
13 marca 2016 roku wbrew przesądom, był bardzo szczęśliwym dniem dla grupy 

gimnazjalistów, którzy wraz z opiekunami wyruszyli na kolejną wyprawę „Erasmus+”. Nasza 

podróż zmierzała do Malagi w Hiszpanii przez Kopenhagę w Danii. Lot odbył się bez 

zakłóceń, co pozwoliło nam na kilkugodzinny spacer po Kopenhadze. Najpierw nasze kroki 

skierowaliśmy do portu Nyhavn. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w całej 

Kopenhadze. Nowy Port to kanał wybudowany za czasów panowania Chrystiana V w 1673 

roku. Zazwyczaj po kanale pływają wycieczkowe tramwaje wodne, a wzdłuż wybrzeża 

cumują kolorowe barki, kutry oraz jachty. Po obu stronach ciągną się wielobarwne domki,  

z licznymi restauracjami i barami. Zobaczyliśmy również budynek dawnej giełdy 

(wybudowany w latach 1619-1625 na polecenie króla Chrystiana IV), zwieńczony 

charakterystyczną iglicą, którą tworzą cztery skręcone ze sobą smocze ogony. To jeden  

z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Kopenhagi. Aktualnie budynek należy do Duńskiej 

Izby Handlowej i nie jest przeznaczony do zwiedzania. Podziwialiśmy również odbudowany 

w 1925 roku królewski zespół pałacowy Christiansborg, który stał się siedzibą duńskiego 

rządu, parlamentu,  Ministerstwa Finansów jak i Sądu Najwyższego. Kopenhaga to miasto 

Hansa Christiana Andersa, którego pomnik mieści się niedaleko Ogrodów Tivoli (słynny park 

rozrywki). Po zwiedzeniu miasta, pociągiem wróciliśmy na lotnisko  

i udaliśmy się do Malagi. Lot trwał ponad trzy godziny, potem przetransportowano nas do 

szkoły, skąd zmęczeni, ale szczęśliwi uczniowie, zostali odebrani przez swoje rodziny 

partnerskie. 

Pierwszy dzień w szkole I.E.S. Miguel Romero Esteo upłynął bardzo intensywnie. 

Dyrektor Fernando Medina Velazquez bardzo serdecznie nas powitał, przedstawił program 

mobilności oraz osobliwości miasta Malaga. Następnie rozpoczęliśmy przedstawianie 

prezentacji multimedialnych na temat dziedzictwa naturalnego regionów, z których pochodzą 

poszczególni partnerzy. W ten sposób poznaliśmy bogactwo południowej Rumunii, Sycylii, 

Korfu, portugalskiego Aveiro, francuskiego regionu LOT oraz hiszpańskiej Andaluzji. Po 

południu każdy z partnerów zaprezentował również przywiezione ze sobą plakaty na temat  

ochrony  środowiska. Przez kolejne dni uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas 

których wykonywali biżuterię i różnego rodzaju akcesoria z materiałów recyklingowych   

(kolorowych czasopism, plastikowych torebek, zakrętek, folii, korków, elementów 

elektronicznych komputerów, kapsułek do kawy). Podczas naszego pobytu w Hiszpanii 

zwiedziliśmy historyczną dzielnicę Malagi, a w niej katedrę zwaną „La Manquita” 

(„Jednoręka” z powodu nieukończonej drugiej wieży); Casa Natale de Picasso, czyli dom 

Picassa, w którym artysta urodził się i spędził najwcześniejsze lata; pozostałości rzymskiego 

amfiteatru oraz Alcazaba de Malaga – rozległą arabską twierdzę, powstałą między VI a IX 

wiekiem na miejscu rzymskiego miasta. Z pozostałości arabskich murów mogliśmy 

podziwiać panoramę Malagi. Gościliśmy również w Urzędzie Miasta, który okazał się 

pięknym, zabytkowym budynkiem oraz zwiedziliśmy muzeum miasta Malagi. Uczniowie 

mieli również okazję zobaczyć fabrykę recyklingu, gdzie zapoznali się  

z najnowocześniejszymi metodami przeróbki śmieci i odpadów. Zawitaliśmy również do 

portu. Kolejną atrakcją wyjazdu była wycieczka do Kordoby, miasta trzech religii- 

muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Sercem Kordoby jest Juderia, stara żydowska 

dzielnica obok Wielkiego Meczetu ( Mezquita). Wąskie brukowane uliczki, ustronne zaułki, 

bramy z kutego żelaza, białe domy, malutkie warsztaty -  wszystko wydaje się identyczne, jak 

tysiąc lat temu, kiedy Kordoba była jednym z największych miast zachodniego świata. Do 

miasta prowadzi pierwszy most na rzece Gwadalkiwirze Puente Romano, który zachował 

rzymskie fundamenty. Najpierw zobaczyliśmy potężne mury Wielkiego Meczetu, które kryją 

las 19 naw i olśniewający mihrab – bogato zdobioną niszę modlitewna, która mieści 

pozłacaną kopię Koranu. Liczący ponad 12 wieków meczet symbolizował potęgę islamu na 

Półwyspie Iberyjskim. W XVI wieku, po częściowym wyburzeniu chrześcijanie wznieśli w 



środku katedrę. Na miejscu wcześniejszego minaretu stanęła 93 m dzwonnica. Na dziedzińcu, 

gdzie wierni obmywali się przed modlitwą, rosną drzewa pomarańczowe. Niesamowite 

wrażenie sprawia rząd 850 kolumn z granitu, porfiru i marmuru, które dzielą sale modłów na 

19 naw. 

Z Wielkiego Meczetu nasze kroki skierowaliśmy do niewielkiej synagogi. Szczególną uwagę 

przykuwał babiniec (czyli część synagogi, przeznaczona dla kobiet) i dekoracyjne napisy 

hebrajskie. Nieopodal zobaczyliśmy pomnik Majmonidesa – żydowskiego mędrca i lekarza z 

XII wieku. Ostatnim punktem wycieczki był pałac- twierdza Królów Katolickich  (Alcazar de 

los Reyes Cristianos ) z XIV wieku. Piękne ogrody ze stawami rybnymi i fontannami dodają 

szczególnego uroku, a grube, pałacowe mury kryją rzymskie mozaiki i sarkofag z III wieku. 

Ostatni dzień w Maladze był wyjątkowy – pokaz mody strojów wykonanych z materiałów 

recyklingowych oraz pożegnalny obiad, w którym uczestniczyła cała społeczność szkoły, 

rodzice i wszyscy partnerzy projektu. Zebrani mogli podziwiać również biżuterię i akcesoria 

wykonane przez uczniów podczas warsztatów. Myślę, że wielu projektantów mody mogłoby 

zainspirować się zaprezentowanymi modelami. Każda kolekcja wyglądała interesująco  

i oryginalnie. Po pokazie mody rozpoczęła się uczta i degustacja przygotowanych przez 

rodziców i uczniów potraw hiszpańskich (paela), a nawet marokańskich. Mieliśmy kolejną 

okazję do wymiany doświadczeń kulinarnych i kulturalnych. Nic więc dziwnego,  

że następnego dnia Malaga żegnała nas łzami deszczu. Z resztą nie tylko niebo było 

wzruszone … 

Nasza wyprawa dobiegała końca, udaliśmy się na lotnisko, a potem już bezpośrednim 

lotem do Krakowa, skąd zadowoleni, szczęśliwi, bogatsi w nowe przeżycia oraz  wiedzę, 

wróciliśmy do Bestwinki. 

 


