
Brindisi
PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”






PROJECT “PO WER”
Ta prezentacja powstała po to, aby pokazać, jak 
uczniowie Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa 
w Częstochowie spędzili czas pod czas wyjazdu 
do Włoch w ramach projektu „PO WER”, 
w którym brali udział po raz pierwszy. 

Ten projekt dał każdemu możliwość nauczenia się 
wielu nowych rzeczy, pomógł udoskonalić swoje 
umiejętności nie tylko zawodowe, lecz także 
komunikacyjne. 

Uczniowie odkryli dla siebie niesamowity kraj, 
poznali nowych ludzi i po prostu cieszyli się 
z okazji bycia we Włoszech.



Brindisi
Brindisi jest znanym miastem portowym południowych Włoch. 
Nazwa miasta pochodzi od słowa „brention”, które oznacza „głowa 
jelenia”, i odnosi się do kształtu miasta, przypominającego głowę 
tego właśnie zwierzęcia.

Już w starożytności miasto pełniło wiele ważnych funkcji, 
stacjonował w nim punkt przeładunkowy, przechodziły przez nie 
śródziemnomorskie szlaki handlowe. Wtedy miasto było też 
ośrodkiem metalurgii i rolnictwa. Teraz cieszy się ono 
niesłabnącym zainteresowaniem ze strony turystów. Większość 
odwiedzających to Włosi, lecz urokliwe miasto zdobyło także serca 
wielu innych narodów, w tym Polaków.

Przebywało tu wiele wybitnych osobistości, takich jak Cyceron czy 
Horacy, natomiast w roku 49 p.n.e. miasto oblegał Juliusz Cezar. 

Miasto to jest jednym z największych portów morskich Włoch. 



Start
Pobyt uczniów we Włoszech  
w ramach programu PO WER 
„Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” właśnie się rozpoczął ✈
Niektórzy lecieli samolotem po raz 
pierwszy, niektórzy mieli już 
podobne doświadczenia.
I chociaż kogoś ogarnęło 
zmęczenie – wszyscy cieszyli się, 
że mają możliwość odwiedzenia 
nowego kraju.



Brindisi
wieczorem
Włochy przywitały uczniów ponurą pogodą 
i deszczem, ale na szczęście już wieczorem 
wszyscy mogli się radować spacerem 
i zwiedzaniem nowych terenów.

Urokliwe uliczki oświetlone girlandami, 
majestatyczne fontanny, restauracje 
i sklepy, kwiatki i drzewa – każdy detal 
miasta był wart uwagi.



Pierwsze 
spotkanie
Pierwszy dzień w szkole Istituto Tecnico Tecnologico 
„G.Giorgi” i pierwsze spotkanie uczestników projektu 
na żywo minęło fantastycznie. Uczniowie obu szkół 
opowiedzieli o swoich regionach, historii, kulturze, 
obyczajach i regionalnych potrawach. Zostały omówione 
założenia projektu i ustalony zakres prac, które trzeba było 
wykonać aby stworzyć płynnie działającą stronę 
internetową o cyberzagrożeniach. Nikt nie marnował czasu 
i od razu z chęcią zaczął poznawać innych uczestników, 
żeby potem wspólnie pracować nad projektem.





Uczniowie włoskiego technikum pokazali 
budynek szkoły. Dzięki temu wypadła 
świetna okazja zobaczyć, jak wyglądają 
zajęcia we włoskiej szkole ponieważ Włosi 
uczą się również w soboty.  





Brindisi
POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”



Późnym popołudniem wszyscy wspólnie zwiedzali okolicę odkrywając dla siebie 
miasto z punktu widzenia włoskich rowieśników.

It's more interesting together





Sunday trip
Uczniowie z Polski razem z uczniami ze szkoły Istituto 
Tecnico Tecnologico „G. Giorgi” odwiedzili przepiękne 
Alberobello, miasteczko znajdujące się na liście UNESCO. 
Kolejnym przystankiem było białe miasteczko Ostuni. 
Pomimo deszczu humor nikogo nie opuszczał.



Alberobello
Bajeczne Alberobello jak magnes przyciąga zwiedzających. 
To punkt obowiązkowy większości turystycznych wyjazdów 
do Apulii. Każdy pragnie zobaczyć słynne kamienne domki trulli 
z okrągłymi szarymi dachami, które od 1996 r. wpisane są na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Wyłącznie w Alberobello, 
w jednym miejscu, jest tak duże nagromadzenie, świetnie 
zachowanych trulli. W mieście jest ich prawie półtora tysiąca.

