
CZERWIEC 2014 

Początek czerwca to kolejne dni spędzone z naszymi tureckim 

partnerami w Polsce. 

1 czerwca udaliśmy się do grodu Kopernika – Torunia.  

 

 

 

 



Dnia 2 czerwca nasi gości udali się w podróż na południe Polski. Plan 

podróży musieliśmy dostosować do życzeń tureckiej delegacji, która 

jednak chciała zobaczyć również Warszawę. Więc podróż do Krakowa 

odbyła się przez stolicę Polski, gdzie spędzono prawie cały dzień. 

Późnym wieczorem autobus dojechał do Krakowa. 

Dnia 3 czerwca było zwiedzanie Krakowa, a następnie przejazd na 

nocleg do Wrocławia. Wczesnym rankiem 4 czerwca delegacja turecka 

przejechała do Berlina i następnie wróciła do Wrocławia na nocleg. 5 

czerwca w drodze powrotnej do Grudziądza, goście tureccy mieli 

możliwość obejrzenia Poznania. 

Dzień 6 czerwca był dniem urzędowym. Delegacja turecka gościła w 

Urzędzie Gminy Gruta, gdzie powitała ich Wójt Gminy Gruta Pani 

Halina Kowalkowska. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu 

Gminy Gruta, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grucie oraz 

członkowie Międzygminnego Porozumienia Samorządowego.  

 

 



 

 

Na spotkaniu dyskutowano na temat działań w projekcie Comenius 

Regio. Na zakończenie nasi gości otrzymali certyfikaty, 

poświadczające ich udział w mobilności do Polski. 

 



 

 

 

 

 



Po wizycie w Urzędzie Gminy w Grucie delegacja tureckich gości udała 

się do Zespołu Szkół w Grucie. 

 

 

 

 



 

 

 

W szkole nasi goście obejrzeli prace uczniów, rozmawiali z 

nauczycielami, uczniami, zwiedzili całą szkołę. 

Sobota, 7 czerwca 2014 r., był dniem wyjazdu naszych gości. Jeszcze 

przed wyjazdem na lotnisku udaliśmy się z nimi na krótki spacer po 

Grudziądzu.  



 

 

 



 

Po południu pożegnaliśmy naszych tureckich gości na lotnisku w 

Gdańsku. 

 

Goście z Turcji na koniec wyrazili swoje ogromne zadowolenie z 

wizyty w Polsce, byli zachwyceni miejscami, które zobaczyli; 

przepiękną zielenią, która nas otacza oraz gościnnością i otwartym 

sercem, jakie my Polacy mamy dla zagranicznych gości. 



W miesiącu czerwcu zrealizowaliśmy również zaplanowany w 

projekcie COMENIUS REGIO wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej 

do Centrum Multimedialnego UTP w Bydgoszczy, gdzie wzięli udział 

w Bydgoskim Festiwalu Nauki. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych 

wykładach i pokazach o robotach, zapoznali się z działaniem i 

wykorzystaniem drukarek 3D, widzieli również pokaz efektownych 

doświadczeń chemicznych przygotowanych przez studentów. 

Głównym celem wycieczki było zapoznanie z funkcjonowaniem 

Regionalnego Centrum Innowacyjności i Biblioteki Uniwersyteckiej. 

W Czytelni Głównej zobaczyli miejsca pracy indywidualnej, 

kserografy samoobsługowe, stanowiska pracy dla osób 

niedowidzących, wyposażone w głośno czytające urządzenia. Dzieci 

dowiedziały się, jak można zamówić i wypożyczyć książki przez 

Internet. W dziale Informacji Naukowej przeszły szkolenie z zakresu 

korzystania z różnych źródeł informacji naukowej oraz zapoznały się z 

działalnością Czytelni Multimedialnej. Link do zjęć: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9hRULs1bQAGekVXUFIyNT

NPWGc&usp=sharing 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9hRULs1bQAGekVXUFIyNTNPWGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9hRULs1bQAGekVXUFIyNTNPWGc&usp=sharing


 

 



 

 



 

 

Ponadto, w czerwcu wszyscy włączeni w projekt przedstawiciele 

poszczególnych instytucji partnerskich usunęli ze swoich 

komputerów, laptopów i tabletów niechciane programy i wirusy. 

Pod koniec czerwca do Narodowej Agencji został przesłany Raport 

Postępów. 

 


