We wrześniu tego roku już dziewiętnasty raz w ramach wymiany uczniów między ZSB nr 1
w Krakowie i szkołą Philipp - Holzmann Schule przybyła do nas grupa uczniów z Frankfurtu. Uczniowie
niemieckiej szkoły przebywali w Krakowie od 3 do 11 października. Oprócz tygodniowych praktyk nasi
sąsiedzi zwiedzali miasto oraz Oświęcim i kopalnię soli w Wieliczce. W związku z ich pobytem w środę
7 października, odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz w Ratuszu Miejskim.
Rozpoczęło sie ono w Sali Portretowej. Pani Wiceprezydent Krakowa powitała gości i mówiła
o przyjaźni polsko-niemieckiej oraz o tym, że wymiana między „Budowlanką” z Krakowa i szkołą
z Frankfurtu jest pozytywnie odbierana nie tylko przez uczniów i pracowników szkoły, ale także przez
władze Krakowa.
Następnie głos zabrała pani Irene Ballensiefen , opiekunka gości, która dziękowała za miłe
przyjęcie. Opowiadała o pięknie naszego miasta oraz o dobrej organizacji i życzliwości polskich
pracodawców.
Później wypowiedział się dyrektor ZSB, pan Andrzej Mielczarek. Przedstawił związany
z wymianą plan na przyszłe lata oraz proponował, jak uczcić przyszłoroczną, jubileuszową,
dwudziestą wymianę.
Na koniec głos zabrali niemieccy uczniowie. Wyrażali swoje pochlebne opinie o polskich
robotnikach, o mieście oraz wspomnieli o różnicach między gospodarkami Polski i Niemiec.
Nie można też zapomnieć o pani Beacie Kapłańskiej, bez której spotkanie nie mogłoby się
odbyć. To ona tłumaczyła wszystkie rozmowy.
Następnie zostaliśmy oprowadzeni po ratuszu, zobaczyliśmy m. in. salę obrad oraz zrobiliśmy
kilka pamiątkowych zdjęć.

Kolejnym punktem wieczoru była gra terenowa przygotowana przez panią Kapłańską, która
służyła temu, aby nasi goście mogli lepiej poznać Kraków. Podzieliliśmy się na dwie grupy
i wyruszyliśmy z kolegami z Niemiec, aby pokazać im miasto. Ostatnim punktem gry był zamek na
Wawelu, gdzie spotkaliśmy się wszyscy. Po krótkiej rozmowie nastąpiło podsumowanie zabawy,
której uczestnicy dostali drobne nagrody – lizaki i pamiątkowe gadżety związane z ZSB, a następnie
pożegnaliśmy się z naszymi gośćmi.
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