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Nasz ośrodek



Dzień 1

O godzinie 12:40 mieliśmy pociąg z Białegostoku do Kętrzyna z 

Kętrzyna pojechaliśmy busem do Rodowa - naszego docelowego 

miejsca pobytu. Dotarliśmy tam ok. 16:30.

Gdy przyjechaliśmy dostaliśmy klucze do pokoi (po 3,4 osoby w 

pokoju) mieliśmy czas na rozpakowanie się i o godzinie 18:30 

dostaliśmy kolację po czym zostało rozpalone ognisko.

Pomimo zmęczenia bawiliśmy się świetnie, śpiewaliśmy piosenki w 

różnych  językach z niecierpliwością wyczekując i wypatrując grupy 

niemieckiej.

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że od razu po ich przyjeździe 

dołączyli do nas przy ognisku i resztę wieczoru spędziliśmy razem 

przy wspólnym śpiewaniu.

Około godziny 23:00 wróciliśmy do pokoi.





Dzień 2 

Pierwszym punktem tego dnia było wspólne śniadanie. Po posiłku 

mieliśmy zbiórkę, po której  udaliśmy się do Sali konferencyjnej gdzie 

opiekun naszej niemiecko-polskiej grupy pan Jasik zorganizował 

nam grę zapoznawcza zwaną „zig zap”. Wszyscy bawiliśmy się 

naprawdę świetnie. Następnie pisaliśmy listy na temat swoich obaw, 

oczekiwań związanych z tą wymianą.

O godzinie 14 zjedliśmy obiad po czym Paula i Justyna prezentowały 

naszą szkołę natomiast dziewczyny z niemieckiej grupy opowiedziały 

nam o swojej szkole.

Po zaprezentowaniu szkół zostaliśmy podzieleni na  grupy polsko-

niemieckie do tworzenia puzzli.

Po bliższym zapoznaniu się z członkami swojej grupy 

przystąpiliśmy do rozdzielania obowiązków, po czym poszliśmy na 

kolację.

Po kolacji mieliśmy wolny czas do godziny 20 po którym zaczęliśmy 

oglądać film pt. „Walkiria”.

Gdy film się skoczył poszliśmy do pokoi.





Dzień 3 

Tego dnia śniadanie było o 8:00 a o godzinie 9:00 siedzieliśmy już w 

autokarze i byliśmy w drodze do Świętej Lipki. Na miejscu  pan Jasik 

opowiedział nam historię powstania bazyliki w języku polskim a pani 

prof. Karczewska przetłumaczyła ją na język niemiecki. Byliśmy 

bardzo rozczarowani ponieważ koncert organowy został odwołany z 

powodu renowacji organów. 

Następnie pojechaliśmy do Wilczego Szańca tam zostaliśmy  

podzieleni na dwie grupy niemiecką i polską i zaczęliśmy zwiedzanie 

z miłą panią przewodnik, która bardzo ciekawie o wszystkim 

opowiadała. 

Po około 2 godzinach wróciliśmy do autokaru. Następnie udaliśmy 

się na spotkanie z pastorem, który opowiedział nam dokładnie o 

swojej wierze, o tym jak ludzie traktują ewangelistów. Na koniec 

wizyty w Kościele wszyscy modlili się w swoim języku i wyznaniu.

Następnie mieliśmy 30 min czasu wolnego, po którym pojechaliśmy 

do „Lidla” i wróciliśmy do ośrodka na smaczną kolacje.

O godzinie 20:00 odbyła się dyskoteka, która trwała do 23:15.





Dzień 4 

Tego dnia śniadanie było o godzinie 9:00, a potem    

kontynuowaliśmy prace nad puzzlami.

Dostaliśmy dwie deski ze sklejki i rozplanowaliśmy na nich 

rozmieszczenie poszczególnych elementów, po czym dostaliśmy 

farby i zaczęliśmy malować swoje naszkicowane projekty. Gdy już 

farba wyschła zaczęliśmy wycinać otwory i przyklejać małe kołeczki 

do wyciętych elementów aby łatwiej było je podnosić.

