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GIMNAZJALNIK
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach od  3  do 9  kwietnia  2013  r.  w Gimnazjum w Dębowcu została  przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna (całościowa)  przez 
wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej: mgr Dorotę Drewniak i mgr Zofię Kaszę.
Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona była w gimnazjum we wszystkich obszarach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) tj.

 efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
 procesy zachodzące w szkole;
 funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
 zarządzanie szkołą.

W ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzone były: wywiady z dyrektorem, nauczycielami, uczniami, pracownikami niepedagogicznymi, 
rodzicami i partnerami szkoły oraz odbyło się ankietowanie wszystkich uczniów klas drugich i trzecich oraz ich rodziców. Ankietowaniem 
objęci zostali także dyrektor i nauczyciele. Podczas ewaluacji odbywała się również analiza dokumentacji szkoły, obserwacja 6 zajęć (z 
j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, plastyki i religii) i obserwacja otoczenia i zachowania uczniów na przerwach, po 
lekcjach.
Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej sporządza się w formie raportu, który udostępniony będzie na stronie internetowej www.npseo.pl. 
Raport zawierać będzie poziomy spełniania wymagań przez gimnazjum.
Składam  serdeczne  podziękowania  nauczycielom,  rodzicom,  uczniom,  partnerom  szkoły  za  udział  w  wywiadach,  w 
ankietowaniu podczas ewaluacji zewnętrznej.

Felicja Dudzińska

GALA LAUREATÓW
Gala  Laureatów jest  corocznym ukoronowaniem ciężkiej  i  intensywnej  pracy uczestników i  nauczycieli  biorących  udział  w 

konkursach przedmiotowych.  Udział w konkursie wymagał poświęcenia ze strony ucznia, jak i nauczyciela, wielkich ambicji, pokonania 
trudności w nauce i wytrwałości. Uzyskanie tytułu laureata premiowane jest szóstką na świadectwie, zwalnia z egzaminów w tym zakresie,  
do którego należy dany przedmiot, na przykład geografia należy do zakresu matematyczno - przyrodniczego – zwolnienie na egzaminie z 
matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Tytuł laureata   zapewnia też miejsce w każdej szkole ponadgimnazjalnej.  Dla nas, uczniów 
gimnazjum,  to  bardzo  ważne  wyróżnienie,  bo  dzięki  tytułowi  laureata  otrzymujemy maksymalną  liczbę  punktów z  przedmiotu  na 
egzaminie i stajemy się uczniami pożądanymi przez szkoły ponadgimnazjalne.

Tegoroczna Gala Laureatów odbyła się osiemnastego kwietnia, w czwartek, w budynku Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku – 
Białej.  W uroczystości uczestniczyły: Paulina Sławińska – tegoroczna laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, a 
także finalistka konkursów przedmiotowych z chemii i historii, Aneta Herczyk – zeszłoroczna laureatka z geografii i tegoroczna finalistka 
konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie i pani dyrektor Felicja Dudzińska, której serdecznie dziękujemy za czas spędzony na 
przygotowaniach z nami i motywowanie nas do działania.

Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 900. W pięknej auli powitał nas zespół Big Bend, który uświetniał uroczystość, przygrywając podczas 
rozdania dyplomów i zaświadczeń. Zaskoczyło mnie, że tylko niecałe 1,5% uczniów startujących w konkursie uzyskuje tytuł laureata, co 
dodaje wielkiego prestiżu naszemu gimnazjum, które co roku ma laureatów, m.in. dzięki zaangażowaniu nauczycieli. Bardzo podobało mi 
się tło muzyczne i cała uroczystość, zamieniłam też parę słów ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Uczestnictwo w takiej gali jest dla mnie  
niezmierną motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań i wielkim wyróżnieniem naszej szkoły.

