
Podróże kształcą... czyli krótka „esemesowa” historia długiego powrotu do kraju uczestników 
(6 uczniów i 2 nauczycieli I LO) projektu Comenius realizowanego w Portugalii. 

Trasa: Lizbona - Frankfurt – Pyrzowice. 
Środek lokomocji: samolot

Sprawca całego zamieszania: wulkan Eyjafjallajokull. 
                                                                                                

PIERWSZY DZIEŃ
W DRODZE 

Poniedziałek, 10 maja 2010
 

7.11
Prosimy o wsparcie. 
Lotnisko zamknięte. 

8.27

Trzymajcie kciuki, bo 
kiepsko to wygląda.

16.00

Witam Panie 
Dyrektorze, 

utknęliśmy na 
lotnisku  w Lizbonie. 
Proszę o zastępstwa 

na jutro.

19.07

Ciągle jesteśmy w 
Lizbonie. Nasz 

samolot odwołany a 
na inne nie ma miejsc. 

20.16

No właśnie. Brak info 
i dopiero niedawno 
powiedziano, że TP 

570 został odwołany, 
choć 

na tablicy zniknął. 

20.32 

Ale nie ma na niego 
miejsc.

20.49

O której godzinie?

21.13

To jedyny, który ma 
odlecieć i nie ma 
wolnych miejsc. 

9.36

Zaraz lecimy do 
Frankfurtu :-) 

15.22

Gdy usłyszałam niem. 
mowę, poczułam się 

jak w domu  :-)

15.29

Ja też :-) Niestety nie 
ma na niego miejsc. 

Próbujemy do 
Pyrzowic. 

16.43

Zaraz lecimy do 
Pyrzowic :-)  Home 

sweet home!! 

18.30

Wylądowaliśmy :-)   

7.24
Tak. Myślę o Was od 

wczoraj. Lot do 
Frankfurtu nie jest 

odwołany. Przestrzeń 
pow. nad Niemcami 

ma być jutro otwarta. 
Pozdrawiam 
serdecznie. 

Trzymajcie się!!!

8.19

Nasze drogie ASIE 
plus dzieciaczki. 
Będzie dobrze. 

Przygody 
zapamiętacie na 
długo. Danusia, 

Marysia, Renatka, ks. 
Mirosław i Andrzej

16.41

Pani Joanno, proszę 
natychmiast wracać! 

Słuchacze LO dla Dor 
i nie tylko czekają. 

Pozdrawiamy i 
oczekujemy. 
Powodzenia

19.17

Współczuję. 
Trzymajcie się. Przed 
chwilą radio podało,    

że nie ma już 
chmury   pyłowej nad 

Europą. 

19.45

Z Lizbony do 
Frankfurtu odleciały 

dziś 3 niemieckie 
samoloty. Może 

poleci chociaż 1 z 
trzech portugalskich. 

Na stronie 
flightstats.com żaden  

z nich nie jest 
odwołany. 

20.29

Mam info, że TP 576 
ma lądować we 

Frankfurcie 
o godz. 23.30. 

20.36

A na TP 578? 

20.50

O 19.10 

21.30

Jutro  LH 4537 o 
7.00, 

TP 570 o 8.35, 
LH 4531 o 12.15, 
TP 576 o 14.20, 
LH 4533 o 16.50,
TP 578 o 19.10

Spróbujcie jakoś tej 
nocy wypocząć. 
Serdecznie Was 
pozdrawiam. 

22.09

Myślę o Was bidulki! 
Mam nadzieję, że 
szybko odeśpicie.

5.56

Hej:) coraz trudniej 
sprawdzić, ale na 

jakiejś portugalskiej 
stronie większość 
lotów odwołana :(

9.49

To wspaniale!!! 

13.09

Welcome to 
Germany!!! 

15.25

A ja tam wolę polski.
Do Krakowa o 16.35. 

Prawda?

 

15.40

Do Krakowa jest też 
LO 398 o 18.20. 

16.49

That’s great !!! 

18.29

WITAMY !!!   

7.09
Sprawdź mi co się dzieje w 

Lizbonie z lotami, bo tu 
straszne zamieszanie – 

Frankfurt godz. 8.35 LH 
2175

 

7.25

Lufthansa

8.28
Dzięki za wsparcie. 

Lotnisko jest zamknięte, 
każą iść do domu, nie 

zapewniają hotelu, 
twierdzą, że to problem 

klimatyczny, a nie 
pogodowy. NIE MAMY 

GDZIE IŚĆ!

10.55
Nie ma mowy o negocjacji, 
my rozpoczynamy podróż, 

a nie przesiadamy się. 
Właśnie coś zaczęło latać, 

problem tylko, że brak 
wolnych miejsc.

11.04
Czy w Polsce otwarte są 
wszystkie lotniska? Co 

dzieje się z chmurą? Balice 
otwarte?

