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Portugalia

Niewielki,  najdalej  wysunięty  na  zachód  kraj  Europejski,  położony  na 
półwyspie Iberyjskim, sąsiadujący z Hiszpanią i oblany wodami Atlantyku. 
Zachwyca górzystym krajobrazem, niespotykaną w Europie florą (palmy!) 
i niezwykle urokliwymi miasteczkami i wsiami.

Przyjmowały  nas   dwie  portugalskie  szkoły  uczestniczące  w  projekcie: 
średnia  szkoła  ogólnokształcąca  Escola  Secundária  Rafael  Bordalo 
Pinheiro  z  Caldas da Rainha – jest to szkoła koordynująca oraz zespół 
szkół Agrupamento de Escolas Fernão do Pó z Bombarral.  
                                                                           

Caldas da Rainha – miejscowość uzdrowiskowa w środkowej Portugalii, 
leżąca  w  dystrykcie  Leiria,  w  historycznym  regionie  Estremadura. 
Miejscowość jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. Miejscowość została 
ufundowana w 1485 roku przez królową Eleonorę de Viseu, żonę króla 
Jana  II  Doskonałego  i  na  jej  cześć  nazwana  Caldas  da  Rainha,  co 
oznacza Ciepłe Źródła Królowej, lub nowocześniej SPA Królowej.

                    Herb                                                        Flaga

Po miesi cach eliminacji, walk o miejsca i przygotowa , wyłoniona szcz liwa szóstka: Adrianą ń ęś  
Duda (IIE),  Tomasz Kiełbasa (IB),  Patryk Ney-Rero  (IIE),  Magdalena Panasewicz (IB),  Majań  
Szota (IIA) i Marlena Tylkowska (IIA), udała si  5 maja 2010 do miasteczka Caldas da Rainhaę  
w Portugalii. 



Po raz pierwszy,  w ramach projektu 
Comenius (pod hasłem „Jesteśmy tacy 
różni - mimo to tacy sami”), oprócz 
nauczycieli  w  wymianie  wzięli  udział 
uczniowie szkół z Grecji, Litwy, Łotwy, 
Polski,  Portugalii  (dwie  szkoły), 
Rumunii (dwie szkoły), Włoch i Turcji.
Zorganizowana  grupka  pod  opieką 
pań profesor Joanny Pencak i Joanny 
Sierki  stawiła się  w pełnej  gotowości 
wczesnym  rankiem  na  lotnisku 
w Balicach. 

Samolotowa podróż do Lizbony minęła nam bez problemów. Po 

przybyciu  w  środę  wieczorem  zostaliśmy  odebrani  przez 

naszych  portugalskich  gospodarzy  z  pobliskiej  miejscowości 

Bombarral  - pierwsze lody zostały przełamane. Początkowa 

nieśmiałość i bariery językowe musiały ustąpić przy otwartych 

i niezwykle przyjaznych rówieśnikach z Portugalii.



Nazajutrz  odbyło  się  oficjalne  rozpoczęcie  w  Szkole  Escola  Secundária  Rafael  Bordalo 
Pinheiro w Caldas da Rainha. Niestety, opóźnienia i problemy ze sprzętem zmusiły nas do 
zrezygnowania  z  niektórych  warsztatów.  Rekompensatą  był  pokaz  narodowych  tańców 
(nasz polonez do muzyki Wojciecha Kilara wypadł znakomicie) oraz wspaniała atmosfera 

i  wielokulturowa  integracja.  W  tym  dniu 
wzięliśmy również udział  w debacie  na temat 
polityki  edukacyjnej  oraz  warsztatach  języka 
portugalskiego.

