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ALICANTE ... byliśmy tam..

Drugie spotkanie międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli 
w hiszpańskim Alicante już nami. Oto relacja z naszego 
wspólnego pobytu w szkole I.E.S. de 8 Marzo. 

W numerze między innymi:
 - Jak minął czas w hiszpańskiej szkole - relacje naszych 
   uczestników
- Obszerna fotorelacja ze spotkania  
- Kolejne informacje o ruchu olimpijskim
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Jak minął czas w Alicante?

              Spotkanie odbyło się w dniach 

07-11.05.2018 w hiszpańskiej szkole Instituto 

de Enseñanza Secundaria 8 de Marzo w 

Alicante. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich 

(zarówno nauczyciele jak i uczniowie). 

Reprezentację naszej szkoły stanowili 

nauczyciele: pan Paweł Ciemięga 

(współkoordynator projektu) i pan Paweł Pruś 

oraz uczennice: Agata Warda i Patrycja 

Juszka. 

           Nasze międzynarodowe grono wzięło 

udział w licznych wspólnych aktywnościach w 

szkole i regionie. Były to zajęciach zarówno 

sportowe jak i ogólnoedukacyjne podczas 

których nie tylko mogliśmy pracować nad 

zadaniami projektowymi, ale także doskonalić 

znajomość języka angielskiego (prezentacja 

Hall of Fame czy opracowanie kodeksu Fair 

Play). Każda ze szkół przeprowadziła na 

przykład przeprowadziła zajęcia, podczas 

których uczyła pozostałych uczestników zasad 

wybranej przez siebie gry lub zabawy. My 

zaprezentowaliśmy nasz sport narodowy, czyli 

ringo. Sport ten szybko wciągnął wszystkich 

do wspólnej, niemal niekończącej się, 

zabawy. Nadmienić także warto próby jazdy 

konnej oraz nowych sportów wodnych.

           Miejsce spotkania czyli Alicante 

(Alacant) zajmuje też szczególne miejsce w 

historii polskiej piłki nożnej. W sezonie 1981/

1982 barwy miejscowego zespołu, Hércules 

CF, bronił Jan Tomaszewski – nasz znakomity 

bramkarz. Natomiast 10. lipca 1982 na 

stadionie Estadio José Rico Pérez 

(znajdującym się niedaleko szkoły, w której 

gościliśmy) reprezentacja Polski pokonała 

Francję 3:2 w meczu o 3. miejsce na 

mistrzostwach świata. 



Dnia 6 maja 2018 roku, dwie uczennice 

Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie 

wraz z nauczycielami Panem Pawłem Ciemięgą 

oraz Panem Pawłem Prusiem w ramach projektu 

Erasmus+, wyleciały do Alicante - miasta na 

południowym-wschodzie Hiszpanii.

O godzinie 8:00 dolecieliśmy do 

Amsterdamu, skąd mieliśmy wylot do Hiszpanii 

około godziny 10. Przed południem wraz z Agatą 

zostałyśmy odebrane z lotniska przez hiszpańskie 

koordynatorki projektu. Po przejeździe do szkoły 

udałyśmy się do domów naszych rodzin, u których 

miałyśmy spędzić następny tydzień. 

W poniedziałek rano udaliśmy się na 

zajęcia w szkole. Na pierwszej lekcji miałam 

hiszpański. Zostałam bardzo ciepło przywitana 

przez uczniów i nauczycieli szkoły w Alicante. 

Później uczniowie z każdego państwa 

prezentowali sporty, które wywodziły się z ich 

krajów. Polskim sportem było ringo. Każdy z 

uczestników wyjazdu mógł spróbować swoich sił 

w konkurencjach prezentowanych przez młodzież 

z projektu. Po obiedzie udaliśmy się na 

zwiedzanie Alicante. Weszliśmy na Zamek św. 

Barbary po czym z przedstawicielami innych 

państw zwiedzaliśmy miasto.

Drugiego dnia pobytu za granicą po 

zajęciach w szkole udaliśmy się do Canelobre -  

kolorowej jaskini, gdzie pod opieką przewodnika 

mogliśmy oglądać stalaktyty i stalagmity w 

różnych kolorach. W porze popołudniowej 

pojechaliśmy do Xixony, gdzie zwiedziliśmy 

fabrykę walenckiego przysmaku -  turróna. 

Mieliśmy również okazję poznać jego właściwości 

odżywcze. Oczywiście dzień nie odbył się bez 

zajęć sportowo-teoretycznych w szkole.

W środę pojechaliśmy do klubu 

jeździeckiego Hippica Costablanca, gdzie 

mogliśmy pojeździć konno oraz przejechać się 

dorożką wokół miasta. W barze obok klubu 

Hippica zjedliśmy paellę - tradycyjną hiszpańską 

potrawę składającą się z ryżu z mięsem i 

warzywami.