11.40
Tak, ale nas tutaj obsługuje 
portugalska linia, po za tym 

już podobno zaczynają 
latać, tylko opóźnienia 

okrutne, więc koczujemy na 
ziemi, bo nawet krzeseł tu 

brakło.

11.43
A matura nie zając, za rok 

znowu będzie

13.13
Danusiu, jak będziesz w 

domu sprawdź jak się mają 
sprawy lotów w Lizbonie, 
bo tu nadal „czeski film”, 
telewizja nas filmuje jak 

koczujemy, dzieci głodne, 
niewyspane, 

a Portugalczycy to bardzo 
niezorganizowany naród 

14.28
Na lotnisku, na ziemi, bo 

krzeseł brakło

15.45
Mamy przerąbane, 

kompletna dezinformacja 
i chaos. Każą nam stać w 

niekończących się 
kolejkach po informacje. 

W toaletach kolejki, nie ma 
gdzie usiąść. Takich jak my 

jest tysiące!

16.04
Dzięki, ale obawiam się, 
że niewiele pomoże. Nasz 

samolot zniknął z rozkładu, 
zbywają nas i od rana grają 

na zwłokę 

16.44
Dzisiaj nie wylecimy,

 nie ma miejsc

17.30
Nie mamy gdzie spać, 

nie wiem kiedy wylecimy.

18.51
Agatko, od 2-giej w nocy 
jestem na nogach. Próbuję 
wydostać się z Lizbony, 

która jest totalnie 
sparaliżowana i pogrążona 

w chaosie z powodu 
chmury wulkanicznej. Nie 

wiem kiedy uda mi się 
dotrzeć do kraju i w jakim 

stanie. Dam znać.

21.58
Zaraz zejdę. Nie widać 
jakiejkolwiek szansy na 
odpoczynek, minęła 18 
godz. w kolejce do nie 

wiadomo czego.

22.12
Tak, Danusiu, tak. My tu 

już nawet z konsulem 
gadali, ale to w sumie tylko 

taka mentalna pomoc. 
Załatwiłyśmy hotel, ale nie 
możemy się ruszyć póki nie 

przebukujemy biletów 

22.20
Wygrałyśmy darmowy 

pobyt w Portugalii i nocleg 
na lotnisku Lizbonie bez 
wyżywienia w ramach 

wyróżnienia dla wiodącej 
ekipy.

23.38
Na lotnisku, (…)
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00.01
Szykuje się zadyma, ludzie 

maja dosyć.

0.35
Daj spokój, to nie problem 
z chmurą tylko z chaosem 

Portugalczyków, daliby 
ludziom lokum i byłby 

spokój. Nie masz pojęcia co 
tu się wyprawia. Ludzie 24 
godz. na stojaka…o głodzie

1.13
Kilka tysięcy? Wyślij, 

powiadom kogo chcesz. 
Jesteśmy w kontakcie z 
Konsulem, ale niewiele 

pomógł

7.01
Żyjemy, ale szans na 

powrót brak

7.08
Nie

8.57
Bardzo Cię proszę odwołaj 
moje dzisiejsze zajęcia. Nic 
się nie martw wrócę tylko 

nie wiem kiedy.

9.52
Właśnie wsiadłyśmy do 

samolotu

12.57
Wylądowaliśmy

13.04
We Frankfurcie, mam

13.51
Teraz musimy załatwić 

jakieś połączenie, dam znać

15.43
Powinniśmy dotrzeć dzisiaj 

wieczorem.

16.05
Przyjedziesz do Pyrzowic?

18.31
Właśnie wylądowałam w 

Pyrzowicach, dziś niestety 
nie dam rady

7.21

Jakie linie?

7.34
Mama, wracaj! L

7.39
Wulkan – zawieszone loty – Hiszpania, 
Portugalia, Niemcy, Francja, Słowacja 
na razie do czwartku, ale może coś się 

poprawi.

8.11
Nad Niemcami już latają

8.20
Loty w Portugalii na razie zawieszone 

do 12.00 czasu lokalnego

8.21
Odpisz co się u was dzieje!

8.28
Nie zazdroszczę, dużo cierpliwości! 

Trzymajcie się. POWODZENIA!

10.46
Niedobrze. Spróbujcie negocjować. 
Nocleg musi się dla Was znaleźć. 
Bardzo mocno trzymamy kciuki.

11.15
Asia, masz chyba jutro maturę i 

jeszcze…Tak, zaczynacie podróż 
powrotną, ale nie wyruszacie z 

własnego domu. Gdyby to było w 
Polsce to rozumiem. Nam Lufthansa 

zapewniła nocleg.

11.48
No to jednak powiało optymizmem. Po 

prostu wiesz, że jutro z samego rana 
zameldujesz się w szkółce. Chmura 

znika, będzie dobrze

12.28
Portugalia i Hiszpania do godz. 0.00 - 

pułap chmury pyłu 200-350m. wg 
Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzisiaj 

nie wylecicie.

