
Jesteśmy, jak na razie, na czwartym dniu wymiany polsko-niemieckiej, dzisiaj jest czwartek. 

Aktualnie przebywamy na Międzynarodowej Lekcji Informatyki, gdzie piszemy o naszych 

doznaniach dotyczących planu wcześniej wspominanego projektu. Dotychczas wymiana 

bardzo mi się podoba, nawiązujemy ważne kontakty na przyszłość, zdobywamy nowe 

znajomości i nie są to zwykłe znajomości, lecz są one międzynarodowe. Uczymy się między 

innymi o czyjejś kulturze, o której prawdopodobnie, nigdy w ten sposób nie myśleliśmy. 

Łamiemy stereotypy oraz pokazujemy Polskę od kompletnie innej strony, możemy w końcu 

sprawdzić w praktyce nasze zdolności językowe.  

W poniedziałek odebraliśmy naszych nowych znajomych spod dworca w Lesznie, poznaliśmy 

się i zmierzyliśmy w stronę ich nowych dotychczasowych domów. We wtorek, poszliśmy na 

spotkanie z panią burmistrz oraz na spotkanie ze starostą, a następnie udaliśmy się w kierunku 

Kościołów: św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Kościoła Bożego Ciała. W środę, natomiast, 

mieliśmy rozmaite zajęcia, aby się zintegrować. Mieliśmy zajęcia z Panią Sajdak, które 

zorganizowała, by się rozgrzać do następnej gry, czyli podchodów. Zjedliśmy również pizzę w 

szkole. Wieczorem wszyscy poszliśmy na kręgle, było na nich niezwykle zabawnie, nikt nawet 

tego się nie spodziewał. Wracając do dzisiejszego dnia, byliśmy już na dwóch warsztatach: 

biologicznych oraz fizycznych. Dzisiejszy dzień był dla mnie, jak na razie, najciekawszy. 

Robiliśmy różnego rodzaju doświadczenia oraz mieliśmy bardzo interesujące, i pouczające 

zabawy. Na jutro, czyli w piątek zamierzamy jechać prywatnie do Leszna, do restauracji, aby 

jeszcze lepiej się poznać, a w sobotę oraz w niedziele planowo jedziemy do Wrocławia. 

Do teraz, mam niezwykłe wspomnienia dotyczące naszej szkolnej wymiany. Na pewno 

pozostaną ze mną na bardzo długo. W następnym roku na pewno wezmę znowu udział w tym 

projekcie.  

Ada 

Deutsch-PolnischerAustausch 

Fuerunsbegann der Austauschum 8 Uhrmorgens. Wir 

trafenunsamHerzbergerHautbahnhofundstiegen in den Zug 

RichtungBraunschweig. Nacheiner 8 stuendigenFahrt kamen wir amBahnhof in 

Leszno an. Dortwurden wir von unserenAustauschschuelernempfangen. Wir 

fuhrennachGoraundgingendortzunaechst in einRestaurant. Dortlernten wir 

dannunsereAustauschschuelerbesserkennen. Danach machten wir 

einenNachtspaziergangdurchGora. Danachwurden wir in 

unsereGastfamilienaufgeteiltunddann war der erste Tag bereits vorbei. 
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