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W grudniu 2021 roku w ramach projektu szkolnego “Głos 
naszych uczniów głosem obywateli Europy” polecieliśmy do 
Sewilli (Hiszpania). Uczniów było 20, z klas 7 i 8. Pogoda 
bardzo nam sprzyjała. To był na pewno niezapomniany 
wyjazd!



Ja i jeszcze parę innych osób, które nie miały gotowych kart 
pokładowych musieliśmy pojawić się na lotnisku w Balicach o 
16.45. Później zjawiły się inne osoby i sprawnie przeszliśmy 
przez proces odprawy. Na strefie bezcłowej dużo osób 
kupowało wodę. Okazało się, że w samolocie każdy jest 
praktycznie w innym miejscu. Niektórym udało się 
powymieniać i siedzieli z kolegą czy koleżanką. Ja zostałam na 
moim miejscu, czyli 30C. Podróż trochę mi się dłużyła, 
lecieliśmy około 3,5 godziny. Próbowałam czytać, robiłam coś 
na telefonie, ale nie spałam. W ogóle nie chciało mi się spać. 
Dawno nie leciałam samolotem, więc zapomniałam już jakie to 
uczucie. Przy starcie zgaszono światła i przez pewien czas już 
w powietrzu było głośno. W zasadzie wzbiliśmy się w niebo 
około 20.30, bo wcześniej przesunęli nasz lot na 19.55. 

Dzień 1 - 11.12

lotnisko Balice



W Sevilli wylądowaliśmy po 23.30. Oczywiście potem czekaliśmy na 
bagaże, ale bardzo krótko. Na lotnisku było ogólnie mało ludzi, ale to 
pewnie przez późną porę. Po północy pojechaliśmy autokarem do 
hotelu Virgen de los Reyes, zajęło nam to około 30 minut. Jeśli 
chodzi o pogodę to było zimno, ale to jednak noc. Byliśmy w bluzach 
więc i tak zupełnie inaczej. O mniej więcej 1.00 wnieśliśmy walizki 
do pokoi. My z dziewczynami mieszkamy na 1 piętrze. Oczywiście 
nie poszliśmy spać od razu, byłyśmy bardzo podekscytowane. W 
pokoju były 3 łóżka, jedno pojedyncze, dwa złączone. Mieliśmy też 
duży stolik, telewizor, małą półkę i małą lodówkę, duże okno. Nie 
było szafy, tylko taka duża wnęka. Drzwi do dużej łazienki były 
szklane, ale matowe. Z okna widok był na ulicę, dlatego w nocy 
mieliśmy duży hałas. Dzisiaj zasnęłam bardzo szybko. 



Dzień 2 - 12.12

Spało mi się bardzo dobrze. Obudził nas p. Arkadio 
dzwoniąc do naszego pokoju takim strasznym dzwonkiem. 
Szczerze, nie dotarło jeszcze do mnie, że jesteśmy w 
Hiszpanii. Nie ustawiliśmy sobie budzików, więc mieliśmy 
10 minut do śniadania, które było o 9! Szybko się ubraliśmy i 
zeszliśmy na dół. Pokoje mamy na karty, więc w sumie 
chyba będzie łatwiej ich nie zgubić. Jeśli chodzi o jedzenie 
to mieliśmy szwedzki stół. Były bagietki, chleb tostowy, ser 
żółty, szynka, croissanty z czekoladą oraz bez, itp. 
Próbowaliśmy również churros, czyli tradycyjny hiszpański 
smakołyk. W sumie ich smak był nietypowy - taki jakby omlet, 
nie słodki. Po śniadaniu wybraliśmy się w kolejne grupy, 
żeby przygotować się na poniedziałek. Ja z p. Pablo 
zajmowałam się porównaniem systemów edukacyjnych. 



