Artykuł w niemieckiej gazecie „ Mein –Echo” z dnia 4 maja 2017.

Maria –Ward - Schule: wymiana z Polską – niezapomniany czas.
Pod zdjęciem
Wtorek 2 maja 2017 – godzina 8:35
Uczennice gimnazjum Maria – Ward z wizytą w Rzeszowie od 6 do 10 kwietnia 2017 roku.
Czwartek 6 kwietnia spotkałyśmy się na lotnisku we Frankfurcie. Z 30-minutowym opóźnieniem
dotarłyśmy do Rzeszowa wczesnym popołudniem…
Byłyśmy bardzo zdenerwowane! Jaka będzie nasza partnerka z wymiany? Jaka będzie goszcząca nas
rodzina? Mimo to radość była ogromna, by w końcu się poznać.
Na drugi dzień odwiedziłyśmy polską szkołę naszych partnerek z wymiany. Tutaj odbyły się
przygotowane już w Niemczech prezentacje na temat Niemiec, Aschaffenburga, Wȕrtzburga
i Frankfurtu. Na koniec mogłyśmy również wziąć udział w dwóch lekcjach: języku angielskim i biologii.
Na biologii przeżyłyśmy coś szczególnego – „praktyczną lekcję biologii”. Robiłyśmy sekcję zwłok
pstrąga. Po przezwyciężeniu początkowej niechęci lekcja zakończyła się pełnym sukcesem. Później
pojechałyśmy do centrum Rzeszowa i zwiedzałyśmy podziemną trasę turystyczną.
W sobotę z samego rana wyruszyłyśmy do Łańcuta. Tam zwiedzałyśmy zamek, powozownię i
oranżerię. Zamek w dużej części zachował się w stylu rokoko, tak więc mogłyśmy dzięki
elektronicznym przewodnikom podziwiać piękne komnaty, które zostały urządzone z wielką dbałością
o detale. Potem przeszłyśmy przez duży park do powozowni, gdzie podziwiałyśmy bogatą wystawę
powozów, wśród których znajdowała się malutka bryczka dla dzieci – nie wyższa, niż 1 metr.
Po wejściu do oranżerii czekał nas przyjemny, ciepły klimat z wieloma roślinami, żółwiami, rybami,
królikami i świnkami morskimi.
W niedzielę bardzo wcześnie wyruszyłyśmy do Krakowa. Po dwugodzinnej jeździe autobusem
dotarłyśmy na miejsce w promieniach słońca. Przeszłyśmy przez miasto do Kościoła Mariackiego i
dalej do zamku Wawel. W kościele było nabożeństwo w Niedzielę Palmową, które przeniesiono dzięki
głośnikom na zewnątrz na cały dziedziniec, co nadało magii całemu placowi.
W poniedziałek musiałyśmy pakować się na powrót.
Chcemy podziękować goszczącym nas polskim rodzinom, które umożliwiły nam spędzenie
niezapomnianego czasu. Na rewizytę naszych partnerek z wymiany cieszymy się już teraz.
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