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Dzień 1 
W piątek zniecierpliwieni czekaliśmy na przyjazd naszych
niemieckich koleżanek i kolegów. Gdy dotarli do celu, zrobiło
się małe zamieszanie. Każdy chciał powitać swojego
partnera wymiany. W szkole czekał poczęstunek
przygotowany przez rodziców. 
Później każdy uczeń zabrał swojego gościa do domu.

Dzień 2
W sobotni poranek spotkaliśmy się w szkole. Rozegraliśmy krótki przyjacielski mecz w hali
gimnastycznej. 
Następnie udaliśmy się do siedziby Pienińskiego Parku Narodowego. Pani przewodnik
wyświetliła nam krótki film o regionie i opowiedziała jego historię. 
Potem zwiedziliśmy stary parafialny kościół p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad
Dunajcem oraz zabytkowy kościółek p.w. św. Marcina w Grywałdzie.    c.d. s. 2 
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Dz. 2  (c.d.)
Dyrektor Szkoły, p. Krzysztof Koper, zapoznał nas z ich historią. 
P. Anna Bieryt tłumaczyła naszym gościom wszystko na język niemiecki. 

W międzyczasie zjedliśmy pyszne lody. 

Po południu niemieccy uczniowie mieli możliwość zwiedzenia naszej szkoły,
w której zorganizowane zostały dla nich zajęcia malowania na szkle,
przeprowadzone przez nauczycielkę plastyki, p. Ewę Majerczak. Mogliśmy
wykazać się naszą twórczością, a wykonane prace podarować naszym
gościom. Spotkaliśmy się także z pienińskim artystą ludowym p. Janem
Kubikiem, który ciekawie opowiada, śpiewa, gra na skrzypcach, basach i
trombicie, a także szyje i sam ozdabia haftami stroje ludowe.
Dzień zakończyła wspólna dyskoteka.

Dzień 3
Niedziela. Poranną atrakcją tego dnia był spływ Przełomem Dunajca. Flisacy
zabrali nas w wyjątkową podróż, poprzez teren Pienińskiego Parku
Narodowego. Tłumaczeniem na języki obce zajęły się panie Anna Bieryt i
Jolanta Klimek. Piękny widok pozostanie na długo w pamięci uczestników
wymiany.
Po południu zaś czekała nas wizyta w Uzdrowisku Szczawnica i dawnej
cerkwi grekokatolickej p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaworkach. 
Wiele radości przyniosła nam także wędrówka do Wąwozu Homole, wzdłuż
malowniczych skał i dzikiej przyrody wąwozu. 

Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do domów. Wieczór spędziliśmy z
przyjaciółmi, wspólnie dopingując drużynę niemiecką na Mistrzostwach
Świata.

Dzień 2

Dzień 3

Zabytkowy kościółek p.w. św. Marcina w Grywałdzie

Spływ Przełomem Dunajca
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Dzień 4
W poniedziałek spotkaliśmy się w szkole. Panie Anna Biel, Wiesława
Dolańska, Jolanta Klimek i Ewa Mastalska przygotowały wraz z uczniami
ciekawe lekcje biologii, geografii, języka angielskiego i fizyki. Kulminacyjnym
punktem programu był „Dzień promocji zdrowia” w języku polskim i
angielskim przygotowany przez p. Bożenę Chlebek i p. Monikę Regiec.
Przekaz zaproszonych na ten dzień dietetyczek na język angielski
tłumaczyła pani Barbara Haś. Główną nagrodą w konkursie, przygotowanym
i prowadzonym w języku angielskim przez naszą koleżankę Agatę Gabryś,
były soczyste owoce. 
Na zakończenie spotkania uczniowie, pod kierunkiem pani Kingi
Pawłowskiej, przedstawili nam zmienioną wersję „Kopciuszka”. 
Po południu wyruszyliśmy na wycieczkę do gotyckiego zamku rycerskiego
w Czorsztynie . 

Dzień 5
We wtorek czekała nas kolejna, niezapomniana i pełna wrażeń, wycieczka.
Odwiedziliśmy Kraków. 
Na początku zwiedziliśmy Wawel, Sukiennice, Katedrę Zygmunta oraz
Barbakan. 
Po kilku godzinach wspólnie udaliśmy się busem do Fabryki Schindlera.
Wychodząc z niej, niektórzy mieli łzy w oczach. 
Następnie, w galerii handlowej Bonarka, uczniowie mieli dwie godziny
wolnego czasu. Większość w pierwszej kolejności pobiegła coś przekąsić, a
reszta robiła zakupy. 

Nasze koleżanki i koledzy z Niemiec byli zachwyceni spędzonym dniem.
Około godziny 18:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. W czasie podróży
dużo ze sobą rozmawialiśmy i doskonaliliśmy umiejętności językowe.

Dzień 4

Dzień 5

Na zamku rycerskim w Czorsztynie

W Krakowie
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Dzień 6
W środę przygotowywaliśmy projekty oraz prezentację o kolejnych dniach
wizyty w Polsce. 
Podczas jednej lekcji uczniowie z Niemiec mieli okazję wspinać się po
ściance, zagrać w piłkę nożną lub koszykówkę. 
Później zjedliśmy obiad przygotowany przez rodziców. 

Następnie pojechaliśmy do Niedzicy. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
tamtejszy Zamek Dunajec.To właśnie tutaj kręcono zdjęcia do seriali
telewizyjnych „Janosik“ i "Wakacje z duchami". 
Odwiedziliśmy także Zaporę i Elektrownię Wodną w Niedzicy. Tego dnia
pogoda nam dopisywała, więc wzięliśmy udział w rejsie spacerowym „Białą
Damą" po Jeziorze Czorsztyńskim. 
Następnie udaliśmy się do naszych rodzin. 

Dzień 7
Ostatni dzień – czwartek był dniem rodzinnym. Mieliśmy czas do własnej
dyspozycji, który wykorzystaliśmy na pokazanie gościom naszych terenów.
Wielu uczestników udało się ze swoimi partnerami na wycieczkę na Trzy
Korony. 

Wieczorem spotkaliśmy się w szkole na pokazie i krótkim kursie tańców
ludowych. 
Dokonaliśmy również podsumowania projektu. 

Potem, przy pożegnalnym ognisku, zorganizowanym przez rodziców, nie
było końca uściskom, łzom oraz ciepłym słowom. Pod koniec wymiany dwie
różnonarodowe grupy tworzyły jeden zgrany zespół. Żal było się rozstawać.
Wspomnienia na pewno pozostaną nam na całe życie.

Opiekunami grupy
niemieckiej były panie
Anja Luge i Sabine
Lapp, nauczycielki
języka angielskiego,
grupy polskiej - panie
Anna Bieryt,
nauczycielka języka
niemieckiego i Barbara
Haś, nauczycielka
języka angielskiego.
Teksty i zdjęcia -
uczestnicy wymiany.
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„Białą Damą" po Jeziorze Czorsztyńskim

Dzień 7

Przed wejściem do zamku w Niedzicy
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