Paulina Sławińska
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DZIEŃ KOBIET W GIMNAZJUM
Jak co roku, 8 marca, kobiety i kobietki z naszej szkoły 
mogły liczyć na pamięć ze strony męskiej części, w dniu 
swojego święta.  Kwiaty,  słodycze,  miłe słowa,  program 
artystyczno  –  kabaretowy  a  nawet  piosenka  –  nasi 
chłopcy bardzo starali się umilić nam ten dzień na wiele 
sposobów. Największe wrażenie zrobił skecz kabaretowy 
w wykonaniu Mateusz Jakubca,  Michała Skiby,  Jakuba 
Szkutka i Wojciecha Rusina, w którym udowadniali, że 
nie byłoby dobrze, gdyby kobiety i mężczyźni zamienili 
się rolami. Takich porządków świata, naszym skromnym 
zdaniem,  zmieniać  nie  należy.  Po  występie,  którego 
chłopakom  mogłyby  pozazdrościć  wiodące  grupy 
kabaretowe, nadszedł czas na osłodzenie paniom życia, o 
co zadbał Samorząd Uczniowski.  Na zakończenie tego, 
naszym  skromnym  damskim  zdaniem  i  tak  zbyt 
krótkiego  dnia,  mogłyśmy  obejrzeć  prezentację 
multimedialną wychwalającą kobiece wdzięki i powaby, 
choć bez  drobnych uszczypliwości  oczywiście również 
się nie obyło. Autorami tegoż dzieła byli Jakub Szkutek i 
Paweł  Krupa.  Zwieńczeniem  przedstawienia  była 
piosenka  „Bo  z  dziewczynami”  wykonana  przez 
naprędce  utworzony  na  potrzeby  chwili  chór  męski. 
Oczywiście w klasach panowie również pokazali się z jak 
najlepszej  strony  wręczając  swoim  koleżankom  i 
wychowawczyniom drobne upominki.
Żeńska  część  bardzo  dziękuje  za  to,  że  wciąż  może 
wierzyć w rycerzy na białym koniu i apeluje o możliwość 
obchodzenia Dnia Kobiet przynajmniej raz w miesiącu!

Iwona Wiencek – Machała

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca wszyscy wyjrzeliśmy przez okno w nadziei, że sama magiczna data 
wystarczy,  aby  przegnać  tę,  nie  ukrywajmy  brzydnącą  nam  już  zimę. 
Rozczarowanie  dorównywało  zwałom  śniegu,  które  w  żadnej  mierze  nie 
pasowały  do  wiosennego  krajobrazu,  który  spodziewaliśmy  się  ujrzeć.  W 
ponurych  nastrojach  poszliśmy  więc  do  szkoły.  Na  domiar  złego  pierwsze 
lekcje odbywały się tak, jakby na nikim nie robiło wrażenia, że to przecież już 
wiosna!!! Okazało się jednak, że uczący nie zapomnieli o tym, jak ważny to 
dzień.  Nauczyciele  wychowania  fizycznego,  pani  Kornelia  Jasiulek  i  pan 
Marcin Słama, zaprosili wszystkich na salę gimnastyczną, gdzie przygotowali 
dla nas moc atrakcji, rozrywek i sportowych rozgrywek. Wszystkie klasy wzięły 
udział w różnych konkurencjach sprawnościowych, w których liczył się czas, 
dobra  organizacja,  praca  zespołowa  i  precyzja.  Nie  było  łatwo.  Biegi  z 
przeszkodami z piekła rodem, tworzenie kulturysty za pomocą gazet, bieg z 
jajkiem  czy  wspinanie  się  na  linie  –  uczniowie  dawali  z  siebie  wszystko. 
Konkurencjom towarzyszył głośny doping kolegów i koleżanek z klas a także 
dobry humor i salwy śmiechu. Kto wie, może to dzięki gimnazjalistom wiosna 
w końcu zdecydowała się na przyjście? Bo szła wprawdzie powoli, ale za to jak 
już przyszła to z takim splendorem, jak gdyby za polskim przysłowiem chciała 
powiedzieć „I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było”.

