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„Die beste Bildung findet der gescheite Mensch auf Reisen.” 
Goethe 



     W dniach 8 – 15 
czerwca 2016r. odbyła 
się pierwsza część  
wymiany uczniów 
między I Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Nowym Sączu a 
Elisabeth-Selbert-
Schule w Hameln 
(Dolna Saksonia, 
Niemcy). 

 



 Grupa 15 uczniów naszej szkoły wraz z paniami Ewą 
Wąsowicz- Bodziony, Jadwigą Porębą i Jadwigą Puchałą w dniu 
7 czerwca wyruszyła z Nowego Sącza. Następnego dnia po 
przybyciu na miejsce odbyło się wspólne śniadanie oraz 
zapoznanie z niemieckimi uczniami i ich nauczycielami – panią 
dyrektor Giselą Grimme oraz panem Falko Kruse, który pełnił 
również rolę przewodnika. Potem nadszedł czas na zwiedzanie 
miasta z grającym na flecie przewodnikiem, przebranym za 
Szczurołapa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć odbudowane po 
II wojnie światowej zabytkowe budynki w stylu pruskim, ratusz 
z fasadą ozdobioną dzwonami, a także budynek muzeum 
zbudowany według wzorców renesansu wezerskiego. Kolejnym 
punktem programu było obejrzenie nowoczesnego w formie 
przedstawienia na podstawie baśni braci Grimm. Grupa udała 
się również nad przepływającą przez miasto rzekę Wezerę, 
która już w przeszłości stanowiła ważny element szlaku 
handlowego.  
 





 Nazajutrz uczniowie towarzyszyli swoim niemieckim 
kolegom w czasie lekcji. Stanowiło to niezwykłą okazję, by 
poznać różniący się nieco od naszego system nauczania oraz 
wziąć udział w ciekawych zajęciach, np. dotyczących 
psychologii  lub interpretacji poezji. Polacy byli zaskoczeni 
wielokulturowością niemieckich klas, a także ogromnym 
zaangażowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 
Potem młodzież udała się na zajęcia sportowe, w czasie 
których trzy mieszane drużyny rywalizowały ze sobą w 
różnorodnych konkurencjach. Dzięki temu wszyscy mieli 
sposobność, by w miłej atmosferze jeszcze bardziej się 
zintegrować i nauczyć współpracy. Po południu 
nauczyciele, uczniowie oraz goszczące ich rodziny udali się 
do innej części szkoły, by tam wspólnie grillować i cieszyć 
się swoim towarzystwem. Można było spróbować 
przygotowanych przez Niemców sałatek, nie zabrakło 
również tej najbardziej typowej – ziemniaczanej.  
 





 Na 10 czerwca gospodarze zaplanowali wycieczkę do 
Hanoweru, jednego z większych miast  i jednocześnie stolicy 
kraju związkowego Dolna Saksonia. Polsko – niemiecka grupa 
podziwiała wspólnie najsłynniejsze zabytki, np. pomnik króla 
Augusta I, zegar Kröpkeuhr, a także ogrody Herrenhausen, 
miejsce spotkań czołowych polityków, takich jak Barack Obama 
czy Angela Merkel. Rolę przewodnika pełnił pan Kruse, który 
w interesujący i niepozbawiony poczucia humoru sposób 
przybliżył uczniom  historię Hanoweru. Nad rzeką Leine (czyli 
po polsku „smycz” lub „lina”) zaśpiewał nawet piosenkę o 
słynnym hanowerskim mordercy Fritzu Haarmannie. Grupa 
zobaczyła także kościół ewangelicki Marktkirche, dom znanego 
filozofa i wynalazcy rachunku różniczkowego Leibniza, a także 
piękny ratusz z początku ubiegłego stulecia. Zwiedzanie 
Hanoweru zakończono przy „Nannas” -  uważanych w 
przeszłości za kontrowersyjne rzeźbach francuskiej artystki 
Niki de Saint Phalle.  

 





 Weekend Polacy spędzili z goszczącymi ich rodzinami. 
Dzięki temu mogli poznać jak żyje przeciętna niemiecka 
rodzina i nawiązać z nią serdeczną relację. Niemcy wykazali 
się dużą pomysłowością w organizowaniu wolnego czasu – 
niektórzy np. odwiedzili zoo lub brali udział w lokalnym 
święcie  "Schützenfest". 

 Opiekunowie grupy mieli okazję spotkać się w niedzielę z 
posłem Bundestagu panem Michaelem Vietz, dzięki któremu 
nasze szkoły nawiązały współpracę. 
 



