


Dzień 1 

 

• W środku nocy wyruszyliśmy do Warszawy. Najpierw naszego kierowcę i jego 
samochód sprawdzili Policjanci i o godzinie 1:30 wyjechaliśmy z Lublińca. Na  
lotnisko  w Warszawie o godzinie 5.00. Tam wypatrzyliśmy Anię Wyszkoni i 

Oliwiera Janiaka. Na pamiątkę dziewczyny mają zdjęcia z Anią. 

• Samolot wystartował o godz. 8.40 , niektórzy z nas pierwszy raz lecieli 
samolotem. Lot trwał 4 godziny. Wylądowaliśmy  w Lizbonie o godz. 11.40 

czasu portugalskiego i udaliśmy się do hotelu  w miejscowości Vila Franca de 
Xira. Tam zostawiwszy bagaże ruszyliśmy do szkoły gdzie czekały na nas 

pozostałe grupy. 

• Następnie zwiedzaliśmy nową szkołę w której uczy się 900 uczniów. Szkoła 
została oddana do użytku pół roku temu. Jest bardzo nowocześnie urządzona i 

bogato wyposażona. Podczas pobytu w szkole braliśmy udział  w zawodach 
sportowych i w zajęciach plastycznych.  Obserwowaliśmy uczniów tej szkoły  i 
oglądaliśmy ich klasy. Wieczorem udaliśmy się z nauczycielami i uczniami z 

Włoch , Austrii , Niemiec  i Słowacji do restauracji. 



 



 



 



 



 



DZIEŃ 2 

           Po zjedzeniu śniadania w hotelowej restauracji ,udaliśmy się do 
centrum miasta w celu zwiedzania. Zwiedzaliśmy wiele kościołów, 
muzeów, spotkaliśmy się z najsłynniejszym torreadorem miasta, a 

następnie udaliśmy się pod Urząd Miasta gdzie nauczyciele spotkali się 
z burmistrzem, wręczając mu upominki . W tym czasie uczniowie, wraz 

z resztą nauczycieli , mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania 
dotyczące miasta, które znajdowały się w miejscach zaznaczonych na 
mapie. Była to świetna zabawa! Nasza drużyna wraz z uczniami ze 

Słowacji wygrała. Po konkursie udaliśmy się na miejscowy targ gdzie 
zakupiliśmy tamtejsze specjały. W drugiej części dnia spotkaliśmy się w 

szkole gdzie mieliśmy za zadanie zaprezentować swoje narodowe 
specjały. Polska zrobiła szarlotkę, Austria naleśniki, Słowacja placki 

ziemniaczane, Włochy spaghetti , Niemcy zupę ziemniaczaną, a 
Portugalia zupę rybną. Nasza szarlotka rozeszła  się w mgnieniu oka. 

Natomiast zupa rybna ze względu na swój specyficzny nie cieszyła się 
takim powodzeniem.  Po degustacji  dań , grupa z Austrii 

zaprezentowała swoje umiejętności wokalne. Wieczorem udaliśmy się 
do hotelu, gdzie dzieliliśmy się swoimi wrażeniami z przeżytego dnia.   

 























DZIEŃ 3 

• W tym dniu pojechaliśmy zobaczyć rzekę Tag ( w języku Portugalskim 
'Tagos' ), oraz bardzo ciekawe zabytki wśród pól ryżowych. 

• Po drodze spotkaliśmy mnóstwo stad byków oraz bocianów. 
Zatrzymaliśmy się na posiłek, jedliśmy mięso z konia, o czym 

dowiedzieliśmy się po fakcie. Było ciekawie. 
Następnie wyruszyliśmy do Vila Franki de Xira na targi hand made. 

• Po obejrzeniu wystawy, dostaliśmy czas wolny, który można było 
wykorzystać na chodzenie o sklepach, pójście na karuzelę lub corridę 

(na którą wybrały się nasze panie, o wrażenia pytajcie się ich. :) ). 
Po całym dniu zwiedzania, udaliśmy się do naszego hotelu na kolacje i 

koncert rockowy tamtejszego zespołu. Spotkaliśmy się w hotelu z 
reprezentacją piłki ręcznej Portugali, bardzo nas to zafascynowało, bo 

parę godzin wcześniej widzieliśmy tą drużynę w  telewizji. 
 