Iwona Wiencek – Machała
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GIMNAZJALIŚCI ZDOBYWAJĄ HOLANDIĘ
W dniach od 8 do 15 kwietnia 6 uczniów i 2 nauczycielki Gimnazjum w Dębowcu wzięło udział w 
wymianie młodzieży w Holandii, w ramach projektu „Młodzież w działaniu”.
Temat  projektu:  „InVade  –  intercultural  cooperation  and  sharing  of  historical  and  cultural 
background”  –  dotyczył  poszukiwań  podobieństw  ale  i  różnic  pomiędzy  krajami  partnerskimi: 
Holandią, Rumunią i Polską. Przez cały czas trwania projektu pracowaliśmy w grupach wykonując 
liczne zadania wytyczone nam przez organizatorów. Językiem komunikacji był języka angielski, co 
dało  uczestnikom  szansę  posługiwania  się  nim w czasie  prac  ale  i  w  czasie  wolnym.  Jednym z 
ciekawszych zadań było wykonanie łodzi i zwodowanie jej na jednym z licznych kanałów. Zadanie to 
wymagało kreatywności, współpracy i zastosowania techniki.
Podczas  wieczorków  kulturowych  mieliśmy  okazję  skosztować  dań  kuchni  holenderskiej  i 
rumuńskiej,  zobaczyć stroje narodowe i  poznać muzykę i  tańce danego kraju.  Podczas wieczoru 
polskiego  ugościliśmy  uczestników  oscypkiem  z  żurawiną,  kabanosem  i  chlebem  czosnkowym 
podanymi jako przystawki oraz schabem zapiekanym z kapustą kiszoną i ziemniakami jako danie 
główne, a na deser przygotowaliśmy ciasto bananowe. Goście zostali poczęstowani także słodyczami z 
Polski,  nauczeni  tańca regionalnego ”Mietlorz”  oraz piosenki  „Zasiali  górale owies”.  Gimnazjaliści 
przygotowali także krótką prezentację najsłynniejszych Polaków, gdzie największy aplauz otrzymała 
kreacja Wojtka Rusina (Jan Paweł  II)  oraz Tomka Cieńciały (Lech Wałęsa).  Udało nam się także 
zwiedzić Amsterdam – stolicę Holandii oraz okoliczne urokliwe miejscowości. Pełni wrażeń, nowych 
przyjaźni wróciliśmy szczęśliwie do Dębowca.
Dla mnie najważniejsze w tym projekcie okazała się umiejętność pokonywania stereotypów głęboko 
w  nas  zakorzenionych.  Obrazu  Rumuna  postrzeganego  jak  wędrownego  Cygana  czy  Polaka  – 
pijanego kierowcy. Podczas tego spotkania mieliśmy wszyscy okazję przekonać się, że różnimy się 
kulturą, historią itd. ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy podobni. Była to ogromna lekcja tolerancji,  
pokonywania barier – także językowych i uczenia się od siebie nawzajem.

Projekty takie to część edukacji nieformalnej (z 
angielska non-formal  learning),  gdy młodzież 
nie  siedząc  w  ławkach  szkolnych  zdobywa 
wiedzę i  umiejętności często owocujące przez 
wiele lat.  Mam nadzieję,  że  i  tym razem tak 
będzie.

Koordynator projektu
Joanna Maciałowicz

Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny 
mieli okazję brać udział w projekcie „Młodzież w działaniu”, ale po raz pierwszy projekt zakładał  
wyjazd dwóch opiekunów, co pozwoliło mi wziąć w nim udział.
Wszystkie  doświadczenia,  wiedza  i  umiejętności  zdobyte  w  Holandii  były  możliwe  dzięki 
wspaniałym uczniom i koordynatorowi którzy towarzyszyli mi w tej podróży, a także partnerom z 
Holandii  i  Rumunii.  Niesamowite  było,  jak  łatwo  można  obalić  utkwione  w  naszych  głowach 
stereotypy i że mamy mnóstwo wspólnych wartości, których jest więcej niż dzielących nas różnic.
Mam nadzieję, że jak najwięcej młodych ludzi będzie mogło skorzystać z tego rodzaju projektów w 
przyszłości, żeby móc świadomie podejmować decyzje o swoim kształceniu i zdobywać umiejętności, 
których nawet najlepsza szkoła nie jest w stanie nauczyć.