Dzień drugi to wycieczka po zachodzie 
regionu.  Odwiedziliśmy  takie  miejsca 
jak: Rajski Ogród Buddy (rekonstrukcję 
afgańskiego  ogrodu  Bamyan, 
zniszczonego  niegdyś  przez  tamtejsze 
władze),  muzeum  dinozaurów 
w  Lourinha  (niezwykle  miła  pani 



przewodnik wprowadzała nas w świat 
lokalnych  wielkich  prajaszczurek  – 
szkielety  i  rekonstrukcje  były 
naprawdę  imponujące.  Skompliko-
wanych  nazw  okazów  nie 
potrafilibyśmy  chyba  przytoczyć…), 
malowniczą  fortecę  Peniche 
i,  oczywiście,  plażę  (poznaliśmy  się 
z  oceanem -  niektórzy  trochę  bliżej, 
niż  by  wypadało…).  Mimo  że  pogoda 
nie  zachwycała,  wycieczka  była 
rewelacyjna  -  głównie  za  sprawą 
doborowego towarzystwa.



Szkoła koordynująca nasz projekt -  Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro  z  Caldas da Rainha -  jest szkołą średnią 
ogólnokształcącą,  prowadzącą  też  kursy  dla  dorosłych.  Szkoła  słynie  z  kierunków  plastycznych  i  ceramicznych,  bardzo 
popularnych w całej  Portugalii.  Patronem szkoły jest  Rafael Bordalo Pinheiro,  artysta ceramik,  autor rysunków i  akwarel, 
ilustrator książek i publikacji, prekursor sztuki plakatu w Portugalii, dekorator, karykaturzysta polityczny i społeczny, dziennikarz 
i nauczyciel. Drugą szkołą partnerską jest zespół szkół Agrupamento de Escolas Fernão do Pó z Bombarral, który obejmuje 
wszystkie szkoły miejskie od przedszkola do szkoły średniej, prowadzi także kursy zawodowe na poziomie szkoły podstawowej 
i średniej oraz wieczorowe kursy dla dorosłych. Ogółem biorąc ta grupa szkół ma 1000 uczniów i 200 nauczycieli.

Sobota - dzień z rodzinami. Każdy  z gospodarzy przygotował inne atrakcje 
dla swoich gości. Niektórzy spędzili ten dzień na plaży, inni podróżowali po 
okolicy. Mieliśmy okazję zobaczyć zabytki architektury zupełnie odmiennej od 
naszej,  jak np. kościół Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca, odwiedziliśmy 
także Sanktuarium w Fatimie. Wieczorem (bardzo późnym. Naprawdę bardzo) 
bawiliśmy się wspólnie na dyskotece w pobliskim klubie młodzieżowym :)

Niedzielę,  ostatni  dzień  pobytu 
w  Portugalii,  spędziliśmy  w  stolicy- 
Lizbonie.  Zachwyt  wzbudziły  zarówno 
zabytki  -  Pomnik  Odkrywców,  XII  - 
wieczna Katerda św. Antoniego, Klasztor 
Hieronimitów  (wzbudzający  nieodparte 
skojarzenia z Hogwartem…) jak i główna 
ulica handlowa. Nie obyło się bez 

tradycyjnej  „pielgrzymki”  do  McDonald’s.  Wykończeni,  ale  szczęśliwi, 
wróciliśmy do Bombarral. Ostatkiem sił, przystąpiliśmy do pakowania…



