
Dziennik mobilności (18-25 września 2022)



W niedzielę 18 września pierwsza grupa z Marco Polo wyruszyła na swoją anglojęzyczną 
przygodę prosto do słonecznej Grecji . Busem dojechaliśmy na lotnisko w Krakowie, a 
stamtąd odbyliśmy lot do Thessaloniki . W naszym hotelu Melathron wylądowaliśmy 
około północy. Pierwszy dzień już zgotował nam wiele atrakcji. Z samego rana po 
śniadaniu udaliśmy się do goszczącej nas prywatnej szkoły Platon, gdzie tamtejsi 
nauczyciele przygotowali dla nas ciekawe zajęcia. Najpierw zostaliśmy oprowadzeni po 
terenie szkoły, następnie opowiedzieliśmy w języku angielskim  skąd przyjechaliśmy i jak 
wygląda nasza szkoła, odbyliśmy kurs tradycyjnego greckiego tańca z elementami 
baletu, a także rozwiązywaliśmy matematyczne łamigłówki po angielsku. Każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla siebie. Po aktywnym dniu i sytym obiedzie postanowiliśmy 
wygrzać się w słońcu  i odpocząć przy hotelowym basenie. Jutrzejszy dzień będzie znów 
pełny nowych wyzwań i ciekawych zajęć, więc ładujemy baterie na więcej przygód! 



Drugi dzień naszej językowej podróży minął równie aktywnie jak pierwszy. Po śniadaniu 
wyruszyliśmy na zajęcia w szkole Platon i zaczęliśmy od razu ćwiczyć swoje umysły  zajęciami z 
matematyki. Tym razem po rozwiązaniu zadania nasi uczniowie musieli również wyjaśnić po 
angielsku  przy tablicy jak udało im się osiągnąć prawidłowy wynik. Następnie mieliśmy okazję 
poobserwować grecką lekcję muzyki. Uczniowie szkoły Platon nauczyli nas nawet popularnej 
ludowej piosenki "Sirtake", którą my znamy pod nazwą "Grek zorba". Udało nam się również 
nauczyć liter greckiego alfabetu oraz poznać ich wymowę i pisownię. 

Po pracowitym dniu w szkole wróciliśmy do hotelu na obiad i odpoczynek, a następnie udaliśmy się 
na spacer po okolicy. Odwiedziliśmy plażę w Nei Pori - miejscowości, w której się znajdujemy, a 
także pospacerowaliśmy po pobliskim centrum miasteczka.



W trzecim dniu naszej wyprawy nasi uczniowie poznali zdolności i słabości greckich bogów oraz mieli okazję wykazać się swoimi
językowymi umiejętnościami podczas zajęć z empatii, a także poznać zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z mediów
społecznościowych na zajęciach z cyber bullyingu. Po obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie największych atrakcji w naszej okolicy. 
Odwiedziliśmy między innymi stoki masywu Olimpu oraz miasteczko u jego podnóża Litochoro, zamek w Platamonas , a także urokliwą 
wioskę położoną wysoko na stoku góry, z której rozpościerał się bajeczny widok na okolicę i Morze Egejskie.



W czwartek znowu 
czekały na nas 
interesujące zajęcia w 
goszczącej nas greckiej 
szkole Platon. Tym 
razem uczniowie wzięli 
udział w bardzo 
angażujących zajęciach 
z robotyki, a następnie 
przygotowali 
tradycyjną sałatkę 
grecką w towarzystwie 
swoich rówieśników z 
greckiej szkoły. Później 
poznali wiele nowych 
angielskich słów 
dotyczących ekologii i 
ochrony środowiska 
podczas zajęć ze zmian 
klimatycznych. Po 
południu spędziliśmy 
miło czas na plaży, 
słuchając szumu 
morskich fal, 
relaksując się i czytając 
książki.



W piątek główną atrakcją był rejs na malowniczą wyspę Skiathos, gdzie kręcono sceny do popularnego filmu Mamma Mia. W trakcie rejsu 
czas umilił nam pokaz tradycyjnego greckiego tańca, gdzie uczniowie mieli również okazję nauczyć się tańczenia Zorby, a podczas sesji 
zdjęciowej na dziobie statku dostrzegliśmy nawet kilka delfinów. Pierwszy przystanek był na plaży Koukounaries, zwanej złotą plażą, dzięki 
obecności tam mieniących się w słońcu minerałów. Uczniowie dowiedzieli się również, że było to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku 
księżnej Diany. Następnie dopłynęliśmy statkiem do samego serca Skiathos. Wyspa uraczyła nas bajecznymi widokami, oraz pokazała nam 
uroki greckich wysp w pełnej krasie. Białe domy z niebieskimi okiennicami, wąskie uliczki, czy turkusowa przejrzysta woda , to niektóre z 
atrakcji, które mogliśmy zobaczyć na żywo. Po zwiedzeniu wyspy udaliśmy się z powrotem na nasz statek i opuściliśmy wyspę Skiathos 
wraz z zachodzącym słońcem. Zmęczeni, ale szczęśliwi oraz bogaci w nowe wspomnienia wróciliśmy do hotelu na zasłużony odpoczynek.



W przedostatni dzień naszego wyjazdu udaliśmy się na zwiedzanie klasztorów 
znajdujących się na skalnych szczytach. Meteory - bo tak się nazywają, oznaczają z 
greckiego "zawieszone nad ziemią". Pogoda bardzo nam sprzyjała , a widoki, które 
ukazały się naszym oczom były rzeczywiście nieziemskie. Bardzo wysokie formacje 
skalne, a na szczycie ich piękne, stare prawosławne klasztory. Dowiedzieliśmy się 
również jak wygląda życie mnichów  oraz jaki jest układ prawosławnego klasztoru. 
Udało nam się uchwycić również piękne widoki na wspólnych zdjęciach. Po drodze 
wstąpiliśmy również do pracowni ikon religijnych, gdzie dowiedzieliśmy się jak 
powstaje ikona oraz mogliśmy zakupić pamiątki. Po powrocie do hotelu udaliśmy się 
na kolację  i odpoczynek, a także rozpoczęliśmy pakowanie się przed jutrzejszym 
powrotem do Polski.



W niedzielę, ostatni dzień naszego wyjazdu wyruszyliśmy już do miasta naszego odlotu  -
Thessaloniki. Zwiedziliśmy kilka najbardziej kluczowych historycznie miejsc dla tego 
miasta, takich jak na przykład: ruiny Forum Romanum i pałacu Galeriusza, bazylikę 
Świętego Dymitra, gdzie mogliśmy zobaczyć pierwszy kalendarz, oraz wiele innych 
interesujących miejsc archeologicznych. Na sam koniec zwiedzania, odwiedziliśmy Białą 
Wieżę, z której szczytu mogliśmy podziwiać widok na całe Thessaloniki. Przed udaniem 
się na lotnisko zobaczyliśmy również jeden z największych posągów Aleksandra 
Macedońskiego, który bacznie obserwuje masyw Olimpu. Następnie zakończyliśmy naszą 
anglojęzyczną przygodę i o godzinie 22:10, odbyliśmy powrotny lot do Krakowa. Wszyscy 
wróciliśmy bogatsi w nowe doświadczenia, a także pewniejsi w swoich umiejętnościach 
językowych.