Barbara Szczypka

8 (poniedziałek) kwietna 2013 roku o 6:50 spotkaliśmy się wszyscy na dworcu w Bielsku. Czekał nas 
cały dzień podróży do Marknesse. Gdy w końcu wylądowaliśmy samolotem na holenderskiej ziemi, 
czekał  na  nas  Joost  (jeden  z  organizatorów  projektu).  W  naszym  tymczasowym  miejscu 
zamieszkania byliśmy dopiero po 21. Czyli obiadek i do łóżeczek. Pierwszym szokiem dla mnie było 
to, że mam mieszkać w pokoju z dziewczynami z innych krajów. Drugim, że Holendrzy świetnie 
gotują. Komunikacja w moim wykonaniu z koleżankami z pokoju była na „wysokim” poziomie. Ale 
udało mi się szybko z nimi zaprzyjaźnić. Następnego dnia mieliśmy śniadanie o 9:30. W końcu 
człowiek  mógł  się  wyspać.  Po  śniadaniu  poszłam  z  resztą  na  pierwsze  zajęcia.  Ana  była 
organizatorem  i  przygotowała  nam  świetną  zabawę,  aby  zapamiętać  nasze  imiona.  Następnie 
zostaliśmy podzieleni  na  grupy  i  zaczęliśmy  pracować.  Aż  do  lunchu.  Kolejnym  psychicznym 
uderzeniem było to, że Holendrzy jedzą lunch w porze takiej jak my, Polacy obiad i mają tam tylko 
serwowane  sałatki,  zupy  i  przekąski.  Po  lunchu  mieliśmy  „free  time”,  aż  do  wieczorku 
holenderskiego.  Przyjaciele  z  Holandii  podali  nam  na  obiad  kiełbasę  i  kapustę  zmieszaną  z 
ziemniakami. Widziałam, że nie tylko ja walczyłam z psychiką, która nie pozawalała mi skosztować 
tego specjału. Po obiedzie, który skończył się o 21 były zabawy. Kolejne dni szybko zleciały. Razem z  
Karoliną, Michałem, Wojtkiem, Kingą i Tomkiem zakochaliśmy się w trampolinach. Cały czas wolny 
spędziliśmy na brykaniu.  Polski  wieczorek  okazał  się  hitem,  a  zwłaszcza prezentacja  słynnych 
Polaków np.  papieża (w tej  roli  Wojtek)  czy Justyny Kowalczyk  (Karoliną),  zabawa „Mietlorz”, 
karaoke, przysmaki i tańce. Wieczorek rumuński także był odjazdowy, choć mamałygi (przysmaku 
Rumunów)  nie wspominam dobrze.  Koledzy z Holandii  i  Rumuni  uczyli  nas kilku słówek w ich 
języku. Tutaj pragnę podziękować pani Maciałowicz za solidną naukę „charczenia” po Holendersku. 
W piątek odwiedziliśmy w końcu Amsterdam! Praca z moją grupą była świetna.  Pogoda nam nie 
dopisała,  bo  lało  jak  z  cebra.  Zadania  jakie  mieliśmy  wykonać  były  prawdziwym  wyzwaniem, 
zwłaszcza szukanie kota i kosztowanie serów w wykonaniu Adiego. Po wykonaniu zadań mieliśmy 
czas wolny. Po wyjściu słoneczka wyruszyliśmy na sklepy. Razem z Karoliną poszalałam, ale niestety 
musiałyśmy  biegnąć  przez  cały  Amsterdam,  aby  nie  spóźnić  się  na  zbiórkę.  W  sobotę 
konstruowaliśmy łódkę.  Razem z moją grupą przygotowałam Ratatouille,  łódkę,  szczura,  rekina i  
rakietę w jednym. Ogólnie cały ten wyjazd wspominam świetnie. Z wszystkimi zaprzyjaźniłam się, a 
zwłaszcza z moją koleżanką z pokoju, Lori. Przyznam, że jedzenia mieliśmy pod dostatkiem. Język 
dokształciłam,  ale  przede  wszystkim  doskonale  się  bawiłam.  Ana  i  Joost  byli  świetni,  a  pani 
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Maciałowicz i pani Szczypka najlepszymi opiekunami pod słońcem. Razem z przyjaciółmi z Polski 
wspominamy ten wyjazd pozytywnie i mamy zamiar utrzymywać kontakt ze znajomymi z Holandii i 
Rumunii.