W Portugalii  szkoła podstawowa (ensino básico)  jest  obowiązkowa, powszechna, bezpłatna i  jednolita.  Trwa dziewięć lat 
i  obejmuje:  czteroletni  cykl  nauczania  zintegrowanego,  dwuletni  cykl  kształcenia  przygotowawczego,  trzyletni  cykl 
przygotowujący  uczniów  do  podjęcia  decyzji  o  wyborze  i  kierunku  dalszej  nauki,  a  także  dający  podstawową  wiedzę  
techniczno - zawodową. Obowiązek szkolny w Portugalii trwa dziewięć lat, tj. od 6 do 15 roku życia dziecka. Po zakończeniu 
kształcenia w szkole podstawowej, uczniowie otrzymują dyplom, dający wstęp do szkoły średniej.  Szkoła średnia (ensino 
secundário) oferuje kierunki: ogólny, techniczno–zawodowy oraz zawodowy, trwający 1-4 lata. Ukończenie pierwszego otwiera 
drogę na studia wyższe. Kierunek techniczny daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych nieuniwersyteckich. 
Zaś szkoły zawodowe uprawniają do podjęcia pracy lub dalszej nauki dającej dyplom. Na etapie kształcenia średniego istnieje 
również możliwość  edukacji  wieczorowej  lub  audiowizualnej.  Szkołę  średnią  kończą  egzaminy  zewnętrzne  organizowane 
przez Biuro ds. Oceniania. Wyniki egzaminów są podstawą do przyjęcia na studia wyższe.

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. 
W  tym  przypadku,  dość 
spektakularnie,  „drobnymi”  proble-
mami  na  lotnisku  w Lizbonie.  Co  tu 
dużo mówić  - wulkan Eyjafjallajokull 
i  chaos organizacyjny zmusiły nas do 
niemal  dwudniowego  koczowania 
w  lotniskowych  kolejkach.  Zmęczeni, 
niewyspani i głodni, przy akompania-
mencie telefonów od zdenerwowanych 
rodziców,  zdobyliśmy  w  końcu 
upragnione  bilety  powrotne.  Kilka 
godzin,  i  po  krzyku  -  lądowanie 
w Pyrzowicach.

 

Co przywieźliśmy z Portugalii?

Zdjęcia i domowe wyroby…
A  poza  nimi  -  nowe  doświadczenia,  umiejętności 
(takie jak portugalskie zwroty, płynna angielszczyzna 

i  gubienie  telefonów…),  wiele 
wspomnień,   a Tomek, dodatkowo - satysfakcję 
z bycia Mistrzem w układaniu kostki Rubika.

I jeszcze... nasza piosenka - „We are the same”, 
autorstwa Tomka Kiełbasy i  Magdy Panasewicz (w wykonaniu kilkunastoosobowej grupy 



z  naszej  szkoły)  został  uznany  za  najlepszy,  zostając  tym  samym  hymnem  projektu 
Comenius.
Przede wszystkim jednak, ten wyjazd to nowe przyjaźnie, które w erze Internetu (chwała 
facebookowi) na pewno przetrwają długie lata…
                                                                                               Relacjonowali:
                                                                                 Maja Szota i Adrian Duda  

Język  portugalski  -  język  z  grupy  romańskiej  języków  indoeuropejskich,  którym  posługuje  się  ponad  210  mln  osób, 
zamieszkujących Portugalię oraz byłe kolonie portugalskie: Brazylię, Mozambik, Angolę, Gwineę Bissau, Wyspy św. Tomasza 
i Książęcą oraz Republikę Zielonego Przylądka. We wszystkich tych krajach jest on językiem urzędowym. Portugalski język 
literacki oparty jest na dialekcie północnym. Najstarsze zapisy w tym języku pochodzą z XII wieku. Charakterystyczną cechą 
wymowy  portugalskiej  (istniejącą  tylko  w  wariancie  europejskim)  jest  redukcja  (ścieśnienie  albo  skrócenie)  samogłosek 
w sylabach nieakcentowanych. Najbardziej jest to widoczne w przypadku samogłoski e, która w sylabach nieakcentowanych 
praktycznie  zanika.  Język  portugalski  jest  jedynym językiem romańskim,  w którym istnieje  redukcja  samogłosek.  Istnieją  
niepotwierdzone naukowo hipotezy, że owa redukcja pojawiła się w języku portugalskim pod wpływem północnoafrykańskich 
dialektów jęz. arabskiego, które również posiadają podobną cechę. 

