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Polsko – niemieckie spotkanie młodzieży w Dassel 

8-16 maja 2006r. 

Temat: „Wolontariat w Polsce i w Niemczech ” 

( część II ) 

 
Poniedziałek - Wtorek 8- 9.05.2006 

 

Po 18 godzinach jazdy, dotarliśmy na miejsce, gdzie odebrali nas nasi niemieccy 

koledzy. Następnego dnia po śniadaniu, wszyscy spotkaliśmy się w szkole. 

Zostaliśmy zapoznani z całym terenem szkoły. Po obiedzie wyruszyliśmy na 

zwiedzanie „Harz-Weser-

Werkstätten”, gdzie pracują 

niepełnosprawni i upośledzeni 

ludzie. 

A wieczorem czekało na 

wszystkich przyjęcie przygotowane 

u jednej z niemieckich koleżanek.    
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Środa 10.05.2006  

 

Dzień rozpoczęliśmy bardzo miło, bowiem otrzymaliśmy kieszonkowe od naszych 

niemieckich kolegów. Następnie była wizyta 

w jednym z przedszkoli w Dassel. 

Dowiedzieliśmy się m.in. jak działają 

przedszkola w Niemczech, jak wyglądają i jak 

przebiega praca ludzi w tejże instytucji. Po 

wizycie w przedszkolu mieliśmy spotkanie  

z burmistrzem Dassel. Po południu spotkaliśmy 

się z p. Marco Szindlerem, który przybliżył nam 

działalność niemieckich instytucji społecznych. 

Wykład poświęcony był ośrodkom zrzeszającym 

m.in. osoby niepełnosprawne, upośledzone. 

A wieczorem… czas na zabawę i hulanki. 

Dyskoteka- według nas zabawa bardzo się 

udała. Po niej – powrót do domu i nabranie 

sił na kolejny dzień.   

 

 
Czw

artek 11.05.2006 
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Tego dnia odwiedziliśmy dwa domy spokojnej starości w Einbeck. W każdym  

z nich zauważyliśmy profesjonalna opiekę połączoną z nowoczesnym 

wyposażeniem, a także z niezwykłym szacunkiem do starości. Miejmy nadzieje,  

że w Polsce już niedługo uda się stworzyć ośrodki o podobnym standardzie.  

Po południu spotkaliśmy się z pastorem, aby bliżej zorientować się w sytuacji 

społeczno- ekonomicznej starszych ludzi w Niemczech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek 12.05.2006  
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Tego dnia wzięliśmy udział w  zajęciach lekcyjnych w szkole PGS w Dassel. 

W zależności od zajęć naszych niemieckich opiekunów, byliśmy na lekcji w-f, 

j. francuskiego, j. niemieckiego lub 

plastyki. Później wszyscy razem 

poszliśmy do 10 klasy by wraz 

 z uczniami uczestniczyć w lekcji 

j. angielskiego.  

Po zajęciach i obiedzie w domu,  

z Einbeck wyruszyliśmy 

pociągiem do Göttingen. O godz. 

16.00 byliśmy umówieni na 

spotkanie 

w ośrodku dla bezdomnych 

mężczyzn. Kierownik ośrodka zapoznał nas z programem działania tej instytucji. 

Następnie zobaczyliśmy kilka 

pokoi. Po tej wizycie mieliśmy  

3 godz. wolnego czasu, który 

spędziliśmy na spacerze  

i zakupach w tym malowniczym 

mieście.     

 

 

 

 

 

 

 

Sobota,13.05.2006 
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Ok. godz. 9.30 wyruszyliśmy w kolejną podróż pełną wrażeń. Tym razem było  

to piękne i malownicze miasto Einbeck. Dzięki opowieściom przewodnika 

mogliśmy lepiej poznać obiekty tego zabytkowego miasta. Niestety pogoda nam 

nie sprzyjała, ale mimo to humor nas nie opuszczał. Po dwóch godz. zwiedzania  

mieliśmy czas wolny. Szał zakupów ogarnął wszystkich. Potem każdy wrócił  

do domu. Wieczorem 

czekał nas najlepszy 

punkt dnia, a mianowicie 

dyskoteka w szkole PGS. 

