
Wycieczka III LO, Hiszpania, Costa Brava, 23.04 - 27.04.2017 

Nazwa nadmorskiego kurortu Lloret de Mar przywodzić może skojarzenia z bezrefleksyjną, 

powierzchowną zabawą. Uczniom III LO, dzięki swojemu zaangażowaniu, otwartości i kreatywności 

udało się odkryć inne oblicze Lloret oraz innych niezwykłych miejsc Katalonii. Dowodzą tego ich 

relacje z wycieczki spisane na gorąco w chmurach pomiędzy Hiszpanią i Polską. 

Mieliśmy duże szczęście przybywając do Katalonii 23 kwietnia, w dniu święta Sant Jordi. Święty Jerzy 

jest patronem tego regionu, co roku kobiety są tradycyjnie obdarowywane różami, mężczyźni 

otrzymują natomiast w prezencie książkę. Mieliśmy więc okazję uczestniczyć  w targu róż na 

nadmorskiej  promenadzie. Ukoronowaniem wieczoru był zaś pokaz katalońskiego tańca sardana. Nie 

jest on tak znany jak popularne w całej Hiszpanii flamenco. Tym bardziej przykuły naszą uwagę jego 

skomplikowane kroki wykonywane przez osoby tańczące w kole.  

 Sardana w Lloret de Mar 

 Pomnik sardany w Barcelonie 

Wspomnienie, które z pewnością pozostanie w  naszej pamięci na długi czas, to widok poszarpanego 

wybrzeża Costa Brava, skały jakby ciśnięte do morza ze stromych urwisk, malownicze zatoczki 

porośnięte śródziemnomorską roślinnością o słodkich aromatach i papugi w koronach palm. A nade 

wszystko morze, którego koloru nie da się oddać słowami, trzeba je zobaczyć na własne oczy. Duże  



wrażenie zrobił na nas rejs katamaranem do urokliwego miasteczka Tossa de Mar, widoki, jakie 

podziwialiśmy z pokładu zapierały dech w piersiach.     

 

 Rejs do Tossa de Mar 

 

 

 

 

 



Drugiego dnia wycieczki wspięliśmy się do malowniczo położonych Ogrodów Santa Clotilde, z których 

roztaczał się niesamowity widok na plażę Santa Cristina.   

 Ogrody Santa Clotilde 

 

 



 W drodze na główną plażę Lloret 

Korzystając z przepięknej pogody, mogliśmy na pobliskiej plaży Fenals zrelaksować się i nabrać sił do 

dalszych wędrówek. Po czasie słodkiego lenistwa na uczniów czekało współzawodnictwo w grupach, 

musieli wykazać się zarówno szybkością w bieganiu po rozgrzanym piasku, jak i umiejętnością 

współpracy w zespole.     

    Zabawy integracyjne na plaży 

 



 

 

Później nadszedł czas na nietypowe zajęcia języka hiszpańskiego na plaży. Widoczne było, że 

okoliczności lekcji – przyjemnie świecące słońce, rozgrzany piasek pod nogami i szum morza sprzyjają 

utrwalaniu tego, co już znane i przyswajaniu nowych zwrotów hiszpańskich. Chętni do nauki mieli 

możliwość poznawania czegoś nowego każdego dnia wycieczki. Nawet osoby, które nigdy wcześniej 

nie uczyły się hiszpańskiego, przyswoiły podstawowe zwroty.  

 Zajęcia hiszpańskiego na plaży 

Uczniowie klasy językowej mogli na bieżąco ćwiczyć rozmowy w tym języku, rekordzistką była jedna z 

uczennic, która prowadziła konwersację przez ponad godzinę i pewnie mogłaby rozmawiać dużo 

dłużej, gdyby nie to, że dotarliśmy już do Gerony.   

Oprócz hotelowych wieczornych animacji, między innymi przepięknemu pokazowi flamenco, 

znajdowaliśmy też czas na gry i zajęcia integracyjne. Część uczestników wycieczki zdecydowała się 

również na kąpiel w basenie, mecz siatkówki po aktywnym dniu czy długi wieczorny spacer.   



 Pokaz flamenco 

 Zabawy  integracyjne 

 

Kuchnia kraju stanowi również ważny element jego kultury. Uczniowie ucieszyli się więc z tego, że 

mogli spróbować wielu hiszpańskich dań (tym bardziej, że uczyliśmy się o nich tuż przed wycieczką). 

Większości w szczególności przypadła do gustu paella.  

 Paella 



 Churros z czekoladą 

 

 

Było coś dla ciała, a wizyta w muzeum Salvadora Dalí w Figueres była niezwykłą strawą dla ducha. 

Miejsce to, zwane przez niektórych mekką surrealizmu, malarz stworzył za swojego życia, aby dać 

potomnym szansę obcowania z jego geniuszem. Muzeum to jest miejscem niezwykłym, to nierealny, 

surrealistyczny labirynt, w którym odkrywać można przedmioty rodem z marzeń sennych, obrazy 

artysty, którym można przyglądać się bez końca i zawsze odkryć coś nowego. Większość uczniów, 

nawet tych nastawionych początkowo sceptycznie, wyszła zauroczona.  

           

Muzeum Salvarora Dalí w Figueres 



  

Muzeum Salvarora Dalí w Figueres 

 

 

Ukoronowaniem naszej hiszpańskiej przygody był pobyt w Barcelonie, która przywitała nas strugami 

deszczu. Nie zniechęciło nas to jednak  do podziwiania słynnych budowli Gaudiego, dzielnicy gotyckiej 

z katedrą św. Eulalii i znanej na całym świecie Rambli. Ostatni punkt wycieczki, czyli wizyta na Camp 

Nou okazał się spełnieniem dziecięcych marzeń niektórych uczniów. Inni mieli możliwość podziwiania 

przepięknej panoramy miasta z punktu widokowego na wzgórzu Montjuc.  



 Katedra św. Eulalii w Barcelonie 

 Camp Nou 

 

Mamy nadzieję, że uczniowie zachowają w pamięci wiele wspomnień po tych pięciu dniach 

obfitujących w emocje i nowe wrażenia. Powroty do Hiszpanii zawsze są miłe, wycieczka do Katalonii 

z grupą młodzieży z III LO okazała się niezapomnianym doświadczeniem. Dzięki zaangażowaniu 

uczniów, chęci poznania tego, co nowe, pozytywnemu nastawieniu i humorowi, a także wytrwałości 

w pokonywaniu kolejnych kilometrów mogliśmy wspólnie przeżyć hiszpańską przygodę.  
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