
Pobyt studentek ze Stanów Zjednoczonych w naszej szkole dobiegł końca. 

Uczniowie klas II a i II b gimnazjum zżyli się z Leisel i Jordan, które przez 

ostatnie osiem tygodni uczestniczyły w zajęciach, prowadząc lub obserwując je. 

Aby podziękować za tę wspaniałą współpracę uczniowie drugich klas 

gimnazjum przygotowali „Christmas Party”. 

 

Podczas tej imprezy uczniowie opowiedzieli o tradycjach bożonarodzeniowych 

w Polsce. Następnie przygotowali dla Leisel i Jordan quiz wiedzy o Polsce.  

 

 



 

 

 



 

Następnie wysłuchaliśmy kolęd. Uczennica klasy II a, Aleksandra Kolanko,  

grała na skrzypcach, a uczeń klasy II b, Paweł Wołczański, akompaniował na 

gitarze uczennicom śpiewającym piękne polskie kolędy: Zuzannie Topolskiej, 

Julii Pyteraf i Katarzynie Rączce.  

 



Na zakończenie imprezy Jordan i Leisel również przygotowały małą 

niespodziankę w formie prezentacji na temat spędzania Świąt Bożego 

Narodzenia w Stanach Zjednoczonych. Prezentacja przedstawiała nie tylko 

tradycje i zwyczaje, były też piosenki i filmiki oraz kilka prywatnych 

rodzinnych zdjęć. Uczniowie rozmawiali z Leisel i Jordan na temat różnic i 

podobieństw obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w obu krajach. 

 

Wszyscy spędzili ten czas bardzo miło, te wyjątkowe chwile podkreślił smak 

tradycyjnego polskiego barszczu i domowych wypieków. 

Erwina Kalistel-Pojnar 

 

Opiekunkami studentek w czasie praktyki były: Małgorzata Wyżkiewicz, 

Agnieszka Korzec-Niemiec, Erwina Kalistel-Pojnar i Ewa Szmyd. 

Koordynatorem współpracy z Iowa State University i praktyk studenckich jest 

Janina Podbilska-Pająk. 

 



 

Pożegnalne zdjęcie zespołu nauczycieli języka angielskiego 

A oto wrażenia Jordan i Leisel z pobytu w Polsce i w naszej szkole: 
 

Poland has a lot of history and is beautiful. I enjoyed seeing 

many attractions around Krosno. Poland is a great country, it 

has a lot to offer. I've enjoyed my stay here. Polish people are 

friendly and welcoming. I enjoyed getting to know the people here 

and around Krosno. I like Krosno, it's a nice place to live.  

 

The school is very impressive and I can tell that the students are 

here to learn and are focused. The teachers also provide an 

atmosphere that is focused and strive for excellence from the 

students. The teachers are friendly and helpful. The students are 

friendly as well, I enjoyed saying hello to them in the hallways. 

The building is big with a lot of classrooms but it feels small. It 

took a while to get the direction down but it was good. The thing 

that surprised me the most was about the different times of meals. 

It was different.  

 

I really enjoyed teaching here and I enjoyed the students but 

especially junior high students! 

 



Thanks so much for allowing me to come here and learn about 

Polish culture and see how Polish schools are different than 

American schools. It will impact my teaching in so many ways as 

well as me as a person. 

 

 