Kalina Supłat, 2c

Po  raz  kolejny  miałam  to  szczęście  uczestniczyć  w  projekcie  'Youth  in  Action'.  Tym  razem 
wyruszyliśmy naszą wspaniałą ekipą na podbój Holandii. 8 kwietnia wsiedliśmy w pociąg i po kilku 
godzinach jazdy dotarliśmy na lotnisko w Warszawie,  a stamtąd już samolotem do Amsterdamu. 
Późnym wieczorem, po przyjeździe na miejsce zakwaterowania zaczęliśmy zapoznawać się z grupami 
z Rumunii i Holandii. Wszyscy okazali się bardzo mili, otwarci i pozytywnie nastawieni. :)
Już następnego dnia zaczęliśmy pracę w grupach, która okazałą się nie lada wyzwaniem. Jednak po 
przełamaniu pierwszych lodów świetnie się razem bawiliśmy. Mieliśmy okazję poznać kulturę innych 

państw, zwyczaje czy kuchnię. Większość potraw przygotowanych przez uczestników była bardzo 
smaczna, jednak mogliśmy też poznać nowe, nieznane nam smaki. :)
Nie brakowało nam również rozrywek. Codzienne skakanie na trampolinach pozwalało spalić te 
wszystkie pyszności, tak samo jak bilard czy air hockey :)
Myślę, że dla mnie najbardziej ekscytująca była wycieczka do Amsterdamu, gdzie spędziliśmy cały 
dzień wykonując różne zadania, a przy okazji zwiedzając to piękne miasto. Cudowne budynki, mili 
ludzie i niezliczone ilości kwiatów. Nawet ulewa nie była w stanie zniszczyć uroku tego miejsca. 
Niezapomniana przygoda.
Tydzień  minął  w  mgnieniu  oka,  nawet  nie  zdążyliśmy  się  obejrzeć,  a  tu  ostatnie  niedzielne 
popołudnie  w  Holandii.  Korzystając  z  czasu  wolnego  zwiedziliśmy  sąsiednie  miasteczko, 
podziwiając przepiękny krajobraz. Dzień zakończył się pożegnalną dyskoteką, która była ostatnią 
okazją na wspólne spędzenie czasu.
W poniedziałek nadszedł dzień wyjazdu. Pobudka o 5 rano, ostatnie śniadanie,  łzy smutku, że 

trzeba wyjeżdżać. Do domu dotarliśmy późnym wieczorem. Zmęczeni ale szczęśliwi.
Kończąc chciałabym serdecznie podziękować naszym wspaniałym opiekunkom Pani  Maciałowicz 
oraz  Pani  Szczypce za  ten  cudowny wyjazd  oraz  za  to,  że  mogliśmy na Panie  liczyć  w każdej  
sytuacji.  :)  Dziękuję też  moim ukochanym przyjaciołom z  Polskiej  ekipy,  dzięki  Wam zyskałam 
wspomnienia na całe życie.

Karolina Legierska, 3c

W  poniedziałek  8.04  wyruszyliśmy  w  podróż  do  Holandii.  Wszyscy  byliśmy  podekscytowani 
spotkaniem  nowych  ludzi,  nauką  języka  w  przyjemny  sposób  i  poznania  nowych  kultur.  Gdy 
dotarliśmy  na  miejsce,  znaliśmy  ludzi  z  Rumunii,  ponieważ  spotkaliśmy  się  na  lotnisku  w 
Amsterdamie.  Dni  mijały szybko nawiązywały się przyjaźnie.  Ja dostałam się do pokoju z Aną z 
Rumunii, Astą z Litwy, która mieszka w Holandii i Moniką, która podobnie jak Asta zamieszkuje w 

