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                                       Daniel Guzik – II MT 
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 Szymon Łagowski – kl. III TB 
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NIEDZIELA , 24. września 2017 
24th September 2017 (SUNDAY) 
 

Nadszedł dzień rozpoczęcia nowej przygody w projekcie. Nasi niemieccy partnerzy przylecieli 
samolotem do Krakowa, skąd ich odebraliśmy. Będąc w Krakowie mieli okazję poznać klimat 
żydowskiej dzielnicy Kazimierz, skosztować słynnej  zapiekanki  oraz poznać tajniki 
profesjonalnej fotografii. 
 
 
It was the beginning of our project. German friends flew to Cracow. The group of Polish 
students picked them up from the airport. They had a chance to visit the historical district of 
Cracow - Kazimierz, eat famous street food (ZAPIEKANKA) and try secrets of professional 
photography. 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK, 25. września 2017 

Monday, 25th September 2017 

  

Pierwszy dzień naszego projektu 

Przed przybyciem naszych gości rozpoczęliśmy przygotowania; podzieliliśmy się zadaniami, 
zakupiliśmy prezenty. Naszych gości powitaliśmy w mediatece, gdzie zorganizowana została 
wystawa i ekspozycja poświęcona historii naszego projektu pt. "Pierwsze spotkania- 
wspomnienia". Po uroczystym powitaniu rozdaliśmy im prezenty, a następnie zaprosiliśmy 
naszych gości na małą wycieczkę po szkole. Potem powróciliśmy do mediateki, aby rozpocząć 
pierwsze zadanie w tym projekcie: mieliśmy się zapoznać - działając w grupach. 
Otrzymaliśmy następujące zadanie: wykonać sportowe wyposażenie wykorzystując proste 
materiały, takie jak gazety, taśmy, pudełka. Był to dla nas śmieszny i ciekawy sposób 
zapoznania się.  Następnie pokazaliśmy Niemcom nasze miasto - Suchę Beskidzką. Byliśmy w 
Zamku Suskim (na tzw. "Małym Wawelu"), w Karczmie Rzym, suskim Kościele i w piekarni 
„Machaczka”. Po zwiedzaniu byliśmy zmęczeni (pokazano na jednym ze zdjęć), 
zdecydowaliśmy się więc na przerwę na hali gimnastycznej. Po odpoczynku rozpoczęliśmy  
grę: „W cztery ognie” oraz w siatkówkę. Po zakończeniu zajęć sportowych  poszliśmy na 
pyszną  pizzę. 

 

The first day of our project 

Before the arrival of our guests we started some preparations. We prepared the exhibition 
connected with our project.  We met our friends from Germany in school library where they 
could see the above mentioned exhibition. It was our "first meeting". We gave them some 
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gifts then we invited our guests for a small trip around school. Then we returned to library to 
start the classes. Our task was to make some sport  equipment using simple materials like 
newspapers ,tapes cardboard boxes or. It was quite funny for us. After that we went to visit 
the most interesting places in Sucha Beskidzka. We visited The Small Wawel (the Castle in 
Sucha Beskidzka), the tavern Rome and the church. After this short trip we were really tired 
(as one of the pictures shows) so we decided to have a short break. After the rest we started 
playing some sport games. At the end of day we went to the pizzeria . 
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WTOREK, 26. września 2017 

Tuesday,26th September 2017 

 

Drugiego dnia (wtorek) pojechaliśmy na wycieczkę do Babiogórskiego Parku Narodowego do 
Zawoi. Pani przewodniczka opowiedziała nam o zwierzętach i roślinach występujących w 
parku narodowym. Następnie oglądaliśmy film na temat naszego parku Zawojskiego. Film 
ukazywał piękne widoki z Babiej Góry. Później nasza grupa otrzymała zadanie do wykonania, 
którego celem było odnalezienie wskazanych miejsc i zebranie znajdujących się tam medali z 
pomocą specjalistycznego GPS-a. Wszyscy z zapałem wyruszyli w głąb lasu. Popołudnie 
spędziliśmy również w Zawoi na wspólnym biesiadowaniu przy ognisku. Bardzo zżyliśmy się 
tego dnia. 

 

On the second day (Tuesday) we took a trip to The Babiogórski National Park in Zawoja. Our 
guide told us some information about animals and plants occurring in the national park. 
Then we watched a movie about our the park. The film showed beautiful views from the 
Babia Gora region. Then our group got a task to find the places and gather the medals by 
using GPS. In the afternoon we gathered together around the bonfire. Everybody had a good 
time. 
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ŚRODA, 27. września 2017 

Wednesday, 27th September 2017 

 