 W kolejnym dniu polsko-niemiecka grupa spotkała się ze 
starostą powiatu Hameln-Pyrmont – Tjarkiem Bartelsem. Po 
serdecznym powitaniu i przybliżeniu sytuacji polityczno-
administracyjnej Hameln wywiązała się ciekawa dyskusja 
na temat przyjmowania do krajów europejskich uchodźców 
z krajów ogarniętych wojną, takich jak np. Syria. Młodzież 
nie bała się wyrażać własnego zdania i obaw odnośnie 
bezpieczeństwa w Europie. Spotkanie zakończyło się w 
przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze. Następnie udano 
się na obiad do szkoły. Posiłek przygotowała klasa 
składająca się w całości z uchodźców, których kilka tysięcy 
zamieszkuje Hameln i okolice. Uczniowie mieli okazję 
posłuchać ich historii, poznać marzenia i plany na 
przyszłość. Po krótkiej przerwie Polacy i Niemcy wspólnie 
obejrzeli fragment filmu „Lista Schindlera”. Dla niektórych 
było to tak silne przeżycie, iż postanowiono dokończyć 
projekcję w Nowym Sączu.  
 





 W przeddzień wyjazdu odbyła się wycieczka do 
Hamburga, drugiego pod względem wielkości 
miasta Niemiec. Po obejrzeniu portu grupa wzięła 
udział w rejsie statkiem, a następnie rozpoczęła 
zwiedzanie historycznej części miasta. Podziwiane 
zabytki to między innymi kościół pw. św. Michała 
– kiedyś katolicka, a obecnie ewangelicka bogato 
zdobiona barokowa świątynia z imponującymi 
organami. Przewodniczka zapoznała też uczniów 
z symbolami Hamburga – mężczyzną noszącym 
wodę oraz pomnikiem kobiety sprzedającej 
cytryny, która przynosi ponoć szczęście 
dotykającym jej palca.  
 





 15 czerwca grupa postanowiła ukoronować pobyt 
w Niemczech wspólną wycieczką na pobliską górę 
Klüt, aby podziwiać rozciągająca się z niej 
wspaniałą panoramę Hameln. Po powrocie i 
wspólnym zjedzeniu pizzy nastąpiło 
podsumowanie pierwszej części wymiany. Można 
było podzielić się swoimi przeżyciami, a także 
pomysłami na zorganizowanie czasu w Polsce. 
Wieczorem Niemcy odprowadzili swoich gości na 
miejsce odjazdu autobusu. Pożegnanie nie obyło 
się bez łez wzruszenia, gdyż polsko – niemiecka 
grupa bardzo zżyła się ze sobą. Następnego dnia 
zmęczeni, ale szczęśliwi uczniowie dotarli do 
Nowego Sącza. 
 





 Udział w pierwszej części wymiany dla wielu był 
niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił poznać 
lepiej język, kulturę oraz obyczaje naszych 
zachodnich sąsiadów. Był też okazją do 
nawiązania przyjaźni i podzielenia się swoimi 
punktem widzenia z innymi. Z pewnością 
zarówno Polacy, jaki i Niemcy nie mogą już 
doczekać się już drugiej części wymiany we 
wrześniu. 

 
Tekst: Marcelina Koncewicz, 2 f 

Zdjecia: Piotr Łękwaski, Jakub Szura, Jadwiga Poręba 

 



 

Twój język  
 
nie jestem pewna  
czy się dobrze zrozumiemy 
nie umiem myśleć  
w twoim języku 
nie znam słów które oddadzą 
kruchość lodu 
obcej ziemi 
po której się ślizgam 
 
 
 
 
 
 

 

 Deine Sprache  
                                
ich bin mir nicht sicher                       
ob wir uns gut verstehen  
wir denken nicht  
in deiner Sprache 
ich entbehre Worte, die 

beschreiben  
wie brüchig ist das Eis  
des fremden Landes  
über das wir umherschlittern  
 
 
  

  



nie wiem też 
czy będziemy się razem cieszyć 
nie umiem śpiewać 
w twoim języku 
mój głos staje się piskliwy 
i woła o pomoc 
a dźwięki plączą się 
między słowami 
 
nie mam pojęcia 
czy damy radę się rozstać 
nie umiem mówić 
w twoim języku 
nie powiem 
jak bardzo będzie samotna 
moja stęskniona dłoń 
bez twojej 
 
 
 

ich weiß auch nicht  
ob wir gemeinsam Spaß haben  
ich kann nicht singen  
in deiner Sprache  
meine Stimme wird schrill 
sie ruft um Hilfe  
und Laute verfangen sich  
immer wieder in Worten  
 
ich weiß gar nicht 
ob wir uns zu trennen vermögen  
ich kann eben  
deine Sprache nicht sprechen  
ich kann nicht sagen  
wie ganz allein wird meine  
von Sehnsucht geplagte Hand  
ohne deine  
 

 
 



Liebe Frau Grimme, 
  
die Woche mit den polnischen Austausch-Schülern war nicht nur für 

unseren Sohn Benjamin, sondern auch für unsere ganze Familie 
eine wunderschöne Erfahrung. 

Es war eine Freude, diese bemerkenswerten jungen Menschen 
kennenzulernen und sie als Gäste bei uns aufzunehmen. 

  
Wir möchten Ihnen deshalb ganz herzlich für Ihr Engagement und die 

sicherlich vielen zusätzlichen Arbeitsstunden danken, mit denen 
Sie dieses Projekt ermöglicht haben. 

Benjamin freut sich schon sehr auf den Besuch in Polen! 
  
Ihnen alles Gute und eine erholsame Sommerzeit 
  
Martina und Alexander Simko 

 


