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                    Co prawda w bardzo ,,okrojonym,, składzie, bo w 18 osób w tym tylko 6 z naszej 
szkoły, ( Marta Grzeszczak, Dorota Lemke, Katarzyna Lisek , Celina Małyska , Mariusz Puła, 
Tomasz Szyszka ) a reszta z sąsiedniej –RCEZ. Wyjechaliśmy wraz z panią prof. Elżbietą 
Karasińską na spotkanie polskiej młodzieży z niemiecką . Wycieczka trwała zaledwie 9 dni, 
ale wspomnienia zostaną co najmniej na 9 lat!!! 
                   

DZIEŃ I (SOBOTA) 
                    Jest sobotni wieczór, ok. godz. 21.30, nasza ,,załoga,, gorączkowo czeka na 
autokar. Hura.... jest , ale będzie wesoło !!! Jeszcze tylko bagaże, zajęcie miejsca, pożegnanie 
z rodziną i możemy ruszać w drogę !!! 
                      Podróż jest długa (ok.14 godz.) i strasznie męcząca (a jednak Polska nie jest 
taka mała !) 

DZIEŃ II ( NIEDZIELA) 
                     Już dochodzi południe, robi się gorąco, a za oknem możemy podziwiać piękne 
niemieckie krajobrazy. Pierwsze wrażenia: wszystko równiutkie jak ,,od linijki, dużo zieleni, 
piękne domki i ogródki. Już nam się podoba !!! 
                      Wreszcie dojeżdżamy do Werftpfuhe, niewielkiej miejscowości, 32 km od 
Berlina.  Już z dala widać nasz piękny i ogromny pensjonat, w którym mamy zamieszkać. 
 
                      

 
 
                    Szybciutko wyskakujemy z autokaru, każdego ciekawi, co teraz się wydarzy. 
Niepewnie podążamy ku wejściu, a tu Polka Paulina i trzech Niemców - Oliver, Otto i Uwe 
serdecznie nas witają, zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Super !!! Robi się 
milutko...Ciekawe co będzie dalej? Teraz zapraszają nas do stołówki, gdzie czeka już na nas 
pyszny obiad. Ale smakowało! A teraz możemy się rozpakować, mieszkamy w wygodnych 
pokojach (dwu- lub czteroosobowych z łazienkami). Dużo miejsca, świetne wyżywienie - 
hm... ,,żyć nie umierać!,, 
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                     Ok. godz.16.00.  odbywa się pierwsze spotkanie z niemiecką młodzieżą, 
zapoznanie z budynkiem, no i....nauka przez zabawę. Nasze umysły są  już bogatsze o 
kilkanaście nowych słówek – świetny kurs – bez nudy!!!  Jak ten czas płynie już 18.30 – 
kolacja, a zaraz po niej wieczorek integracyjny połączony z degustacją, wiec przygotowujemy 
się do niego solidnie - w kuchni! 
 

 
 
                    Teraz prezentacja w naszym barze. Przedstawiamy Niemcom typowe polskie 
potrawy, a oni prezentują nam swoje. Najciekawsze jest to, że z talerzy najszybciej znikają 
placki ziemniaczane (podobno nigdy takiej potrawy jeszcze nie jedli). Jesteśmy dumni z 
siebie, że jeszcze daliśmy radę przygotować: bigos, barszcz czerwony i dwa ciasta. Wieczór 
jest długi, ciekawy i na pewno nikt głodny nie siedzi.  
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DZIEŃ III ( PONIEDZIAŁEK) 

                    8.30 - śniadanie (stosunkowo za wcześnie !), ten kto ustalał plan dnia zapewne 
mało śpi!!! Godzinę póżniej wspólne spotkanie na dużej sali - ,,Ergenizer,,. Tu każdy mógł się 
wykazać swoim poczuciem humoru i pomysłowością, bez względu na wiek każdy z Niemców 
ma coś charakterystycznego , więc na pewno uda nam się ich zapamiętać, tylko jeszcze 
potrzeba trochę czasu, bo na razie to będzie ciężko. 
                    Dalej już 12.30 – obiad i czas wolny do 15.00 (kawa  z ciastkiem), następnie 
zajęcia i już kolacja. A po niej - Ognisko! Spiewamy polskie piosenki przy dzwiękach gitary, 
więc Niemcy też nie chcą być gorsi i również próbują. Świetnie się bawimy, tylko mało 
rozumiemy, całe szczęście że mamy tłumaczy !  I tak już dawno po północy, cóż, trzeba spać. 
Ciekawe, czy jutro również będzie tak interesująco? 
 
