
W dniach 30 marca do 5 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „Nasze zdrowie to nasz 

skarb” (program Erasmus+) 3 nauczycieli (Katarzyna Pawlik, Agnieszka Pytlik, Dorota 

Rutecka-Pyka) oraz 4 uczniów z klasy 6a (Oliwia Sojka, Katarzyna Pieszczoch, Matylda Łata, 

Marcel Siedloczek) uczestniczyli w spotkaniu grupy projektowej w Hiszpanii. W spotkaniu 

tym udział wzięli również nauczyciele i uczniowie z Portugalii, Litwy, Irlandii, Włoch oraz 

Hiszpanii. 

Aktywności podczas spotkania: 

- zapoznanie się z hiszpańskim systemem edukacji 

- zwiedzanie szkoły hiszpańskiej w Sort 

- prezentacja krajów i szkół partnerskich prowadzona przez uczniów 

- warsztaty zdrowego żywienia  

- zapoznanie się z fauną i florą Katalonii 

- wyjazd do Parku Narodowego w Pirenejach (spacer szlakiem górskim) 

- zapoznanie się z tradycyjnymi grami hiszpańskimi (udział w rozgrywkach) 

- spotkanie projektowe nauczycieli (omówienie dotychczas zrealizowanych działań oraz 

szczegółowe omówienie przyszłych zadań) 

- zwiedzanie Barcelony (Park Guell, Casa Batllo, Sagrada Familia, dzielnica gotycka). 

Jeżeli czytelnik jest zainteresowany szczegółami pobytu zapraszamy do zapoznania się z 

prezentacjami uczniów. 

 

Katarzyna Pawlik 

Agnieszka Pytlik 

Dorota Rutecka-Pyka 

  



HISZPANIA 

   W dniach od 30 marca do 5 kwietnia  2019 roku odbył się szkolny wyjazd do Hiszpanii w 

ramach projektu „ Our health is our wealth”( Erasmus+). 

    Na wycieczkę pojechało 4 uczniów klasy 6a – Matylda, Marcel, Oliwia oraz ja Kasia. 

Towarzyszyły nam trzy nauczycielki – Dorota Rutecka - Pyka, Agnieszka Pytlik i Katarzyna 

Pawlik. 

   W sobotę ok. godz. 14.05 wylecieliśmy całą grupą do Barcelony. Po drodze mieliśmy 

jeszcze przesiadkę we Frankfurcie więc na miejscu w hotelu byliśmy ok. godz. 21:00. 

   W niedzielę z samego rana wyruszyliśmy zwiedzać Barcelonę. Pierwszym punktem  naszej 

wycieczki był Park Guell, w którym zobaczyliśmy piękne obiekty projektowane przez 

sławnego Antonio Gaudiego. 

Następnie pojechaliśmy do Katedry oraz kościoła Santa Maria del Mar. W Barcelonie 

zwiedziliśmy również przepiękny dom Gaudiego – Casa Batllo. Spacerowaliśmy po la 

Rambli oraz dzielnicy gotyckiej, a wieczorem wróciliśmy do naszego hotelu. 

   Kolejnego dnia spotkaliśmy się z uczestnikami projektu z innych państw: Portugali, Włoch, 

Irlandii i Litwy. Wraz z przewodniczką zwiedzaliśmy Barcelonę m.in. kościół Sagrada 

Familia. 

 Ok. 17:00 pojechaliśmy do miejscowości Sort gdzie spotkaliśmy się z rodzinami, które miały 

gościć nas przez kilka kolejnych dni. 

   We wtorek cała grupa zwiedzała Sort, a następnie udała się do miejscowej szkoły. Tam 

każda z grup prezentowała swój kraj i swoją szkołę. 

    W środę wcześnie rano pojechaliśmy na wycieczkę w góry Pireneje. Wyprawę urozmaiciła 

przejażdżka dżipami. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne przejażdżka ta była 

ekscytująca i trochę stresująca. Po powrocie z gór ze szkoły odebrały nas rodziny goszczące i 

zabrały nas na halę sportową abyśmy mogli spędzić trochę czasu razem. 

   Kolejnego dnia w szkole odbyły się warsztaty z gotowania regionalnych potraw oraz 

braliśmy udział w tradycyjnych katalońskich grach i zabawach. Po południu przygotowano 

dla nas imprezę pożegnalną, na której mogliśmy zobaczyć budowanie wieży z ludzi. 

