
Przygoda z Sycylią w tle 
 

    Z czego słynie Sycylia? Każdy, kto tu był z pewnością wymieni  dobrą  kuchnię, znakomite 

wino, piękne plaże, wielokulturowe dziedzictwo wpisane na listę UNESCO i majestatyczną 

Etnę, wciąż aktywny wulkan górujący na wysokość 3340 m n.p.m. Sycylię można też 

kojarzyć z mafią, która rozpoczęła swa przestępczą działalność na wyspie w XIX w. 

 i przetrwała do dziś, rzucając cień na tę słoneczną krainę. Barwne życie mafiosów ukazane  

w kultowym filmie F.F. Coppoli pt. „Ojciec chrzestny ”przyciąga jak magnes wielu turystów. 

Wyspę warto jednak odwiedzić przede wszystkim ze względu na urodę krajobrazów  

i niezwykłe bogactwo kultury.  W swojej historii Sycylia była  podbijana przez kolejnych 

najeźdźców: Fenicjan, Kartagińczyków, Greków, Rzymian, Arabów, Normanów, Hiszpanów, 

którzy pozostawili ślady swego panowania na wyspie, wznosząc świątynie, amfiteatry  

i pałace.  Nasz poeta i pisarz, J. Iwaszkiewicz, zafascynowany Sycylią, pisał: „Całe połacie 

kultury leżą tu na sobie (…) stopione w żarze słońca, wina i zapachu pomarańczowego 

kwiatu”. Ziemia, po której stąpał mityczny Odys, stała się dla artystów źródłem inspiracji  

i podstawą do refleksji nad odwiecznym przemijaniem, które zniszczyło najwspanialszą 

nawet kulturę i sztukę. Współczesna Sycylia to region o dynamicznie rozwijającej się 

turystyce, oferujący wiele atrakcji kulturalnych i niezapomnianych przeżyć w oszałamiającej 

scenerii nadmorskich krajobrazów. 

     

   W dniach 12.02, - 23.02. br grupa 12 nauczycieli z ZSS w Rzykach przebywała w 

Palermo na Sycylii w ramach programu POWER   ( Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój ) FRSE ( Fundacja Rozwoju Edukacji ). Kurs pt. „Włochy (Palermo) 

– twórcza edukacja, język, przywództwo, kreatywność” stanowił realizację trzeciej części 

interdyscyplinarnego, wieloaspektowego projektu „Szkoła” związanego z rozwojem 

twórczego potencjału, umiejętności zawodowych i języka angielskiego wśród uczestników. W 

czasie pobytu na włoskiej wyspie odbyły się dwa szkolenia, w których uczestniczyło po 6 

nauczycieli. 

   Podczas szkolenia pt. „Inteligencja emocjonalna, identyfikacja i zarządzanie emocjami” 

pedagodzy brali udział w warsztatach i seminariach dyskusyjnych, zdobywając wiedzę na 

temat roli inteligencji emocjonalnej w relacjach interpersonalnych, ćwiczyli techniki radzenia 

sobie z trudnymi emocjami, poznawali niekonwencjonalne metody aktywizujące oraz 

innowacyjne strategie z zakresu edukacji nieformalnej. Uczyli się zarządzać emocjami  

i rozwiązywać konflikty z myślą o wykorzystaniu zdobytych umiejętności i wiedzy  

w praktyce szkolnej i w życiu osobistym. Nawiązywali kontakty w grupach 

międzynarodowych, komunikując się w czasie dyskusji, ćwiczeń dramowych, scenek, gier 

terenowych, np. gdy tworzyli mapę mentalną do tematu: „Szlakiem zabytków Palermo”. 

    Ze względu na dynamiczny rozwój współczesnego świata nauka przez całe życie staje się 

koniecznością. Pedagodzy z Rzyk podjęli to wyzwanie, uczestnicząc w szkoleniu: „Język 

angielski dla nauczycieli. Rozwiń swoją karierę”. Podczas zajęć doskonalili praktyczną 

znajomość języka angielskiego w działaniu ( English in action),  wzbogacali słownictwo  

i pojęcia dotyczące omawianych zagadnień, poznawali metody nauczania języka  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ITC, przygotowywali prezentację na temat 

Palermo.  

    Oba szkolenia były prowadzone w języku angielskim i odbywały się w międzynarodowych 

grupach ( uczestnicy z Portugalii, Szwecji, Niemiec, Słowenii, Litwy i  Francji ), co sprzyjało 

nawiązywaniu nieformalnych kontaktów i przełamywaniu barier językowych.  