Alberobello powstało w XVI wieku, kiedy rolnicy z sąsiednich wsi 
osiedlali się tutaj dzięki ułatwieniom oferowanym im przez 
hrabiego Conversano. Hrabia pozwalał na budowanie domów 
bez użycia zaprawy murarskiej. Zawsze istniała możliwość 
szybkiego ich rozebrania. Królestwo Neapolu – pobierało podatki 
od każdego nowo wybudowanego solidnego domu z kamienia 
i cementu. Pozwalało to hrabiemu na uniknięcie płacenia 
podatków nakładanych na właścicieli ziemskich. W ten sposób 
narodziły się trulli.



Alberobello



Ostuni - białe miasto Apulii, które majestatycznie wznosi się na wzgórzu. 
Wymuskaną bielą wyraźnie odcina się od błękitu morza i nieba. 

Ostuni



Ostuni
Ostuni to niczym labirynt białych, wąskich uliczek, ale dzięki temu 
jest tu cień, który znakomicie chroni mieszkańców i turystów 
przed skwarem lejącym się z nieba. Tu można… tu trzeba się 
zgubić. Im bardziej, tym lepiej. Letnie wieczory trwają tu 
w nieskończoność. 

Już w średniowieczu tutejsi mieszkańcy zaczęli bielić domy, 
a obecni stale je odświeżają. Od czasu do czasu dodają tylko jakiś 
mocniejszy akcent kolorystyczny, ot postawią kilka roślin to tu, 
to tam, a my zwyczajnie nie możemy wyjść z zachwytu.

Jeśli szukasz odpoczynku, spokojnych spacerów i masz potrzebę 
odizolowania się od większych skupisk ludzi, znajdziesz 
to w Ostuni. Wraz ze wspaniałymi widokami, zabytkami, włoskim 
klimatem i kuchnią. A jeśli zapragniesz znaleźć się w miejscu, 
gdzie ciągle coś się dzieje, to białe miasto również cię nie 
zawiedzie. Ta żywotność La Citta Bianca nas oczarowała, w ogóle 
nie była męcząca. 



Monday
Poniedziałek u uczniów był bardzo 
pracowity. W ramach programu 
PO WER „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” wspólnie z uczniami 
z Istituto Tecnico Tecnologico 
„G. Giorgi” Andersiacy pracowali nad 
stworzeniem strony internetowej 
na temat cyberbezpieczeństwa. 
Po zajęciach wszyscy mieli świetną 
okazję odwiedzić History Digital 
Library w Brindisi. Jest to miejsce, 
które łączy w sobie historię 
i najnowszą technologię.



Work, work, work...



Udało się też przepłynąć na niewielkim statku z jednej strony miasta na drugą.
Czekając na transport nikt nie marnował czasu robiąc cudowne zdjęcia.

Nad morzem





Tuesday
Kolejny dzień programu PO WER 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 
Do południa trwała owocna i rzetelna
praca nad stroną internetową 
na temat cyberbezpieczeństwa oraz 
spotkanie z CEO włoskiej firmy IT, 
na którym uczniowie dowiedzieli się nie 
tylko o zagrożeniach płynących z sieci 
ale poznali również aspekty prawne 
internetowych nadużyć. 





Forte A Mare



Explore and enjoy

Po południu wszyscy zwiedzili niesamowite Forte A Mare.



Wednesday
Praca nad stroną internetową o cyber 
zagrożeniach w ramach programu 
PO WER „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” nadal trwa. 
Każdy wziął odpowiedzialność za 
postawione przed nim zadanie 
i sumiennie pracował, aby uzyskać jak 
najlepszy wynik.
I chociaż zorganizowanie i rozdzielenie 
zadań zajęło uczniom trochę czasu, 
wszystkie trudności zostały 
przezwyciężone, a proces pracy 
został ustalony.



Po południu wspólnie z uczniami  z 
Istituto Tecnico Tecnologico zwiedzaliśmy 

zamek w Masagne.



The last day
of the trip
Pobyt w Brindisi w ramach programu PO WER 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” dobiegł końca. 
Ostatni dzień spędziliśmy razem z naszymi włoskimi 
przyjaciółmi z Istituto Tecnico Tecnologico „G. Giorgi”. 
Zaprezentowaliśmy wspólnie opracowaną stronę 
internetową, a popołudnie spędziliśmy w uroczym parku. 
Czas spędzony we Włoszech był dla wszystkich 
ogromnym doświadczeniem i każdy będzie go mile 
wspominał.



Happy and cool





Ten projekt dał nam nie tylko bezcenne doświadczenie, które będziemy mogli 
wykorzystać w przyszłości, ale także nowe znajomości oraz nieograniczoną ilość 

pozytywnych emocji i wspomnień.



Thank 
you
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