   W piątek rano pożegnaliśmy się z rodzinami na miejscu zbiórki i cała grupa uczestników 

projektu pojechała do Barcelony. Przy lotnisku rozstaliśmy się z resztą uczestników. 

   Bardzo cieszę się że poznałam wielu świetnych ludzi, a zwłaszcza moją katalońską „ 

rodzinę”. Wyjazd uważam za bardzo udany i z chęcią pojechałabym jeszcze raz. 

Katarzyna Pieszczoch 

  



Dzień 1 

Rano zebraliśmy się na lotnisku do odprawy. Lecz do Barcelony dotarliśmy dopiero późnym 

popołudniem a następnie z małymi przeszkodami zakwaterowaliśmy się w hotelu, w którym 

mieliśmy spać przez najbliższe dwie noce. 

 

Dzień 2 

Następnego dnia wyruszyliśmy na zwiedzanie Barcelony. Na pierwszy ogień poszedł park 

Gaudiego, w którym oglądaliśmy cuda architektury połączone z pięknymi roślinami. Następnie 

zwiedziliśmy piękny dom Gaudiego i przeszliśmy na główną ulice Barcelony zaliczając 

Katedrę w Barcelonie. 

 

Dzień 3 

Ten dzień nie jest godny uwagi ponieważ jedyną ciekawą rzeczą było zwiedzanie Sagrady 

Familli + przejazd do Sort. 

 

Dzień 4 

Tego dnia wstaliśmy rano by udać do szkoły aby ją zwiedzić i osobiście uważam ten dzień za 

niezbyt ciekawy gdyż większość czasu włóczyliśmy się po korytarzach i nic nie robiliśmy. 

 

Dzień 5 

Tego dnia musieliśmy wstać o 5.00! Wyruszyliśmy na górski szlak, niestety wziąłem niezbyt 

wysokie buty i trochę mi zamokły ponieważ w górach było mnóstwo śniegu, który wpadł mi 

do butów. Dopełnieniem męczarni było to, że nie mogłem nawet się przebrać, ponieważ od 

razu zaciągnięto mnie do hali sportowej gdzie musiałem siedzieć do późna...ale i tak było 

bardzo przyjemnie. 

 

Dzień 6 

Tego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach z gotowania, gier regionalnych, jak i w szkoleniu 

na temat miejscowych zwierząt. Były to ciekawe zajęcia. Następnie po zakończeniu warsztatów 

poszliśmy do sklepu z miejscowymi wyrobami i nakupowaliśmy pamiątek. Wieczorem zaś 

spędziliśmy ostatnie chwile z goszczącymi nas rodzinami. 

 

Dzień 7 

Ten dzień był pełen niespodzianek. Zaczęło się niewinnie: przydługa droga do Barcelony, 

potem trwające bez końca wybieranie pamiątek, następnie spóźniający się samolot i kilka 

innych lotniskowych...(niestety jestem związany tajemnicą).  

 

Marcel Siedloczek 

  



Dzień 1 

O godzinie 12:30 wszyscy spotkaliśmy się na lotnisku, następnie pożegnaliśmy się z rodzicami 

i oddaliśmy bagaże. Po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa poszliśmy poczekać na swój 

samolot. O 14.05 wylecieliśmy z Katowic do Frankfurtu. Gdy już przylecieliśmy do Frankfurtu 

poczekaliśmy na przesiadkę, później  weszliśmy do samolotu i polecieliśmy do Barcelony. 

Kiedy odebraliśmy bagaże pojechaliśmy do naszego hotelu. 

 

Dzień 2 

Nasz dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem Parku Güell. Było tam mnóstwo pięknych roślin. 

Następnie poszliśmy do domu, który został zaprojektowany przez Autonio Gaudiego, który był 

jednym z najbardziej znanych architektów w Hiszpanii. Ten dom nazywał się Casa Batlló. 

Kolejnym celem była katedra z  serialu pt " Katedra w Barcelonie". 

 

Dzień 3 

O godzinie 9:00 grupy ze wszystkich krajów spotkały się. Wszyscy poszliśmy razem na spacer 

po Barcelonie z przewodniczką. Następnie pojechaliśmy zwiedzić Sagradę Familię. Po 

zakończeniu zwiedzania pojechaliśmy na obiad, a następnie do Sort gdzie poznaliśmy nasze 

rodziny goszczące. 

