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Wizyta uczniów w Dassel była 

wspierana finansowo przez:  

Polsko – Niemiecką Współpracę 

Młodzieży (PNWM). 

 

Deutsch – Polnisches Jugendwerk  

(DPJW). 
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Podróż oraz dzień pierwszy (18-19.05.2008r.) 
 

Tego dnia rozpoczęła się nasza 

wielka przygoda związana z polsko – 

niemiecką wymianą młodzieży. 

Wyruszyliśmy o 6 rano, lecz niestety do 

Dassel dotarliśmy dopiero o 24.00. Szkoła, 

z którą realizowaliśmy projekt, nosi nazwę 

Paul-Gerhard Schule. Mimo późnej 

godziny, zostaliśmy mile przyjęci przez naszych niemieckich kolegów i ich 

rodziców. 

 

Pierwszego dnia pobytu zapoznaliśmy 

się z budynkiem gimnazjum w Dassel .Na 

początku uczestniczyliśmy w krótkiej 

modlitwie, rozpoczynającej tydzień nauki. 

Następnie rozmawialiśmy z dyrektorem 

Paul-Gerhard Schule. Dyrektor internatu 

owej szkoły pokazywał nam budynek, 

w którym mieszkają uczniowie. Warunki 

tam panujące wywarły na nas duże 

wrażenie. Mieliśmy również okazję 

poznać burmistrza Dassel i zadać mu 

pytania dotyczące funkcjonowania miasta. 

Dzień pierwszy zakończył się 

zwiedzaniem Dassel. 
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Dzień drugi (20.05.2008r.) 
 

Drugiego dnia pobytu w Dassel mieliśmy zaplanowanych wiele atrakcji. 

O 8 rano wyjechaliśmy do Einbeck. Jest 

to renesansowe miasto z zabytkowymi 

domami wybudowanymi w tradycyjnym, 

niemieckim stylu. Podczas zwiedzania 

przewodnik opowiadał nam ciekawe 

historie związane z tym miastem. 

Następnym punktem wycieczki był dom 

spokojnej starości Alloheim. 

Zapoznaliśmy się tam z warunkami 

i opieką nad starszych ludzi w tym 

ośrodku. Ostatnim punktem wyjazdu była 

wizyta w klasztorze Amelungsborn. 

Przygotowano tam dla nas wiele atrakcji 

np. malowanie witraży, jedzenie posiłku 

w ciszy i zwiedzanie klasztoru. Tego dnia nikt się nie nudził. 
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Dzień trzeci (21.05.2008r.) 

 
Dzień ten był dniem pełnym przygód 

i niezapomnianych wrażeń. Po raz 

pierwszy mieliśmy szansę uczestniczyć 

w zajęciach szkolnych naszych kolegów 

z Niemiec. Przez pierwsze trzy godziny 

lekcyjne bacznie obserwowaliśmy, jak 

prowadzone są lekcje i czym się różni system edukacyjny od naszego w Polsce. 

 Po zajęciach wybraliśmy się z wizytą 

do miejscowego przedszkola, gdzie mieliśmy 

okazję zapoznać się z  zasadami 

funkcjonowania przedszkola w Niemczech. 

Pani dyrektor opowiedziała nam, jak wygląda 

normalny dzień w przedszkolu. Wizyta 

sprawiła wiele radości, zarówno nam, jak i 

maluchom, które bardzo chętnie brały udział w zabawach. 

 Po chwili odpoczynku wyruszyliśmy na wycieczkę do Uslar, gdzie 

odwiedziliśmy Familienzentrum- 

miejsce, które pomaga rozbitym 

rodzinom i osobom potrzebującym. Pytań 

nie brakowało. Z wielkim 

zainteresowaniem wysłuchaliśmy historii 

tego ośrodka, a niespodzianką był słodki 

upominek. Końcowym punktem 

programu w tym dniu było odwiedzenie ,,Jacke wie Hose”- jest to sklep 

z używaną odzieżą, który swoje zyski przekazuje potrzebującym ludziom. 

 

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

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


 

Dzień czwarty (22.05.2008r.) 
 

Tego dnia odbyła się wycieczka do 

Hannoveru. Kiedy już tam dotarliśmy, 

odwiedziliśmy ośrodek Anna – Stift, 

gdzie potrzebujący ludzie mogą uzyskać 

opiekę medyczną. Udziela się tam opieki 

zarówno starszym, jak i młodszym 

ludziom. 

 

Następnie pojechaliśmy do centrum 

miasta, gdzie zwiedziliśmy zabytkowe 

budynki i zakupiliśmy pamiątki. 

Miasto zrobiło na nas ogromne 

wrażenie. Po powrocie do Dassel odbyło 

się kolejne spotkanie integracyjne 

z przyjaciółmi z Niemiec.  
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Dzień piąty (23-24.05.08r.) 

 
W piątek jak zwykle wstaliśmy bardzo 

wcześnie, by wyruszyć do Gottingen. Godzinna 

podróż minęła nam 

bardzo szybko. Na 

miejscu zaskoczyła nas 

ogromna liczba rowerów stojących na parkingu przy 

stacji. Należały one do studentów, którzy przyjeżdżają 

nimi na uczelnię. Następnie pieszo udaliśmy się do 

Strassensozialarbeit, gdzie znajdują schronienie ludzie bezdomni oraz ci, którzy 

mają problemy z alkoholem. Mogą tam zjeść 

ciepły posiłek i nabyć ubrania, które 

przynieśli darczyńcy. Pracownik ośrodka 

oprowadził nas po całym budynku 

i opowiadał historie o dramatycznych 

zdarzeniach i życie podopiecznych. 

Obserwowaliśmy tam także warsztaty, 

w których pracują wolontariusze na rzecz tej instytucji. Po dwugodzinnym 

pobycie tam udaliśmy się na zakupy. Kolejnym punktem programu była 

„Heibarmee”. Pracownik ośrodka opowiedział nam o 

zasadach funkcjonowania instytucji, której głównym 

zadaniem jest udzielanie opieki bezdomnym i mającym 

problem z alkoholem mężczyznom.   O godzinie 

21 spotkaliśmy się pod szkołą, gdzie żegnaliśmy się 

z niemieckimi przyjaciółmi. Nie obyło się bez łez. Po 

tym czułym pożegnaniu wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do domu.  
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14 Polaków (12 uczniów, 2 nauczycieli ):  
õ Milanowska – Jednous Małgorzata 
õ Pcian Konrad 
õ Ewelina Wolińska 
õ Monika Dajek 
õ Jakub Trykacz 
õ Mateusz Piesta 
õ Mateusz Mysiak 
õ Olga Łazuga 

õ Ola Brodawka 
õ Izabela Stanisławska 
õ Sylwia Targońska 
õ Dominika Badzio 
õ Ada Suska 
õ Paulina Danił 

 

2 osoby z obsługi (aparatu fotograficznego, oprawy graficznej oraz montażu 
kroniki):  

õ Aleksandra Brodawka õ Izabela Stanisławska 
 
W programie dokonano również wymiany wiedzy kulturowej, sportowej 
i regionalnej pomiędzy Polakami a Niemcami. 
 

Przy realizacji projektu aktywnie pracowali:  
dyrekcja II LO: Krystyna Mazurek, 

nauczyciele j. niemieckiego: Małgorzata Milanowska-Jednous, Konrad Pcian, 
nauczyciele informatyki: Elżbieta Mizio i Urszula Żurawska 
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