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Elena 

Am Mittwochmussten wir um 10.00 Uhr in der Schulesein. Dortgab es 

einenMusikworkshopund wir habengetanzt. Danach haben wir zusammen 

gegessenundanschließend haben wir einSpielgespielt. Danach hatten wir 2 StundenPause, 

einpaar von unsgingendurchdie Stadt haben im Park gewartet. Um 16.00 Uhrsind wir 

bowlengegangen. Am Abendgingen wir wiederdurchdie Stadt undhaben zusammen gegessen. 

ZumSchlusswarennocheinpaar von unsbei Filip und wir spielteneinSpiel. Es war 

einlustigerAbendlol 

Wednesday, we had to be at 10 a.m. atschool. There was a musicworkshop and we 

danced,afterthat  we atetogether and then we played a game. Afterthat we had 2 

hoursfreetime, some of us went throughthe city and waited in the park. At 4 p.m. we went 

bowling. In the evening we went for a walk again and atetogether. In the end, a few of 

usvisited Filip and we played a gamelol 

W środę musieliśmy być w szkole do 10. Mieliśmy warsztaty muzyczne i tańczyliśmy, później 

zjedliśmy razem i graliśmy w grę. Potem mieliśmy 2 godziny wolnego, część z nas przeszła się 

po mieście i siedziała w parku. O 16 poszliśmy na kręgle. Wieczorem znów poszliśmy na spacer 

i razem usiedliśmy do kolacji. Na koniec poszliśmy grupą do Filipa i zagraliśmy w grę lol. 

 

Gosia 

Uczniowie z wymiany przyjechali do Leszna ok 17. Od razu po odebraniu ich z dworca 

pojechaliśmy do restauracji „Stare Kino” gdzie zjedliśmy kolację. Podczas kolejnych dni wiele 

czasu spędzaliśmy razem, albo w szkole na różnych warsztatach, albo podczas wolego czasu w 

grupie. Często chodziliśmy po mieście lub spotykaliśmy się u kogoś, na przykład w środę u 

Filipa kiedy graliśmy razem w grę. Jest już czwartek a mam poczucie jakby wymiana dopiero 

się zaczęła. Czas mija szybko gdy miło się go spędza a ja świetnie dogaduje się z niemiecką 

grupą i mam nadzieję, że reszta wymiany minie równie przyjemnie.  

The exchange studentsarrived in Leszno atabout 5 pm. Right afterpickingthemup we went to 

a restuarantcalled „Stare Kino” where we had dinner. During the followingdays we spent a lot 

of timetogether, either in schoolduringmultipleworkshopsorourfreetime. We 

oftenwalkedaround the cityor met atsomeone’shouse, for exampleFilip’swhere  we played a 

gametogether. It’sThursdayalredy and I feellike the exchange hasjustbegun. Time goes by 

quicklywhenyouhavefun and I reallyenjoy the German group and I hope the rest of the timeis 

as good as ithasbeen.  

DieAustauschschüler kamen gegen 17.00 Uhr in Leszno an. Direktnachdem wir sieabholten, 

fuhren wir zudemRestaurant „Stare Kino”, wo wir gemeinsam aßen.  Während  den 

nächstenTagenverbrachten wir sehrvielZeit zusammen, in der 

SchulewährendzahlreichenWorkshopsund in unsererFreizeit. Wir gingenoftdurchdie Stadt 



odertrafenunsbeijemandem, zumBeispielbei Filip, wo wir zusammen einSpielspielten. Es 

istschonDonnerstagund ich fühle mich, alsob der Austauscherstbegonnenhat. 

DieZeitvergehtsoschnellwennmanSpaßhatund ich mag diedeutscheGruppesehrund ich hoffe, 

dass der Rest der Zeitgenausoschönwird wie sieschon war. 

 

 

 