 





 



 











DZIEŃ 4 

       Zaraz po śniadaniu w hotelowej restauracji 
pożegnaliśmy się z Vila Franca i wyjechaliśmy razem z 

przyjaciółmi zza granicy do Lizbony. Podczas tej 
całodniowej wycieczki po stolicy zwiedziliśmy wiele 

pięknych miejsc m.in. zabytkową bazylikę, starówkę oraz 
byliśmy nad rzeką Tag. Po Lizbonie oprowadzał nas 
dyrektor szkół z Portugali pan Franco Fernando. Po 

długim i trudnym pożegnaniu z uczniami z 
zagranicznych szkół udaliśmy się do hotelu.                                                                                                             

Później wybraliśmy się na wieczorny spacer do „Hard 
Rock Cafe”. Podróżowaliśmy metrem i dzięki życzliwości 
przechodni udało się nam osiągnąć cel. Po zjedzeniu małej 

kolacji bardzo późno wróciliśmy do hotelu. 



















Dzień 5 

• Dzisiejszego ranka, po zjedzonym śniadaniu w nowym hotelu, wyszliśmy razem na ulice 
Lizbony. Pierwszą zaplanowaną atrakcją było Oceanarium w Lizbonie. Spacerując i 
podziwiając budynki powstałe z okazji Światowej Wystawy Expo  dotarliśmy do miejsca, 
gdzie znajdowało się wiele nietypowych instrumentów muzycznych na których każdy z 
nas pokazał co potrafi. Przechodząc wzdłuż wybrzeża, Oceanarium widzieliśmy już z 
daleka, lecz  z początku nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Kupiliśmy bilety i już 
byliśmy w środku. Kilka okazów ryb rozpoznaliśmy sami, jednak większa ich część to 
zwierzęta o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. 

•  Spotkaliśmy w Oceanarium jeszcze wiele innych gatunków tj. żółwie czy ptaki. Po 
opuszczeniu Oceanarium pełni zapału rozpoczęliśmy  kolejny etap: kierunek plaża. 
Wykupiliśmy bilety- tym razem na pociąg i na jego ostatniej stacji już czekał na nas 
piękny Atlantyk. Wtedy każdy z nas pierwszy raz kąpał się w Oceanie. Opaleni i 
wysuszeni zorientowaliśmy się, że uciekł nam pociąg, jednak nie tak długo musieliśmy 
czekać na kolejny. Kiedy powróciliśmy do centrum Lizbony mieliśmy czas na spacer czy 
zakup pamiątek.  Nadszedł czas kolacji. Trudno było znaleźć wolny lokal- po mino 
wieczornej pory na ulicach było wielu ludzi. Po rekomendacji Polki mieszkającej w 
Lizbonie- weszliśmy do małej restauracji , gdzie większość miejsc była zajęta przez 
mieszkańców miasta. Niestety, ryba nie przypadła nam do gustu, mimo iż była bardzo 
świeża. Następnie musieliśmy wracać już do hotelu bo kolejnego dnia czekała nas droga 
powrotna do domu. 

 



 



 















DZIEŃ 6 

        Dnia 11 Października mieliśmy planowany wylot z Lizbony do 
Warszawy o godzinie 9:40 czasu Portugalskiego. Około godziny 
7:40 wyjechaliśmy z naszego hotelu „Ibis” i skierowaliśmy się w 
stronę Lotniska. Po pół godziny znaleźliśmy się na lotnisku. Po 
odprawie bagażowej udaliśmy się do bramek lotniskowych. O 
godzinie 10:00 wylecieliśmy z Lizbony w kierunku Warszawy. 
Podczas Lotu dowiedzieliśmy się o strajku kontrolerów lotu we 
Francji przez co musieliśmy lecieć nad Wielką Brytanią. Przez to 
straciliśmy około godziny gdyż musieliśmy nadrobić 1000km. Z 
godzinnym opóźnieniem znaleźliśmy się na lotnisku im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Po otrzymaniu bagażu 
pojechaliśmy z Panem Jorgusiem do Lublińca. Po drodze 
zatrzymaliśmy się na obiad. Przyjechaliśmy do Lublińca około 
godziny 22. Zakończyliśmy naszą wycieczkę pod naszą szkołą. 

 







DZIĘKUJEMY ! ! !   