Przydatne słowa i zwroty Liczebniki

        Dzień dobry  -  Bom Dia!
        Dzień dobry (po południu)  -  Boa Tarde!
        Dobry wieczór  -  Boa Noite! 
        Cześć  -  Olá! 
        Tak  -  Sim
        Nie  -  Não 
        Dziękuję  -  Obrigado!
        Przepraszam  -  Desculpe
        Proszę bardzo  -  Bem-vindo
        Proszę  -  Por Favor!
        To mój przyjaciel  -  Ele é meu amigo
        Miło cię poznać  -  Prazer em vé-lo!
        Do jutra!  -  Vejo-te amanhã!
        Lubię  -  Gosto
        Jak masz na imię?  -  Como te chamas?
        Mam na imię...  -  Chamo-me...
        Zróbmy zdjęcie -  Vamos tirar uma fotografia
        Legitymacja/dowód osobisty  -  Cartão de identidade
        Jestem głodny  -  Estou com fome
        Jestem spragniony  -   Estou com sede
        Jestem zmęczony  -  Estou cansado 

                                       Zero - zero 
                                     Jeden - um 
                                     Dwa - dois 
                                     Trzy - tres
                                     Cztery - quatro 
                                     Pięć - cinco 
                                     Sześć - seis 
                                     Siedem - sete 
                                     Osiem - oito 
                                     Dziewięć - nove 
                                     Dziesięć - dez 
                                     Sto  -  cem
                                     Tysiąc  -  mil
                                     Milon  -  milhão

Joanna Pencak koordynowała wszelkie działania dotyczące organizacji wyjazdu, sprawowała opiekę nad młodzieżą oraz zajmowała się konsultacją językową.  
Joanna Sierka stworzyła choreografię poloneza, prowadziła próby tańca przygotowujące do zaprezentowania go w Portugalii oraz sprawowała opiekę nad  
uczniami I LO podczas wyjazdu. Wraz z Sergiuszem Madejskim wyreżyserowała i nagrała film prezentujący nasz narodowy taniec oraz promujący nasz region.  
Polonez nagrany został na zamku w Ogrodzieńcu. Młodzież  - 16 uczniów z różnych klas - tańczyła w narodowych strojach wypożyczonych przez panią J.  
Sierkę z AWF Katowice.   Leopold Stawarz przygotował wokalnie uczniów do profesjonalnego wykonania dwóch utworów: piosenki ludowej oraz hymnu  
projektu. Utwory te zostały nagrane na płytę (nagranie CD - Piotr Niewiadomski, Leopold Stawarz) i zaprezentowane w Portugalii. Danuta Malec przygotowała  
w formie prezentacji multimedialnej słownik obrazkowy języka polskiego oraz nagrała wraz z uczniem Damianem Mikodą film prezentujący naszą szkołę.  
Katarzyna Kaptur  i  Elżbieta Pustułka przygotowały scenariusz  lekcji  języka angielskiego z  wykorzystaniem internetu „Extreme sports”.  Katarzyna Kaptur  
zajmowała się również tłumaczeniem na j.ang. materiałów dotyczących tematyki zajęć z geografii dla klas pierwszych. Jolanta Cholewka przetłumaczyła zakres  
tematyczny zajęć z biologii oraz udzieliła konsultacji językowej dot. prezentacji na temat tragedii katyńskiej oraz katastrofy pod Smoleńskiem – prezentacja 
przygotowana została przez uczennice: Katarzynę Sierkę, Weronikę Wysocką, Agnieszkę Galińską i Sylwię Olszewską pod kierunkiem Grażyny Zawały. Dyr.  
Bożena Bańska, Małgorzata Dziwińska i Joanna Pencak udostępniły materiały dydaktyczne ze swoich przedmiotów. Materiały dla szkół partnerskich na płytach  
CD przygotowały: Joanna Sierka, Elżbieta Pustułka i dyr. Bożena Bańska.       

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                 Opracowała 
                                                                                                                                                               Danuta Malec


