
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIE ŻY  KRAKÓW 03-11.2015 
 
Termin Program 
So 02.05 
Godz. 22.45 

- przyjazd uczestników niemieckich, zakwaterowanie w internacie szkoły.   
(transport jest aktualnie organizowany) 

Nie 03.05. 
Rano, 
przedpołudnie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
popołudnie 
wieczór 

 
10.00 - spotkanie w internacie szkoły  
- śniadanie integracyjne– robimy dla gości sami na miejscu,  
- autoprezentacje, należy na spotkanie przygotować krótkie prezentacje o 
sobie, goście przywiozą ze sobą  analogiczne. 
- losowanie obiektów do zwiedzania i fotografowania do prezentacji 
kulturowej „Kraków”, 
- krótki kurs języka polskiego dla obcokrajowców (prof. D. Dusza) 
Proszę  w tym dniu zapewnić śniadanie i obiad dla gości na własny koszt, 
ponieważ stołówka internatu nie działa w niedzielę, kolację Niemcy 
organizują sobie sami. 
- spacer integracyjny po Starym Mieście i dzielnicy Kazimierz zgodnie z 
wylosowanym obiektem, można oprócz tego  pokazać gościom inne, według 
Was szczególnie ciekawe  miejsca.  
 

Pon 04.05 
rano 
przedpołudnie  
 
popołudnie  
 
 
 
wieczór 

8.00 Śniadanie- internat ZSŁ 
9.00 Wprowadzenie do prac projektowych – (zajęcia w pracowniach 
komputerowych prowadzi prof. Paweł Koszałka), 
12.00 obiad - internat ZSŁ, 
14.00 Powitanie gości przez przedstawicieli władz Miasta Krakowa w 
Krakowskim Magistracie w obecności dyrektora  Pana Antoniego Borgosza, 
16.00 - przygotowanie i pokaz prezentacji kulturowych dot. zwiedzanych 
obiektów 
19.00 kolacja – internat ZSŁ 

Wt 05.05 
rano, 
przedpoł. 
popołudnie 
wieczór 

8.00 śniadanie – internat ZSŁ 
9.00-12.00 prace nad projektami  
12-13.00 obiad 
13.00-16.00 prace nad projektami 
16.40 –Krakowski Ogród Doświadczeń zwiedzanie + warsztaty „Piłki 
Einsteina”, po warsztatach zwiedzanie Kraków Arena (możliwość oglądania 
tylko z zewnątrz) 
19.00 kolacja – internat ZSŁ 

Śr 06.05 
cały dzień 
 
 
 
 
 
Wieczór  

8.00 śniadanie – internat ZSŁ  
9.00 wyjazd z dworca Kraków Główny do Bochni, 
11.-40 – 14.40 – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni (opiekun 
prof. Piotr Piekarski),  
14.40 – 15.40 obiad w kopalni bezpośrednio po zwiedzaniu 
16.00 -16.30 – wyjazd z Bochni do Krakowa podróż trwa ok. 1 godziny. 
17.30 – najwcześniej przyjazd do Krakowa, dworzec główny. 
Możliwość zwiedzania studia radiowego . 
kolacja we własnym zakresie  

Czw. 07.05 
rano  
przedpoł. 
popołudnie, 

9.00 śniadanie – internat ZSŁ 
11.-13.00 zwiedzanie firmy branżowej DIPOL ul. Ciepłownicza 40 
14.00 obiad- internat ZSŁ 
15- 18.00 praca nad projektami 



 
 
wieczór 

18.00 kolacja – internat ZSŁ 
Po kolacji wyjście do studia radiowego  lub alternatywnie mecz  piłki nożnej 
na boisku ZSŁ, grill w ogrodzie szkoły (zależnie od pogody). 
 

Pt 08.05 
rano –  
 
 
popołudnie  
 
wieczór 

 
8.00 śniadanie – internat ZSŁ 
9.00 prace nad projektami, przygotowanie prezentacji, 
12.30 obiad – internat ZSŁ 
-13.30- 16.00 - przedstawienie prezentacji  dot. projektów technicznych,  
 
17.10- zwiedzanie muzeum Fabryka Schindlera (bilety zostały 
zarezerwowane dla wszystkich!!!) 

So 10.05 
rano i 
przedpoł. 
 
 
 
Popołudnie, 
wieczór 

 
9.00 –śniadanie w internacie szkoły tak jak w niedzielę, następnie czas 
przeznaczamy na wspólne  przebywanie gości wraz z polskimi rodzinami, 
indywidualne zwiedzanie okolic miejsca zamieszkania gospodarzy. Proszę 
zapewnić w tym dniu śniadanie i obiad dla gości na własny koszt, ponieważ 
stołówka internatu nie działa w sobotę. 
15.00 -pożegnanie grupy w internacie ZSŁ  
16.00 -wyjazd grupy na lotnisko w Balicach (transport jest aktualnie 
organizowany)  

 
 

 
 


