
Wizyta w Cardiff 
 

16 listopada 2011 r. około godziny 16 40 wylądowałyśmy na lotnisku w Cardiff w Walii, gdzie 

oczekiwali na nas organizatorzy ze Szkoły – Caryton Primary School, koordynator David Baker                        

z nauczycielką. Razem z nami w tym samym czasie przyleciały koleżanki z Francji. Wspólnie udaliśmy 

się do Village Hotel, gdzie mieszkaliśmy przez 4 dni. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się                               

w hotelowym barze i dostaliśmy szczegółowy rozkład wizyty.  

17 listopada około godziny 9 udaliśmy się do szkoły w Whitchurch, gdzie czekały na nas dzieci 

zebrane w niewielkiej salce , która służy im jako sala gimnastyczna , stołówka oraz miejsce organizacji 

różnych imprez. Wszystkie dzieci ( od 4 do 11 lat), około 180, siedziały na podłodze, ubrane                        

w mundurki szkolne( niebieska bluza z logo szkoły i  niebieski lub biały T-shirt). Wszystkich przywitał 

Dyrektor Szkoły Shaun O’Connell.  Zapytane przez dyrektora dzieci , kto ich dzisiaj odwiedził 

bezbłędnie wymieniły kraje, z których pochodzą wszyscy współpracujący partnerzy. 

 

Dzieci  wspólnie zaśpiewały piosenkę-chanty. Następnie dyrektor szkoły zapraszał przedstawiciela 

każdej szkoły i wręczał im upominki oraz książkę, którą wykonały dzieci  a także film o szkole. Każda 

szkoła przekazała również prezenty dla dzieci Walijskich. Otrzymaliśmy pamiątkową Walijską Łyżkę, 

flagę, ściereczkę z symbolami Walii i zilustrowanymi faktami historycznymi kraju.  Szkoła Podstawowa 

w Świdrach przekazała dzieciom własnoręcznie wykonaną książkę o naszej szkole, wsi, kraju oraz                 

o naszych rodzinach a także piłkę w barwach narodowych,  biało-czerwone kapelusze dla kibiców na 

Euro 2012, flagi Polski oraz słodycze- cukierki,  biało –czerwone” Michałki”.  Wręczyliśmy również 

książkę z krajobrazami Polski oraz lalkę w stroju ludowym. Wszystkie te upominki znalazły miejsce na 

ekspozycji poświęconej programowi Comenius.   



 

                     Ekspozycja przed wręczeniem upominków dla szkoły. Poniżej po… 

 

 



 

 

 

Następnie  dyrektor szkoły oprowadził nas po obiekcie, który bardzo różni się od typowej szkoły 

polskiej potem odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli z projektu w pokoju nauczycielskim, 

przy kawie i herbacie.  Przedstawiciele szkół przekazali książki o  swoich szkołach  lub ich 

elektroniczne wersje. 

Dyrektor szkoły przydzielił każdej szkole dwóch przewodników, którzy oprowadzali nas po szkole i 

zaprowadzili do klasy pierwszej, gdzie dzieci uczyły się dzieci 4,5 i 6-cio letnie. Z każdą grupą (od 6-9 

dzieci) pracował nauczyciel, który siedział razem z nimi na podłodze, w kręgu. Dzieci nie miały 

zeszytów ani książek, tylko białe tabliczki, na których ćwiczyły pisanie litery „S” i „A”. Inna grupa w tej 

samej klasie słuchała czytanej przez nauczyciela książki, trzecia pracowała w osobnym kąciku i 

opowiadali o jesieni.  Dzieci w trakcie zajęć spożywały mleko i owoce, które otrzymują  bezpłatnie. 

W starszych klasach odpowiadaliśmy na pytania uczniów, uczniowie pytali o liczbę dzieci w szkole, 

liczebność klas, dodatkowe zajęcia, o najbardziej popularne dania polskie, najdłuższy wyraz używany 

w Polsce.  



.  

Polskie bliźniaczki Karolinka i Emilka bardzo dobrze czują się w walijskiej szkole. 

 

Organizatorzy wizyty zorganizowali ciekawe spotkanie z członkiem  Parlamentu, Panią Julie  Morgan, 

w Walijskim Senacie. 



 

Uczniowie szkoły oraz przedstawiciele wszystkich państw przed budynkiem Senatu. 

 

 

Widok Izby Senatu z góry. 

 

 

 



Zwiedziliśmy również zatokę Cardiff, na której znajduje się Kościół Norweski i falochrony morskie. 

 

Pierwszy dzień pobytu zakończyliśmy w kręgielni, rozgrywając międzynarodowe pojedynki pomiędzy 

szkołami 

.  

 

18 listopada rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Narodowego Walii. Muzeum jest zorganizowane 

podobnie jak nasze skanseny. Mają typowe dla różnych epok budynki oraz osoby, które w nich 

pokazują dawne zajęcia, oraz opowiadają o przeznaczeniu danego obiektu. 



 

 

Praca kowala w kuźni. 

 

 Dom farmera z XVI wieku 



 

 

 

 

Zamek w Saint Fagans. 



 

Praca uczniów z wycieczki do muzeum, zrobić notatki z jakich materiałów są wykonane poszczególne 

domy. 

 

 

 



Po wycieczce odbyło się spotkanie wszystkich przedstawicieli, na którym ustalono terminy wszystkich 

wizyt oraz obejrzeliśmy prezentacje o wszystkich szkołach. 

 

 

Przed budynkiem Mansion House 

 

 

 



Około godziny 16 pojechaliśmy na spotkanie z Lordem Mayorem Cardiff, który jest odpowiednikiem 

Prezydenta Warszawy.  

 

Lord Mayor  otrzymuję pamiątkę z Polski. 

 

 

 



Wspólne zdjęcie 

 

Zwiedzanie zamku w Cardiff – 19 listopada 2011 r. 

 

 



 

Tradycja i nowoczesność obok siebie. W głębi widać Stadion Milenium. 

 

 

Stadion Milenium z zewnątrz i 



 

….w środku 

 

 

Autobusy wycieczkowe czekają na turystów. 



 

 

Wizyta w Cardiff pozwoliła nam na porównanie systemów edukacji Polski i Walii. Nauczanie                           

w walijskiej szkole jest bardziej przyjazne dla ucznia, w klasie uczy tylko jeden nauczyciel, który 

prowadzi klasę przez 6 lat i uczy wszystkiego, nie ma specjalizacji.  Dzieci są bardzo grzeczne, w szkole 

nawet na przerwie nie słychać krzyków, dzieci nie biegają po szkole. Natomiast każdą przerwę 

spędzają na świeżym powietrzu. Baza dydaktyczna jest świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne, 

każda klasa ma tablicę interaktywną, w klasie VI każdy uczeń ma laptopa na swojej ławce, a na 

pracach ręcznych czy plastyce dzieci mają do dyspozycji szkolne farby i wszystkie materiały, 

potrzebne do zajęć.  Patrząc na takie zaopatrzenie  klasy, każdy Polski nauczyciel, chciałby przenieść 

ten sposób pracy do polskiej szkoły. 

                                  Sprawozdanie przygotowała Elżbieta Domańska – koordynator projektu Comenius. 


