
Wymiana uczniów w ramach projektu Erasmus + 

W dniach 25 – 29.09.2017 sześcioro uczniów i dwie 
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Wirach, wzięło 
udział w międzynarodowej wymianie uczniowskiej w 
ramach projektu Erasmus Plus. Był to już ostatni, szósty 
„student camp” w projekcie „Bird watching”. Pozostałe 
odbywały się w Transylwanii, Hiszpanii, Niemczech, Islandii 
i w Polsce. Tym razem odwiedziliśmy węgierską szkołę w 
miasteczku Jaszbereny, położonym około 100 km na 

południe od Budapesztu.  

 

 W pierwszym dniu po przywitaniu w szkole, Węgrzy 
oprowadzili nas po swoim miasteczku. W ratuszu powitała 
nas pani burmistrz, pokazując najpiękniejsze sale urzędu 
miasta. Następnie odwiedziliśmy centrum tańca 
ludowego, gdzie od wielu lat trenuje zespół zdobywający 
nagrody na międzynarodowych festiwalach. Nasi 
uczniowie mieli okazję przymierzać stroje ludowe, a także 
poznać  kroki jednego z tańców. Zabawa była przednia! 

 

 Kolejnego dnia gościliśmy w centrum orła. Jest to miejsce, 
które powstało by chronić licznie występujące w tej 
okolicy orły oraz inne drapieżne ptaki. Pracujący tam 
wolontariusze ratują i leczą ranne ptaki, porażone 
prądem, potrącone przez pociągi itp. Jest to również 
miejsce badań i szerzenia wiedzy na temat życia orłów. 

 

 

 Trzeciego dnia gospodarze zabrali wszystkich uczestników 
na całodniowa wycieczkę  na północ w okolicę jeziora i 
rzeki Cisa. W nowoczesnym ekocentrum dowiedzieliśmy 
się wiele o bogactwie miejscowej fauny i flory, 
podziwialiśmy akwarium i przyglądaliśmy się karmieniu 
wydr. Następnie zwiedzaliśmy zabytkowe miasto Eger 
słynne z twierdzy zbudowanej w czasach wojen z Turcją 
oraz z doskonałego wina z okolicznych winnic.  

 

 

 



 

 W czwartek gospodarze pokazali nam miejscowe zoo w 
Jaszbereny. Jest to bardzo przyjazne miejsce, zarówno dla 
zwierząt jak i zwiedzających. Mieliśmy okazję brać udział w 
karmieniu pingwinów, lemurów i niedźwiedzi. 
Podziwialiśmy także sztuczki w wykonaniu bardzo 
inteligentnego kruka. Popołudnie tego dnia spędziliśmy na 
terenie szkoły uczestnicząc w warsztatach wikliniarstwa, 
zdobienia pierników, a także każde z dzieci wykonało 

własną fujarkę z bambusa. Było także przeciąganie liny oraz poczęstunek wypiekami 
wykonanymi przez mamy naszych gospodarzy. Codziennie popołudnia i wieczory nasi 
uczniowie spędzali w towarzystwie węgierskich rówieśników i ich rodzin. Piątek był dniem 
pożegnań i powrotów. Wszyscy wróciliśmy do swoich krajów pełni wrażeń i dobrych 
wspomnień.  
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