To wszystko będzie działo się jutro w szkole. Wszyscy się boją jak 
to będzie, jak wypadniemy. Potem mieliśmy przerwę. Po 
odpoczynku spakowaliśmy się i poszliśmy na obiad. Było bardzo 
ciepło i po drodze widzieliśmy dużo drzew z pomarańczami. 
Mieliśmy zjeść w pizzerii Domino’s. Jako przystawkę dostaliśmy 
grzanki z serem i czosnkiem. Potem jeszcze donieśli nam 
kurczaczki i ziemniaki. To była bardzo duża porcja, więc w sumie 
po przystawkach wszyscy byli najedzeni. Jeśli chodzi o samą 
pizzę, to na 5 osób zamówiliśmy dwie. Były bardzo tłuste. Potem 
od razu poszliśmy zwiedzać Seville! Widzieliśmy m.in: pałac 
arabski Alcazar, Katedrę z Giraldą, Torre del Oro. Spacerowanie 
zajęło nam długo, ale było warto, bo wszystkie zabytki bardzo mi 
się podobały. Wieczorem weszliśmy jeszcze na chwilę do sklepu 
Ale-Hop, a wcześniej do spożywczego po wodę. Później byliśmy 
na kolacji, która składała się z 2 dań głównych i deseru. Po 
jedzeniu wróciliśmy do pokoi, żeby przygotowywać się jeszcze 
do następnego dnia. Byłyśmy podekscytowane, ale znów szybko 
zasnęliśmy. Tego dnia pogoda bardzo nam się udała. pałac Alcazar



ZDJĘCIA:



Dzień 3 - 13.12
Dzisiaj wstaliśmy już z budzikiem. Zbiórka na 
śniadanie była wcześnie, jeszcze przed 7, bo 
poszliśmy do szkoły na godzinę 8.30. Śniadanie było 
takie samo jak wczoraj. Byliśmy już trochę spóźnieni, 
więc na metro musieliśmy biec. Było ciemno i zimno. 
W metrze spędziliśmy kilkanaście minut. Trochę 
baliśmy się wejść do szkoły. Gdy weszliśmy do sali to 
pani Elena przydzieliła nam opiekunów, czyli 
kolegów z Hiszpanii. Na początku robiliśmy takie 
ozdoby z papieru, poznawaliśmy się i integrowaliśmy 
się. Uczniowie zadawali nam bardzo dużo pytań. W 
salach też wietrzą więc było trochę zimno - niektórzy 
uczniowie siedzieli w kurtkach i czapkach. Potem 
mieliśmy pół godziny zabaw i przerwę śniadaniową 
na zewnątrz która trwała 30 minut. 



Po tym czasie wróciliśmy i robiliśmy wspólne porównanie 
systemów edukacyjnych Polski i Hiszpanii, pokazywaliśmy 
filmik o naszej szkole, Hiszpanie pokazywali nam swoją, były 
też różne quizy i WF. Graliśmy w piłkę. Lekcje skończyliśmy o 
15.00. Całą grupą poszliśmy na obiad, tym razem do takiej 
stołówki Uniwersytetu. Następnie zaczęło się zwiedzanie - 
Plaza de España. Było tam bardzo ładnie! Przy fontannie 
stał też taki pan, z Polski zresztą, który robił bańki mydlane. 
Przez długi czas to była główna atrakcja. Zauważyłam też, 
że w Hiszpanii jest dużo palm i ciekawych drzew. W sumie 
trudno by nie zauważyć ;) Potem obeszliśmy ten plac 
dookoła, słuchaliśmy kolęd, które są bardzo rytmiczne. Tego 
dnia zobaczyliśmy też Park Marii Luizy. Ściemniać zaczęło 
się po godzinie 18. Wróciliśmy na kolację do hotelu,  była też 
narada przed drugim dniem szkoły. Znów szybko 
zasnęliśmy i spało nam się dobrze.



ZDJĘCIA:



Dzień 4 - 14.12

Dzisiaj mieliśmy szkołę o 8.30, więc mogłyśmy 
później wstać. Potem zjedliśmy śniadanko, 
pokonaliśmy drogę do metra, drogę do szkoły i 
znów weszliśmy w jej mury. Dzisiaj było trochę 
lepiej. Rano uczniowie dali nam ładne ozdoby 
z papieru. Później były zajęcia poświęcone 
tematowi Moje miasto, Opowiadaliśmy 
uczniom o Krakowie i naszych ulubionych 
miejscach. W trakcie przerwy uciekaliśmy do 
słońca, bo było nam zimno.  Był również WF i 
różne gry. Następnie przygotowywaliśmy 
legendy krakowskie z pacynkami z papieru.



