kilka słów od uczestników
Opinie uczestników:
Początkowo wszyscy odczuwaliśmy strach przed nowym…… Nowy język, kraj, kultura, obyczaje.
Jednak już po pierwszych chwilach spędzonych w Niemczech strach nas opuścił. Wspaniali ludzie,
miła atmosfera oraz chęć porozumienia się pokonała wszystko. Wymiana ta stworzyła niesamowite
emocje do końca życia. Każdy dzień był pełen rozrywek. Nie było czasu , aby się nudzić .Z
pewnością największym przeżyciem dla wszystkich był Europa Park. Tego wyjazdu nie da się
zapomnieć. Teraz tylko czekamy , aby przyjąć naszych znajomych i przyjaciół równie miło jak oni
nas. Dominika – II L.
Wycieczka zorganizowana wspaniale! Było to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale również
możliwość poznania nowych osób. Program wycieczki był na wysokim poziomie. Doświadczenie to
zmieniło we mnie sposób postrzegania różnych aspektów naszego życia. Jestem bardzo zadowolony
, że mogłem uczestniczyć w wymianie. Przywiozłem z niej nie tylko bogaty bagaż doświadczeń , ale
również wspomnień. Piotrek – II C
Wymiana uczniowska z Esslingen była okazją do poznania kultury życia w Niemczech oraz ich
gościnności . W czasie pobytu poznałem wielu sympatycznych ludzi. Zwiedziłem niesamowite
miejsca oraz poszerzyłem swoje horyzonty. Według mnie wymiana młodzieży jest super okazją do
poznania się młodych ludzi , takich jak ja. Wspominam tę przygodę z uśmiechem na twarzy i na
pewno z przyjemnością bym ją powtórzył. Patryk – III F
Wyjazd do Esslingen był jedną z większych przygód mojego życia. Zobaczyłam tam zupełnie inny
poziom życia, kulturę czy normy społeczne. Mieliśmy szczęście z pogodą, było ciepło i słonecznie.
Nie mogłam doczekać się ponownego spotkania z Corinną, która poznałam przed rokiem i przez
cały rok utrzymywałyśmy kontakt. Mimo długiej podróży , wyjazd był bardzo udany. Nasze kontakty
były otwarte i szczere. Monika – II F
………….. Czas tam spędzony był najfajniejszą przygodą mojego życia. Każdemu polecam
uczestniczenie w takim wydarzeniu. Paula – IV C
……. Poznałem wielu nowych ludzi oraz zwiedziłem wiele ciekawych miejsc. W mej pamięci na długo
pozostanie pobyt w Europa – Parku. Bardzo podobało mi się także Muzeum Mercedes – Benz. Dzięki
tej wymianie mogłem zwiedzić wiele ciekawych miejsc i na chwilę oderwać się od maratonu
maturalnego, który odbędzie się już za tydzień. Mateusz- IV C
Bardzo cieszę się , że pojechałam na wymianę do Esslingen. Mój pobyt rozpoczął się rodzinnym
śniadaniem, a później całą rodziną poszliśmy na mecz piłki ręcznej, w którym grała moja partnerka
– Jenny. Bardzo podobała mi się integracja podczas gry miejskiej. Najlepiej bawiliśmy w EuropaParku. To był ciekawie i mile , a czasem nawet szalenie spędzony czas. Marta – IV C

