szkoły podstawowej Jolanta Mysłowska 

oraz gimnazjum Joanna Mazur, które 

powitały delegację i  oprowadzi ły po 

szkole. Główni koordynatorzy całego 

przedsięwzięcia p. Ewelina i  Paweł 

Ciemięgowie zaplanowali harmonogram 

spotkania i poprowadzi l i  szereg paneli 

dyskusyjnych, podczas których ustalono 

warunki współpracy. Nauczyciele miel i 

okazję bl iżej się poznać dzięki sesji , 

podczas której każda ze szkół 

zaprezentowała swoją placówkę, zakres 

nauczanych przedmiotów i system 

edukacyjny. Podczas obrad, omówiono 

dokładnie plan działań na nadchodzące 

dwa lata i przydzielono obowiązki, 

przegłosowano kalendarz wizyt oraz 

zatwierdzono i podpisano kontrakt, który 

zawiera najważniejsze zasady 

partnerstwa. Dyskusje i  debaty trudno 

zal iczyć do przyjemności,  dlatego aby 

uatrakcyjnić i umil ić pobyt w Polsce, 

koordynatorzy przygotowali  ki lka 

niespodzianek dla swoich gości. We 

współpracy z Urzędem Gminy Krzczonów, 

wszyscy uczestnicy spotkania wzięl i 

udział w integracyjnej kolacj i przy 

ognisku. Tradycyjne pieczenie kiełbasek 

okazało się nowością dla niektórych z 

gości . Pozostając w tematyce odżywiania, 

p. Ciemięgowie zorganizowali spotkanie w 

lubelskim Skansenie, gdzie „od kuchni” 

przedstawiony został model dawnego 

życia społecznego i  kulturowego polskiej 

wsi.  



Kraje partnerskie

                             Jak już wiadomo nasz projekt 
stanowi w sumie sześć szkół. Nasi 
zagraniczni partnerzy pochodzą z Alicante 
(Hiszpania), Toplity (Rumunia), Prienai 
(Litwa), Felgueiras (Portugalia) oraz Rygi 
(Łotwa). W kolejnych wydaniach 
Newslettera będziemy przybliżać 
bardziej szczegółowo państwa i miasta 
partnerskie. Na początek po kilka zdań 
o każdym z tych miejsc. 

            Alicante (Alacant) to miasto 
portowe w południowo-wschodniej 
Hiszpanii, leżące we Wspólnocie 
Walenckiej. Nazwa miasto pochodzi z 
języka arabskiego i oznacza “źródło 
światła”. Alicante zamieszkuje około 

330.000 tysięcy ludzi. 10. Lipca 1982 na 
Estadio Jose Rico Perez reprezentacja 
Polski w piłce nożnej pokonała 3:2 Francję 

i zdobyła III  miejsce na mistrzostwach 
świata. 

            Toplita - to miasto położone we 
wschodniej Transylwanii (Siedmiogrodzie), 
a dokładniej w okręgu Harghita. Liczba 
ludności to około 13.500 mieszkańców. 
Miasto nosi także węgierską nazwę 
Maroshévíz. 

                    Ryga to stolica i największe miasto 
Łotwy. Położona jest nad rzeką Dźwiną 
(Dougawa). Jej Stare Miasto (zdjęcie 
powyżej) wpisano na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
UNESCO. Miasto zamieszkuje około 
700.000 ludzi. Tym samym jest to 
największe miasto naszego projektu. Samo 
miasto także w przeszłości leżało także 
przez 60 lat w granicach Polski. Był to okres 
dynamicznego rozwoju miasta. W roku 

1605 pod wsią Kircholm (ok. 25 km od 
Rygi) miało 
miejsce sławne 
zwycięstwo wojsk 
polskich nad dużo 
liczebniejszą 
armią szwedzką. 



                          Felgueiras to portugalskie 
miasto leżące w dystrykcie Porto. Liczba 
ludności to około 58.000 ludzi. 

