Diáktalálkozó Lengyelországban
Az egy hetes - 2018.02.28. - 03.07. - találkozón két tanár és hét diák képviselte iskolánkat. A
portugál, spanyol, olasz, litván és magyar csoporttal együtt összesen 32 gyerek és 12 kísérő
pedagógus érkezett Lengyelországba. Természetesen a programok során ehhez a nagy
létszámú csoporthoz csatlakoztak a vendéglátó lengyel tanulók és tanáraik is.
Részt vevő diákjaink: Mirk Alexandra, Vajas Johanna, Molnár Nikoletta, Kutasi Dorottya,
Oberle Lizandra, Kárász Kinga, Manhertz Richárd ( 6.a és 6.c oszt.)
Kísérő tanárok: Manhertz Orsolya, Krizsánné Ferenczi Ildikó
Az alábbiakban Manhertz Richárd beszámolóját olvashatjátok. A képek a beszámoló után
következnek.:)

Manhertz Richárd úti beszámolója:
"Egy zseniális hetet tudhatok magam mögött. Nekem ez az út egy óriási kaland volt. A
repülés miatt egy kicsit izgultam,mert még soha nem repültem, de aztán rájöttem hogy nincs
miért izgulni. Nagyon jó volt!
Repülés után felszálltunk egy expressz gyorsvonatra. Nagyon kényelmes volt és még teát is
kaptunk! Gdanksban leszálltunk a vonatról és mivel a busz csak később jött értünk, beültünk
egy McDonalds'-ba. Megérkezett a busz, felszálltunk és elmentünk a reptérre az
Olaszországból és Spanyolországból érkező gyerekért. Hamarosan megérkeztünk a szállásra
Ostrzyce-be. A lépcső tetején ott vártak a litván szobatársaim. Nagyon barátságosan fogadtak,
kezet fogtunk, bementünk a szobába és megmutatták, hogy melyik az én ágyam.
Megkérdezték, hogy "Monopolyzunk-e", de én nemet mondtam, mert még nagyon új volt
nekem ez az egész helyzet. Lementünk vacsorázni, majd onnan a közeli tóhoz. Ezután
mentünk fel aludni.
Másnap, reggeli után indultunk az iskolába. Kíváncsi voltam, milyen lesz. A körbejárás előtt a
lengyel házigazdák előadtak minden országnak egy pár perces műsort, nekünk elénekelték a
Gyöngyhajú lány című dalt. Nagyon szép volt! Az iskola is tetszett, ez volt az újabb épülete a
sulinak. Délután elmentünk egy skanzenbe. Ott láttunk egy vonatot. Ezzel a vonattal
szállították Szibériába a lengyeleket. Szibériából egy faházat hoztak ide, így láthattuk, hogyan
éltek ott az emberek. Lementünk egy második világháborús bunkerbe is. Utána jött a fordított
ház. Szédületes volt! Szó szerint is szédültünk, mert nem volt vízszintes a padló. A házat azért
építették meg fejjel lefelé, mert a háború alatt is minden a fejetetejére áll. Ezután megnéztük a
világ legnagyobb zongoráját, végül bementünk egy ajándék boltba. Aztán irány a szálloda!
Másnap is reggeli után mentünk a suliba, de most a régebbi épületet néztük meg. Ez is
nagyon szép volt. Megtartottuk a töri órát. Jól sikerült! Visszamentünk a szállásra,de nem
maradtunk a szobában, inkább lementünk a tóhoz. Késő délután még elmentünk egy
lovagvárhoz. Éjfélre értünk vissza a hotelbe, és mivel a szobatársaim 6 órán át nyitva hagyták
a teraszajtót és bejött a hideg, majdnem megfagytunk. Bocsánatot kértek.

Következő nap elmentünk az Európai Szolidaritás Központba, ahol sok érdekes dolgot
láttunk. Utána a Gdanks régi városrészét néztük meg. Csodálatos volt! Aztán volt egy kis
szabad idő, amikor szuvenírt vettünk. Végül vissza mentünk a szállásra.
Másnap az Emigrációs Múzeumban feladatlapot kellett kitöltenünk, a kiírások alapján.
Egészen jól értettük az angol szöveget. Délutánra maradt az Akvárium, ahol annyi féle vízi
állatot láttam, mint még soha! Visszamentünk a szállodába és vacsoráztunk. De még mindig
nem volt vége a napnak, jött a meglepi, a kolbászsütés kint a szabadban. Ha több hó lett
volna, akkor lovas szánnal is mehettünk volna. Az lett volna az igazi meglepetés!
Rákövetkező nap elmentünk egy fazekas műhelybe agyagedényeket készíteni. Jó volt, csak
egy kicsit nehéz. Egy kasub étteremben ebédeltünk. Jó sok és nagyon finom volt minden.
Elmentünk várost nézni. Erre is csak azt lehet mondani, hogy nagyon szép volt. Megint jött a
vásárlás ideje. Vásárlás után elmentünk bowlingozni és pizza volt a vacsora.
Utolsó nap korán kellett kelni a hazainduláshoz. Fáradtan, de sok élménnyel repültünk haza.
Egy mondattal csak úgy lehet elmondani, hogy ez egy felejthetetlen élmény volt."
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A lengyelországi találkozóról mesélnek a
képek!

A fogadóműsor

Nemzetközi csapatverseny a
tornateremben ...

... majd pihenő a megérdemelt oklevéllel.

Üvegfestés rajz órán

Történelem

szakkörön

készültek

fel

a

gyerekek a Mátyás királyt bemutató angol
nyelvű prezentációval. Egy kis jelenetet is
előadtak, melyben Mátyás halála után II.
Ulászlót,

a

lengyel

uralkodóház

fiát,

koronázzák magyar királlyá, Az új "király"
az ott ülő lengyel gyerekek közül került ki.

Szálláshelyünk
gyönyörű vidéken,
egy tó partján volt.

Válogattunk még néhány érdekes helyszínt a kirándulások közül

A fazekas műhelyben

Gdansk városa a
Balti tenger
mellett fekszik.

Kedvencünk

a

fejjel lefelé álló
ház

volt

-

azt

jelképezi, hogy a
háború

idején

minden

a

fejetetejére
Itt
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található
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