
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA Z HISZPANIĄ 

W dniach 04.03.14 - 11.03.14  

gościliśmy w naszej szkole uczniów wraz z opiekunami z Cervery. 

 

Przylecieli oni do nas we wtorek 04.03.14 około godziny 19 i po 

krótkiej odprawie na lotnisku, każdy z nas zabrał swojego przyjaciela 

z Hiszpanii do swojego domu. W środę 

w szkole odbyła się uroczysta akademia 

z okazji przybycia naszych gości. Nasi 

najzdolniejsi uczniowie zaprezentowali 

swoje talenty : śpiewali i tańczyli. Co 

ciekawe nasi 

goście także 

zaangażowali się w taniec, wychodząc na 

środek holu i tańcząc do piosenek. Następnie 

udaliśmy się do biblioteki i oglądaliśmy 

prezentacje o Polsce przygotowane przez 

uczniów naszej szkoły.  

 



O godzinie 14 odbyło spotkanie z prezydentem miasta Rzeszowa i nasi 

goście mogli dowiedzieć się wielu rzeczy na temat naszego miasta. Następnie 

udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Zobaczyliśmy między innymi podziemia 

czy rzeszowski rynek. Około godziny 18 wszyscy udaliśmy się do restauracji 

''Polonez'' na pierogi. O godzinie 20 każdy z nas zabrał swojego przyjaciela 

do domu.  

W czwartek 06.03 w szkole odbyły się 

zajęcia i konkursy zorganizowane przez SU dla 

uczniów zaangażowanych w wymianę 

z Hiszpanami. Braliśmy udział między innymi 

w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych czy 

różnych zabawach integracyjnych. Po obiedzie, który zjedliśmy w naszej 

szkole udaliśmy się do Katedry Rzeszowskiej aby tam spotkać się z księdzem, 

który opowiedział nam o kościele. Nasi goście mogli zwiedzić cały kościół 

i dowiedzieć się różnych informacji na temat tego miejsca. Po krótkim 

zwiedzaniu udaliśmy się do salki papieskiej, aby tam posłuchać opowiadania 

księdza na temat papieża Jana Pawła II. Została zaprezentowana także 

wizualizacja parku papieskiego. Nasi goście mogli również skosztować 

ulubionego przysmaku naszego papieża - papieskiej kremówki. Po spotkaniu 

z księdzem udaliśmy się do Millenium Hall, aby tam zjeść posiłek.  

O godzinie 18 wszyscy uczniowie zabrali swoich gości do domu.  

W piątek całą grupą udaliśmy się do Janiowego Wzgórza - restauracji 

w której czekał nas dzień pełen wrażeń. Mogliśmy między innymi zrobić 

własną pizzę, czy korzystać z zabaw integracyjnych zorganizowanych przez 

animatora. Około 18 odbył się grill, na który przyjechali nasi rodzice. 

Wszyscy bardzo dobrze się bawili.  

  



W sobotę rano pojechaliśmy z naszymi gośćmi do Łańcuta, aby 

pokazać im zamek. Budynek zrobił na nich wielkie wrażenie, najbardziej 

podobało im się wnętrze, które także zwiedzaliśmy. Kiedy wróciliśmy 

z Łańcuta mieliśmy czas wolny, ale większość z nas zdecydowała, że od razu 

w ramach obiadu pójdziemy na pizzę razem, o 16 pograć w koszykówkę 

i piłkę nożną do szkoły, a o 18.30 pograć w kręgle. 

 Niedziela była także dniem wolnym od 

zorganizowanych zajęć, lecz większość z nas 

starała się zapewnić gościom wiele rozrywek. 

Udało nam się dogadać i w dużej grupie 

udaliśmy się na basen. Po południu większość 

z  nas udała się na ognisko, a reszta zabrała 

swoich gości ponownie na kręgle lub do galerii.  

Poniedziałek był ostatnim dniem, który spędziliśmy razem z naszymi 

gośćmi w Polsce, ale jednocześnie najbardziej ciekawym i dostarczył nam 

najwięcej wrażeń. W tym dniu byliśmy w Oświęcimiu, aby zwiedzić muzeum 

Auschwitz - Birkenau, który jest symbolem zbrodni jaka została dokonana 

podczas II Wojny Światowej. To miejsce bardzo nas wzruszyło i skłoniło do 

refleksji... Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do Krakowa. Zobaczyliśmy 

między innymi rynek, jamę smoka wawelskiego, Kościół Mariacki i Dzwon 

Zygmunta. Nasi goście byli bardzo zadowoleni, ponieważ bardzo spodobał 

im się Kraków. Po odbyciu wycieczki po Krakowie mieliśmy godzinę czasu 

wolnego. Następnie udaliśmy się do autobusu i odwieźliśmy naszych gości 

pod hotel, w którym mieli spać tej nocy.  

Bardzo serdecznie pożegnaliśmy się i powiedzieliśmy sobie  

''Do zobaczenia'', bo przecież już za niedługo zobaczymy się, 

 ale tym razem w Hiszpanii... :) 