                   Prienai (polska nazwa - Preny) 
to małe miasto na Litwie położone 39 
kilometrów od Kowna. Zamieszkuje je 
około 11.000 osób. W XVIII wieku w 
Prenach Kazimierz Sapieha założył jedną z 
największych papierni w Królestwie 
Polskim. W pobliżu Prenów znajduje się 
miejscowość Birsztany (Birštonas) - jest to 
uzdrowisko znane z wód mineralnych 

zawierających magnez i potas. A jeśli 
chodzi o sport to oficjalnie Preny i 
Birsztany są wspolną siedzibą klubu 
koszykówki BC Vytautas - czołowego 
zespołu na Litwie. 

W kolejnych wydaniach Newslettera 
będziemy bardziej szczegółowo starali się 
przedstawić wszystkie miasta.

Źródło zdjęć: www.wikipedia.org oraz zbiory własne

    Hall of Fame
              

            Co też może się kryć pod tą tajemniczą 

nazwą? Otóż każda szkoła zbiera informacje o 

najwybitniejszych postaciach świata sportu w 

swoim kraju. My staramy się gromadzić 

informacje o WSZYSTKICH medalistach zimowych 

oraz letnich igrzysk olimpijskich, a także 

informacje o jak największej liczbie medalistów 

mistrzostw świata i Europy. Do naszej “Galerii 

Sław” zaliczamy także medalistów imprezy 

zwanej “Przyjaźń-84” zorganizowanej w roku 

1984 jako “igrzyska pocieszenia” przez kraje, 

które zbojkotowały igrzyska olimpijskie w Los 

Angeles. Medaliści tej imprezy mają takie same 

uprawnienia jak medaliści olimpijscy. Stosowną 

ustawę podpisał w 2007 prezydent RP Lech 

Kaczyński. 

               Do chwili obecnej zgromadziliśmy już 

informacje o około 900 sportowcach. Nie jest to 

bynajmniej koniec - nadal przeszukujemy internet 

w poszukiwaniu  nowych nazwisk.  Ponadto  nasz



cel to stała aktualizacja “Galerii” o informacje z 

bieżących wydarzeń sportowych. Zwłaszcza, iż w 

przyszłym roku czekają nas zimowe igrzyska 

olimpijskie.  Mamy nadzieję, że będziemy mogli 

“wzbogacić” naszą bazę medalistów o kolejne 

sukcesy. Nieśmiało liczymy też, iż może będziemy 

mogli dodać dwadzieścia cztery nowe nazwiska w 

lipcu 2018. Skąd akurat taka liczba oraz data? To 

miesiąc, w którym zakończą się mistrzostwa 

świata w piłce nożnej w Rosji i jak wiadomo kadra 

na turniej liczy dwudziestu trzech zawodników 

plus trener. 

                Hall of Fame odnaleźć można na naszej 

stronie www projektu: http://yeah.edu.pl/

halloffame/index.html

                        Poniżej prezentujemy jak wygląda 

jedna ze stron. Akurat są to nasi medaliści o 

nazwiskach na literę “J”. W miarę możliwości 

zamieszczamy zdjęcie - niestety zdarza się, że 

nawet internet zawodzi w tej kwestii... Kolejne 

informacje to data urodzenia (oraz niekiedy i data 

śmierci), sport, w którym dany zawodnik osiąga(ł) 

swoje sukcesy. Następne są informacje o 

zdobytych medalach na igrzyskach olimpijskich, 

mistrzostwach świata oraz Europy. A na końcu 

staramy się wymienić sukcesy na innych ważnych 

imprezach: Puchary Świata lub/i Europy, medale 

zimowych i letnich Uniwersjad, czy też inne ważne 

trofea. 



STRONA WWW

Strona internetowa projektu to www.yeah.edu.pl - czyli wszystko o projekcie i jego działaniach. 

    

                     

                                 

                    

                  

                  

  Logo (kilka pomysłów...)
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