 

 
 

DZIEŃ IV ( WTOREK ) 
                     Słońce już wstało, do godz.9.30 powtarzają się te same czynności. A co 
ciekawego w dzisiejszym ,,Energizerze,,? Głuchy telefon... ale można się uśmiać ! Niemcom 
udało się ze zwykłego zwrotu ,,Lubię Cię,, utworzyć coś w nieznanym dotąd ludzkim języku 
Nam poszło trochę lepiej, ale też nie obyło się bez żadnego ,,skaleczenia,, ich języka. Dalej 
obiad, kawa, ciacho i zajęcia. Teraz rozmawiamy o rynku pracy w Unii Europejskiej, każdy 
może też bez obaw wyrazić tu swoje zdanie, czas płynie, już kolacja a po niej idziemy jeszcze 
na jedno spotkanie podsumowujące cały miniony dzień. Teraz mówimy o tym co nam się 
podobało a co nie i planujemy kolejny już, jutrzejszy dzień. Wieczór oczywiście znowu nasz! 
Tym razem idziemy na pogadanki z tutejszą młodzieżą do baru ,i o dziwo - już nie 
potrzebujemy tłumacza (chyba coś wynieśliśmy z lekcji niemieckiego i angielskiego, skoro 
zaczynamy się dogadywać!). 
  
 
 
                                                                                                                                                   3 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


DZIEŃ V ( ŚRODA ) 
                    Już środek tygodnia, czas szybko płynie, nikt nie tęskni za domem. Tuż po  
,,Energizerze,,  mamy zamiar wybrać się na spacer po okolicy, więc planujemy trasę - 7 km - 
kto zdoła tyle przejść? Nie było jednak tak żle. Potrafiliśmy się tak zintegrować z Niemcami, 
że aż nosili nas na rękach.JJJ 
 

 
 
Widzieliśmy ponadto kilka zacisznych miejsc, żywe konie  
 

 
 
i nieżywego jelenia! 
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                    Wracamy na kolejny pyszny obiad i udajemy się na spotkanie, gdzie dzielą całą 
grupę na cztery mniejsze polsko – niemieckie. Każdy ma prawo do wyboru. Od dzisiaj 
będziemy pracować już w mediach (film, radio , gazeta, plakat) Nasza twórczość musi 
dotyczyć Unii Europejskiej. Pierwsze plany, kilka propozycji, na pewno sobie poradzimy, 
choć będzie dużo pracy! 
                     Już po kolacji, znowu integracja ...tym razem w dyskotece. Niemcy świetnie się 
ruszają , my też pokazujemy na co nas stać. Każdy spocony wraca na górę, ale oczywiście 
przed snem omawiamy miniony dzień. 
                          

DZIEŃ VI ( CZWARTEK ) 
                    Dzisiaj chyba najciekawszy ze wszystkich dni - wycieczka do Berlina. Udajemy 
się na spotkanie o związkach zawodowych oraz żeby zobaczyć tę słynną stolice Niemiec. 
Berlin 5-razy większy od Warszawy, nie ma chyba tam takiego miejsca ,które nie zadziwiłoby 
swym widokiem. Mimo deszczowej pogody zwiedzamy miasto, mur berliński, idziemy na 
zakupy (a tu ceny rażą-ale drożyzna!). Wracamy pózno na kolację i wymieniamy się 
wrażeniami. 
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DZIEŃ VII (  PIĄTEK ) 
                     Dzisiaj zaraz po śniadaniu ,,zabieramy się ostro do roboty,, Każda grupa musi 
coś przedstawić. Stawiamy na humor i dlatego nie nudzimy się pracując przy projektach . 
Udzielamy i robimy wywiady, pozujemy do zdjęć, przedstawiamy komiczne sytuacje. 
Ciekawe jak wypadnie nam prezentacja? 
 

