
Wymiana Polsko - Niemiecka  październik 2017 

 

 

Po raz czwarty gościliśmy w naszej szkole 16 uczniów  i  troje nauczycieli z niemieckiej szkoły Wilhelm 

Kraft Gesamtschule w Sprockhövel 

Wymiana uczniów została zrealizowana w ramach projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży.  

 

Hasło  tegorocznej wymiany brzmiało : " Polska - kraj , do którego jadę".  W dniach 9 - 13 

października w naszej szkole rozbrzmiewał język niemiecki i angielski.   Gry i zabawy sportowe, 

wyjazdy, warsztaty , spotkania  organizowane były w ten sposób, by jak najwięcej dowiedzied się o 

polskich obyczajach, tradycjach i  kulinariach. 

 

W Tarnowie braliśmy udział w warsztatach zorganizowanych w jednostce Straży pożarnej. 

Spacerowaliśmy ulicami Tarnowa podziwiając urodę miasta. Byliśmy w Muzeum Etnograficznym i 

uczestniczyliśmy w warsztatach  , których hasłem przewodnim są tradycje polskiej wsi oraz treści 

związane z godnym traktowaniem zwierząt. Każdy uczestnik mógł też  wykazad się zdolnościami 

plastycznymi i stworzyd swój , autorski podkoszulek i sprawdzid czy potrafi wydoid krowę. 

 

W Krakowie zwiedzaliśmy Szkołę Pożarniczą, Muzeum Lotnictwa, ale przede wszystkim chłonęliśmy 

urodę miasta. Nie było uczestnika naszego wyjazdu , który oparłby się jego urokowi.  

 

W Zakopanym mieliśmy okazję przejechad się wyciągiem krzesełkowym, zobaczyd panoramę Tatr i 

miasta z Gubałówki, pospacerowad znanymi Krupówkami, zobaczyd skocznię . A wszystko   w 

majestacie gór z ośnieżonymi lekko szczytami. 



W Wojniczu braliśmy udział w zabawach sprawnościowych przygotowanych przez OSP Wojnicz oraz 

poznawaliśmy siebie nawzajem podczas zajęd lekcyjnych i przerw. 

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostali  serdecznie i ciepło przyjęci przez rodziny, Dyrekcję Szkoły 

Podstawowej im. św. J. Kantego   w Wojniczu  Dorotę Wełnę i Magdalenę Sakowską , władze 

miasta Wojnicza w osobie Burmistrza Tadeusza Bąka. Stronę niemiecką reprezentowały: Marion 

Frigge – kierownik  grupy  niemieckiej, Sophie Kilz i Sebastian Kreutzkamp. Stronę polską 

reprezentowały: Justyna Honkisz, Lucyna Poręba, Bernadetta Pająk, Urszual Dziepak, Eleonora 

Mrożek, Magdalena Gaweł, Dorota Michałek- kierownik grupy polskiej. 

Projekt powstał przy współpracy Mariette-Kersting Amling/Niemcy z Dorotą Michałek 

 Organizatorzy dziękują rodzicom uczniów za zaangażowanie i gościnnośd, którą zawsze niemieccy 

uczestnicy miło wspominają. Szczególne podziękowania kierujemy dla  Starszego Kapitana 

Paostwowej Straży Pożarnej w Tarnowie Pana Marcina Opioły  za pomoc w realizacji programu 

wymiany.  

Sponsorzy – Centrum Dystrybucyjne Jeronimo Martins  

 

 

Wspólne spotkania, wycieczki, zabawy pozwalają na lepsze poznanie się i zrozumienie. To uczenie się 

otwartości , nabywanie pewności siebie, doskonalenie obcego języka. 

 

Spędzenie razem pięciu dni stało się już historią i pięknym wspomnieniem, ale .........!!       Czekamy na 

rewizytę w Niemczech . Zatem nie mówimy sobie żegnaj , tyko do zobaczenia. 

 

 

 

 



 


