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1 dzień - niedziela 12 grudnia
Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od pysznego śniadania z najlepszymi churros             

w mieście. Po śniadaniu mieliśmy spotkanie organizacyjne, na którym omawialiśmy 
plany na przyszły dzień i dopięliśmy szczegóły wszystkich prezentacji. Po spotkaniu 
mieliśmy chwilę przerwy na wyszykowanie się do wyjścia. Naszym Pierwszym 
punktem całej wycieczki była Pizzeria “Dominos Pizza”, gdzie właśnie jedliśmy obiad. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od Alcazaru, czyli Arabskiego placu, właśnie w Sewilli. 
Spacerując po pałacu dowiedzieliśmy się, że na przykład jest on najdłużej 
funkcjonującą królewską rezydencję na świecie i został wpisany na listę UNESCO.      
Po spacerze pięknymi uliczkami miasta mieliśmy szansę zobaczyć m.in. Katedrę 
Najświętszej Marii Panny, Torre de oro (złotą wieżę), która znajdowała się tuż obok 
rzeki Gwadalkiwir. Na sam koniec poszliśmy na jarmark świąteczny, gdzie można 
zakupić między innymi figurki do szopek świątecznych. Po powrocie do hotelu dużo 
rozmawialiśmy, byliśmy bardzo podekscytowani na myśl, że już jutro idziemy   na 
zajęcia do hiszpańskiej szkoły.
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2 dzień - poniedziałek 13 grudnia
Poniedziałek to był pierwszy dzień w realizacji projektu. Około 7:00 wyruszyliśmy do szkoły “Colegio Giner 
de los Rios”. Przy wejściu byliśmy bardzo ciepło przywitani przez jedną z nauczycielek. Następnie 
podzieleni na 4 grupy pięcioosobowe udaliśmy się do różnych klas. Czynnikiem który decydował o tym do 
jakiej grupy trafiliśmy był nasz wiek. Byliśmy w klasach 1-4 E.S.O (Educación Secundaria  Obligatoria), Jest 
to odpowiednik naszego liceum, ale zaczyna się go w wieku 12 lat, a kończy się wieku 16. Tego dnia oprócz 
tego, że zobaczyliśmy jak w Hiszpanii wyglądają zwykłe lekcje, naszym tematem przewodnim był "nasza 
szkoła". Przedstawiliśmy uczniom naszą szkołę na filmie, który wcześniej został przez nas nagrany                 
i porównaliśmy również polski hiszpański system edukacji, które się zacznie różnią.                                
Dzięki przygotowanymi wcześniej zabawami integracyjnymi zdążyliśmy się również lepiej poznać.              
Po lekcjach, które skończyliśmy o 15:00 wybraliśmy się na obiad do stołówki uniwersytetu. Po posiłku 
poszliśmy zobaczyć według mnie jedną z najpiękniejszych rzeczy jakie zwiedzałam. Był to Plac Hiszpański. 
długo spacerowaliśmy po nim przy zachodzie słońca, złapaliśmy się również na piękny pokaz flamenco,      
w międzyczasie odwiedziliśmy również przepiękny park Marii Luizy. Po powrocie do hotelu zdaliśmy sobie 
sprawę, że nie było sensu się tak bardzo stresować. Hiszpanie to przemili i otwarci ludzie.





3 dzień - wtorek 14 grudnia
Trzeci dzień projektu zaczęliśmy od śniadania. Tego dnia jechaliśmy na 

późniejszą godzinę do szkoły, czyli z hotelu wyruszyliśmy około godziny ósmej.          
Na dzisiejszych lekcjach w szkole tematem przewodnim było “Moje miasto”. 
Zaprezentowaliśmy klasom Kraków poprzez wirtualny spacer, który również został 
nagrany przed wyjazdem. Przedstawiliśmy również film o naszych zainteresowaniach 
i o “naszym miejscu” - gdzie lubimy spędzać czas i w jaki sposób. Na zajęciach 
przygotowywaliśmy też “inscenizacje” legend oraz dużo się dowiedzieliśmy na temat 
gotyku i renesansu. Dzisiaj przełamaliśmy pierwsze lody z uczniami z Hiszpanii, dzięki 
czemu dużo rozmawialiśmy i dość dobrze się poznaliśmy. Po zajęciach i obiedzie 
spacerowaliśmy po dzielnicy Santa Cruz, czyli byłej żydowskiej dzielnicy z 
najwęższymi uliczkami w mieście. W trakcie spaceru wybraliśmy się również na lody w 
kształcie kwiatów w jednej z najlepszych lodziarni w mieście i wstąpiliśmy do kilku 
sklepów z pamiątkami.
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4 dzień - środa 15 grudnia
Podobnie jak w poprzednie dni w środę wyruszyliśmy do szkoły około godziny 

