
TOGETHER… 
 

Wymiana międzynarodowa we Włoszech?… na pewno zgłosi się dużo osób, 

a wśród „wybranych” na pewno nie znajdę się ja; zresztą, pewnie kryteria wysokie… 

mój angielski ciągle wymaga praktyki, więc nawet jakbym pojechał to i tak się z nikim 

nie dogadam; pewnie cena też niezła, w końcu to Włochy! - ciekawe ile z Was 

myślało w ten sposób, kiedy na korytarzu pojawiło się zaproszenie na wymianę 

międzynarodową… 

Okazuje się, że zagraniczna wymiana studencka nie 

wymaga olbrzymich funduszy ani angielskiego 

z certyfikatem. Wystarczą chęci i trochę odwagi, których 

nie zabrakło ani Izie ani Angelice ani tym bardziej Justynie, 

Agnieszce, Konradowi i Szymonowi, czyli uczestnikom 

projektu „Together we stand, together we fall, together 

we’re winners and winners take all…” , który odbył się 

w dniach 6 -15 kwietnia 2007 r. we Włoszech. Do włoskiej 

i polskiej grupy dołączyli jeszcze młodzi ludzie z Portugalii, 

Islandii i Słowenii. 

 

Andalo, miasteczko położone 

1050 m.n.p.m. na zboczu narciarskiego 

raju, góry Paganelli – tam właśnie był 

cel naszej podróży. Wydawałoby się, że 

nie zobaczymy tam nic oprócz lasu, kęp 

kosodrzewiny no i może górskiej wiaty. 

Nic bardziej mylnego. Po 22 godzinach 

jazdy autokarem znaleźliśmy się w 

miasteczku będącym jednym z 

najbardziej nowoczesnych centrów 

sportowych we Włoszech: 50 

kilometrów tras narciarskich, lodowisko, hale sportowe, korty tenisowe, baseny… 

Idealne miejsce na naszą sportową wymianę! 

Głównym tematem wymiany międzynarodowej był sport jako sposób na 

spędzanie wolnego czasu, jako nauka strategii i planowania działań, metod 

komunikacji i współpracy. Sport wraz z całym swym otoczeniem to doskonała forma 

nauczania międzykulturowego, bo moc sportu od wieków jednoczy ludzi różnych 

narodowości. Iza Krakowiak dzieląc się swymi wrażeniami mówi: Zarówno temat 

wymiany, a także sposób jego realizacji to bez wątpienia strzał w dziesiątkę. Podczas 



wymiany mogłam nie tylko poprawić swą 

kondycję fizyczną, poszerzyć wiedzę na temat 

innych krajów i ich tradycji, czy poznać nowych 

ludzi, ale także po prostu dobrze się bawić!. 

Właśnie… oprócz sportu trzeba dostrzec 

najważniejszą integracyjną oraz kulturową 

część wymiany. Spotkanie młodzieży 

z różnych krajów sprzyja identyfikacji różnic 

kulturowych, zmianie nieprawdziwych stereotypów oraz personalnych uprzedzeń; jest 

platformą do tego, by nauczyć się ze sobą rozmawiać. Bariery, które początkowo 

były dla nas problemem, przestały istnieć, zaczęliśmy tworzyć harmonijny układ ludzi 

tak różnych a jednak potrafiących współpracować – mówi Angelika Wójcik – 

niesamowite, że samo codzienne obcowanie ze sobą potrafi tak wiele zmienić.  

Program projektu został przygotowany wspólnie ze wszystkimi organizacjami 

partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Szczególny nacisk położono na aktywność 

sportową (koszykówka, siatkówka, baseball, pływanie), ale także na prezentacje 

bohaterów aren sportowych z naszych krajów. Najwięcej jednak emocji budziły jak 

zwykle Dni Kultury. Tym razem nieco przewrotnie poproszono uczestników 

o przygotowanie Dnia Kultury innego kraju europejskiego. Polakom przypadły 

Włochy. Wszyscy zastanawiali się jak tu wszystkich zaskoczyć, jak ze stereotypu 

wydobyć żart tak by nikogo nie urazić? Znaleźliśmy doskonały przepis na prezentację 

włoskiej kultury. Zrobiliśmy listę rzeczy, 

osób czy sytuacji które kojarzą nam się 

z Włochami, a potem wymyśliliśmy 

konkurencje związane z tymi 

charakterystycznymi rzeczami. Był więc 

konkurs na najlepszą fryzurę żelową, na 

jedzenie makaronu na czas i nietypowe 

wyścigi włoskimi (małymi plastikowymi) 

samochodami. Cała nasza grupa była 

przebrana za włoską mafię. Było 

naprawdę świetnie – opowiada Agnieszka Kasztelewicz. 

Językiem wymiany był język angielski. …Był on używany przez cały czas. Już 

na samym początku wymiany zostaliśmy przydzieleni do pokojów w taki sposób, że 

w każdym mieszkał przedstawiciel innego kraju. W ciągu dnia odbywały się liczne gry 

i ćwiczenia wymagające komunikowania się – mówi Szymon Stochel podkreślając, 

że zgranie i wzajemna życzliwość są nierzadko ważniejsze od tego czy używa się 

czasu Present Perfect czy Continuous.  



Chcieliśmy pokazać uczestnikom, że sport to nie tylko grupa ludzi biegająca 

za piłką. Sport to pasja, dzięki której możemy się rozwijać, możemy się uczyć 

i sprawdzać samych siebie. Chcieliśmy, by młodzież poczuła w sobie ducha walki, 

który towarzyszy na co dzień sportowcom na całym świecie, by mogli zmierzyć się 

z własnymi słabościami oraz nauczyli cieszyć się ze zwycięstwa i z godnością 

przyjmować porażkę. Młodzież miała okazję na własne oczy przekonać się jak różni 

mogą być ludzie, których tak naprawdę różni tylko miejsce zamieszkania i język – 

mówi mgr Patrycja Bartosiewicz-Kosiba – koordynator projektu. 

Najważniejszym atutem wymian 

międzynarodowych jest to, że tutaj uczestnicy 

tworzą klimat. To od nich zależy jak spędzą wolny 

czas. Nierzadko siedzieliśmy razem do świtu 

rozmawiając o wszystkim i o niczym, tańczyliśmy, 

graliśmy na gitarze, jedliśmy czekoladę, 

oglądaliśmy filmy lub po prostu się śmialiśmy 

czasem nawet sami nie wiedząc z czego, 

tworzyliśmy swój własny język, którego znaczenie 

znane jest tylko nam przez co naprawdę staliśmy 

się Grupą – mówi Konrad Szymański. Słowo 

Together, jakie pojawia się tytule wymiany, 

świetnie symbolizuje to, co dzieje się na 

projektach tego typu o czym wspomina Agnieszka Kasztelewicz: Together się 

codziennie wstaje o 8, together pochłania się włoskie potrawy, together ma się dosyć 

makaronu i sałaty z octem, together spędza wolny czas, together się potem tęskni. 

Wszystko Together. 
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Projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu unijnego Programu Młodzież. 

 


