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 Jaén / Hiszpania 2017

Jaen

Osiem pięknych majowych dni spędziłyśmy wraz z opiekunami w Hiszpanii. Byłyśmy
gośćmi prywatnej szkoły Maristas w Jaen w Andaluzji, której absolwentem jest nasz
nauczyciel języka hiszpańskiego, pan Diego Sanchez Medina. Mieszkałyśmy u
hiszpańskich rodzin. Było to wspaniałe doświadczenie. Nasi gospodarze zrobili wszystko,
aby nasz pobyt był udany. Poznałyśmy codzienne i szkolne życie młodych Hiszpanów.
Bardzo odpowiadały nam wieczorne wypady całej polsko–hiszpańskiej grupy do parków i
kawiarenek. Zaakceptowałyśmy surowe zasady obowiązujące w szkole. Chętnie brałyśmy
udział w lekcjach. Dużo zwiedziłyśmy: Jaen, Ubedę, Baez, Malagę, Granadę. Podziwiałyśmy
w tych miastach zabytki arabskie, renesansowe i barokowe. Na plaży nad Morzem
Śródziemnym urządziłyśmy sobie piknik. Bardzo smakowały nam hiszpańskie przysmaki.
Byłyśmy gośćmi władz miasta, a relację z tego spotkania nadała telewizja. No i
delektowałyśmy się słońcem i temperaturą powietrza 33 stopnie Celsjusza! Podczas
spotkania z naszymi hiszpańskimi przyjaciółmi popłynęło wiele łez. Teraz przygotowujemy
się do przyjęcia naszych koleżanek i kolegów z Hiszpanii w Bielsku. Już nie możemy się na
nich doczekać. 

Wiktoria Jaskuła
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Malaga

PodróżJaen

Jaen

PIERWSZY DZIEŃ

 - Całą środę spędziliśmy w podróży...
 - Jazda busem z Bielska do Krakowa na lotnisko
 - Ponad trzy godziny lotu
 - Piknik na plaży w Maladze !!!
 - Jazda busikiem z Malagi do Jaen
 - Spotkanie z naszymi Hiszpanami <3
 - Jazda do ich domów

DRUGI DZIEŃ

 - Zbiórka w szkole Colegio Santa María de la Capilla Hnos  
   Maristas
 - Zwiedzanie Jaen, m.in. łaźni, katedry i urzędu, w którym    
   został przeprowadzony z nami wywiad !!!
 - Skosztowanie Churros z czekoladą 
 - Chwila w galerii handlowej…
 - Powrót do szkoły i obiad, czyli przepyszna paella
 - Powrót do domu
 - Spotkanie w grupie i pobyt w parku

Wiktoria Jaskuła

Wiktoria RusinWiktoria Rusin

Wiktoria Jaskuła
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DZIEŃ TRZECI
 - Czas spędzony w szkole…
 - Spotkanie z dyrektorem
 - Oprowadzenie nas po szkole :)
 - Powrót do domu
 - Wspólne wyjście do kawiarni
 - Zakupy !!!
 - Wygłupy w parku i poznawanie innych Hiszpanów
 - Wyjście na kolację do pizzerii !!!
 - Powrót do domu …

WEEKEND

Piątek

Weekend

DZIEŃ SZÓSTY

 - Dzień w szkole !!!
 - Quiz o Polsce dla Hiszpanów
 - Lekcja Flamenco <3
 - Chodziliśmy po mieście i spędzaliśmy    
 czas razem…
 - Byliśmy na kolacji

Piątek

Weekend

DZIEŃ CZWARTY I
DZIEŃ PIĄTY /

WEEKEND

Wiktoria Jaskuła

Wiktoria Goworowska

Wiktoria Goworowska

Wiktoria Goworowska



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 9 05/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻak and GO!

