
W dniach 31 sierpnia – 7 września 2019 gościliśmy w naszej szkole i w naszych domach 

uczniów oraz nauczycieli ze szkoły Escola Secundária Alcaides de Faria w Barcelos, 

Portugalia. Czas ten upłynął nam w sposób wyjątkowy - nie na pierwszych krokach w 

nowym roku szkolnym, ale na zwiedzaniu Podlasia, rozwijaniu umiejętności językowych i 

nawiązywaniu międzynarodowych znajomości.  

 

Był to czas intensywny i niezwykle wartościowy. Nie tylko nasi zagraniczni koledzy i 

koleżanki, ale również my mogliśmy odkrywać nasz region na nowo. W tym czasie udało 

nam się odwiedzić Augustów, Tykocin, Kiermusy, Supraśl, Warszawę i oczywiście nasze 

piękne miasto - Białystok. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego Portugalczycy mieli również 

okazję na zwiedzenie Białowieży - największej ostoi żubra w Polsce. Mogli przespacerować 

się po Parku Narodowym i zobaczyć prawdziwe skarby podlaskiej fauny i flory, co było dla 

nich nowym i zaskakującym doświadczeniem.      

 

                            
 

W Augustowie pływaliśmy gondolami, podziwialiśmy piękno augustowskich jezior i rzek, a 

także spędziliśmy popołudnie przy ognisku. Portugalscy uczniowie pierwszy raz w życiu 

spróbowali kiełbasek pieczonych na ognisku, które bardzo im posmakowały! 

 

 

     
 

Największą atrakcją dnia, w którym zwiedzaliśmy Tykocin i okolice była zdecydowanie 

wizyta w Muzeum Oręża Polskiego w Kiermusach. Nasz przewodnik opowiadał o dziejach 

polskich wojowników, wplatając w opowieść liczne ciekawostki. Każdy z nas miał również 

możliwość wcielenia się w jedną z postaci historycznych, zakładając jej strój. Warto też 

wspomnieć o wizycie w Wielkiej Synagodze w Tykocinie – młodzież portugalska miała 

niezwykłą okazję po raz pierwszy zawitać w progach tego typu świątyni. 

 



                 
 

W uroczym Supraślu uczestniczyliśmy w warsztatach czerpania papieru, a także 

poznawaliśmy dzieje druku w Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Odwiedziliśmy 

również Muzeum Ikon, gdzie oglądaliśmy bogate zbiory ikon i fresków. Słoneczny dzień 

sprzyjał też sportowym rozgrywkom, które przeprowadziliśmy na boisku przy Bulwarach im. 

Wiktora Wołkowa. Po tak wyczerpujących aktywnościach z przyjemnością udaliśmy się na 

obiad, gdzie nasi goście mieli okazję skosztować podlaskich specjałów – pierogów, babki 

ziemniaczanej, kartaczy a na deser przepysznych pączków. 

 

            
 

W planie nie zabrakło też zwiedzania naszego miasta, Białegostoku. Po prezentacjach i 

warsztatach w szkole udaliśmy się do Muzeum Farmacji i Pałacu Branickich. Wyjątkowym 

doświadczeniem dla każdego z nas była wizyta w piwnicy Białostockiego Teatru Lalek, gdzie 

mogliśmy podziwiać liczne zbiory pacynek, kukiełek, a także odkrywać, że przedstawienia z 

ich udziałem są często poważną sztuką, a nie tylko atrakcją dla dzieci. Wieczorem 

spotkaliśmy się ponownie w szkole, lecz tym razem wraz z rodzicami, zaopatrzeni w liczne 

dania, przekąski i słodkości. Była to kolacja pożegnalna przed nieuchronnym powrotem 

Portugalczyków do domu. 

 

      
 

Ostatniego dnia wymiany udaliśmy się do Warszawy, by odwieźć naszych kolegów i 

koleżanki na lotnisko. Przed tym udało nam się zwiedzić Niewidzialną Wystawę, gdzie 

mogliśmy wybrać się na nietypowy spacer, a także wysłuchać różnorodnych ciekawostek i 

inspirujących historii z życia naszego przewodnika. Dowiadywaliśmy się, w jaki sposób 

należy traktować osobę niewidomą i jak możemy jej pomagać. Zdaliśmy sobie również 



sprawę, że to nie tyle fizyczna niepełnosprawność, co nasze myślenie i lęki nie pozwalają 

nam się rozwijać i dokonywać wielkich rzeczy.  

Na koniec wybraliśmy się na ostatni wspólny spacer - spacer po warszawskiej Starówce. 