Jeśli chodzi o zwiedzanie to byliśmy w dzielnicy Santa Cruz, czyli 
byłej żydowskiej dzielnicy z najwęższymi uliczkami w mieście. 
Mogliśmy zobaczyć tam różne ciekawe budynki. Stwierdziłam, że 
architektura Hiszpanii różni się dużo od naszej, ale też jest 
naprawdę ładna. Potem kupowaliśmy pamiątki (głównie magnesy) i 
jedliśmy pyszne lody :) Poznaliśmy też hiszpańską kulturę świąteczną. 
Wróciliśmy akurat na kolację. W pokojach przygotowywaliśmy się na 
następny dzień i z p. Pablem robiliśmy też sok z pomarańczy i cukru, 
który wcześniej kupiliśmy. 



ZDJĘCIA:



Dzień 5 - 15.12.2021
Spało nam się dobrze. Znów śniadanie, metro. W szkole 
mówiliśmy o muzyce i sztuce, potem była przerwa na 
śniadanie. Po niej p. Anetka i p. Arkadio przyszli do nas w 
krakowskich strojach i ja je opisywałam. Robiliśmy też 
czapki krakowskie z papieru. Wyszły bardzo dobrze. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć też pokazu tańca. Na 
boisku my prezentowaliśmy krakowiaka, a hiszpańscy 
koledzy Sevillanę. Jest to ładny, ale myślę, że 
skomplikowany taniec. Po tym pokazywaliśmy też 
prezentację o Chopinie, Wyspiańskim, a u uczniowie 
opowiadali o artystach hiszpańskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pochodzących z Andaluzji. Było 
super, bo ma koniec wspólnie śpiewaliśmy hiszpańskie 
piosenki. 



Potem poszliśmy na obiad (do tej stołówki, w której jemy od 
poniedziałku), a później na zwiedzanie. Dzisiaj zobaczyliśmy 
Las Setas. Kupiliśmy bilety i windą wjechaliśmy na górę. 
Tam robiliśmy bardzo dużo zdjęć i panoram :) Tą 
niesamowitą konstrukcję zapamiętam chyba najlepiej. 
Trafiliśmy też na zachód słońca, więc widoki były piękne. Po 
tym weszliśmy jeszcze do sklepu Marvela i na kolację do 
hotelu, a potem do pokoi. 



ZDJĘCIA:



Dzień 6 - 16.12.2021
Dzisiaj rano znów jechaliśmy metrem do szkoły. Najpierw 
mieliśmy muzykę i Andrea pokazywała nam taniec flamenco. 
Po przerwie rozmawialiśmy o geografii obu krajów oraz o 
miejscach wpisanych na listę UNESCO. Nagrywaliśmy też 
zaległe legendy i mieliśmy WF. Później poszliśmy na obiad do 
tej co zwykle stołówki, gdzie zjedliśmy tradycyjne kanapki na 
ciepło i zwiedzaliśmy Plac Byków (Plaza de toros). Mieliśmy 
tam panią przewodnik, która opowiadała po angielsku. 
Najpierw oglądaliśmy muzeum ze strojami torreadorów, 
różnymi figurkami oraz obrazami, które ukazywały sceny z 
walk. Cały plac był bardzo duży i robił wielkie wrażenie. 
Widzieliśmy też rzekę Guadalquivir i Torre del Oro. 
Wróciliśmy gdy zaczęło się ściemniać. Później zjedliśmy 
kolację i przygotowywałam się na prezentacje o ekologii z 
moją grupą.



