
NIEDZIELA – 03. czerwca 2018– PIERWSZY DZIEŃ POBYTU W
NIEMCZECH (Rodalben) W RAMACH POLSKO – NIEMIECKIEJ WYMIANY

MŁODZIEŻY



Rano, skoro świt spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi po raz drugi. Ucieszyło nas ponowne 
spotkanie; gospodarze zabrali nas na pole do mini-golfa.

Gra w mini golfa dostarczyła nam wiele zabawy .

Myśleliśmy, że ciężko będzie nam pokazać lepszą grę, jednak  to się udało ;-) Niemieccy uczniowie byli 
zaskoczeni.



Następnym przystankiem w wycieczce było centrum sportowe. Towarzyszący nam nauczyciele I 
burmistrz miasta Rodalben wytłumaczyli nam zasady  gry w „kręgle klasyczne”; urządziliśmy więc 



turniej.



Podczas zawodów dostaliśmy szybkie i smaczne drugie śniadanie.





Kiedy skończyliśmy grę wróciliśmy do schroniska Hilschberghaus (tam nocowaliśmy). Nasi koledzy z 
wymiany dotrzymali nam towarzystwa. Kiedy dotarliśmy na miejsce zaczęliśmy grać w karty. Po 
zakończonej  grze zrobiliśmy sobie przerwę na kebaba, po czym znów graliśmy w karty do zmierzchu 



To był ciekawy dzień który otworzył wspaniały tydzień w Niemczech.

 



 Early in the morning we met our friends. We were glad to see them again and  they took us for short 
walk to crazy golf course .

It was a great attraction with our friends.

We thought that it would be hard to show beat the German friends but we managed to do it. They were 
very surprised.



They took us to the Rodalben’s  sport center . The mayor and teachers who were involved in the project 
met us there and they explained to us how to play classical bowling . We organised the tournament 



there .



During  the play we had the brunch.                                                 .





When we finished game we returned to the Hilsberghaus hostel. Our friend came with us. When we 
reached our destination we started to play cards . Then our German friends brought  kebabs for us .It 
was really tasty . When we ate we played cards . It was a great day which opened the wonderful week 



in Germany.
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