
 

Projekt Erasmus+ “Maths and Science Adventure” w bułgarskiej Sofii. 

Dnia 16 października 2017 roku 

rozpoczął się czwarty już zjazd w 

ramach projektu Erasmus+ “Maths 

and Science Adventure”. 

Przedstawiciele sześciu krajów: 

Cypru, Portugalii, Węgier, 

Finlandii, Bułgarii i Polski spotkali 

się w uroczej, historycznej stolicy 

Bułgarii – Sofii. Spotkanie trwało 4 

dni i było bogate w wycieczki, 

pokazy, lekcje i interesujące rozmowy przy posiłkach. LO nr XVII reprezentowały Pani 

Aneta Popiołek – koordynator wymiany oraz Pani Bożena Szymańska-Pakos. 

Pierwszego dnia w szkole  Pani Dyrektor przywitała nas, a 

dzieci przebrane w piękne ludowe stroje bułgarskie 

poczęstowały nas tradycyjnym chlebem. Następnie wykonały 

ładny taniec przy ciekawej narodowej muzyce. Mieliśmy 

możliwość uczestniczenia w interesującej lekcji języka 

angielskiego na temat „Szkodliwości palenia papierosów i 

pracy dzieci na polach tytoniowych”. Uczniowie aktywnie 

uczestniczyli w lekcji, a pod koniec wzięli udział w ankiecie, 

przeprowadzonej online, za pomocą programu Kahoot. 

Odwiedziliśmy również pracownię artystyczną, gdzie nauczycielka z Portugalii próbowała 

lepić garnek.  W pracowni komputerowej zakładaliśmy okulary 3D i oglądaliśmy świat w 

trój-wymiarze. Zobaczyliśmy też pracę uczniów przy komputerach, na których ćwiczyły 

elementy programowania. W gabinecie Pani Dyrektor otrzymałyśmy dyplomy oraz drobne 

bułgarskie upominki. Przy kawie obejrzeliśmy film o Sofii, jej historycznych budowlach i 

innych interesujących miejscach. 



Po południu udaliśmy się na zwiedzanie 

stolicy, która urzekła nas swoją historią 

i  pięknymi zabytkami. Szczególnym 

miejscem okazała się Katedra św. 

Aleksandra Newskiego. Teatr 

Narodowy „Ivan Vazov” również nas 

zachwycił. Piękna fontanna przy 

cudownej budowli, przy której  

grajkowie, wykonywali  utwory na kobzach, nadawała miejscu niesamowity klimat. 

Widzieliśmy również Pałac Prezydenta, Synagogę i Meczet Banya Bashi. Wieczorem, 

po wyczerpującej wycieczce, zasiedliśmy 

do wspólnego posiłku w hotelu.  Długo 

rozmawialiśmy i wymienialiśmy się 

pierwszymi wrażeniami z pobytu w 

Bułgarii. 

 

Rano na drugi dzień, udaliśmy się do interaktywnego muzeum „MUZEIKO”, 

znajdującego się w Sofii.  Spędziliśmy tam 

cudowny czas, poznając dawne zabawy ludzi 

żyjących w Bułgarii, obecne, jak i takie 

którymi będą bawić się w przyszłości. Można 

było pobawić się w archeologa, jak i w 

astronautę czy usiąść w fotelu imitującym 



wylot  rakiety na Księżyc. Następnie udaliśmy się do szkoły na lunch. 

Kolejnym punktem programu było zaproszenie do Młodzieżowego Domu Kultury w 

Sofii.  Młodzież zaskoczyła nas 

pięknym występem. Podziwialiśmy 

również cudowne prace plastyczne, 

wykonane różnymi metodami.  

Po dość wyczerpującym dniu udaliśmy się na 

odpoczynek do hotelu.   

 Wieczorem zostaliśmy zaproszeni do bułgarskiej 

restauracji, gdzie delektowaliśmy się 

wyśmienitą tradycyjną kuchnią. 

Nauczycielka z bułgarskiej szkoły 

pokazała nam podstawowe kroki 

bułgarskich tańców ludowych. Przy 

cudownych dźwiękach muzyki i 

pysznej kuchni wieczór upłynął nam 

mile i bardzo szybko.  

 

Trzeciego dnia udaliśmy się do 

Kopriwszticy pięknego historycznego 

miasta położonego w środkowo-zachodniej 

Bułgarii, około 111 km na wschód od Sofii. 

Mieszka w nim około 2700 osób. W mieście 

zachowała się zabudowa, typowa dla XIX-

wiecznej Bułgarii, co czyni Kopriwszticę 

miastem-skansenem i jedną z największych 

atrakcji turystycznych regionu.   

 



Między domami wiją się malownicze, wąskie, wykładane kamieniem uliczki. Schowane  

studnie i bajkowe, kamienne mosty wzbudzają ogromny zachwyt. Podziwialiśmy  z 

zewnątrz domy – muzea: dom bułgarskiego pisarza i publicysty Lubena Karawełowa, dom 

poety-symbolisty Dimcza Debeljanowa, domy przywódców Powstania Kwietniowego 

(1876 roku) – Georgi Benkowskiego i Teodora Kableszkowa. Zwiedziliśmy zabytkowy 

budynek szkoły, która była pierwszą w 

Bułgarii szkołą, z podziałem na klasy. 

Wyczerpani zwiedzaniem odpoczęliśmy 

w jednej z  restauracji, gdzie  

próbowaliśmy specjałów kuchni 

bułgarskiej.  

Po powrocie do stolicy udaliśmy się 

wieczorem  do  tradycyjnej restauracji 

bułgarskiej. Podczas kolacji czas umilała nam orkiestra, która również zagrała nam polską 

piosenkę „Kukułeczkę”. Było to uroczyste pożegnanie z gośćmi i dyrekcją szkoły 

bułgarskiej.  

Czwartego dnia, przy pięknej słonecznej 

pogodzie, spacerowaliśmy po Parku 

Narodowym Vitosha (Witosza), 

utworzonym w 1934 roku. Leży on w 

zachodniej 

części 

Bułgarii i obejmuje łagodny masyw górski Witoszy,  u stóp 

którego leży stolica Bułgarii - Sofia. Zwiedziliśmy również 

Cerkiew Bojańską – średniowieczną świątynię prawosławną, znajdująca się w Bojanie, 

dzielnicy Sofii. Świątynia wyróżnia się dobrze zachowanymi freskami, które zaliczane są 

do najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki malarskiej na Bałkanach. Freski są 

datowane na rok 1259. Wrażenie po obejrzeniu owych fresków było niesamowite.   

Spotkanie w Bułgarii było bardzo interesujące. Oprócz ciekawych, wspólnych spotkań z 

nauczycielami z innych krajów, interesujących wykładów w bułgarskiej szkole, 

poznaliśmy piękną historię Sofii i jej okolic.  

Dzięki słonecznej pogodzie, wspomnienia mamy wspaniałe.  



 

Bożena Szymańska-Pakos 

 

  

   

 

 