Niespodzianka / Dzień siódmy
Był to nasz ostatni dzień w Jaen. Jak co wieczór mieliśmy zaplanowane
wyjście na miasto. Tego też dnia byliśmy na wycieczce w Ubedzie. Po
powrocie odebrali nas jak zwykle nasi przyjaciele. Ale nie było ich
wszystkich, co nas trochę zdziwiło. 
Poszliśmy do kawiarni. Mijały godziny a naszych hiszpańskich przyjaciół
dalej nie było. Podczas spaceru zostaliśmy poinformowani, że idziemy na
kolację. Było to trochę dziwne dla nas, ponieważ dopiero co wyszliśmy z
kawiarni i w dodatku nie było wszystkich. Weszliśmy jednak do restauracji,
a tam - ku naszemu zdziwieniu - byli WSZYSCY i krzyczeli ,,SUPRISE!”. Nikt
z nas się nie spodziewał tego. Było nam bardzo miło. Niektórzy nawet
zaczęli płakać ze wzruszenia. Każdy z nas zjadł po hamburgerze lub toście.
Chwilę porozmawialiśmy, pośmialiśmy się i zrobiliśmy dużo zdjęć. 
Nasi hiszpańscy gospodarze przygotowali dla nas hiszpańską flagę, na
której wszyscy się podpisaliśmy. Flaga oczywiście przyleciała z nami do
Polski i jest wspaniałą pamiątką. Zajmuje w naszej szkole honorowe miejsce
i przypomina nam o cudownych chwilach spędzonych w Hiszpanii. 

Wiktoria Goworowska

PrzyjęciePrzyjęcie

PrzyjęciePrzyjęciePrzyjęcie

Przyjęcie

Przyjęcie

Wiktoria GoworowskaWiktoria Goworowska

Klaudia ŻakWiktoria RusinWiktoria Jaskuła

Wiktoria Goworowska

Maria Jóźwiak
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DZIEŃ ÓSMY / WYJAZD

 - Jedna lekcja w szkole
 - Pożegnanie :(
 - Autokarem do Granady
 - Zwiedzanie zamku w Granadzie
 - Busem na lotnisku, a podczas drogi chwila na zrobienie
kanapek
 - Lot do Krakowa
 - Autokarem do Bielska
 - Jesteśmy w domu…

Wyjazd Pożegnanie

Wyjazd

GranadaGranadaGranada

- -

Klaudia Żak

Wiktoria GoworowskaWiktoria JaskułaWiktoria Goworowska
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Weekend

Weekend

Weekend

Jaen

Weekend

W domu Eleny

W Hiszpanii mieszkałam u Eleny, bardzo sympatycznej i wesołej
dziewczyny. Czas, który razem spędziłyśmy, wspominam bardzo miło.
Chodziłam do hiszpańskiej szkoły, zwiedzałam okolice, a późnym
popołudniem poznawałam ich kulturę, tradycję i kuchnię. Bardzo mi się tam
podobało, ponieważ mogłam zobaczyć, jak żyją inni ludzie oraz
,,podszlifować” język angielski, którym się posługiwałam całymi dniami.

Wiktoria Rusin

Weekend z Isabelitą
W Hiszpanii mieszkałam w domu Isabelity: bardzo sympatycznej, szczerej i
zabawnej dziewczyny. Na weekend Isabelita i jej rodzina zabrała mnie do ich
drugiego domu w Maladze. Do dyspozycji mieliśmy tam basen, kort
tenisowy i oczywiście morze. Ponieważ okolica była bardzo piękna, dużo
czasu spędzałyśmy z Isą spacerując brzegiem morza i odwiedzając
restauracje z pysznym jedzeniem. W niedzielę zwiedziłyśmy zamek w Jaen.
Zaś wieczorem podziwiałyśmy piękny zachód słońca.

