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Wizyta uczniów Dassel 
była wspierana finansowo 

przez: 
 

Polsko – Niemiecką 
Współpracę Młodzieży 

(PNWM), 
 

Deusch – Polnisches 
Jugendwerk 

 (DPJW). 
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Programm fur den Polenaustausch vom 6.bis 12. Mai 2007 

 
 
Freitag: Fart zum Bahnhof ab PGS: Marker (4), Rabbethge (4), Walker (4) 
Direkt zum Banhof: Hoppe (1), Burg (1) 
Abholen vom Bahnhof: Beischall (die Polen von Muller, Elyilmaz und Kues), 
Ankunft PGS gegen 17 Uhr, bitte die drei Polen an der PGS abholen Weitere 
Fahrgemeinschaften: bitte selbst festlegen 
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W programie wymiany brało udział 14 Polaków (2 opiekunów 
i 12 uczniów): 
 
Ø Małgorzata Milanowska – Jednous 
Ø Konrad Pcian 
Ø Magdalena Bącławek 
Ø Magdalena Kicia 
Ø Justyna Kosik 
Ø Michalina Kozak 
Ø Edwin Myka 
Ø Małgorzata Pindłowska 
Ø Krzysztof Sagan 
Ø Anna Sęk 
Ø Iwona Szewczyk 
Ø Monika Wolińska 
Ø Katarzyna Zbytniewska 
Ø Karolina Zięba 

 
14 Niemców (2 opiekunów i 12 uczniów): 
 
Ø Ute Beischall 
Ø Brigitte Bittermann 
Ø Juliane Borth 
Ø Marisa Wauker 
Ø Charlotte Hoppe 
Ø Michael Stieglitz 
Ø Tim Marschhausen 
Ø Yasemin Eryilmaz 
Ø Jan – Philipp Kues 
Ø Stefanie Marquard 
Ø Marie Christine Rabbethge 
Ø Jana Bartels 
Ø Josefine Muller 
Ø Irene Marker 
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6 maj 2007 (niedziela) 
 
O godz. 6:00 spotkaliśmy się pod II LO w Lubartowie, skąd 

wyjechaliśmy do Dassel. Na miejscu byliśmy o godz. 23:00. Zostaliśmy 
tam serdecznie powitani przez rodziny naszych niemieckich przyjaciół. Po 
krótkim powitaniu wszyscy udaliśmy się do domów.  
 

 
Widok z okna busa; charakterystyczne dla Niemiec wiatraki. 

 
7 maj 2007 (poniedziałek) 
 

W poniedziałek o godz. 8:00 
spotkaliśmy się w Cafeterii, która 
znajduje się obok szkoły, zostaliśmy 
oficjalnie przywitani przez 
dyrektora szkoły i zapoznani 
z programem naszego pobytu. Po 
powitaniu udaliśmy się na mszę 
w obrządku ewangelickim, która w 
tej szkole odbywa się co tydzień. 
Następnie wybraliśmy się na 
spotkanie z burmistrzem miasta 
Dassel, który powitał nas z wielkim entuzjazmem. Opowiadał on 
o mieście, kontaktach z obcokrajowcami, serdecznie życząc nam miłego 
pobytu w Dassel. Kończąc wizytę każdy z nas zostawił pamiątkę wpisując 
się do Kroniki Miasta. Po miłym spotkaniu rozeszliśmy się do domów, 
gdzie spędziliśmy czas z naszymi gospodarzami. 
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Budynek Ratuszu w Kassel Grupa polska pod 
 budynkiem Ratusza 
 

 
 

Burmistrz miasta Dassel; w tle herb miasta 
 
 
 
 

8 maj 2007 ( wtorek) 
 
Drugiego dnia naszej wymiany mieliśmy okazję poznać prace 

różnych organizacji niemieckich. Początkowo zostaliśmy oprowadzeni 
po internacie leżącym przy szkole w Dassel. Mieszkańcy internatu 
pochodzą zarówno z bliskich okolic jak i z odległych terenów Niemiec.  
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Dwóch mieszkających tam uczniów pochodzi z odległych Chin, 

jeden z Jamajki. Uczniowie mają obowiązek pojawienia się na trzech 
posiłkach, przy stołówce usytuowana jest sala gier, gdzie uczniowie 
mogą przebywać raz w tygodniu. Nauczyciele regularnie sprawdzają 
stan spożycia alkoholu swoich uczniów, młodzież posiadająca nałogi 
jest usuwana z internatu. Pokoje znajdujące się w budynku są jedno 
i dwu osobowe. Na każdym piętrze znajduje się pokój, w którym można 
odpocząć lub skorzystać z Internetu. Koszt pobytu w internacie wynosi 
1000 euro miesięcznie plus około 40 euro dodatkowych opłat. Każdy 
uczeń ma obowiązek raz na dwa tygodnie w czasie weekendu opuścić 
internat.  

