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        Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie gościło 9 – 

osobową delegację nauczycieli Instituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

Giacomo Ceconi  z Udine. W dniach od 22.04.2017 roku – 25.04.2017 roku. Byli to : Babbo 

Antonio, Garofalo Loris, Pagani Franco, Sbrizzai Elena, Tonin Aleksandra, Domenico 

Mastroianni, Baradello Ernico, Ajello Federica, Bardello Enrico. Delegacja została 

zaproszona przez Dyrekcję PCEiKZ w ramach współpracy edukacyjno-kulturalnej pomiędzy 

szkołami. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką języka włoskiego w kwietniu 2016 

roku uczestniczyli w wycieczce do  Institito w Udine we Włoszech.  

        Delegacja została zakwaterowana w Schronisku Młodzieżowym naszej szkoły, które 

zostało znakomicie wyposażone dzięki organowi prowadzącemu. Zostali powitani przez 



dyrektor Magdalenę Mach-Surowiec w pierwszym dniu pobytu w Szczucinie. Funkcję 

tłumacza pełniła pani Stella Dąbroś nauczycielka języka włoskiego PCEiKZ. W pierwszym 

dniu zwiedzili Oświęcim, następnie Kopalnie Soli w Wieliczce oraz Kraków. W dniu 

23.04.2017 roku odbyła się powitalna kolacja w Restauracji Staropolskiej, w której 

uczestniczyli wicestarosta Marek Kopia z małżonką, Maria Smolorz – naczelnik wydziału 

edukacji i promocji powiatu, Jacek Radoń, dyrektor szkoły Magdalena Mach-Surowiec, Ewa 

Szuscik-Radłowska- przewodnicząca zespołu języków obcych w PCEiKZo raz Stella Dąbroś 

– nauczyciel języka włoskiego. W spotkaniu uczestniczyła też młodzież naszej szkoły grająca 

w zespole muzycznym: Maria Krawczyk, Arkadiusz Grzywa, Bartosz Bielaszka oraz Łukasz 

Bielaszka. Goście byli bardzo zachwyceni zespołem oraz polską gościnnością. 

       Kolejny dzień pobytu został zaplanowany na zwiedzanie i spotkanie z władzami powiatu. 

Delegacja została przyjęta przez wicestarostę Marka Kopię oraz Mariole Smolorz w 

Starostwie. Podczas spotkania wymieniono się informacjami o naszym  regionie oraz 

działalności instytucji na naszym terenie. 

W tym dniu zwiedzono też Muzeum Drogownictwa po którym delegacja została 

oprowadzone przez kustosza Marcelego Bochenka. Zachwycił on swoja wiedza oraz pasją 

związana z tworzeniem muzeum. Następnie została zwiedzona Synagoga o której opowiadała 

pani Karolina Pikul. Po zabytkowym Dworze Konopków w Brniu oprowadzał dyrektor 

Grzegorz Olearczyk a później udano się do Zalipia i Tarnowa.  

     25 kwietnia delegacja zwiedzała nasza szkołę i ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego. W tym czasie odbywał się też „Dzień Otwarty” – dla gimnazjalistów z 

okolicznych szkół. Dla delegacji była to dodatkowa atrakcja. Podczas spotkania nauczycieli 

naszej placówki z nauczycielami z Udine dyrektor Magdalena Mach-Surowiec wręczyła 

gościom upominki, które zostały wykonane przez Mariusza Najducha nauczyciela naszej 

szkoły. Podziękowała za przybycie oraz zaproponowała dalsza współpracę pomiędzy 

szkołami. Młodzież pożegnała delegację występem muzycznym. Piosenki zostały wykonane 

w języku włoskim, angielskim i niemieckim. Elena Sbrizzi odpowiedzialna za delegacje 

również podziękowała za bardzo ciepłe przyjęcie oraz pogratulowała wspaniałego 

wyposażenia pracowni w szkole i w ośrodku doskonalenia. Zapewniła o dalszej współpracy. 

Ciepłe słowa podziękowania zostały skierowane do nauczycielki języka włoskiego Stelli 

Dąbroś za zorganizowanie ciekawego programu wycieczek i opiekę nad delegacja podczas 

pobytu w Polsce.  