Kolejnego dnia zwiedzaliśmy dwa 

sąsiadujące z Alicante miasta- Benidorm oraz 

Alteę. W pierwszym z nich zostaliśmy podzieleni 

na grupy, w których musieliśmy wykonać pewne 

określone zadania, które pomogły nam 

doskonalić języki obce.  

W piątek - ostatni dzień w Hiszpanii- po 

pożegnaniu z osobami poznanymi w szkole 

metrem pojechaliśmy do Club Nautico 

Albufereta, gdzie mogliśmy spróbować swoich sił 

w sportach wodnych, m.in. w kajakarstwie, 

windsurfingu oraz SUP (Stand Up Paddle - 

pływania na desce na stojąco). Naszym 

ulubionym sportem zdecydowanie było 

kajakarstwo. Instruktorzy kazali nam wstać i 

przybić sobie piątkę w kajaku. Oczywiście razem z 

Agatą z niego wypadłyśmy. 

Myślę, że ten wyjazd bardzo dużo nas 

nauczył. Dzięki niemu mogliśmy poznać wielu 

nowych ludzi, ich język oraz kulturę. Każdego dnia 

mogłyśmy uczestniczyć w bardzo ciekawych 

zajęciach w szkole - zarówno praktycznych jak i 

teoretycznych. Na pewno były one bardzo 

interesujące. Mam nadzieję, że w przyszłości uda 

mi się jeszcze raz wyjechać gdzieś z projektem 

Erasmus+.

                   



              



                   



             

                  



IGRZYSKA EUROPEJSKIE

                    Igrzyska te planowane do 

rozgrywania co cztery lata 

multidyscyplinarne zawody sportowe 

zarządzane przez Europejski Komitet 

Olimpijski. Inauguracyjna edycja odbyła się 

w Baku w 2015 roku. Idea zorganizowania 

igrzysk europejskich – na wzór igrzysk 

azjatyckich, afrykańskich czy 

panamerykańskich – pojawiła się pierwszy 

raz w połowie lat dziewięćdziesiątych XX 

wieku, gdy przewodniczącym Europejskiego 

Komitetu Olimpijskiego był Jacques Rogge. 

Przeprowadzone wówczas badania 

wykazały, że brak jest miejsca w kalendarzu 

imprez sportowych w Europie na zawody 

skupiające wszystkie olimpijskie dyscypliny. 

Według pierwotnych założeń w pierwszych 

igrzyskach brać udział miało około 7000 

sportowców, którzy mieli rywalizować w 

około piętnastu olimpijskich dyscyplinach. 

Rozważane było także rozgrywanie 

zawodów w sportach, które nie znajdują się 

w programie letnich igrzysk olimpijskich, 

takich jak karate, futsal czy taniec sportowy.

Pełna lista rozgrywanych dyscyplin miała 

zostać sfinalizowana w marcu 2013 roku. 

Pod koniec kwietnia tego roku ogłoszono 

jednak wstępną listę z możliwością jej 

rozszerzenia, a znalazły się na niej 

łucznictwo, sporty wodne, badminton, 

koszykówka (3x3), kajakarstwo, kolarstwo 

(szosowe, górskie, BMX), szermierka, piłka 

nożna plażowa, gimnastyka, judo, karate, 

strzelectwo, tenis stołowy, taekwondo, 

triathlon, siatkówka (halowa i plażowa) i 

zapasy. W programie miało zabraknąć 

lekkoatletyki i pływania, European Athletics 

i Europejska Federacja Pływacka wydały 

bowiem oświadczenia, w których 

podkreślały wypełnienie terminarza 

zawodów w tych dyscyplinach, nie 

wykluczając jednak udziału w przyszłości. 

Rywalizacja pływacka odbyła się jednak, 

choć w wydaniu juniorskim jako 

mistrzostwa Europy, zaś w lekkoatletycznej 

o medale igrzysk walczyli uczestnicy 

Drużynowych Mistrzostw Europy 2015 III 

ligi. Dołączyły do nich następnie boks oraz 

sambo. Zamknęło to listę dyscyplin na 

liczbie dwudziestu, w tym szesnastu 

olimpijskich, organizatorzy podkreślili 

jednak, iż musieli odrzucić aplikację 

czternastu sportów.  

       Klasyfikację medalową wygrała Rosja - 

zdobywając 164 medale (w tym 79 złotych). 

Reprezentacja Polski zgromadziła 20 medali 

(2 złote, 8 srebrnych oraz 10 brązowych). 

Złotymi medalistkami zostały Marta 

Walczykiewicz w kajakarstwie oraz Angelika 

Wątor w rywalizacji szablistek. 

     

                       I

                          Kolejne Igrzyska Europejskie mają odbyć 
się w lipcu 2019 w Mińsku - stolicy Białorusi. 

Na podstawie: www.wikipedia.org

  Redakcja: Koordynatorzy  z zespołem projektu                                                         www.exert.edu.pl    