Zabawa była udana, 

zwolennicy gier mogli 

zagrać w bilard, rzutki  

lub „piłkarzyki”, nie 

obyło się również bez 

tańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela, 14.05.2006 
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Do dyspozycji rodzin 

 

Ten dzień każdy z nas spędził nieco inaczej. Był  rodzinny obiad, zwiedzanie 

różnych okolicznych miasteczek, pobyt w Zoo, oraz spacer  

i odpoczynek po ciężkim tygodniu. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się  

na przyjęciu pożegnalnym w domu Anny Bremer. Nasi niemieccy koledzy 

obdarowali nas koszulkami z logo ich szkoły, co było dla nas miłym 

zaskoczeniem. Impreza była 

bardzo fajna więc opuściliśmy 

ją z wielkim żalem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 15.05.2006r   
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O godzinie 8.00 razem z naszymi niemieckimi znajomymi wyruszyliśmy z Dassel 

do oddalonej o 40 km miejscowości Hildesheim. Pierwszym punktem programu 

było zapoznanie się z ośrodkiem pomocy niepełnosprawnym ,,Himmelstür”. 

Organizacja ma na celu opiekowanie się, zaspokajanie potrzeb, edukację oraz 

zorganizowanie miejsc pracy dla podopiecznych. 

Placówka ta charakteryzuje się bogatym wyposażeniem. Posiada własną kaplicę, 

stołówkę, szkołę, pokoje mieszkalne, ogród botaniczny i dużą przestrzeń 

rekreacyjną sprzyjającą leczeniu.  

 

Po zwiedzaniu organizacji ,,Himmelstür” udaliśmy się do centrum miasta, gdzie 

mieliśmy szansę na zrobienie ostatnich zakupów i pamiątkowych zdjęć.  

Potem nadszedł czas na obfite we łzy pożegnanie. W długa drogę do domu 

wyruszyliśmy ok. 15.30. 
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SPRAWOZDANIE 
 

Program odbył się od 9.05.2006 do 16.05 2006 w Niemczech. 

 

1.Poniższe sprawozdanie zostało sporządzone przez grupę polską. 

 

2.Uczestnicy porozumiewali się po niemiecku i angielsku. Komunikacja językowa 

przebiegała bardzo dobrze. 

 

3. W jaki sposób zespół prowadzący przygotowywał się do spotkania? 

Przed wyjazdem do Dassel uczniowie przygotowali materiały związane z opieką 

socjalną i praca wolontariuszy w Polsce ( ulotki, sprawozdania).  Z urzędu miasta 

Lubartów otrzymaliśmy materiały promujące miasto i region (najnowsze 

informatory, ulotki, film DVD), które zostały później podarowane grupie 

niemieckiej. 

 

4. W jaki sposób grupa przygotowywała się do spotkania? 

Polscy uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, z których każda miała 

do opracowania inny problem. Ich zadaniem było napisanie sprawozdania z pracy 

określonej instytucji w Niemczech  (pełne dokumentacje, zdjęcia, charakterystyka 

miejsca) 

 

5. W jaki sposób młodzież polska i niemiecka mogła poznać się jako grupa 

i osoby indywidualne? 

Polscy uczniowie mieszkali u rodzin niemieckich. Jako grupa realizowali program 

do godziny 16 . Czas wolny organizowali sobie indywidualnie wg. własnych 

zainteresowań i potrzeb. Wieczorami był więc czas na  dyskotekę, zwiedzanie 

miasta, odwiedziny u znajomych. 

 

 

 

6. W jaki sposób przeprowadzano ocenę spotkania? 
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Dzień przed wyjazdem zostało zorganizowane spotkanie pożegnalne, podczas 

którego dokonano oceny spotkania. Przedstawiono zebrana dokumentację  

(zdjęcia, ulotki, sprawozdania), był czas na indywidualne wrażenia.  