 

               
 

A oto relacje naszych uczniów: 

 

Tak bogaty program zwiedzania zawdzięczamy naszym nauczycielkom, które czuwały nad 

organizacją rewizyty. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować pani Ewie 

Prokopowicz i pani Dorocie Wawerskiej, które kolejny raz spisały się na medal! Poświęciły 

czas swoich wakacji na załatwienie wszelkich formalności, włożyły mnóstwo wysiłku i serca 

w to, by ta wymiana wyglądała właśnie w ten sposób, zarażały nas swoim optymizmem, 

darzyły ciepłem i życzliwością.  

Czas wymiany z pewnością pozostanie w naszych wspomnieniach na długo! 

 

Wymiana szkolna to używanie języka angielskiego w codziennej mowie, co zdecydowanie 

poszerza umiejętności i pozwala przełamać barierę językową. To niepowtarzalna możliwość 

nawiązywania międzynarodowych znajomości i poznawania od wewnątrz kultury i 

codziennego życia rówieśników z innych krajów. To czas poznawania nowych ludzi i 

budowania relacji pomiędzy uczniami naszej szkoły, a także zdobywania nowych, 

wartościowych doświadczeń.  

Jeśli masz możliwość wyjazdu na wymianę, ale obawiasz się i wciąż masz wątpliwości – 

uwierz mi, że warto!  

Zuzanna, kl. III 

 

Podczas wymiany polsko-portugalskiej zauważyłam bardzo dużo różnic kulturowych między 

tymi krajami, miałam okazję zobaczyć jak osoby w tym kraju żyją, jak się zachowują, jakie 

mają relacje z rodziną i znajomymi. Oprócz tego nabrałam bardzo dużo odwagi i otwartości w 

relacjach z zupełnie obcymi ludźmi i z Polski, i z Portugalii. Musiałam otworzyć się na nich, 

poznać, a dodatkowo w większości przypadków odbywało się to w języku angielskim, więc 

moje umiejętności posługiwania się nim bardzo mocno wzrosły.  

Jest to jedno z takich wydarzeń w życiu, które zostaje w pamięci na zawsze ze względu na 

ilość nowych doświadczeń i umiejętności, które bardzo przydadzą się w życiu codziennym.  

Spędziłam cudownie 2 tygodnie ze wspaniałymi ludźmi, którym dziękuje za akceptację, 

pomoc, ale też za zwykłe spędzanie czasu razem. Jestem bardzo wdzięczna dwóm kochanym 

nauczycielkom, dzięki którym uśmiech nie schodził z twarzy, żadne problemy nie istniały i z 

którymi zawsze było można porozmawiać, pośmiać się i pożartować. Usłyszałam od nich 

wiele dobrych rad, które wzięłam sobie do serca i otrzymałam wiele ciepła. Pomogły  mi one 

również przełamać barierę językową. Nigdy wcześniej nie miałam okazji odbyć dłuższej 



rozmowy w języku angielskim, a to właśnie był główny powód mojego udziału w wymianie. 

Nawet nie spodziewałam się, że tyle zmian zauważę w sobie po tym wydarzeniu. Uważam, że 

każdy, kto tylko ma możliwość, powinien wziąć udział, a temu kto się zdecyduje na nią życzę 

wyjazdu z tak wspaniałymi opiekunami jacy mi się trafili, z takimi ludźmi i z taką ilością 

pozytywnych doświadczeń. 

Marta, kl. II 

 

W dniach 31.08 – 07.09.2019 roku uczestniczyłem w wymianie międzynarodowej z 

portugalską szkołą ESAF w Barcelos. Nie potrafię opisać słowami niezliczonych wspomnień, 

które towarzyszyły mi przez ten tydzień. W tym czasie miałem okazję przetestować swoją 

znajomość języka angielskiego, nawiązać nowe przyjaźnie i poznać różnice między życiem w 

Polsce i Portugalii, a nawet miałem okazję nauczyć się paru podstawowych słów po 

portugalsku ;p. Jestem dozgonnie wdzięczny za otrzymanie szansy na uczestniczenie  w tym 

projekcie i mam nadzieję, że dane mi będzie ponownie spotkać moich nowych, zagranicznych 

przyjaciół. 