     W czasie wolnym od szkoleń nauczyciele poznawali niezwykle zabytki  Palermo, 

podziwiali piękno sycylijskich krajobrazów podczas wyjazdów w malownicze okolice Cefalu, 

Erice, Trapani i Taorminy, które nie straciły nic ze swego uroku  w deszczowej aurze 



łagodnej zimy. Największe wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiła „dymiąca”, 

wulkaniczna góra Etna, zwana królową Sycylii. Przy dobrej widoczności można było już  

z daleka dostrzec, jak ze stożkowatego, pokrytego wiecznym śniegiem wierzchołka wulkanu  

unosi się pióropusz jasnego dymu. Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na 

świecie i stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców regionu. Ostatnia erupcja miała miejsce 

w lutym 2017 r. Groźna góra budzi  respekt, dlatego dotarcie do głównego krateru jest 

możliwe tylko z przewodnikiem. Co pozostanie w pamięci  uczestników tej wycieczki? 

Wyjazd na Etnę przez szybko zmieniające się strefy roślinności: od kwitnących gajów 

pomarańczowych, cytrynowych i oliwnych u podnóża góry aż do jej stoków  pokrytych 

śniegiem, na których  było pełno narciarzy i dzieci zjeżdżających na sankach.  Księżycowy 

krajobraz utworzony z czarnej, zastygłej lawy przykrytej białymi płachtami śniegu. Przejazd 

kolejką na wysokość 2500 m  n.p.m. i spacer w pełnym słońcu po ośnieżonym wulkanie.  

    Kolejne miejsce, które zwiedzili nauczyciele z Rzyk to  Taormina, starożytna 

miejscowość leżąca w pobliżu Etny, perła Sycylii, ulubione miejsce artystów i wielkich 

tego świata. O jej niezwykłości decyduje wspaniałe położenie na zboczu wzgórza, dobrze 

zachowany antyczny teatr grecki i rozciągające się z niego, zapierające dech w piersiach 

widoki na Kalabrię, Morze Jońskie oraz Etnę. 

    Uczestnicy wyjazdu najlepiej poznali Palermo, ponieważ tu byli zakwaterowani. Miasto 

zwane Złotą Muszlą już od czasów starożytnych  pełni funkcję  nieoficjalnej  stolicy Sycylii. 

Palermo zaskakiwało na każdym kroku; z jednej strony raziły zaniedbane ulice i  zabytki, 

denerwował chaos i zgiełk na drogach, a z drugiej – zachwycała pełnym przepychu, 

bizantyjskim  wnętrzem Kaplica Palatyńska  w Palazzo di Normanni, zdumiewała 

eklektycznym stylem katedra z relikwiami św. Rozalii, patronki miasta. Wizytówką Palermo 

jest wspaniały gmach Teatro Massimo, drugiego  co do wielkości teatru operowego  

w Europie. Budynek został wzniesiony w XIX w. w stylu neoklasycystycznym z elementami 

sztuki barokowej i arabskiej. Zadziwia wielkością ( ma 1350 miejsc), pięknym wnętrzem  

i doskonałą akustyką.  Palermo słynie też z  Ogrodu Botanicznego, w którym można 

podziwiać egzotyczne rośliny i drzewa pochodzące z całego świata.  Jeśli te obrazy 

dopełnimy orientalną atmosferą największego bazaru – Ballaro, dodamy intensywne 

smaki, kolory i zapachy sycylijskiej kuchni oraz wielokulturowy tłum ludzi jedzący w street 

foodach ( uliczne jedzenie) – to zrozumiemy, dlaczego w  Palermo każdy znajdzie coś dla 

siebie. 

   Uczestnictwo w projekcie dało nauczycielom możliwość poszerzenia wiedzy na temat 

innowacyjnych sposobów rozwijania kompetencji kluczowych, które są tak ważne w edukacji 

uczniów, a także zadecydują o ich przyszłości na rynku pracy. Nauczyciele, którzy sami się 

uczą i rozwijają swoje zainteresowania, lepiej zrozumieją uczniów oraz wykorzystają ich 

potencjał. Sycylijska przygoda z edukacją, naturą i kulturą z pewnością zaowocuje  

w przyszłości ciekawymi pomysłami na nowoczesną szkołę. 
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