 
Następnie odwiedziliśmy 

przedszkole integracyjne, 
w którym mogą się znajdować 
dzieci zdrowe jak i nie sprawne 
ruchowo. Przedszkole dzieli się 
na kilka grup, w posiadaniu 
ma sale do zajęć korekcyjnych 
i ruchowych oraz plac zabaw. 
Jest to instytucja podlegająca 
kościołowi, chociaż przebywają 
tam dzieci rożnych 
narodowości i religii. 
Przedszkole działa fazowo, 
pierwsza tura dzieci kończy 
zajęcia o 13 wtedy właśnie 
przychodzi do przedszkola 
grupa druga. Przedszkole jest 
przeznaczone głównie dla 

rodzin w których rodzice pracują. Najmilszą częścią spotkania w 
przedszkolu była krótka rozmowa z dziećmi. Ich otwartość jak 
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i ukazane emocje w znacznej mierze przyczyniły się do tego, że na 
naszych twarzach pojawił się uśmiech. 

 
Po powrocie z przedszkola udaliśmy się wraz z naszymi 

Niemieckimi przyjaciółmi do ośrodka pracy dla osób upośledzonych 
w Dassel. W miejscu tym ludzie Ci mogą podjąć prace po ówczesnym 
przygotowaniu. Otrzymują pensje, dzięki czemu mogą czuć się 
potrzebni, czerpią również radość z przebywania we własnym 
towarzystwie. Ośrodek dzieli się na 3 sektory dla ludzi z mocnym 
upośledzeniem, którzy nie są zdolni do pracy, wolontariusze 
i pracownicy starają się tam nauczyć ich podstawowych czynności 
potrzebnych do życia takich jak nauka jedzenia. W drugim sektorze 
ludzie ze średnim upośledzeniem wykonują lekkie prace na przykład 
opakowania dla firmy produkującej sprzęt wiertniczy lub odblaski. 
Ostatni sektor zajmują ludzie z lekkim upośledzeniem, pracują 
w zakładzie stolarskim bądź wykonują części do samochodów. Znajduje 
się tam również stołówka przygotowująca jedzenie dla dużej ilości osób. 
Pracowników nie przygnębia 
praca w tej organizacji. Cieszą się 
każdym krokiem naprzód swoich 
podopiecznych. Wiedzą, że praca 
ta daje ich wychowankom wiele 
szczęścia, cześć z nich dostaje 
nawet szanse pracowania 
w normalnych zakładach pracy.  

Dzięki temu, iż 
odwiedziliśmy te organizacje 
mogliśmy spojrzeć w inny sposób  
na podobne miejsca. Mieliśmy 
okazje porównać sytuacje 
w Polsce z sytuacją w Niemczech. 
Przeżycia te pozwolą nam 
w przyszłości lepiej pomagać 
ludziom potrzebującym 
i dostrzegać istniejące w świecie 
potrzeby. 
 
 
 

09 maj 2007 (środa) 
 

W tym dniu grupa polska uczestniczyła w zajęciach z niemieckimi 
uczniami z klas 9. Naszym zadaniem było opowiedzenie o Polsce, 
regionie, Lubartowie, a przede wszystkim o naszej szkole. 
Zaprezentowaliśmy jej współpracę ze szkołami z Litwy, Węgier, 
Niemiec, Ukrainy i Francji, przedstawiliśmy także program „Socrates 
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Comenius”, w którym ostatnio uczestniczyło nasze LO. Chcieliśmy 
zachęcić Niemców do wzięcia udziału w następnej wymianie polsko-
niemieckiej, która odbędzie się w październiku. W tym celu 
przybliżyliśmy im wizerunek miasta i wyświetliliśmy slajdy 
przedstawiające Lubelszczyznę. Opowiedzieliśmy o przebiegu 
i pokazaliśmy zdjęcia z poprzedniej wymiany polsko-niemieckiej, kiedy 
to nasi goście z zagranicy przyjechali do Lubartowa. Spotkało się to 
z aprobatą uczniów, którzy już w trakcie prowadzenia zajęć wyrazili 
chęć przyjazdu do Polski. Na koniec rozdaliśmy informatory i książki 
o regionie. 

 Następnym punktem programu 
była wizyta w domu spokojnej 
starości Alloheim Seniorenzentrum 
w Einbeck. Zostaliśmy ciepło 
przywitani przez panią dyrektor 
i oprowadzeni po zakładzie. 
Mogliśmy się przekonać o jego 
świetnym wyposażeniu i ciepłej 
atmosferze tam panującej. 
Mieszkańcy domu mają swobodę 
poruszania się po całym jego obrębie, 
indywidualnego urządzenia swojego 
pokoju, organizowania imprez 
okolicznościowych takich jak 
urodziny czy wieczorki towarzyskie, 
a także wyjazdu na wakacje. W dniu 
naszych odwiedzin jedna z pań tam 
mieszkających obchodziła swoje 95 
urodziny, co uczciliśmy 
odśpiewaniem jej „Sto lat”. 
  

 
Po wizycie w domu spokojnej starości zwiedzaliśmy miasto 

Einbeck, gdzie mogliśmy dokonać zakupu pamiątek. 
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 Następnie grupa polska udała się do Wioski Młodzieży Albert-
Schweitzer w Uslar, przeznaczonej dla dzieci sprawiających trudności 
bądź odebranych rodzicom. Dyrektor wioski opowiedziała nam 
o działalności tej wioski, o dzieciach tam mieszkających i rodzinach, 
które się nimi zajmują. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć 
pomieszczenia, w których znajdują się sprzęty do zabawy 
i majsterkowania, a także mieszkanie jednej z rodzin. 