Maria Jóźwiak

Wiktoria Rusin

Marysia Jóźwiak

Marysia Jóźwiak

Marysia Jóźwiak

Wiktoria Rusin
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Zwiedzanie
Naszą przygodę z Hiszpanią rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaen –
malowniczego miasteczka, w którym się zatrzymaliśmy. Pierwsze
wyruszyliśmy do renesansowej katedry Catedral de la Asuncion, która
wywarła na nas ogromne wrażenie. W środku panowała niesamowita
atmosfera. Zauważyliśmy też barokową kopułę oraz wyrzeźbione stalle. Z
zewnątrz uwagę przykuwały majestatyczne wieże i dekorowane portale. 
Dużo spacerowaliśmy po malowniczych uliczkach Jaen. Każda była inna,
ale wszystkie miały w sobie coś zachwycającego i każda „opowiadała”
jakąś historię. 
W kolejnych dniach mieliśmy okazję zobaczyć, jak produkuje się oliwę z
oliwek. Przekonaliśmy się, że jest robiona z naturalnych składników, bez
użycia chemii i sztucznych aromatów. Dla porównania, podczas degustacji,
kosztowaliśmy oliwę naturalną i tę ze sztucznymi dodatkami. Różnica
kolosalna! 
Dzień minął nam bardzo szybko. Na zakończenie mogliśmy kupić drobne
upominki oraz pyszną i prawdziwą oliwę extra vergine.

Linda Gut

Jedzenie
Kuchnia południowo-hiszpańska ma arabskie tradycje. Śniadania
serwowane są najczęściej na słodko. I takie też były u rodziny, u której się
zatrzymałam. Jadaliśmy churros – paluszki z ciasta smażonego w głębokim
oleju, słodkie bułki, pączki i gofry. Często były też podawane pomidory z
oliwą. Po południu, około godz. 15:00, jadaliśmy zupę, np. krem z kalafiora,
gazpacho – chłodnik z papryki i pomidorów lub paelle – potrawę z ryżu i
szafranu. Hiszpanie często podają tzw. topas, czyli różnego rodzaju zakąski.
Specjalizują się też w owocach morza, suszonych szynkach i oczywiście
oliwkach.

Sara Stekla
Churros

Weekend z Mary
Weekend spędziłam razem z moją
koleżanką Mary i jej rodziną w
nadmorskiej miejscowości Almeria.
Ponieważ pogoda była piękna, całe
dwa dni spędziłam na plaży:
opalając się, kąpiąc się w morzu,
spacerując po pięknym półwyspie
oraz surfując na desce. Poczułam
się jak na wakacjach!

Joanna Król

UbedaDegustacja oliwy

Ubeda

Ubeda

Klaudia Żak

Joanna KrólWiktoria Goworowska

Maria Jóźwiak

Wiktoria Goworowska
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Szkoła w Jaén
     W Colegio Santa Maria de la Capilla Hnos Maristas, czyli hiszpańskiej
szkole spędziliśmy dwa dni: piątek i poniedziałek. Dla mnie było to bardzo
ciekawe doświadczenie.
     Piątek zaczął się bardzo zwyczajnie… Wraz z Angelą, czyli moją
hiszpańską przyjaciółką wstałyśmy o siódmej, zjadłyśmy śniadanie i
poszłyśmy do szkoły. Pierwsze, co zauważyłam to to, że większość osób
chodzi do szkoły na nogach.
    O godzinie ósmej zaczęła się pierwsza lekcja i kolejne zaskoczenia:
uczniowie rozpoczynają lekcje od wspólnej modlitwy. Kolejna różnica to
czas trwania zajęć, w hiszpańskiej szkole lekcje trwają 60 minut i co
ciekawe, uczniowie mają tylko jedną przerwę, która zaczyna się o  godzinie
dziesiątej i trwa 30 minut. W tym czasie wszyscy wychodzą na teren za
szkołą oraz na boisko.Po śniadaniu udaliśmy się na spotkanie z dyrektorem,
który serdecznie nas powitał i wręczył nam małe upominki. Zostaliśmy
oprowadzeni po szkole, a później wróciliśmy na lekcje.
     Poniedziałkowy poranek w zasadzie nie różnił się od tego piątkowego. Po
pierwszej lekcji udaliśmy się wszyscy do osobnej klasy, gdzie odbył się
konkurs dla Hiszpanów obejmujący wiedzę o Polsce. Było to dosyć
zabawne wydarzenie, ponieważ hiszpańska młodzież w większości
przypadków zgadywała odpowiedzi.Po śniadaniu udaliśmy się na lekcje
flamenco! Taniec ten jest bardzo trudny, ale pomimo tego, że nam nie
wychodziło, to się świetnie bawiliśmy! Po lekcji tańca wróciliśmy na zajęcia
do naszych hiszpańskich gospodarzy. Najciekawsze było to, że na lekcjach
mówił tylko nauczyciel. Nawet podczas przerw na korytarzu panował ład i
spokój. Najbardziej interesująca była lekcja angielskiego, na której
odgrywane były dwie scenki np. o sądzie lub terroryzmie.
     Dwa dni w hiszpańskiej szkole. Wielu z nas się tam podobało, co prawda
niektórym mniej, ale duża szkoła tez ma swoje plusy, a Colegio Santa Maria
de la Capilla Hnos Maristas jest niesamowitą szkołą z dwustuletnią tradycją.
     Pobyt w hiszpańskiej szkole wspominam bardzo miło. Collegio Santo
Maria de la Capilla Hnos Maristas to bardzo duża szkoła, w porównaniu do
naszej można by powiedzieć, że wręcz ogromna. Nie potraktowałam tego
jednak jako wady. Atmosfera tam panująca, ogrom młodzieży i
różnorodność wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażanie.

