
Ewelina: 

 Udział w projekcie Comenius dostarczył mi wiele niezapomnianych wrażeń. Pobyt 

w Hiszpanii był interesujący i owocny w doświadczenia. Miałam możliwość poznania wielu 

ludzi, z którymi utrzymam później kontakt. Rozmawiając z nimi mogłam wzbogacić swój 

zasób słownictwa języka angielskiego. Rodzina, u której mieszkałam w domu była bardzo 

hojna i opiekuńcza. Bardzo dużo z nimi rozmawiałam. Opowiadali mi o kulturze i tradycjach 

panujących w Hiszpanii. Miałam też możliwość zobaczenia cząstki zwyczajów. Często 

jedliśmy razem posiłki, więc spróbowałam wielu tradycyjnych potraw. Niewątpliwie 

najbardziej smakowała mi paela, chociaż do owoców morza nie jestem nadal przekonana.  

 San Martin de Valdeiglesias to małe miasteczko położone godzinę drogi od 

Madrytu. Otoczone jest prawie z każdej strony górami. Jestem nadal pod wielkim wrażeniem 

krajobrazu. W planach naszego  pobytu było wiele punktów zwiedzania. Na początku kiedy 

czytałam nasz układ zajęć obawiałam się, że może być nudno.Wszystko jednak okazała się 

niezwykle interesujące. Prawie przez cały czas świeciło słońce i była bardzo ładna pogoda.  

 Podsumowując, z wyjazdu do Hiszpanii pozostają mi niezapomniane wspomnienia.  

 

Karolina: 

 Wizyta w Hiszpanii w ramach projektu Comenius była niesamowitym przeżyciem. 

Poznałam ludzi z wielu krajów, z którymi ciągle utrzymuję kontakt i mam nadzieje, że w 

przyszłości jeszcze się spotkamy. Przez te parę dni bardzo się zintegrowaliśmy i przede 

wszystkim dobrze się bawiliśmy. Zwiedzając ciekawe miasta takie jak np. Toledo 

dowiedzieliśmy się o tamtejszej kulturze i zwyczajach. Nie zapominajmy o pysznym 

jedzeniu, które mieliśmy zapewnione każdego dnia. Hiszpanie to bardzo wyluzowani ludzie, 

którzy nie spieszą się i „zawsze mają czas”, dlatego też wycieczki były bardzo spokojne i 

dzięki temu nie byliśmy przemęczeni. Wieczorami całą grupą spotykaliśmy się i razem 

chodziliśmy na billard, czy też do kawiarni. Miasteczko, w którym mieszkaliśmy było bardzo 

małe, dlatego też wszędzie można było dojść na piechotę. Wyjazd był cudowny i na pewno 

nigdy nie zapomnę go do końca życia, a znajomości będę starała się jak najdłużej 

utrzymywać. 

 

Marta: 

 Uważam wyjazd za bardzo bardzo udany. Była to niezwykła przygoda. Zwiedziłam 

wiele pięknych i ciekawych miejsc, spędziłam w Hiszpanii cudowny czas i przede wszystkim 

poznałam wspaniałych ludzi. Długo będę wspominać miniony tydzień z uśmiechem na 

twarzy. Jestem pewna, że jeszcze zobaczę się z osobami z projektu, a przyjaźnie zawiązane w 

trakcie Comeniusa zostaną na zawsze . Gdyby nie wspaniałe grono pedagogiczne naszego 

liceum ten wyjazd nie wyglądałby tak samo. Nasze nauczycielki pałały entuzjazmem  przez 

co budziły sympatię wszystkich dookoła, a także naszą. Bardzo się cieszę, że miałam 

możliwość wzięcia udziału w projekcie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nadarzy się okazja 

wzięcia udziału w podobnym przedsięwzięciu.  

 

Ola: 

 Wizyta w Hiszpanii w ramach projektu Comenius była niesamowitym 

doświadczeniem i przygodą, która utkwi w mojej pamięci do końca życia. Te kilka dni 

pozwoliło mi poznać ludzi z różnych krajów o odmiennych kulturach, tradycjach ,a także 

spostrzeżeniach na świat. Cieszę się, że miałam możliwość podzielenia się z nimi 

informacjami dotyczącymi mojej ojczyzny, rodziny. W wielu z nich odkryłam przyjaciół, z 

którymi chciałabym utrzymywać kontakt przez jak najdłuższy okres czasu, co mam nadzieje 

umożliwi mi dzisiejsza technologia. Oprócz rówieśników ogromny wpływ na przebieg tego 

wyjazdu miała niesamowita kadra nauczycielska ,która zarażała wszystkich ogromną energią i 

sprawiała, że podczas całego wyjazdu mogłyśmy czuć się zaopiekowane. Mam nadzieję, że w 

przyszłości będę miała możliwość raz jeszcze wziąć udział w tego rodzaju projekcie. 

 


