
Sprawozdanie z wymiany polsko-niemieckiej 2018 
 
 W dniach 15 - 22. 09. 2018 r. odbyła się wizyta polskiej grupy ze Szkoły 
Podstawowej nr 39 w ramach wymiany ze szkoła partnerską Siegtal – Gymnasium w 
Eitorf. W sobotę rano spotkaliśmy się na krakowskim lotnisku, skąd wyruszyliśmy do 
Dortmundu. Stamtąd przejechaliśmy do szkoły w Eitorf, gdzie już czekali na nas nasi 
niemieccy koledzy i koleżanki. 
 Tuż po przyjeździe, rozpoczęliśmy pracę nad integracją naszego zespołu. 
Pomagały nam w tym gry, przygotowane przez nauczycielki ze strony niemieckiej 
Panią Camueira i Panią Steinberger. Wielkim zainteresowaniem cieszył się mecz piłki 
siatkówki plażowej.  Braliśmy udział w hospitacjach zajęć w szkole. Było to dla nas 
interesujące doświadczenie. Świetna pogoda umożliwiła nam spędzenie czasu w parku 
linowym, gdzie bardzo nam się podobało. Za ciekawą atrakcję uważamy grę miejską, 
musieliśmy się wykazać swoimi umiejętnościami pracy w grupie i orientacji w terenie. 
 W planie tegorocznej wymiany zawarta była również wycieczka do Kolonii. 
Zwiedziliśmy tam katedrę, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Wspięliśmy się też 
na kościelną dzwonnicę, gdzie musieliśmy pokonać 550 stopni.  Pan Thomalla, który 
był naszym przewodnikiem, oprowadził nas po mieście. Ciekawym punktem 
programu było poznanie smaków kuchni niemieckiej. Smakowaliśmy currywurst – 
czyli grillowane kiełbaski z przyprawą curry podawane z sosami i frytkami. 
Zwiedziliśmy również świątynię wyznania muzułmańskiego, czyli meczet w Eitorf. 
Tego dnia po południu wybraliśmy się na piknik do Bonn. Zwiedziliśmy tam Dom 
Historii, gdzie czekała na nas interesująca podróż w przeszłość. Na koniec naszego 
pobytu Rodzice uczniów ze strony niemieckiej zorganizowali grilla, gdzie po raz 
kolejny mogliśmy degustować niemiecką kuchnię.  
 Przyjazna i luźna atmosfera, jaką stworzyli dla nas nasi niemieccy partnerzy 
pozwoliła nam się czuć jak w domu. Wymianę uważamy za udaną. Wspólnie 
spędzony czas, na długo pozostanie w naszej pamięci. Żal było się rozstawać i 
odjeżdżać. Może zawarte znajomości przetrwają długie lata? Czas to z pewnością 
pokażę. 
                                                                                                                           A. Mróz 
Zapraszamy do galerii zdjęć 


