
    Pożegnanie z projektem  
 

 26 listopada o bardzo wczesnych godzinach porannych (4.30) wyruszyliśmy  na ostatnie 

spotkanie w ramach programu Erasmus Plus do Brukseli. Nasza grupa składała się z sześciu osób: 

panie Elżbieta Łagocka-Mękal i Agnieszka Kołodziej oraz uczniowie Adam Chudzik (III LO), 

Natalia Żak, Sylwia Konior (II LO) i Jan Rząsa (II T). Najistotniejszym zadaniem związanym z 

wyjazdem była prezentacja w Parlamencie Europejskim  efektu finalnego naszego projektu: strony 

internetowej http://ariadnes-labyrinth.com/. Projekt ten z racji swojego międzynarodowego i 

wielopoziomowego zasięgu, obejmującego nie tylko szkoły partnerskie, ale również firmy, agencje 

pracy oraz uczelnie, został wyróżniony tytułem najlepszego, czyli modelowego projektu Erasmus 

Plus w skali europejskiej.  

 Poniedziałek, pierwszy dzień wyjazdu,  to nie tylko czas wytężonej pracy nad prezentacjami 

w języku angielskim i niemieckim, ale przede wszystkim chwile przyjemnych spacerów po 

malowniczych uliczkach w centrum Brukseli, gdzie mieszkaliśmy. We wtorek po nadplanowo 

długiej  podroży do Międzynarodowej Niemieckiej Szkoły w Brukseli nadszedł czas na pierwszą 

oficjalną prezentacje strony internetowej projektu w biurze pana Bernarda Lange - 

przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego.  

 Środa to z pewnością najważniejszy dzień w całym tygodniu, a być może kluczowy dzień w 

całym projekcie. W środowy poranek o godzinie 8 zostaliśmy zaproszeni na oficjalne śniadanie w 

Europarlamencie, gdzie w otoczeniu posłów do Parlamentu Europejskiego z Węgier, Niemiec, 

Polski, Czech i Niemiec oraz w obecności Helen Hoffmann - generalnej dyrektorki, 

odpowiedzialnej za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, oraz Bernadett Petri, 

odpowiedzialnej za projekt Erasmus Plus w Europie, opowiadaliśmy o naszym projekcie, 

współpracy międzynarodowej, o regionie i naszej szkole. Największy entuzjazm wywołał film o 

programie Erasmus Plus, zrealizowany przez dwójkę naszych uczniów: Adama Chudzika i Kacpra 

Szewczyka.  Celem  tych spotkań było pozyskanie środków finansowych, umiejętności 

technicznych, a przede wszystkim zasobów ludzkich, które pozwoliłyby na dalszy rozwój strony 

internetowej już poza programem Erasmus Plus. 

 Po oficjalnym śniadaniu udaliśmy się na specjalne zaproszenie pana europosła Stanisława 

Ożoga do jego gabinetu, aby opowiedzieć mu o udziale naszej szkoły w programie Erasmus + i o 

stronie internetowej ariadnes-labyrinth. Z inicjatywy pana posła Ożoga zwiedziliśmy parlament,  a 

po wspólnym obiedzie zostaliśmy zabrani przez niezwykle sympatycznego asystenta pana posła w 

podróż śladami historii Europy do Domu Historii Europejskiej, oprócz tego zostaliśmy zapoznani z  

tajnikami polityki europejskiej w  największym w Europie parlamentarnym centrum dla 

zwiedzających - w Parlamentarium. Po wrażeniach długiego i emocjonującego dnia relaksowaliśmy 

się w pijalni czekolady, a ponaddwuletnią współpracę i integrację podsumowaliśmy z naszymi 

partnerami przy wspólnej  kolacji pożegnalnej. W czwartek czekał nas już tylko lot powrotny do 

Rzeszowa. 
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