Each group of five countries started exchange from arrival to Portugal by plane. Everybody
couldn’t wait for this amazing time witch we spent there. On the first day all students met at the
Professional School of Cidenai in Santo Tirso in the morning. It was time to talk each other and
introduce ourselves, closer ties. Then we listens presentations by the Portuguese students, who were
talking about the most famous towns in Portugal like Lisbona and also Porto. Not less interesting was
tasting of traditional sweets of each country. We experienced a lot of new flavours. We also had a
free time, so when groups had split up, they went for short walking. After the fantastic meal which
we had occasion to taste we visit Santo Tirso. We saw a museum and also streets. At first glance
Santo Tirso was wonderful and attractive town which offering entertainments and facilities such a
playgrounds, beautiful views and playing fields, to encourage people to stop leading sedentary life
style.
Next day we participated in Physical Education class. Everybody had to bring some sporting
clothes. We have played volleyball for about two hours, but we still had a lot of energy. After that we
were walking by promenade to Rabada Park. It was wonderful sight. During the trip we could that
and love each other. After a few hours of the sightseeing we also had free time, which we used
mainly for shopping. We went all group together to the Porto. This town is very big and modern. As
for us, in our stay we travelled by underground of some kind of municipal buses for example way to
home or school. What makes us surprised was the huge number of drivers in the city and a lot of
mother roads.
From the beginning of fourth day we went to the Porto by bus. Everybody had fantastic
mood so we took photos everything and everyone. We had a great pleasure to visit the historical of
Porto and listen a lot of interesting things about vine in a Porto Vine Ceelar. We could taste the
flavour of long-term vine. Probably the biggest attraction of the day was boat tour on Duo River
which we waited in patiently. This cruise has lasted over one hour. After that we visit a beautiful
Porto beach were we had a free time for enjoying the view. The weather was fine so that’s why we
were getting sunbathe somehow.
On the last day of our stay in Portugal we were working in groups over the final product of
Comenius project. We made a presentations which showed all week spent in Portugal. We gave an
idea of the name of Comenius’ game. Work in groups united us. Our afternoon was free, because
everybody wanted to prepare and help to organization a farewell party which took plays in the
evening. On this event were invited parents, teachers and obviously students. We tried a traditional
dishes of each country which took part in this exchange. Additional attraction was concert of
Portuguese girls whose voice touched everybody. It also helped us make event more friends.
To sun up, there were students from five countries. Each of us wanted to submit his
homeland from the best side, representing different cultures and habits. We improved our language
skills mainly English, thanks a lot of great conversations which we could have with our friends, not
only during the common work. We overcame our fear about language problems. A lot of this
relationships are still maintained. We also learned about the other countries and people who leave
there. It was fantastic time. We look forward to see each other once again.

Izabella Ruczyńska

Santo Tirso
W dniach 30.09-05.10.2013r w ramach realizowanego przez naszą szkołę programu
Comenius uczestniczyliśmy w wyjeździe do Santo Tirso w Portugalii. Wraz z kolegami i
koleżankami z krajów biorących udział w tym projekcie , a mianowicie Grecji, Portugalii,
Włoch, Turcji i Niemiec pracowaliśmy nad zadaniami projektu oraz zwiedzaliśmy miejsca
charakterystyczne dla tego regionu, a mianowicie Porto i Santo Tirso.
Pierwszego dnia rozlokowaliśmy się w domach u naszych gospodarzy z Portugalii i tam
spędziliśmy reszte czasu aż do następnego dnia.
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Santo Tirso. Poznaliśmy bogactwo tego miasta w postaci
imponujących budowli, miejsc spotkań młodzieży oraz miejsc kulturalny, pojawiliśmy się na
wystawie obrazów współczesnych artystów i widzieliśmy pozostałości po imperium
rzymskim.
Następnego dnia udaliśmy się na wędrówkę po przedmieściach Santo Tirso. Podziwialiśmy
miasto z innej perspektywy. Ilość winnic w okolicy wywarło wrażenie na każdym
zwiedzającym, ale oprócz winogron rosły tam także pomarańcze, co w szczególności
zwróciło naszą uwagę, ponieważ w Polsce pomarańcze nie rosną nam w ogródkach :)
Trzeciego dnia zwiedzaliśmy najbardziej znane w tamtych okolicach miasto, czyli Porto.
Miasto to słynie z produkcji wzmocnionego wina Porto, co dało się zauważyć w pięknej i
bardzo starej winnicy “Sandeman”. Najstarsze wino ze zbiorów tamtej winnicy pochodzi aż z
1904 roku! Zwiedzaliśmy też piękną bazylikę, zbudowaną,co prawda nie w całości, w
średniowieczu. Kolejne części tej imponującej budowli były budowane w następnych
epokach. Mieliśmy okazje zobaczyć miasto od innej strony, a mianowicie poprzez wycieczkę
statkiem, której towarzyszyła muzyka, wydobywająca się z dwunastostrunowej, portugalskiej
gitary. Na końcu tego dnia wybraliśmy się na plaże, która swoim pięknem tylko udoskonaliła
wspaniałą wycieczkę.
Ostatniego dnia pracowaliśmy nad projektem. Jednym z naszych zadań było wymyślenie
nazwy do gry, którą tworzymy poprzez cały ten projekt. Na końcu dnia odbyła się wspólna
zabawa, gdzie wszyscy się integrowaliśmy. Nad ranem czekał nas długi lot do domu,
opuszczaliśmy ten kraj z radością z tak licznych, pięknych wspomnień, ale również ze
smutkiem, ponieważ był to już koniec tej przygody.
Ta wymiana wniosła wiele doświadczeń do naszego życia. Poznaliśmy ciekawych ludzi,
odmienne zwyczaje jak i również mieliśmy okazję, aby poćwiczyć naszą umiejętność
rozmawiania w obcym języku. Projekt pozwolił nam dowiedzieć się dużo istotnych rzeczy na
temat transportu w Portugalii, co przyda nam się w dalszym realizowaniu zamierzeń projektu.