 

7. Kto wspierał państwa merytorycznie, organizacyjnie, bądź finansowo? 

Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli języka niemieckiego przy pomocy 

Dyrekcji II LO. Przygotowaniem i realizacją programu zajęła się strona niemiecka. 

Koszty podróży zostały dofinansowane przez PNWM, pozostałą kwotę pokryli 

uczniowie. 

 

8. Jakimi sugestiami i propozycjami chcieli by państwo podzielić się z PNWM lub 

Państwa jednostką centralną? 

Bardzo dobrym pomysłem była realizacja programu w Polsce i w Niemczech. 

Druga część- czyli projekt ,,Diakonie in Deutschland” w Kassel umożliwiła nam 

porównanie pracy socjalne w naszych krajach i sporządzenie wiarygodnych 

wniosków. W tej sytuacji widoczne były wszelkie podobieństwa i różnice w 

podejściu do problemu. 

 

9. Czy był podawany do powszechnej wiadomości fakt, że spotkanie 

dofinansowane jest ze środków PNWM? Jeśli tak, w jakiej formie? 

Informacje o dofinansowaniu ze środków PNWM podawane były w lokalnej prasie 

polskiej i niemieckiej, na internetowej stronie II LO. Powyższą informację 

zaiwraja wszystkie materiały wydane w związku  z wymianą (foldery, gazetki 

szkolne, kronika szkoły) 

 

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Dassel (Niemcy) w dniach 8-16 maja 

2006 roku przebiegło zgodnie z wcześniej ustalonym i zatwierdzonym przez 

obydwie strony szczegółowym programem. Celem wizyty była kontynuacja pracy 

nad projektem „ Wolontariat w Polsce i w Niemczech”, która została 

zapoczątkowana podczas pobytu grupy niemieckiej w Lubartowie w październiku 

2006 roku. 
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 W centrum ustalonego przez stronę niemiecką programu „Diakonie in 

Deutschland” znalazły się liczne wizyty w instytucjach związanych z pracą 

socjalną; zakłady zatrudniające niepełnosprawnych (Harz-Weser-Werkstätten, 

Himmelthür), przedszkola, domy spokojnej starości (AllOheim,Deinerlinde), 

noclegowanie dla bezdomnych (Heilsarmee). Liczne spotkanie z pracownikami 

socjalnymi i wolontariuszami pozwoliły lepiej zrozumieć funkcjonowanie 

i strukturę owych instytucji. Było to bardzo ważne doświadczenie, gdyż wiele 

z odwiedzonych miejsc i stosowanych tam metod nie ma swojego odpowiednika 

w Polsce. 

Podczas pożegnalnego spotkanie podsumowującego doszliśmy do wniosku, 

że wszystkie oczekiwania związane z projektem spełniły się. Mieliśmy możliwość 

porównania instytucji socjalnych i pracy wolontariuszy w Polsce i w Niemczech. 

Mieszkając u niemieckich rodzin uczniowie mieli kontakt z ,,żywym” językiem, 

mogli bliżej poznać i zrozumieć zwyczaje i mentalność tego narodu. 

W przygotowanie programu zaangażowani byli nauczyciele języka 

niemieckiego i Dyrekcja II LO. Koszty podróży zostały dofinansowane ze środków 

PNWM, o czym informowaliśmy na łamach lokalnej prasy, na internetowej stronie 

szkoły oraz we wszystkich materiałach dokumentujących polsko-niemiecką 

wymianę młodzieży. 

Podsumowując spotkanie podjęliśmy decyzje o dalszej współpracy miedzy 

naszymi szkołami. Dyrekcja Paul-Gerhardt-Schule ma nadzieję, że uczniowie 

z Dassel będą mieli możliwość realizacji nowego projektu w ramach praktyko 

socjalnej w Lubartowie jeszcze w tym roku. Przy wykorzystaniu zdobytych 

doświadczeń i nowych pomysłów jesteśmy w pełni przygotowani do przyjęcia 

w naszym mieście kolejnej grupy niemieckiej młodzieży w październiku 2006r. 
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