 

Dzień 4 

O 9:15 poznaliśmy nauczycieli i poszliśmy na spacer po Sort. Gdy wróciliśmy, zostaliśmy 

oprowadzeni po szkole, później mieliśmy 2-godzinną przerwę na lunch. O godzinie 14:30 

mieliśmy warsztaty, na których tańczyliśmy i robiliśmy fartuszki. Później zebraliśmy się na sali 

gimnastycznej i wszystkie szkoły  prezentowały swoje kraje. 

 

Dzień 5 

O godzinie 9:00 zebraliśmy się przed szkołą i pojechaliśmy do Parku Narodowego pod nazwą 

"Aigüestortes and Sant Maurici National Park". 

Po paru godzinnej wędrówce po górach , poszliśmy z naszymi rodzinami do domów. 

 

Dzień 6 

Od godziny 9:00 do 11:45 mieliśmy warsztaty, na których gotowaliśmy, poznawaliśmy 

zwierzątka, które tam mieszkają i graliśmy w kręgle. Następnie mieliśmy 2 godziny na lunch, 

a o 14:30 mieliśmy  imprezę pożegnalną. 

 

Dzień 7 

O godzinie 8:00 wyjechaliśmy z Sort do Barcelony, gdy przyjechaliśmy poszliśmy na krótki 

spacer  a następnie pojechaliśmy na lotnisko i polecieliśmy do domu. 

 

Matylda Łata, klasa 6a 

  



Wyjazd do Hiszpanii z projektu Erasmus + dnia 30.03 to niezapomniane chwile, które dzieliłam 

wraz z Kasią, Matyldą i Marcelem (szczęśliwa czwórka) oraz trzema paniami Panią Agnieszką, 

Panią Dorotą i Panią Kasią. Nasza podróż trwała tydzień dzięki temu mogliśmy zwiedzić 

Barcelonę i małe miasteczko Sort w którym byliśmy przyjmowani przez rodziny goszczące. W 

Barcelonie spędziliśmy trzy dni i zobaczyliśmy tam min. Park Guell, Dom Gaudiego, Sagrada 

Familia, Katedra św. Eulaulii, Casa Batllo, Casa Mila oraz popularną tętniącą życiem ulice La 

Rambla. Wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy były zarówno piękne jak i ciekawe, ale mnie 

ze wszystkich tych miejsc najbardziej podobał się Park Guell ( jest to duży ogród z elementami 

architektonicznymi zaprojektowany przez Antonio Gaudiego.) 

Trzeci i ostatni dzień w Barcelonie. Wyruszamy do Sort. Tego dnia czułam duży stres choć 

myślę, że ekscytacja i radość dominowała w tym momencie. Kiedy przyjechaliśmy do Sort była 

godzina 19:00 każda rodzina już czekała na swojego przybysza myślę, że towarzyszyły im te 

same emocje co nam nigdy nie zapomnę tej chwili kiedy moja rodzina (Abril, siostra Martina i 

jej mama) przybiegła do mnie i przytuliła mnie było to wspaniałe uczucie. 

W Sort zwiedzaliśmy min. P.N (chodzenie po górach). Nikt nie spodziewał się, że będzie tam 

tak ogromnie dużo śniegu(wróciła zima). Zostały zorganizowane stacje (moja ulubiona atrakcja 

w Sort) polegała ona na tym, że byliśmy podzieleni na trzy grupy i mieliśmy przygotowane 

różne zadania następnie po godzinie wymienialiśmy się stanowiskami. Pierwsze stanowisko to 

gotowanie, drugie oglądanie i dotykanie futer zwierzęcych i trzecie to kręgle. 

W ostatni dzień było wiele smutku wynikającego z powrotem do Polski. Nie da się ukryć, że 

najfajniejsze chwile spędzone w Hiszpanii to  czas z rodziną goszczącą. Moja rodzina była 

przecudowna. Nigdy o nich nie zapomnę. 

Bardzo cieszę się, że mogłam pojechać na wymianę do innego kraju zwiedziłam nowe miejsca, 

nauczyłam się nowych rzeczy, skosztowałam hiszpańskiego jedzenia i przede wszystkim 

poznałam nowych ludzi. 

Pozdrawiam 

Oliwia Sojka 


