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Tegoroczny Obóz Językowy – Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych 

wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata.  

 
Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka angielskiego p. Pawłem Kowalskim          

w dniach 13-19 lipca 2015 roku dostąpiła przyjemności przeżycia tej niezwykłej przygody  

w Długopolu Zdroju...  

 

Jednym z najciekawszych doświadczeń dla uczestników, był fakt, iż wolontariusze nie znali języka polskiego, zatem jedyną możliwą formą udanej 

komunikacji był język angielski.  

 

Podczas tego tygodniowego wyjazdu mogliśmy poznać nowych ludzi, ich obyczaje oraz kulturę krajów z których pochodzili. W tegorocznym 

składzie wolontariuszy znaleźli się m. in. przedstawiciele Filipin, Belgii, Łotwy, Finlandii, Turcji, Portugalii i wielu innych krajów.  

 

 

 

 



 

 

Jako uczestnicy EuroWeek-u, nie mogliśmy się uskarżać na nudę lub brak zajęcia!  

 

Opiekunowie oraz Wolontariusze zadbali o to, aby EuroWeek zarówno uczył, jak i bawił: 

 

 
 

Jednak nie spędziliśmy tygodnia wyłącznie na zajęciach językowych...  
Mieliśmy możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych do Pragi i do Kłodzka.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
Pewnie czytając mój opis pomyślicie, że dzięki temu wyjazdowi nasza grupa dobrze się bawiła i poznała nowe miejsca.... I tyle!  

Nic bardziej mylnego. 
Każde zajęcia prowadzone w języku angielskim pozwalały nam doskonalić własne umiejętności oraz przekazywały w sposób niekonwencjonalny 

prawdy życiowe:  
- poprzez "budowanie mostów" nauczyliśmy się współpracy i poświęcenia dla wspólnego dobra oraz zaufania do samych siebie   

 
- podczas odgrywanie scenek mogliśmy pokazać własne umiejętności artystyczne, efekty współpracy z osobami w grupie 

 
- poprzez wykonanie "mission impossible": zestawu licznych zadań, mając wyznaczony na to czas 30 minut, nauczyliśmy się organizacji i radzenia 

sobie ze stresem i presją.  
 

 

 



 

Tak wygląda moja relacja-  uczestnika obozu językowego. Jeśli nie jest wystarczającym powodem, aby korzystać z tego typu 
wyjazdów, to przytoczę opinię dwójki naszych Wolontariuszy: YUu i Randiego…     

 
1.Pierwsze pytanie dotyczyło ich opinii na temat samego EuroWeeku:  

YUu:  
"Euroweek is a very good place to foster friendships to people from other countries minus the travelling. It clears some air towards 

stereotypes and broadens your mind in dealing with people who are different than you." 
Randy:  

“Euroweek is a constant learning and relearning experience. The activities, students, teachers and volunteers are the experiences 
that make you discover old and new aspects of your self. It is in this same experience that you learn to negotiate differences and 

connect with similarities. You find that there is a unique diversity in everyone. As such, Euroweek serves as a life changing 
experience as it made you see your self connected with the world.” 

2. Ich opinia o naszej grupie, co o nas sądzą:  
YUu:  

"My impression towards your group is fantastic. I don’t know if i'll ever get the chance to meet a group who are respectful, open-minded, 
and positively crazy as you, but i hope i'll have the second chance or third or fourth." 

Randy:  
“Mogielnica is such a creative and active group. More than the fluent language facility, it is the openess and willingness of the group that 
is particularly admirable. The group created a psychologically-safe environment for sharing and learning different cultures. Even outside 

the regular sessions or activities, most students made an effort to bring the conversation to a personal meaningful connection. It is in 
these 'authentic' encounters with volunteers that we realize how the group or Polish students in general value close family relationships. 
After all, the whole Euroweek experience is a family experience. We all learned at the same time from each other. The aspiration of one 

student is the same aspiration of all. Not surprising that Euroweek family continues even after the week.” 
Myślę, że te słowa wystarczą Wam za dowód, jak w ciągu tygodnia można poznać niektóre osoby i jakie sprawić na nich wrażenie.  

 
 
 

 



 

To był niezwykle udany wyjazd, w czasie którego wiele się nauczyliśmy i wspaniale spędziliśmy wspólny czas…  

 

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do  

Pana Pawła Kowalskiego i Jego Małżonki 
za danie nam możliwości doświadczenia tego, czym jest EuroWeek, za opiekę oraz wspaniałą przygodę!  

 

 

Adam Przyborek  

uczestnik EuroWeek 2015 

 


