Nasze wrażenia z wymiany niemieckiej
BURG 24-29 maja 2018r.:
24 maja wyruszyliśmy do Burga, małej miejscowości mieszczącej się
niedaleko Magdeburga. Każdy z nas zapoznał się ze swoimi kolegami z
Niemiec przez aplikację What's App. Osobiście nie mogłam doczekać się
momentu spotkania z Aileen (dziewczyną która mnie gościła). Kiedy tylko
mnie zobaczyła i uściskała i zapoznała z mamą która zrobiła to samo. Cała
wycieczka znczyła dla mnie bardzo dużo, poznałam nową przyjaciółkę, z
którą dzieliłam pasję i wspólnie plotkowałam, mimo pochodzenia z innego
kraju i mówienia w innym języku. W domu Aileen czułam się jak u siebie
wszyscy traktowali mnie jak domownika.Wycieczki, które były
przemyślane i bardzo interesujące, nauczyły mnie wielu interesujących
rzeczy. Na koniec wyjazdu wszyscy się popłakali i powiedzieli, że już nie
mogą doczekać się kolejnego spotkania. Bardzo polecam wymianę
niemiecką, nawet osobom które dopiero zaczynają przygodę z tym
językiem. Sama również uczę się go od 2 lat a dałam radę!!! Ta wymiana
zmieniła moje patrzenie na ludzi innych kultur i znalazłam przyjaciółkę, z
którą mam nadzieję, będę utrzymywać kontakt jak najdłużej się da.
Aleksandra Załuska klasa II B
Moim zdaniem na wymianie było super! Z Niemką, do której zostałam
dobrana, już przed wymianą złapałyśmy wspólny kontakt, więc nie miałyśmy
problemów z dogadywaniem się. Zaraz po przejechaniu ona wraz z rodziną
ciepło przyjęli mnie do domu oraz podarowali drobne prezenty, tak jak ja
im.Czułam wielką swobodę mieszkając u nich, gdyż traktowali mnie
dosłownie jak drugą córkę. Lia pokazała mi swoją szkołę i miasto Burg.
Bardzo podobało mnie się również to, iż z innymi Niemcami także złapałam
wspólny kontakt. Trzymaliśmy się razem, pomimo że prawie w ogóle się
nie znaliśmy. Moim zdaniem stworzyliśmy coś na kształt rodziny, ponieważ
nawet rodzinny dzień spędzaliśmy razem. Kiedy musieliśmy wracać do
Szczecina, wszyscy płakali, co ukazuje jak bardzo się przywiązaliśmy
wszyscy do siebie. Nie mogę się doczekać aż przyjadą do nas!
Sandra Burnat, 2b
Ta wymiana była dla mnie świetnym doświadczeniem!.Poznałam wielu
nowych ludzi i podszkoliłam swój niemiecki i angielski:) Na początku
obawiałam się, że z moja niemiecką partnerką się nie dogadamy, jednak

już w grudniu zaczęłyśmy ze sobą korespondować. Charlotte i jej rodzina
przywitali mnie bardzo ciepło, mimo, że nie zawsze się rozumieliśmy,
wszyscy starali się ze mną rozmawiać i mi tłumaczyć. Czas wolny
spędzaliśmy na spacerowaniu po Burgu, wyjazdach nad pobliskie jezioro
czy na spotykaniu się z innymi parami polsko-niemieckimi, z którymi też
złapałam bardzo dobry kontakt:). Rodzina starała się,żebym dobrze się z
nimi czuła i niczego mi nie brakowało. Stalismy się ze sobą tak zżyci,że
kiedy już wyjeżdżaliśmy wszyscy płakali. Teraz stale ze sobą piszemy i
snujemy plany na spotkanie we wrześniu:)
Barbara Tur, 2b
Na wymianie było bardzo miło. Zobaczyłam wiele ciekawych zabytków w
Niemczech, poznałam lepiej osoby mieszkające w kraju i ich kulturę oraz
Niemkę, z którą wcześniej pisałam. Wszystkie punkty wycieczki były
bardzo dobrze zaplanowane, więc nie dało się nudzić. Ja osobiście
poleciłabym wymianę osobom z mojej klasy, gdyż to były niezapomniane
chwile. Małym problemem była często komunikacja, ale z czasem można
było się do tego przyzwyczaić. Ogólnie cieszę się, że pojechałam z całą
grupą do Niemiec.
Natalia Cybulska, 7b
Coś takiego jak wymiana miedzy szkolna nie zdarza sie każdemu, nie każdy
ma okazje przeżyć takie cudowne chwile jakie przeżyłam ja. Czas
spędzony w Burgu wspominam bardzo dobrze, ludzie którzy mnie otaczali
byli bliscy złota. Samo miasto było jakby z filmu, nie często spotyka sie
tak piękne kamienice oraz tak cudowny klimat na ulicach miasta. Jedyne
co mogę zrobić to polecić to każdemu.
Kamila Franczewska, 7b
Na wymianie w Burgu podobało mi się bardzo podejście rodziców partnera
oraz jego samego, ludzie byli mili oraz miałam okazje sprawdzić swoje
umiejętności w języku niemieckim. Wyjazd bardzo fajnie zorganizowany
więc polecam tym co wahają się czy wziąć w tym udział, można zobaczyć
piękne miejsca a najważniejsze jest to że była dobra zabawa i wszyscy się
dobrze dogadywali. Nie obawiałam się raczej wyjazdu ale byłam ciekawa
czy będę potrafiła się dogadać i ile zrozumiem. Chwilami nawet można było
zapomnieć o szkole, ale minus jest taki że można sobie narobić zaległości i
potem niestety trzeba wszystko ponadrabiać co sprawia czasem kłopot

ponieważ dochodzą cały czas nowe rzeczy takie jak sprawdziany i klasówki
czy także kartkówki. Podsumowując bardzo dobry i wartościowy wyjazd.
Paulina Maroczkaniec, 7a
Wymiana, w której uczestniczyłam była niezwykłym doświadczeniem w
moim życiu. Poznałam zwyczaje obowiązujące w Niemczech oraz spędziłam
miło czas z nowo poznanymi osobami. Zwiedziliśmy przepiękny, zadbany
Burg oraz mieliśmy okazję wybrać się do parku z różnymi atrakcjami.
Pojechaliśmy również do Berlina gdzie zwiedziliśmy Parlament oraz
uczestniczyliśmy w zwiedzaniu na łodzi turystycznej.
Tonia Dębska, 7b
Były to dla mnie piękne chwile, poznałem wiele nowych wspaniałych ludzi,
niezwykle doznania
Kuba Wilczyński, 2b
Wymiana bardzo mi się podobała i na pewno bym poleciła taką przygodę
innym :) Najbardziej podobał mi się Berlin. Rodzina była bardzo miła i
bardzo się ciesze, że pojechałam na wymianę do Burga. Mam nadzieję, że
Niemcom także spodoba się Szczecin :)
Hania Dopierała, 7B
Na początku stres gromadził się z powodu języka: w jaki sposób będziemy
się z nimi porozumiewać. Jednak po krótkim czasie okazało się, że to
żaden problem. Przez większość dnia spędzaliśmy całą grupą przez co
mieliśmy możliwość poznać również resztę osób. Codziennie czekały na nas
nowe atrakcje.
Kinga Kusiowska, 7b

