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W dniach 24 marca - 7 kwietnia 2012 odbył się wyjazd wielkanocny do Brixham w Anglii w
ramach wymiany międzynarodowej młodzieży, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły
wraz z młodzieżą z Niemiec oraz Ukrainy.
Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów:

Zuzanna Jantas – Id, Dorota Goczał – IIa, Magdalena Mirek- IIa, Sonia Król- IIb, Kinga
Guguła- IIb,
Agnieszka Stypuła -IIb,
Iwona Kosek- IIb,
Kamil Różański- IIc,
Maciej Stanuch- IId,
Marcin Jarguz- IId,
Mateusz Skołyszewski- IId,
Ewelina Kozioł- IIe
oraz opiekunowie mgr Anna Łata i mgr Łukasz Marek.

Dwutygodniowy wyjazd był dla naszej młodzieży okazją do zwiedzenia Londynu, po którym
przewodnikami byli polscy opiekunowie oraz niektórych urokliwych miejscowości przybrzeżnych
Kornwalii, tj. Land’s End, St Ives, St Michael. W czasie pobytu młodzież miała okazję poznać
kulturę i życie codzienne Anglików, a także kulturę i zwyczaje uczestników wyjazdu, tj. Niemców
i Ukraińców podczas zorganizowanych dni narodów.

Pobyt w Anglii stworzył również możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego i
niemieckiego, integracji młodzieży i zawarcia nowych znajomości. Program wymiany obejmował
nie tylko wycieczki do wspomnianych wyżej miejscowości oraz do Torquay, Dortmoor,
Gireenway Mouse- domu Agaty Christie, ale również obfitował w ciekawą ofertę zajęć
sportowych, takich jak wędrówki po jaskiniach, wspinaczki z liną, Power boating oraz różnego
rodzaju gry i zabawy, np. gra w kręgle, wieczór talentów, egg rolling.

Bogata oferta wycieczek i zajęć oraz miła atmosfera w czasie wyjazdu dostarczyły uczestnikom
nie tylko niezapomnianych wrażeń , ale także zapewniły dobre warunki do nauki i pożytecznego
spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Każdy z uczestników z pewnością chciałby
powrócić jeszcze raz miejsc, w których przebywaliśmy.
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Opisała dla was: mgr Anna Łata - opiekun wymiany.

Zdjęcia można oglądać w GALERII ZDJĘĆ.
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