
  

 

1 października  2018 roku 19 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego 

przywitało na rynku w Wojniczu swoich rówieśników z Wilhelm Kraft Gesamtschule w 

Sprockhövel w Niemczech. Było to kolejne spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiej 

Współpracy  Młodzieży. 

Pierwszy dzień wymiany spędziliśmy zapoznając się ze sobą oraz wspólnie uczestnicząc w 

lekcjach. We wtorek rano udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa. Mimo, iż pogoda nam nie 

sprzyjała spacerowaliśmy wzdłuż Wisły i odwiedziliśmy Smoka Wawelskiego. Na Wawelu 

zwiedziliśmy Katedrę, a także Skarbiec i Zbrojownię. Nasi koledzy z Niemiec mogli poznać 

historię Polski, a my poszerzyć nasze wiadomości. Odbyliśmy również spacer po rynku 

krakowskim i Sukiennicach. Kolejny dzień spędziliśmy w Pilźnie w Muzeum Lalek. 

Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy, mogliśmy zobaczyć jak przebiega proces 

produkcji lalek oraz samodzielnie wykonać biżuterię. Szczególnie interesujące były lalki 

japońskie i ciekawostki z nimi związane. Naszym niemieckim gościom bardzo podobały się 

zaprezentowane w muzeum polskie legendy. W czwartek rozpoczęliśmy dzień od wspólnego 

udziału w lekcjach, a następnie świetnie się bawiliśmy na zajęciach sportowych 

zorganizowanych przez nasze nauczycielki wychowania fizycznego. Przed południem 

wyjechaliśmy do Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Wzięliśmy udział w warsztatach 

poświęconych husarii - „Nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie”. Zajęcia były 

niezwykłe, gdyż mogliśmy dotknąć niektórych eksponatów, a nawet stać się księżniczką  

i rycerzem. Wraz z panią przewodnik udaliśmy się do tarnowskiej katedry, a następnie 

odbyliśmy spacer po tarnowskiej starówce, zwiedzając charakterystyczne historyczne miejsca 

Tarnowa. Nasz ostatni wspólny dzień spędziliśmy w Zalipiu. Rozwijaliśmy swoje talenty 

podczas warsztatów malarskich, a następnie zobaczyliśmy zalipiańskie malowane domy  

i kościół. Nasi goście byli oczarowani tą niezwykłą wioską.  

W czasie tego tygodnia mogliśmy gościć niemieckich kolegów i koleżanki w naszych 

domach. Rozmawialiśmy po angielsku i niemiecku. Wspólnie spędzaliśmy czas wolny, 

poznawaliśmy się i świetnie się bawiliśmy. Naszym gościom bardzo podobało się nasze 

miasto i okolice. 

Niestety czas upłynął nam zbyt szybko. Nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Żal było się 

rozstawać. Po tych wspólnych pięciu dniach jesteśmy bogatsi o nowe wspomnienia, 

doświadczenia i umiejętności. Mieliśmy okazję poznać nowych ludzi, ich kulturę i zwyczaje. 

Nie możemy się już doczekać rewizyty u naszych niemieckich przyjaciół w maju.  

 

„Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". 

 