12.45
I wiecie już coś, kiedy wracacie?

13.21
Teraz w Internecie przeczytałam, że po 
południu mogą być odwołane następne 

loty nad Portugalią i Hiszpanią. 
WIERZE jednak w inny rozwój 

sytuacji. Szczegółów nie ma 
w Internecie.

14.27
I gdzie koczujecie?

15.48
O rany.. To współczuję, ale musicie 

wrócić! Mamuś, ja czekam :* 
trzymajcie się

15.49
Poprosiłam Andrzeja, aby sprawdził 
jeszcze raz, czy pojawiły się jakieś 

informacje. Da Wam znać.

17.11
Nie ma jednak tego lotu

17.15
Rany, a macie gdzie spać i czy jutro 

wylecicie?

17.31
Boże, to ja się za Was pomodlę

18.15
Czy jutrzejszy lot jest pewny? Gdzie 

będziecie spać? Czy macie możliwość 
kupić coś do zjedzenia? Jakoś musicie 

przetrwać.

18.40
Mamy jutro step?

18.53
Trzymaj się tam i wracaj do nas

22.07

Asiu, zmieniajcie się w kolejce. Reszta 
niech po prostu powciąga ciepłe 

ubrania z bagażów i zrobi legowisko. 
Musicie przebukować bilety i stąd ta 

kolejka, tak myślę, inni też po to stoją, 
wytrzymajcie!

22.26
Cholerne pyły, ale organizacja lotniska 
jest do d…nikt nie jest przygotowany, 

wiedzieli o tym, że będą problemy i nie 
dali dodatkowych lotów. Po prostu 

Ciemnogród

22.33
Pójdziemy do knajpki, kiedy wrócicie i 
Was nakarmimy i napoimyJ wiem, że 

to durnie zabrzmi, ale MIMO 
WSZYSTKO – Dobrej nocy!

23.16
Gdzie jesteś?

0.15
Wg Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej przewidywany 11.05.10 
pułap chmury z wulkanu nad Hiszpanią 
i Portugalią 200-350m. reszta Europy 
otwarta to najnowsze wiadomości. DO 
RANA NIE WYLECICIE!!! Przykro 

mi, Trzymajcie się.

0.17
I się nie dziwię. Chyba nie uda Wam się 
dzisiaj zasnąć. Czy Wy wszyscy stoicie 
w kolejce? W razie zadymy uważać, bo 
jeszcze was zaaresztują i wtedy dopiero 

będą jaja. Teraz chyba rozumiem 
faceta, który nie wytrzymał w Kanadzie 

i zaczął po kilku godzinach czekania 
rzucać krzesłami. Wy tego nie 
próbujcie, bo chcę Was jeszcze 

zobaczyć.

0.17
Macie pecha. Jedynie gdzie teraz jest 

chmura to Hiszpania i Portugalia. 
Uzbrójcie się w dużo cierpliwości!!!

0.21
Nie chce straszyć wg przewidywań 

11.05.10 godz. 6.00-12.00 nadal wisi 
nad Wami chmura.

0.22
Masz dostęp do Internetu? Prześlę Ci 

link o obecnej sytuacji

0.29
Chcesz coś jeszcze wiedzieć, bo już 

mają mnie chyba dość w Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej? 
Pozdrawiam WSZYSKICH!

0.55
Ilu ludzi tam koczuje? Wyśle wam tam 

zaraz TVN

2.08
Popraw makijaż

6.39
Wg prognozy do godz. 12.00 wisi nadal 

chmura na wysokości do 350 stóp. 
Marne szanse na loty. Reszta Europy 

czysta.

7.00
Dzień dobry? Żyjecie?

7.08
Cholera - fatalnie, ale jeżeli to 

naprawdę chodzi o Wasze 
bezpieczeństwo, to cierpliwości! 

A ekipa z Portugalii nie zainteresowała 
się Wami?

7.25
Będą do Ciebie dzwonić z TVN-u

9.16
Ojejku, dobrze pójdę to nie brzmi 

dobrze, że nie wiesz kiedy wrócisz L
 wracajcie!

9.28
Asia, co z Wami?

9.55
Powodzenia! TVN dzwonił?
Nieodebrane połączenie (x2)

12.54
TVN chce od Ciebie kupić zdjęcia z 

lotniska w Lizbonie

12.58
Ale w Polsce? Masz jakieś zdjęcia, bo 

TVN chce kupić?

13.30
No to super. Zaczyna być dobrze. O 

której będziecie w Polsce?

16.06
Tak

17.27
A kiedy będziesz w domku?

18.22
Wróciłaś kobieto?

18.32
Rozumiem, ale dobrze, że wróciłaś

20.50
Ależ ty jesteś szybka. Nawet nie wiem 

kiedy zadzwoniłaś do dyrektoraJ
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