
PORTUGALIA
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych z Lubnia uczestniczyli w dniach  od 03.10 do 
26.10.2014r.w międzynarodowym projekcie „ Włoskie i 

portugalskie wzorce branży gastronomicznej wzorem dla 
Europy- tradycja, sukces i rozpoznawalność na całym 

świecie’
Dzięki Fundacji Studentów i Absolwentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” oraz 
portugalskiej organizacji Intercultural Association 

Mobility Friends mieliśmy możliwość poznać wspaniałych 
ludzi , historię, kulturę i piękno Portugalii .

Młodzież odbywała praktyki gastronomiczne w restauracjach na 
terenie miasteczka Apulia położonego w północnej części tego 

malowniczego kraju nad samym brzegiem Oceanu Atlantyckiego.
Nasza podróż i  pobyt był uatrakcyjniony  wycieczkami i 

zwiedzaniem np. we Francji zwiedzaliśmy cały dzień Paryż, w 
Portugalii Barcelos, Porto, Fatimę , Lizbonę a w drodze powrotnej 

do Polski cały dzień i wieczór spędziliśmy w hiszpańskiej 
Barcelonie ( podziwiając np.. nocny pokaz grających fontann).



SPOTKANIE Z BURMISTRZEM BARCELOS

 W projekcie uczestniczyli również  uczniowie z 
Włoch i Słowacji .

 Wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie z 
burmistrzem miasta Barcelos , w którym mieści 
się organizacja Intercultural Association 
Mobility Friends.



Spotkanie z burmistrzem Esposende.

 Zobaczyliśmy profesjonalnie 
przygotowaną prezentację o okolicy i 
zaproszenie do kolejnego odwiedzenia 
Portugalii . 

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z 

burmistrzem Esposende , okręgu do 

którego należy Apulia .



Nasze praktyki …

 Uczniowie zostali przydzieleni do poszczególnych restauracji na terenie 
miasteczka , w którym mieszkaliśmy Apulii, położonej nad samym brzegiem 
Oceanu Atlantyckiego.

 Każdy dzień przynosił coś nowego- poznanie owoców morza , które w 
naszym kraju a szczególnie u nas na południu Polski są mało znane .

 Podziwialiśmy również pełną otwartość, uśmiech , ciepło i dobry humor 
Portugalczyków!





 W każdej restauracji starano się nauczyć praktykantów jak najwięcej.

 Uczniowie ćwiczyli swój język angielski, jednak czasami trzeba było uczyć się 
portugalskiego a nowe technologie jak tablety i smartfony z programami do 
tłumaczenia okazywały się niezastąpione .

 Portugalskie dania..? To coś nowego dla nas ! Ciekawe w wykonaniu i bardzo smaczne ! 
Część przepisów będziemy starali się zrealizować w Polsce!



 Owoce morza : kraby, krewetki kałamarnice, ośmiornice oraz różne 
rodzaje ryb ( nawet takich , które trzeba było nieść w  cztery osoby!) 
nie stanowią już dla naszych uczniów problemów , bo oprócz ich 
przyrządzania wiedzą jak one smakują !



•Pani dyrektor Maria Szczepaniec osobiście sprawdziła jak przebiegały 

praktyki . Każdy z uczniów został odwiedzony przez grupę złożoną z 

opiekunów ze strony Polskiej i Portugalskiej.





Paryż

Oprócz praktyk organizatorzy zapewnili nam również atrakcje turystyczne !
Pierwszym zwiedzanym miastem była stolica Francji Paryż, który urzekł nas 
swoim pięknem architektonicznym i wielokulturowością .



Miasto podczas zapadającego zmroku jest naprawdę przepiękne i 

zostanie w naszych wspomnieniach na całe życie !



•Nasza kadra opiekunów podczas pierwszego wspólnego zdjęcia   ( od lewej): 

• Marcin,  Kasia, Mateusz,  Ela ,  Adam  i  Celina  .



•Katedra Notre Dame o zmroku robi niesamowite wrażenie , 
tak jak spacer po paryskich uliczkach .



Porto

 Bajeczna okolica i cudowna 
roślinność  wprowadziły nas 
we wspaniały humor.

Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od 
rejsu po rzece Douro ,nad którą 
wznosiły się wspaniałe mosty !



Wspaniała architektura i sztuka co 

krok wprowadzała nas w zdumienie i 

oczarowanie .

Podziwialiśmy miasto 

również z jednego z 

najwyższych mostów Porto.







Fatima  i   Lizbona

 Podczas pobytu w Portugalii mieliśmy możliwość zwiedzić miejsce kultu 
dla katolików – Fatimę, gdzie Matka Boża ukazywała się trójce dzieci 
prosząc o modlitwę różańcową.



Bardzo podobały się nam wąskie 
uliczki przy których co krok 
można było znaleźć jakąś 
restauracyjkę

Potem pojechaliśmy do stolicy 
kraju czyli Lizbony. Do późnych 
godzin wieczornych zwiedzaliśmy 
miasto , podziwiając zabytki i 
sztukę .







Barcelona

 Zwiedzanie hiszpańskiej mekki 
piłki nożnej zaczęliśmy oczywiście 
od stadionu i sklepu FC Barcelony.



 Zobaczyliśmy również całe miasto z tarasu widokowego-
to było wspaniałe przeżycie !!





•Widzieliśmy także prawdziwe perełki architektoniczne-
budowle , które zostały wzniesione wg projektów 
Gaudiego.



•Najcudowniejszym przeżyciem  tego dnia a raczej wieczoru był spektakl 
świetlny fontann , które wyrzucały różne strumienie wody w rytm muzyki. 
Fantastyczny pokaz!





Nasza Apulia

Dla nas stało się rajem na ziemi na okres prawie 3 tygodni !!

Nasz trzygwiazdkowy hotel znajdował się 300 metrów od oceanu ! 

Apulia- małe miasteczko w północnej Portugalii położone nad 

samym brzegiem Oceanu Atlantyckiego .





Każdą wolną chwilę staraliśmy się spędzać na świeżym powietrzu kąpiąc 

się, grając w piłkę , biegając a także paląc ognisko i świetnie się bawiąc .







Czas pożegnań…
Wszystko co dobre szybko się kończy…

Tak stało się z naszym pobytem w Apulii…

Poznaliśmy cudownych, pełnych ciepła,

humoru i dobroduszności ludzi , z którymi niestety musieliśmy się pożegnać.

Na pożegnanie przygotowaliśmy polski poczęstunek : 

oscypki i barszcz czerwony z krokietem z mięsa .

Portugalczycy podarowali nam przepiękny i smaczny  tort .



Każdy z uczestników projektu otrzymał certyfikat poświadczający odbycie praktyk.

A na koniec …Pamiątkowe zdjęcie całej polskiej grupy wraz z portugalskimi 

opiekunami i współpracownikami  projektu .





Każde pożegnanie jest smutne ( w tym przypadku też nie obyło się bez łez !) ,

ale wszystkie osoby z którymi zetknął nas los pozostaną w naszych   

wspomnieniach i sercach !



Żegnaj  PORTUGALIO !!!