O godzinie 14:00 poszliśmy na obiad, po którym mieliśmy czas 

wolny do godziny 16:00 kiedy to zaczęliśmy się przygotowywać  na 

Nationaliner Abend. Kasia, Karolina, Renata wraz z koleżankami z 

Niemiec przygotowały na tą okazje potrawę polską i niemiecką.

Przygotowania trwały do kolacji, po której mieliśmy czas wolny. 

Nationaliner Abend  rozpoczął się o 20:00 i poprowadziły go Gosia i 

Sandra. Jako pierwsze zostały przedstawione nasze miasta, regiony 

i kraje, po czym był przygotowany poczęstunek, po którym zostały 

odśpiewane hymny obu krajów. Po odśpiewaniu hymnów został 

zaprezentowany Polonez przez Polaków a Niemcy też zatańczyli 

swój narodowy taniec. Na koniec zaśpiewaliśmy „Cichą Noc” w 

języku polskim i niemieckim.

Wszystko skończyło się około 22:30.







Dzień 5 

Tradycyjnie dzień zaczął się od wspólnego posiłku. Po smacznym 

śniadaniu wróciliśmy do pokoi, wzięliśmy najważniejsze rzeczy i o 

10:10 wyruszyliśmy w drogę do Olsztyna. W Olsztynie przed bramą 

Starego Miasta pan Jasik rozdał nam mapki z pytaniami. Naszym 

zadaniem było znalezienie miejsc zaznaczonych na mapie i 

odpowiedzenie na pytania. Gdy skończyliśmy swoje zadanie grupa 

niemiecka poszła do galerii Alfa a grupa polska poszła do koktajl 

baru a później również do galerii Alfa gdzie mieliśmy 3 godziny czasu 

wolnego. Obie grupy ponownie spotkały się o 16:00 pod Wielką 

Bramą  skąd  udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy do ośrodka. O 

godzinie 18:00 dostaliśmy obiadokolację następnie poszliśmy do 

pokoi zregenerować siły przed wieczornym karaoke, które 

rozpoczęło się o 20:00 a skończył o 23:00.







Dzień 6
Godzina 9:00 śniadanie, następnie poszliśmy do pokoi i o godzinie 
10:00 spotkaliśmy się i przystąpiliśmy do ostatnich prac związanych 
ze skończeniem puzzli i zrobieniem dokumentacji. O godzinie 14:00 

zjedliśmy obiad po którym robiliśmy zdjęcia prac oraz zdjęcia 
grupowe. Około 15:30 wyruszyliśmy na długi spacer po okolicy. Po 
powrocie do ośrodka spotkaliśmy się na sali konferencyjnej gdzie 

pan Jasik przygotował dla nas ciekawe zabawy. Po zabawach 
dostaliśmy kartki, długopisy, odrysowywaliśmy swoje dłonie i na 
poszczególnych palcach pisaliśmy co nam się podobało, co było 
słabe, czego się nauczyliśmy, czego było za mało oraz jakie są 

nasze odczucia co do atmosfery panującej w ośrodku. Po zabawach 
mieliśmy czas wolny aż do kolacji. O godzinie 20:00 już najedzeni 

spotkaliśmy się na prezentowaniu swoich puzzli i wybraniu 4 
najładniejszych na konkurs. Po wyłonieniu prac konkursowych 

wręczyliśmy Niemcom skromne upominki (bańki mydlane i lizaki). 
Uczniowie niemieccy nie ukrywali radości i zaskoczenia. Dzień 

zamknęła dyskoteka trwająca do 23:00.



.



Dzień 7 

Godzina 8:00 ostatni wspólny posiłek, po którym udaliśmy się do 

pokoi skończyć pakowanie. Około godziny 9:30 pożegnaliśmy się z 

grupą niemiecką, która pojechała autokarem do Gdańska gdzie mieli 

spędzić noc i następnego dnia odlecieć do Niemiec. Nasza grupa 

zaś wyruszyła w drogę około 11:00. Najpierw pojechaliśmy busem,   

do Kętrzyna skąd mieliśmy pociąg do Białegostoku. Do naszego 

miasta dotarliśmy około godziny 15:10.





Zdjęcia







Jak było?



Niestety,
wszystko co dobre 

szybko się
kończy.


