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    W dniach 7-14.06.2017r. miała miejsce 
pierwsza część wymiany polsko-niemieckiej 
pomiędzy uczniami naszej szkoły, a uczniami 
Elisabeth-Selbert-Schule w Hameln (Dolna 
Saksonia), która w tym roku została okrzyknięta 
najlepszą i najbardziej prestiżową szkołą w 
Niemczech. 

     Grupa 15 polskich uczniów pod opieką pani 
prof. Ewy Wąsowicz-Bodziony oraz pani prof. 
Jadwigi Poręby, pełna entuzjazmu opuściła 
Nowy Sącz w południe 7 czerwca, by na drugi 
dzień rankiem zostać przywitanym na miejscu 
śniadaniem przez niemieckich uczniów. 
Uczestnicy wymiany od razu nawiązali wspólny 
kontakt. Tego samego dnia miały miejsce: 
zwiedzanie miasta oraz zawody sportowe, a 
następnie, każdy udał się do domu swojego 
partnera na nocleg i kolację.  

 



. 

 9 czerwca spędziliśmy zwiedzając Hannover 
oraz piękne ogrody Herrenhausen. 10 i 11.06 
(sobota i niedziela) spędziliśmy czas z 
gościnnymi rodzinami niemieckimi. Niektórzy 
pojechali w te dni do parku rozrywki, na 
basen czy rowery, inni mieli okazję 
zasmakować niemieckiego grilla w plenerze. 
Tak po miłym weekendzie nadszedł czas na 
Hamburg, który grupa polsko-niemiecka 
odwiedziła w poniedziałek. Tam oprócz 
zwiedzania i wolnego czasu, uczniowie mogli 
zrelaksować się w ciągu dwugodzinnego 
rejsu statkiem, podziwiając ogrom 
tankowców z całego świata. 



13 czerwca (wtorek) nasi licealiści mogli zobaczyć 
jak wyglądają typowe lekcje w Niemczech, na które 
zostali zabrani przez swoich partnerów. Mieli także 
okazję, przy pizzy, porozmawiać z uchodźcami, 
którzy również są uczniami Elisabeth-Selbert-
Schule. Spotkanie było bardzo interesujące, i dało 
każdemu dużo do myślenia. Wieczorem miał 
miejsce grill pożegnalny i podsumowanie tej części 
wymiany. Dało się odczuć podekscytowanie 
wszystkich uczestników drugą częścią wymiany, w 
naszej szkole we wrześniu. Mamy nadzieję, na 
ciepłe przyjęcie naszych zachodnich kolegów z 
zagranicy, przez wszystkich uczniów naszego 
liceum, otoczmy ich serdecznym więzłem 
długoszowej rodziny. 

 
Tekst: Emilia Tokarczyk i Karolina Kozdrój, kl. 3c 













Panorama miasta 

Tankowce w porcie 



Hamburg – wietrzne miasto 



Lekcja niemieckiego 





Badminton z Panią 

Dyrektor 







Druga część wymiany odbyła się w Nowym Saczu 
w dniach 22-28.09.2017r.  Z chęcią 
zaprezentowaliśmy uroki naszych małopolskich 
okolic. Przedstawiliśmy młodzieży niemieckiej 
harmonogram naszych zajęć , w którym 
znalazły się m.in. zwiedzanie Nowego Sącza, 
cmentarza żydowskiego, dawnego getta, ruin 
zamku oraz wystawy mody historycznej. 
Niemcy mieli również możliwość zaznajomienia 
się z naszym liceum, podczas udziału w 
lekcjach, a później obudzenia w sobie talentów 
artystycznych w warsztatach plastyczno – 
tanecznych  w Pałacu Młodzieży w Nowym 
Sączu. 
(http://palacmlodziezy.pl/2017/09/27/zagranicz
na-wizyta-w-palacu-mlodziezy/) 



W środę całą grupą wyruszyliśmy zbadać tajemnicę 
Auschwitz i muzeum Schindlera oraz poprzez 
zwiedzanie oddać się urokowi naszego Krakowa. 
Dużym plusem całej wymiany był czas, który 
mogliśmy wspólnie z naszymi partnerami spędzić w 
gronie rodzinnym.  Udział w wymianie jest 
niezapomnianym przeżyciem, które zostaje na 
zawsze w naszej pamięci, daje nam wiele korzyści, 
takich jak: podszkolenie języków obcych, poznanie 
innej kultury i tradycji oraz najważniejsze – nowe 
znajomości, które często stają się przyjaźniami na 
całe życie. Z czystym sercem polecamy wszystkim 
uczniom naszego liceum wzięcie udziału w tym 
przedsięwzięciu, gwarantowana świetna zabawa ! 
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