ósmej. Tego dnia uczyliśmy się o sztuce hiszpańskiej, jak i polskiej. Nasze polskie 
grupy przybliżyły postać zarówno Fryderyka Chopina, jak i Stanisława Wyspiańskiego. 
Na zajęciach o słynnym malarzu przygotowywaliśmy witraże z czarnych kartek i 
bibuły. Tańczyliśmy również krakowiaka w regionalnych strojach, a hiszpańscy 
uczniowie zatańczyli również swój taniec - Sevillanas. Tego dnia zdaliśmy sobie 
sprawę, że już naprawdę zżyliśmy się z uczniami naszej hiszpańskiej klasy. Tradycyjnie 
po lekcjach zjedliśmy obiad, a następnie wybraliśmy się na najlepszy punkt widokowy 
w Sewilli “Las setas”, z którego oglądaliśmy piękny zachód słońca przy wspaniałej 
panoramie na całe miasto. Myślę, że tamte widoki są jak najbardziej warte 
zapamiętania. Przy okazji zaliczyliśmy spacer pięknie oświetlonymi uliczkami miasta 
w świątecznym klimacie.
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5 dzień - czwartek 16 grudnia
Czwartkowy poranek był bardzo przybliżony do poprzednich. Zjedliśmy w hotelu 

pyszne śniadanie, następnie szybko zorganizowaliśmy się do wyjścia, aby zdążyć na metro.  
Dzisiejszy dzień  poświęcony był tematowi “Mój kraj”. Staraliśmy się oddać klimat Polski. 
Opowiadaliśmy o rejonach, gdzie warto pojawić się po przyjeździe do Polski. 
Oprowadzaliśmy hiszpańskich uczniów po obiektach wpisanych na listę UNESCO. 
Następnie mieliśmy zajęcia o polskich tradycjach, gdzie pokazaliśmy, jak wyglądają wróżby 
andrzejkowe. Po lekcjach i obiedzie wybraliśmy się na długi spacer, po którym dotarliśmy 
do Areny walk byków, czyli “Plaza de Toros”. Pani przewodniczka opowiedziała nam, na 
czym polegają walki byków. Znajduje się tam również muzeum corridy, które też mieliśmy 
okazję zobaczyć. Eksponuje ono kolekcje kostiumów, które sprzymierzeńcy byków mieli na 
sobie podczas walk, znajduje się tam również m.in. purpurowa kapa torreadora 
pomalowana przez Picassa oraz wiele portretów, afiszy itd.
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6 dzień - piątek 17 grudnia
Piątek to ostatni dzień, który spędziliśmy z naszymi hiszpańskimi przyjaciółmi. Z 
tego powodu nie byliśmy w najlepszych nastrojach, ale i tak cieszyliśmy się 
chwilą. Tematem dnia była “Nasza Europa”. Na zajęciach rozmawialiśmy o 
problemach Hiszpanii i Polski, gdzie szczególnie uwzględniliśmy problemy 
ekologiczne. Przeprowadziliśmy również warsztaty “coś z niczego”, gdzie ze 
starych, nieużywanych włóczek i rolek z papieru toaletowego udało nam się 
zrobić piękną ozdobę świąteczną. Podczas lekcji pisaliśmy również list formalny 
na temat całego projektu. Po zajęciach szybko wróciliśmy do hotelu, aby odłożyć 
niepotrzebne rzeczy i poszliśmy do galerii na obiad, gdzie również dostaliśmy 
pozwolenie na zaproszenie naszych kolegów ze szkoły, którzy postanowili się 
zjawić. 



Spędziliśmy z nimi bardzo dobry czas, żegnaliśmy się bardzo długo, robiliśmy 
zdjęcia pamiątkowe, ale w końcu wróciliśmy do hotelu na kolacje. Byliśmy dość 
przytłoczeni faktem, że dopiero co poznanych wspaniałych ludzi już 
opuszczaliśmy i wracaliśmy do Polski. Na szczęście zanim się z nimi rozstaliśmy 
założyliśmy naszą wspólną grupę na WhatsApp, abyśmy dalej pozostali w 
kontakcie. Po posiłku wybraliśmy się jeszcze na wieczorny spacer, na którym 
chodziliśmy po uliczkach zaopatrzonych w świąteczne dekoracje i zobaczyliśmy 
również ogromną choinkę, przy której leciała świąteczna muzyka i poczuliśmy 
magiczny klimat świąt. W tamtym momencie mieliśmy dużo czasu, aby podczas 
spacerowania pomyśleć o wrażeniach związanych z wyjazdem. Wspólnie 
doszliśmy do wniosku, że była to jedna z najlepszych przygód w naszym życiu do 
tej pory i w głowach zostaną nam tylko wspaniałe momenty i naprawdę będziemy 
tęsknić za tym miejscem.
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