ZDJĘCIA:

muzeum:



Dzisiaj też dobrze mi się spało. Zjedliśmy 
śniadanie, poszliśmy na metro i ostatni dzień do 
szkoły! Nie mogę uwierzyć, że tak szybko ten 
tydzień zleciał. Byliśmy na lekcji języka 
hiszpańskiego (ćwiczyliśmy prawidłową 
wymowę i łamańce językowe) potem przerwa, 
warsztaty ,,coś z niczego’’ na których robiliśmy 
czapeczki z włóczki, które bardzo dobrze wyszły. 
Rozmawialiśmy o ekologii, pracowaliśmy nad 
leksykonem naszych problemów i pisaliśmy list 
do komisarza Unii Europejskiej o obawach 
młodych Europejczyków. Ostatnia była godzina 
pożegnalna. Zrobiliśmy dużo zdjęć grupowych i 
poszliśmy do miasta. Dzisiaj obiad zjedliśmy 
wyjątkowo w Mcdonaldzie. 

Dzień 7 - 17.12



Później do 18.00 mieliśmy czas na zakupy w bardzo dużej galerii. 
Kupiliśmy różne rzeczy i poszliśmy jeszcze na lody. Następnie 
wróciliśmy do hotelu, żeby się spakować. To była też taka przerwa 
przed kolacją, bo po niej poszliśmy na nocny spacer po centrum 
Sevillii. Kupowaliśmy pamiątki i widzieliśmy też (któryś raz z resztą) 
taką dużą choinkę, której był dzisiaj pokaz (grała muzyka świąteczna 
i ta choinka zmieniała kolory). Jak wróciliśmy do pokoi to było już 
późno, więc położyliśmy się spać.



Dzisiaj śniadanko było o 8.30. Po nim osoby, które chciały iść 
jeszcze do sklepu Marvela (czyli wszyscy) zeszli na dół z walizkami. 
Kto musiał zrobić test na covid poszedł z p. Arkadio. Później już po 
wymeldowaniu, z walizkami, wybraliśmy się na lunch do ,,Cien 
montaditos’’, czyli takiej restauracji, gdzie je się małe kanapeczki po 
1 euro. Jest ich aż 100 rodzajów, na słono i słodko. Były bardzo 
dobre i malutkie, więc każdy zjadł po 2. Potem musieliśmy śpieszyć 
się na lotnisko, bo mieliśmy trochę opóźnienia. Na miejsce 
dotarliśmy autobusem, jechaliśmy około 30 minut, ale dużo osób 
ucięło sobie tam drzemkę :) Lot zaplanowany był na 15.45. 
Wcześniej jeszcze odprawa i zakupy na bezcłówce. Znów każdy miał 
miejsce nie obok kolegi/koleżanki, ale chyba były takie zasady, że 
poniżej 16 roku życia trzeba siedzieć z kimś, dlatego ja przesiadłam 
się z 16C do 12C (i nie siedziałam już sama). 

Dzień 8 - 18.12



Wylecieliśmy z Sevilli prawie tak, jak było to 
zaplanowane, bo o 15.50 byliśmy już w chmurach.  Lot 
był znów taki długi i trochę mi się nudziło. Przy starcie 
mam wrażenie, że nie było już tak głośno. A przy 
lądowaniu ten moment dotknięcia ziemi to było znów 
takie uderzenie. Wylądowaliśmy około 19.30, ale trzeba 
było jeszcze wysiąść z zatłoczonego samolotu na 
deszczowy i zimny klimat Polski. Wyszliśmy tak w bluzach 
i nagle powiało naszym krajem. Oczywiście nikt nie 
chciał wysiadać, wszyscy planowali następny lot do 
ciepłego kraju :) Potem poszliśmy odebrać walizki. Tym 
razem czekaliśmy na nie o wiele dłużej. Tam spotkaliśmy 
się z rodzicami. Wyjazd bardzo mi się podobał, nigdy nie 
sądziłabym, że pojadę sama do Hiszpanii. Jest to inny 
kraj - ma inną kulturę, inne rośliny, inną temperaturę (my 
mieliśmy tam czasem ponad 25°C), inną kuchnię (w 
sumie trochę bardziej tłustą niż nasza). Mam dużo 
wspomnień z tego wyjazdu i na pewno nigdy go nie 
zapomnę!