  
Wieczorem w internacie odbyło się spotkanie jego mieszkańców 

z polskimi i niemieckimi uczniami. Była to świetna okazja do integracji 
podczas wspólnej zabawy, rozmowy czy gry w bilard. Około godziny 22 
wszyscy uczniowie udali się do swoich domów. 

 

 
 
 
 

10 maj 2007 (czwartek) 
 
  Wczesnym rankiem udaliśmy się do Hanoweru; jest to miasto 
w Niemczech, stolica kraju związkowego Dolna Saksonia 
(Niedersachsen) i regionu Hanower, położone nad rzeką Leine. 
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Znajdowała się tam 
kolejna instytucja, która 
zajmowała się pomocą 
ludziom najbardziej jej 
potrzebującym, czyli 
upośledzonymi. Ośrodek 
ten nosi nazwę Annastift. 
Pracownica ośrodka 
oprowadzała nas po nim 
opowiadając o jego 
działalności, sposobie 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym itp.  
 

 
Byliśmy również w kaplicy, w której modlą się osoby, które 

zamieszkują ośrodek.  
 
Spotkaliśmy tam Polaka, 
który mieszka w Niemczech 
już od 22 lat. Jest on 
zatrudniony w Annastift jako 
wolontariusz. Bardzo ucieszył 
się z możliwości 
porozmawiania ze swoimi 
rodakami. Po zwiedzaniu 
ośrodka udaliśmy się na 
stołówkę, aby posilić się przed 
kolejnymi atrakcjami. 
 
 

 
Następnie udaliśmy się do centrum 
Hanoweru, gdzie zwiedziliśmy Kościół 
Marcina Lutra, starówkę oraz 
zabytkowe kamieniczki. W wolnym 
czasie udaliśmy się do miejscowych 
sklepów na zakupy, które nawiasem 
mówiąc były bardzo udane. 
 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni 
z wycieczki, jednakowoż bardzo 
zmęczeni. Po ponad godzinnej jeździe 
autobusem udaliśmy się do domów 
naszych niemieckich gospodarzy, gdzie 
odpoczywaliśmy aż do kolejnego dnia 
pełnego fascynujących przeżyć. 
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11 maj 2007 (piątek) 
 

W dniu 11 maja o godzinie 8.00 my, uczniowie II Liceum 
Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie biorący udział 
w wymianie międzynarodowej oraz nasi niemieccy gospodarze, 
spotkaliśmy się na stacji kolejowej w pobliżu miejscowości Einbeck. 

 

 
 

Po zajęciu miejsc w pociągu udaliśmy się do malowniczego miasta, nad 
rzeką Leine, na południowym krańcu Dolnej Saksonii - Getyngi. 
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Po dotarciu na miejsce, poszliśmy do ośrodka oferującego pomoc 
osobom bezdomnym. Z całokształtem działalności ośrodka zapoznał nas 
jego kierownik. Za pośrednictwem tej instytucji bezdomni mają 
możliwość zameldowania się, co w Niemczech jest podstawą do 
uzyskania pomocy socjalnej (zasiłek dla bezrobotnych). Ponadto 
bezdomni za symboliczną opłatą, mogą spożyć ciepły posiłek, 
skorzystać z pralni, usług fryzjerskich oraz nabyć używaną odzież.  
Od godziny 10.00 do 13.45 mieliśmy czas wolny, w którym to mogliśmy 

zapoznać się z piękną 
starówką. Getynga 
liczy około 124 tys. 
mieszkańców oraz 
jest znanym 

ośrodkiem 
naukowym 

i kulturalnym. 
Symbolem miasta jest 
niewielka fontanna - 
figura Gęsiareczki 
z 1901. Ponadto 
Getynga jest 
miastem, gdzie na 
każdym kroku można 
spotkać rowerzystów. 
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Piękno miasta odwzorowują fotografie: 
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O godzinie 14.00 udaliśmy się do Göttinger Tafel e.V. instytucji 
zajmującej się wydawaniem produktów żywnościowych ubogim oraz 
działalnością cateringową. Rozmawialiśmy tam na temat podobnych 
instytucji, działających na terenie Polski.  
 
Następnie pociągiem wróciliśmy do Einbeck. Ze stacji kolejowej do 
domów wróciliśmy prywatnymi samochodami niemieckich gospodarzy.  
 

 
 
Wieczorem odbyło się spotkanie pożegnalne, podsumowujące miniony 
tydzień wymiany. 
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12 maj 2007 (sobota) 
 
 

O godzinie 14.00 ,w wielkim smutku, pożegnaliśmy się z naszymi 
niemieckimi przyjaciółmi i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na ciepły posiłek w Karczmie 
„Kruszynka” w Kruszynie. Pod naszą szkołę dotarliśmy o godzinie 5.00, 
gdzie czekali na nas nasi rodzice. 
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