Kacper, kl. II 

 

 

W przeciągu siedmiu dni kosztowaliśmy polskiej kuchni, zwiedzaliśmy podlaskie 

miejscowości, szkoliliśmy swoje umiejętności językowe a przede wszystkim utrwaliliśmy 

nasze zagraniczne znajomości. Niesamowite doświadczenie bycia gościem w Portugalii,  a 

następnie bycia gospodarzem w Polsce nauczyło nas otwartości kulturalnej, wzbudziło 

jeszcze większą chęć podróżowania i poznawania innych krajów, pokazało nam jak dobrze się 

zorganizować. Każdy uczestnik wymiany wyniósł coś innego, coś indywidualnego, natomiast 

każdy z nas stał się bogatszy o nowe doświadczenie. Dziękujemy naszym nauczycielom VI 

LO w Białymstoku za organizację, wspaniałą atmosferę podczas podróży.  

Jeżeli masz okazję i jeszcze nie jesteś przekonany co do decyzji, uwierz mi, że warto! 

Justyna, kl. II 

 

Dzięki tej wymianie nauczyłem się wiele o kulturze Portugalczyków, o ich stylu życia.  

Nie tylko mieliśmy okazję poznać ich tradycje, zwiedzić zabytki, przejść się uliczkami 

pięknych, starych miast, ale również doświadczyć wszechobecnego tam piękna przyrody. 

Było to przeżycie, którego na pewno nigdy nie zapomnę i do którego często będę wracał 

myślami. 

Portugalia to niezwykle piękny kraj i szczerze zachęcam każdego do zobaczenia go na własne 

oczy. 

Krzysiek, kl. II 

 

 

Wymiana to wyjątkowo ciekawe przeżycie. Spotkanie z innością kultury rozszerza sposób 

myślenia i rozumienia wielu spraw, a zmiana punktu widzenia daje nowe podglądy i 

doświadczenia. 

Zuzanna, kl. II 

 

 

Po 4 miesiącach ponownie spotkaliśmy naszych przyjaciół z Portugalii. Pierwszy dzień 

uczniowie portugalscy spędzili w gronie polskich rodzin. W ciągu tego tygodnia wspólnie 

zwiedziliśmy ciekawe miejsca w naszym regionie takie jak Augustów, Tykocin oraz Supraśl. 



Nasi goście odwiedzili również Białowieżę, która bardzo im się spodobała. Mieli także okazję 

spróbować regionalnych dań np. pierogów czy kartaczy. W ciągu tego tygodnia 

podszkoliliśmy swoje umiejętności językowe, lepiej się poznaliśmy i zawiązaliśmy 

przyjaźnie, mam nadzieję, że na długie lata. Ostatni dzień spędziliśmy w stolicy naszego kraju 

- byliśmy na ,,Niewidzialnej Wystawie" oraz przespacerowaliśmy się po Starówce. 

Pożegnanie na lotnisku było bardzo wzruszające. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w 

tak niesamowitym przedsięwzięciu jakim jest wymiana międzynarodowa.  

Marta, kl. II 

 

 

W pierwszej klasie liceum brałam udział w wymianie ze szkołą z Portugalii. Podczas dwóch 

tygodni - najpierw za granicą, a później w ojczystym kraju goszcząc Portugalkę - oswoiłam 

się z językiem angielskim, co sprawiło, że obecnie posługuję się nim swobodnie. Zwiedziłam 

wiele wspaniałych miejsc, takich jak przepiękne miasto Porto czy Barcelos, miałam okazję 

przejść część szlaku do Santiago de Compostela. Poznałam kulturę i kuchnię portugalską, 

której smaki bardzo przypadły mi do gustu. Ale przede wszystkim poznałam wspaniałe 

osoby, które sprawiły, że ta wymiana pozostanie u mnie w pamięci na pewno na bardzo 

długo. Dzięki takiej wymianie można nawiązać znajomości, a nawet przyjaźnie do końca 

życia. Zachęcam wszystkich do brania udziału w wymianach szkolnych, ponieważ jest to 

super przygoda i możliwość na podszkolenie swoich umiejętności z języka angielskiego. 

Julita, kl. II 

 

 

Wymiana polsko-portugalska była dla mnie niezapomnianym doświadczeniem. To dzięki niej 

od kuchni poznałam kulturę Portugalczyków, którym mogłam towarzyszyć w tym 

niezwykłym czasie. Zawiązałam nowe przyjaźnie zarówno z uczniami mojej szkoły jak i 

szkoły w Barcelos. Podszkoliłam swoje umiejętności słuchania i mówienia w języku 

angielskim. Projekt pozwolił mi zwiedzić niezwykłe miejsca w Portugalii. Nie wiem czy 

jeszcze kiedyś będę miała okazję podróżować do tego kraju, dlatego cieszę się, że szkoła 

pomogła mi spełnić jedno z moich marzeń. 

Ania, kl. II 


