
 Kolejny już raz w dniach od 4 – 9 maja 2018r. nasza szkoła gościła 52 uczniów wraz  

z nauczycielami z Crescentino. Ponadto, w tym roku nawiązaliśmy również współpracę ze 

szkołą w Miscolcu na Węgrzech i w tym samym czasie gościliśmy również jedenastoosobową 

grupę uczniów i nauczycieli z tejże szkoły. 

Harmonogram pobytu był bardzo napięty. W sobotę  5 maja wspólnie z naszymi 

uczniami udaliśmy się do Zakopanego, a w drodze powrotnej byliśmy w Białce Tatrzańskiej w 

termach „BANIA”.  

Niedziela była dniem „ Święta Kwitnących Sadów”. Po uroczystej Mszy Świętej  

i wspólnym obiedzie nasi goście przemaszerowali na płytę lotniska, gdzie spędzili popołudnie, 

uczestnicząc w  festynie. Po południu nasi goście skorzystali z zaproszenia Pana Tadeusza 

Zelka, prezesa Sadowniczej Spółdzielni Handlowej „ŁOSOSINA”, który opowiadał o procesie 

produkcji, przechowywania i  dystrybucji jabłek w naszej okolicy. Wieczór upłynął  

w atmosferze wspólnej zabawy na pikniku zorganizowanym przez siostrę  

ks. Edwarda Świątkowskiego, Panią Marię Czyżycką  i jej męża.   

Poniedziałek przebiegał pod hasłem integracji. W tym dniu przygotowaliśmy dla 

wszystkich uczniów wiele atrakcji. O godzinie 8:00 udaliśmy się do Centrum Promocji i 

Kultury na zaproszenie Pana Wójta Stanisława Golonki, gdzie Pan Wójt zaprezentował naszą 

gminę oraz odpowiadał na pytania gości. W tym również miejscu, dzięki gościnności Pani 

Moniki Sowy, Dyrektora Centrum Kultury, uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Centrum 

oraz zapoznania się z jego działalnością. Następnie nasi goście obejrzeli krótki program 

artystyczny przygotowany przez zespół Jakubkowianie pod kierownictwem Pana Sławomira 

Bryniaka, a także występy artystyczne naszych byłych absolwentów. O godzinie 11:00 

rozpoczął się piknik szkolny zorganizowany na płycie boiska, połączony z różnego rodzaju 

zabawami i rozgrywkami sportowymi. Podczas pikniku gościliśmy również przedstawicieli 

OSP z Łososiny Dolnej oraz przedstawicieli policji, którzy opowiadali o swojej działalności  

oraz zorganizowali interesujący pokaz swoich możliwości i umiejętności, który cieszył się 

bardzo dużym uznaniem i zainteresowaniem zarówno uczniów z Włoch i Węgier, jak również 

naszych.  Po jego zakończeniu, goście z Crescentino odwiedzili naszych uczniów w ich 

domach. Pobyt ten należał do bardzo udanych, a uczniowie wrócili do szkoły z bagażem 

niezapomnianych wrażeń. W tym czasie dyrekcja, nauczyciele naszej szkoły oraz nauczyciele 

z Crescentino i Miscolca wraz z władzami Gminy, na czele z Panem Wójtem uczestniczyli w 

uroczystym obiedzie zorganizowanym w domu weselnym „Pod Justem” w Łososinie Dolnej. 

Wydarzenie to uświetnił występ zespołu Michalczowianie. Wieczorem tego dnia, 

pożegnaliśmy naszych gości z Miscolca. 

We wtorek odbyła się całodniowa wycieczka do Krakowa, a w środę we wczesnych 

godzinach rannych pożegnaliśmy grupę z Crescentino, która w drodze powrotnej zwiedziła 

Muzeum w Oświęcimiu oraz Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.  



 

 

 

 

 

 

 





 



 









































































 

 



 

 

 

 

 

 


