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W dniach od 4 czerwca do 11 czerwca 
uczniowie naszej szkoły brali udział w 
wymianie z Niemcami.   
Naszą szkołą partnerską jest 
Elisabeth – Selbert – Schule w Hameln. 
Hameln to miasteczko położone w 
północnych Niemczech. 

CZĘŚĆ 1 - HAMELN 



O godzinie 7 rano we wtorek byliśmy 
już na miejscu. Po przyjeździe 
udaliśmy się do szkoły gdzie zjedliśmy 
posiłek i przywitaliśmy się 
z naszymi partnerami. 
Następnie poszliśmy zwiedzać Hameln. 
Wraz z szczurołapem poznaliśmy 
legendę o szczurach i dzieciach 
wyprowadzonych z miasta. Po 
spacerze przyszedł czas na zawody 
sportowe. 



Kolejnego dnia udaliśmy się wraz z partnerami na lekcje. Pozwoliło nam to 
poznać system nauczania w Niemczech oraz zintegrować się z nimi poprzez 
przeróżne gry i zabawy. A także dowiedzieć się na czym polega zawód, którego 
uczą się w szkole. Następnym punktem było zwiedzanie muzeum w Hameln oraz 
obejrzenie przepięknego musicalu w samym centrum miasteczka. 



Na sam koniec dnia miało 
miejsce spotkanie przy 
grillu. Był to czas zabaw, 
których nauczyliśmy 
naszych niemieckich 
kolegów oraz poznawania 
nowych ludzi. Jest to przez 
nas najbardziej mile 
wspominany czas, 
spędzony w Niemczech. 



We czwartek 
zwiedzaliśmy Hanower. 
Odwiedziliśmy urocze 
Ogrody Królewskie – 
Herrenhäusen Gärten, 
obejrzeliśmy makiety 
Hanoweru z 1939r. 
 i 1945r. oraz 
podziwialiśmy panoramę 
miasta z Turmauffahrt 
Neues Rathaus. 







W piątek musieliśmy wcześnie wstać, ponieważ czekała 
nas długa podróż   z przesiadkami do Hamburga. Ale 
zdecydowanie było warto! Cudowne widoki oraz długi 
odpoczynek na statku – to czekało nas na miejscu. Pogoda 
nam dopisała i wszyscy z Hamburga „przywieźli” ze sobą 
piękną opaleniznę. 





Weekend spędziliśmy z rodzinami. 
Wszyscy się świetnie bawili, odkrywając 
coraz to piękniejsze miejsca 
w Niemczech. 
Jedni z nas czas spędzili 
nad jeziorem, inni w Detmold 
lub zwiedzając wyjątkowy 
Zamek Marienburg. 



Pomnik Arminiusza Hermana 
oraz Vogelpark Heiligenkirchen w Detmold 



Zamek Marienburg koło Nordstemmen 
w Dolnej Saksonii 



W niedzielę z ogromnym bólem musieliśmy 
pożegnać się z rodzinami i naszymi 
partnerami, z którymi tak dobrze się 
bawiliśmy przez ostatni tydzień. Ze łzami w 
oczach podziękowaliśmy im za wszystko, 
wsiedliśmy do pociągu i ruszyliśmy 
w drogę powrotną 





CZĘŚĆ 2 – NOWY SĄCZ 

W dniach 20-27 września 2018r. Odbyła się druga część 
wymiany polsko – niemieckiej.  
Późnym czwartkowym wieczorem 20 września powitaliśmy 
naszych partnerów w Nowym Sączu. 



W piątek oprowadziliśmy naszych kolegów 
i koleżanki po naszej szkole oraz 
spotkaliśmy się z naszym Dyrektorem. 
Następnie udaliśmy się do Szczawnicy, 
gdzie miło spędziliśmy czas płynąc tratwą 
bądź jeżdżąc na rowerach. 





Weekend należał do nas i do naszych rodzin. Ten czas spędziliśmy  
w Krynicy- Zdroju, Zakopanem, Piwnicznej – Zdroju, nad Jeziorem 
Rożnowskim  oraz oczywiście pokazując naszym partnerom miejscowości, 
w których mieszkamy. 
 

Lodowisko w Krynicy -Zdroju 

Góra Parkowa w Krynicy - Zdroju 



Pijalnia wód w Piwnicznej - Zdroju 

Zakopane 



Jezioro Rożnowskie 

wycieczka rowerowa 



Nauczyciele wybrali 
się w weekend do 
Krakowa i odwiedzili 
grób naszego 
patrona – Jana 
Długosza. 



W poniedziałek  grupa niemiecka wybrała się do szkoły specjalnej  
w Nowym Sączu, a potem wszyscy razem wybraliśmy się na 
zwiedzanie miasta. Około godziny 16 mieliśmy również warsztaty, 
dotyczące historii Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. 





We wtorek wczesnym rankiem 
wyruszyliśmy do Auschwiz – Birkenau.  
Tam złożyliśmy kwiaty  
i zapaliliśmy znicz. Po zwiedzaniu 
udaliśmy się na warsztaty. 





Późnym wieczorem 
zakwaterowaliśmy 
się w naszym 
hostelu w Krakowie 
i zjedliśmy 
obiadokolację. 



W środę cały dzień 
zwiedzaliśmy Kraków. 
Byliśmy również w 
Muzeum Schindlera. 
 A wieczorem 
wybraliśmy się na 
pożegnalną kolację. 







W czwartek rano nadszedł 
moment pożegnania. Było nam 
bardzo ciężko się rozstać, bo 
spędziliśmy wspólnie 
niezapomniany czas. Ale 
wszyscy mamy nadzieję, że 
kiedyś się jeszcze spotkamy  
i będziemy mogli porozmawiać. 



Prezentację przygotowała: 

 Natalia Padula kl 3g 
Zdjęcia:  

uczestnicy wymiany 
 
 