W trzecim dniu wymiany każdy z polskich uczniów miał za zadanie zająć się swoim gościem z 
Niemiec. Zdecydowaliśmy się podołać temu zadaniu w trójkę. Każdemu z nas został 
przydzielony kolega z Niemiec. Na początku postanowiliśmy zacząć dzień sportowym 
akcentem, grając na boisku w koszykówkę. Następnie udaliśmy się do pobliskiego miasta 
Wadowice. Oczywiście w międzyczasie zgłodnieliśmy, zdecydowaliśmy więc wstąpić do 
miejscowego baru. W Wadowicach zwiedziliśmy kościół i zabraliśmy naszych kolegów z 
Niemiec do cukierni, której bywalcem był sam Jan Paweł ll. Najedzeni kremówkami poszliśmy 
do kręgielni , gdzie świetnie się bawiliśmy. Jednak małym zaskoczeniem było to, że jednemu z 
nas komputer źle podliczał punkty, dzięki czemu wygrał z dużą przewagą . Ostatnim punktem 
dnia był grill w domu  naszego kolegi. Tam zakończyliśmy dzień grą w bilard. Myślę , że był to 
ciekawie i zabawnie spędzony dzień,  a nasi goście będą go miło wspominać. Pozostali 
koledzy również świetnie zajęli się gośćmi, o czym rozmawialiśmy następnego dnia podczas 
wycieczki do Krakowa. 

 

On the third day of our students’ exchange each Polish student was supposed to organize 
something for his or her German student. We decided to deal with this task in three. 
Everyone was responsible for one German student so we were six people. 

First we started the day playing basketball on the local basketball court. Next we went to a 
nearby town, Wadowice. We got hungry in the meantime. So we went to a fast food 
restaurant and had dinner. In Wadowice we visited a church. Then we thought that it would 
be a good idea to take our guests to a café, where John Paul II himself had cream- cookies.  
After that we  we went bowling. We had there a lot of fun despite the fact that the computer 
scored the points wrongly to advantage one of our friends. In this way he managed to win 
the round. At the end we organized a barbecue . We had grilled sausages and played billards. 
In my opinion, it was an interesting and funny day and our guests will keep it in memory. 
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CZWARTEK, 28. września 2017 

Thursday, 28th September 2017 

 

W czwartek udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa. Trasę pokonaliśmy autokarem. W 
pierwszej kolejności oglądaliśmy Barbakan i Bramę Floriańską. Następnie zwiedziliśmy Stary 
Rynek i oglądaliśmy z podziwem wnętrze Kościoła Mariackiego. Później zwiedziliśmy jeszcze 
słynne Sukiennice Krakowskie. Kolejną  z atrakcji było przejście Trasą Królewską na Wawel 
oraz zwiedzanie Wawelu i katedry Wawelskiej. W chwili wytchnienia w samo południe 
jedliśmy tradycyjne krakowskie precle. Wczesnym popołudniem zjedliśmy pyszny obiad – były 
to różne rodzaje pierogów w restauracji "Kuchnia u Babci Maliny". Po sytym obiedzie 
przejechaliśmy autokarem do historycznego Muzeum Schindlera ("Fabryka Emalia Oskara 
Schindlera"), które zwiedzaliśmy. Wieczorem mieliśmy czas na wspólną integrację na 
krakowskim Rynku. Ten dzień zbliżył nas do siebie. 

 

On Thursday we went on a trip to Cracow , we got there by coach. Firstly we saw  the 
“Barbakan'' and the Floriańska Gate. Secondly we visited the Main Square and we saw the 
inside of the Mariacki Church which is really beautiful. The Cracow Cloth Hall was the next 
point of our trip. Furthermore we went through King's Street to the Wawel Castle and we 
visited it including The Cathedral. At midday we ate traditional pretzels. Afterwards we ate 
diffrent kinds of dumplings in “Kuchnia u Babci Maliny”- Restaurant. After delicious dinner we 
went to historical museum -,,Fabryka Emalia Oskara Schindlera''. We were sightseeing and 
listening to some interesting stories. After all we had some time to integrate. We became 
friends for years. 
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PIĄTEK, 29. września 2017 

Friday, 29th September 2017 

 

Piątek był przedostatnim dniem spędzonym z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. 
Uroczyste zakończenie odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej, po  czym 
razem z gośćmi mieliśmy możliwość przeczytania fragmentów „Wesela” autorstwa 
Stanisława Wyspiańskiego w języku ojczystym oraz przekładzie na język Niemiecki. 
Następnie pracując w grupach tworzyliśmy plakaty opisujące nasz wspólnie spędzony czas. 
Podczas tego zadania musieliśmy wykazać się umiejętnością współpracy i komunikacji. Był to 
czas intensywnej pracy nad ewaluacją projektu. Musieliśmy wówczas podsumować nasze 
wspólne spotkanie za pomocą obrazków i piktogramów. Podczas tej wytężonej pracy 
wspólnie doszliśmy do wniosku, że był to bardzo intensywny i owocny czas współpracy 
młodzieży z dwóch krajów. Popołudniu młodzi Niemcy spakowali swoje rzeczy, prezenty oraz 
zakupione prezenty, aby jutro bez pośpiechu wyruszyć w powrotną drogę do ojczyzny. 

 

Friday was the day before last with our friends from Germany. 

The festive closing of our project was in the Library in Sucha Beskidzka. 

After that we had  a chance to read extracts of “The Wedding” by Stanisław Wyspiański in 
our native language as well asin German. Next, we worked in groups preparing posters. 
During that experience we had to use our cooperation and communication skills. 
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Tekst: Uczniowie - uczestnicy projektu 
 (przy wsparciu Pań - Marty Kwak i Marty Wajdzik-Małysy) 

 

 