 
 

DZIEŃ VIII ( SOBOTA) 
                     Dzisiaj podobnie jak wczoraj – praca nad projektami, ale nie zdradzamy swoich 
pomysłów. A wieczorem? – impreza pożegnalna. To nasza ,,zielona noc,, - jest dość głośno - 
już jutro wyjeżdżamy - jaka szkoda! 
                     
 

DZIEŃ IX (NIEDZIELA ) 
                    Od rana  ostre porządki, do 9.30 musimy wyprowadzić się z pokojów. O 10.00-
prezentacja naszych twórczości medialnych. Najbardziej podobał nam się film (widać że w 
Lubartowie mieszkają dotąd jeszcze nie odkryte sceniczne i filmowe gwiazdy!). 
                    Ostatni obiad i ok.13.00 wyjeżdżamy. Szkoda!  tyle nawiązaliśmy przyjazni, 
pozostaje nam tylko korespondencyjny lub elektroniczny kontakt. Znowu długa podróż, ale 
jest wesoło, gdyż mamy dużo do opowiadania... Przekraczamy granicę i od razu widać, że 
jesteśmy w Polsce. Wreszcie polskie samochody - polonezy i maluchy oraz te same nierówne 
drogi...w Lubartowie jesteśmy ok. 2.00 w nocy, gdzie czekają na nas rodzice. 
Wszyscy się cieszą, że szczęśliwie dojechaliśmy. 
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Einige Sprichworter zum Sprachelernen-Kilka przysłów uczących języka 
!!! JJJJ: 
  
 
 
1. Wer anderen eine Grube grabt, fallt selbst hinein –Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie 
wpada 
2. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach –Lepszy wróbel w garści niż  
gołąb na dachu 
3. Morgenstund hat Gold im Mund - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje 
4. Wo gehobelt wird, da fallen Spane - Gdzie się drwa rąbie tam wióry lecą 
5. Wer nicht wagt, der icht gewint - Do odważnych świat należy 
6. Wer Krug geht so lange zum Braunnen ,bis er bricht - Dopóty dzban wodę nosi dopóki 
ucho mu się nie urwie 
7. Einem geschenkten Gaul, schaut  nicht ins Maul - Darowanemu koniowi nie zagląda się w  
zęby 
8. Wer Sorgen hat,hat auch Likor - Kto ma troski ma też likier.(Kto ma pszczoły ma też miód) 
9. Wo kein Klager ist, ist auch kein Richter - Gdzie nie ma adwokata nie ma też sędziego 
10.  Was du nicht willst, das man dir tu, das fug auch keinen ander zu - Nie czyń drugiemu 
tego co Tobie niemiłe 
11. Der dummste Bauer hat się groBten Kartoffeln - Najgłupszy rolnik ma największe 
ziemniaki 
12. Den letzten beiBen się Hunde - Ostatnich gryzą psy 
13. Alte Liebe rostet nicht - Stara miłość nie rdzewieje 
14. Luge hat kurze Beine - Kłamstwo ma krótkie nogi 
15. Wissen ist Macht - Wiedza to potęga 
16. Die Katze soll man nicht im Sack kaufen - Nie kupuj kota w worku 
17. Liebe macht blind - Miłość czyni ślepym 
18. Mit Speck fangt man Mause - Myszy łapie się na boczek 
19. Allzuviel ist ungesund - Co za dużo to nie zdrowo 
20. Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm - Nie daleko pada jabłko od jabłoni 
 
  
 
 
 
 
 
OD UCZESTNIKÓW: 
 
                           Ogromnym szczęściem dla nas było to, że staliśmy się tymi ,, wybrancami,,. 
Od tej pory jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności  (szczególnie przy 
profesjonalnej pracy w mediach). Nauka podczas wypoczynku ?  Każdy może nam tylko 
pozazdrościć...! 
  
 
Marta Grzeszczak, Dorota Lemke ( II.B ) 
Katarzyna Lisek, Celina Małyska, Mariusz Puła ( II.A ) 
Tomasz Szyszka ( II. D )                                                                                                           7 
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