Wiktoria Jaskuła

Paella

Szkoła w Jaen Szkoła w Jaen

Szkoła w Jaen

Klaudia Żak

Klaudia Żak Wiktoria Goworowska

Wiktoria Jaskuła
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	W Colegio Santa Maria de la Capilla Hnos Maristas, czyli hiszpańskiej szkole spędziliśmy dwa dni: piątek i poniedziałek. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie.      Piątek zaczął się bardzo zwyczajnie… Wraz z Angelą, czyli moją hiszpańską przyjaciółką wstałyśmy o siódmej, zjadłyśmy śniadanie i poszłyśmy do szkoły. Pierwsze, co zauważyłam to to, że większość osób chodzi do szkoły na nogach.     O godzinie ósmej zaczęła się pierwsza lekcja i kolejne zaskoczenia: uczniowie rozpoczynają lekcje od wspólnej modlitwy. Kolejna różnica to czas trwania zajęć, w hiszpańskiej szkole lekcje trwają 60 minut i co ciekawe, uczniowie mają tylko jedną przerwę, która zaczyna się o  godzinie dziesiątej i trwa 30 minut. W tym czasie wszyscy wychodzą na teren za szkołą oraz na boisko.Po śniadaniu udaliśmy się na spotkanie z dyrektorem, który serdecznie nas powitał i wręczył nam małe upominki. Zostaliśmy oprowadzeni po szkole, a później wróciliśmy na lekcje.      Poniedziałkowy poranek w zasadzie nie różnił się od tego piątkowego. Po pierwszej lekcji udaliśmy się wszyscy do osobnej klasy, gdzie odbył się konkurs dla Hiszpanów obejmujący wiedzę o Polsce. Było to dosyć zabawne wydarzenie, ponieważ hiszpańska młodzież w większości przypadków zgadywała odpowiedzi.Po śniadaniu udaliśmy się na lekcje flamenco! Taniec ten jest bardzo trudny, ale pomimo tego, że nam nie wychodziło, to się świetnie bawiliśmy! Po lekcji tańca wróciliśmy na zajęcia do naszych hiszpańskich gospodarzy. Najciekawsze było to, że na lekcjach mówił tylko nauczyciel. Nawet podczas przerw na korytarzu panował ład i spokój. Najbardziej interesująca była lekcja angielskiego, na której odgrywane były dwie scenki np. o sądzie lub terroryzmie.      Dwa dni w hiszpańskiej szkole. Wielu z nas się tam podobało, co prawda niektórym mniej, ale duża szkoła tez ma swoje plusy, a Colegio Santa Maria de la Capilla Hnos Maristas jest niesamowitą szkołą z dwustuletnią tradycją.      Pobyt w hiszpańskiej szkole wspominam bardzo miło. Collegio Santo Maria de la Capilla Hnos Maristas to bardzo duża szkoła, w porównaniu do naszej można by powiedzieć, że wręcz ogromna. Nie potraktowałam tego jednak jako wady. Atmosfera tam panująca, ogrom młodzieży i różnorodność wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażanie.
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