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Słyszałyśmy wielokrotnie o wymianach międzynarodowych, 

ale nigdy nie sądziłyśmy, że będą dotyczyły również nas. 

W dniach 17-23 listopada 2013 roku, w ramach programu 

Comenius- Uczenie się przez całe życie, realizowałyśmy projekt: 

Europa widziana naszymi oczami ( Europe Through Our Eyes ). 

Miałyśmy przyjemność współpracować  z uczniami z Portugalii, 

Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Spotkaliśmy się wszyscy w 

jednym z najbardziej urokliwych miast na świecie – Porto i mimo, 

że spędziłyśmy tam tylko tydzień, zdążyłyśmy wiele zobaczyć i 

nauczyć się. 



Każdego ranka uczestniczyłyśmy w przygotowanych w ramach 

projektu warsztatach, podczas których poznałyśmy tajniki 

recyklingu, przeprowadzałyśmy nietypowe doświadczenia oraz 

opracowywałyśmy wspólnie z innymi uczestnikami logo naszego 

projektu. Przyjemnością były również lekcja języka portugalskiego 

i zawody sportowe na sali gimnastycznej. 

Dzięki obiadom serwowanym w szkole, miałyśmy możliwość 

spróbowania tamtejszych przysmaków. Czy wiecie, że 

Portugalczycy potrafią przygotować dorsza na 365 sposobów? To 

tyle, ile jest dni w roku! 

Wspólna europejska kolacja – każdy goszczący kraj przygotował 

własne specjały – pozwoliła nam zaobserwować różnice w 

serwowaniu i przyrządzaniu potraw. 

Popołudnia poświęcone były zwiedzaniu Porto. Specjalnie 

zorganizowane wycieczki zapewnili nam portugalscy uczniowie z 

zaprzyjaźnionej szkoły. Dzięki nim zobaczyłyśmy tradycyjną 

piwnicę do przechowywania Porto, zwiedziłyśmy muzeum sztuki 

współczesnej, galerię i muzeum fotografii usytuowane w dawnym 

więzieniu. Uczestniczyłyśmy również w przejażdżce po rzece 

Duoro. 

Wieczorami spotykaliśmy się ponownie w szkole, aby 

zaprezentować elementy naszych kultur. Jeden z nich poświęcony 



był  tradycyjnym tańcom każdego z uczestniczących krajów, w 

czasie którego zaprezentowałyśmy oczywiście poloneza. Kolejny 

wieczór  dotyczył muzyki i piosenek danego kraju. Warto 

zauważyć, że publiczność reagowała naprawdę żywiołowo i  

włączała się do zabawy. 

Wyjazd do Porto był z naszego punktu widzenia doskonałym 

doświadczeniem. Dzięki niemu poznałyśmy  niektóre tradycje i 

obyczaje panujące zarówno w Portugalii jak i w innych krajach- 

uczestnikach. Co więcej, zdobyłyśmy nowych przyjaciół  z 

różnych zakątków Europy. 

 

 

W Portugalii spędziłam cudowny czas. Poznałam dużo nowych 

ludzi. Odkrywanie portugalskiej kultury z nowymi przyjaciółmi 

było wspaniałym doświadczeniem, ale także przyjemnością. 

Miałam okazje spróbować ich tradycyjnej kuchni oraz poznać 

wiele obyczajów. W dodatku mogłam przećwiczyć swoje zdolności 



języka angielskiego. Porto, które miałyśmy szczęście zwiedzać, to 

piękne i zabytkowe miasto oczarowujące swoim klimatem. Mam 

nadzieje, że kiedyś odwiedzę ten kraj i spotkam poznanych tam 

znajomych jeszcze raz. 

       Martyna, kl II c 

Portugalia, Porto, Gondomar - najpiękniejsze miejsca jakie 

kiedykolwiek widziałam. Przez 7 dni miałam przyjemność oglądać i 

podziwiać niesamowite widoki tego regionu oraz przebywać z jego 

mieszkańcami. Są to bardzo pogodni, życzliwi i pełni optymizmu 

ludzie. Portugalska kultura i obyczajowość sprawia, że nie czujesz 

się tam obcy, chociaż przebywasz w innym kraju. Tam jesteś 

całkowicie zaakceptowany takim jakim jesteś. Tydzień w 

Portugalii był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Tego co 

tam poznałam tj. tradycje, kulturę, ludzi, nigdy nie zapomnę i 

chyba nigdy nie będę chciała zapomnieć! 

         Ewa, kl. II c 

Coś, co na pewno zapamiętam z wyjazdu, to wspaniali ludzie 

jakich poznałam. Nie znam drugiego tak gościnnego i otwartego 

narodu. Fakt, że Portugalczycy zawsze witają się pocałunkiem w 

oba policzki, był dla mnie miłym zaskoczeniem. 

        Ada, kl. II d 



To była wspaniała przygoda! W przeciągu jednego tygodnia 

poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi szybko się 

zaprzyjaźniłam, przyjrzałam się odmiennej kulturze i spróbowałam 

tradycyjnych potrugalskich potraw. Miałam również okazję 

zobaczyć niesamowite widoki, urokliwe kręte uliczki i zabytki 

Porto. Nigdy nie zapomnę czasu spędzonego w Portugalii. Życzę 

następnym uczestnikom "Comeniusa" , by wymiana sprawiła im tyle 

radości i niezapomnianych wspomnień co mi. 

        Monika, kl IId 