tamtym kraju,  ale była z Polski.  Lubiłam je wszystkie bardzo i  nadal  utrzymuję kontakt przez Facebook’a.  Najbardziej  podobały mi  się trampoliny i 
wycieczka do stolicy. Na trampolinach spędzaliśmy większość czasu z Polakami, czasami dołączali  się inni. W Amsterdamie wykonywaliśmy zadanie o 
nazwie “poszukanie skarbów”.  Ja dostałam zadanie,  aby pocałować w policzek  napotkaną osobę. 
Wypadło na panią z McDonalda. Ostatnie dni cieszyliśmy się wymianą. Wypowiadaliśmy się na jej 
temat. Bawiliśmy się. Graliśmy w karty. 15.04 mieliśmy wyjeżdżać, ale nikt nie chciał. Każdy mógłby 
tam zostać przez następny tydzień i więcej. W niedzielę wieczorem mieliśmy dyskotekę pożegnalną. 
Nikt nie  tańczył,  dopiero  kiedy Polacy  dopadli  do komputera,  to  zabawa zaczęła  się  rozkręcać. 
Poszłam spać około 2, czyli o tej samej porze co zwykle. Podróż do domu była spokojna bez zbędny 
przygód.

Kinga Rusin, 1b

Cała wymiana poświęcona była współpracy trzech krajów – Polski, Rumuni i Holandii. Projekt skupiał 
się na pracy grupowej, przez co mogliśmy lepiej poznać inne kultury. Oczekiwałem od tego projektu 
tego co otrzymałem. Edukacji o Unii Europejskiej, innych krajach, tym jak się uczyć od innych i  
wielu  przydatnych  w  życiu  rzeczy.  Rumunia  okazała  się  całkowitym  przeciwieństwem  jej 
stereotypów takich jak: „Rumuni to cygani”. Projekt dał mi wiele wiedzy na temat funkcjonowania 
rządów Unii Europejskiej czyli to że składa się ona z Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i 
Parlamentu  Europejskiego.  Wiem  już  także  że  razem,  z  ludźmi  z  innego  kraju,  można 
współpracować tak samo, a nawet lepiej,  niż z rodakami.  Polska i  Rumunia mają ze sobą wiele 
wspólnego, lecz gdy Holandia „wkracza do akcji” podobieństwa zanikają gdyż jest to kraj zachodni. 
Różnice pomiędzy krajami  wcale nie stwarzały  problemu dla komunikacji  i  zawierania nowych 
znajomości. Myślę jednak że najważniejszą częścią tego projektu była nauka tolerancji i pewności 
siebie, która zanikała podczas prób użycia języka innego niż narodowy czyli języka angielskiego.

Michał Kaleta, 1a

Pobyt w Holandii okazał się bardzo interesującą przygodą. Zobaczyłem piękny kraj, poznałem wiele 
ciekawych osób z innych krajów.
Posługując się przez tydzień językiem angielskim bardzo go podszkoliłem.  Łatwiej przychodzi mi  
także nawiązywanie nowych kontaktów. W czasie tygodnia czas szybko upływał ponieważ świetnie się bawiliśmy. Budowa łodzi, smakowanie regionalnych  
potraw, zwiedzanie okolicznej wioski i wycieczka do Amsterdamu dostarczyły nam dużo wrażeń. Zgodnie z oczekiwaniami czas spędzony na wspólnej  
zabawie, wykonywanych pracach w grupie był  niezapomniany. Przebywając w grupie z mieszkańcami Rumunii i Holandii poznawaliśmy wzajemne obyczaje 
i historie. Zwiedzając Amsterdam zobaczyłem zabytki tego miasta i bawiliśmy się podczas wykonywania przydzielonych nam zadań.

Tomek Cieńciała, 1b

Bardzo mi się podobało w Holandii. Było mnóstwo zabawy, śmiechu i angielskiego. Najbardziej podobały mi się trampoliny, bo skakaliśmy na nich przez cały  
wolny czas. Amsterdam to przepiękne miasto z wieloma zabytkami, ciekawymi miejscami, drogimi sklepami (Kalina i Karolina mogą potwierdzić) i ludźmi  
różnych narodowości. Nauczyliśmy się wielu gier karcianych. Nie było co prawda Internetu i nie mieliśmy dostępu do Facebooka itd., ale przeżyliśmy i można 
powiedzieć, że to nawet lepiej, bo skupiliśmy się na rozmowie „tu i teraz”, a nie na czatowaniu z Polakami. Choć to moja pierwsza wymiana to była naprawdę 
genialna. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać na następne.

Wojtek Rusin, 2c
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