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Czerwiec 2019

• W dniach 11.06.2019-16.06.2019 odbyła się wymiana polsko -
niemiecka,  w której udział wzięło 15 uczniów naszego liceum wraz 
z nauczycielami (panią Ewą Wąsowicz-Bodziony i panią Jadwigą 
Porębą). 

• 12.06. po długiej i wyczerpującej podróży dotarliśmy na miejsce. 
Zostaliśmy serdecznie przywitani przez dyrektor szkoły- panią Gisela 
Grimme, byłego dyrektora szkoły-pana Falko Kruse oraz opiekuna 
wymiany-panią Dietlind Quandt. 

• W r. 2017 Elisabeth-Selbert-Schule zdobyła główną nagrodę dla 
szkół („Deutscher Schulpreis”), która była ukoronowaniem 
wieloletniej, wytężonej pracy wszystkich pracowników oraz uczniów 
szkoły. https://www.ess-hameln.de/schulpreis/index.htm
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Hameln 2019

• Nastąpiło pierwsze spotkanie i 
wspólne śniadanie z goszczącą nas 
młodzieżą.

• Pierwsze słowa, pierwsze wrażenia, 
obawa w oczach, ale jednocześnie 
ciekawośd  
i zadowolenie z rozpoczynającej się 
wspaniałej przygody. 

• Jeszcze tego samego dnia 
wyruszyliśmy zwiedzad miasto w 
towarzystwie ”Szczurołapa”-
przewodnika grającego na flecie, 
ubranego w charakterystyczny strój. 
Mężczyzna w fascynujący sposób 
przybliżył nam historię Hameln, 
legendę o Szczurołapie oraz 
humorystyczne ciekawostki związane 
z tym malowniczym miasteczkiem. 



Hameln 

• Uzupełnieniem legendy o 
szczurach była wizyta w 
Mechanicznym Teatrze Pied
Piper, szwajcarskiego artysty 
Otto Steinera w muzeum 
w Hameln.



Hannover

• W kolejnych dniach nie 
brakowało wrażeo, które 
oferowały nam goszczące 
niemieckie rodziny oraz 
nauczyciele szkoły 
niemieckiej. W planie 
naszego zwiedzania znalazła 
się wycieczka do 
Hanoweru, gdzie 
przyjrzeliśmy się z bliska 
przepięknym ogrodom, 
architekturze, kolekcji 
różnych gatunków kwiatów 
Herrenhäuser Gärten. 



Hannover 2019
• A następnie zwiedziliśmy miasto i jego 

zabytki. Pan Falko Kruse w interesujący i 
atrakcyjny sposób przybliżył nam 
historię i kulturę stolicy Dolnej Saksonii. 
Zobaczyliśmy  Ernst-August-Denkmal, 
słynny zegar (Kröpcke-Uhr), historyczny i 
malowniczy plac operowy wraz z 
robiącym ogromne wrażenie-
budynkiem opery. Zwiedziliśmy także 
Stare Miasto, Marktkirche,  Leibnizhaus,  
dzieła sztuki artystki Niki de Saint Phalle, 
Maschsee -jedno z najpopularniejszych 
celów wycieczek i terenów 
wypoczynkowych w 
mieście,odwiedziliśmy także cmentarz 
na północnym brzegu oraz pomnik 
Göttingen Sieben. 



Hameln-Pyrmont

• W kolejnym dniu zostaliśmy zaproszeni 
na spotkanie ze starostą powiatu 
Hameln-Pyrmont. Radna powiatowa 
Sabine Meißner przyjęła nas w imieniu 
chorego starosty. Podczas wizyty 
dowiedzieliśmy się wiele  
na temat różnorodności mieszkaoców 
tego miasta. Integracja migrantów z 
mieszkaocami miasta jest dla Niemców 
olbrzymim przedsięwzięciem 
logistycznym, ekonomicznym, 
socjalnym, kulturowym i wyznaniowym. 
Do pomocy uchodźcom zaangażowane 
są grupy osób, które dzielą się 
zadaniami, by skutecznie pomagad i 
rozwiązywad bieżące problemy.



Elisabeth-Selbert-Schule

• Podczas pobytu w 
Niemczech zwiedziliśmy 
Elisabeth-Selbert-Schule
oraz uczestniczyliśmy w  
zajęciach szkolnych z 
goszczącą nas młodzieżą. 
Było to świetne 
doświadczenie, podczas 
którego zauważyliśmy 
liczne różnice między 
nauczaniem w Polsce a w 
Niemczech.  



Hamburg 

• Nie zabrakło również w 
kolejnym dniu zwiedzenia 
Hamburga, jednego z 
największych portów 
przeładunkowych. Pan Falko 
Kruse w interesujący sposób 
przybliżył nam historię i 
kulturę tego miasta i kraju 
związkowego jednocześnie. 



Hamburg

• Największe wrażenie zrobiły 
na nas wspaniała panorama 
miasta i portu z tarasu 
widokowego nowoczesnej 
Elbphilharmonie, a rejs 
promem po Łabie  
do Finkenwerden wywołał 
dużo zachwytu i 
zainteresowania. Ciekawym 
doświadczeniem było 
również przemierzenie 
Elbtunnel, podziemnego 
tunelu pod Łabą 
prowadzącego z jednego 
kooca rzeki na drugi.



Hameln
W ramach integracji z rodzinami 
niemieckimi i nauczycielami szkoły 
mieliśmy wszyscy okazję grillowad 
w szkolnym ogrodzie szkoły 
Elisabeth Selbert przy 
Thibautstraße. Miały tam miejsce 
dobra zabawa, taoce i śpiewy. 

Weekend spędziliśmy u 
niemieckich rodzin, które dobrze 
zadbały o to, by te ostanie 
wspólne dni wykorzystad jak 
najlepiej. Dużo osób miało okazje 
zobaczyd zamek Mariengurg czy 
zamek Hamelschenburg, mini zoo 
czy wystawę Jamesa Bonda  
w Hameln. Częśd też spędziła go 
aktywnie na basenie lub podczas 
pieszych wycieczek.



Pożegnanie

• Pod koniec wymiany dwie 
różnonarodowe grupy, które tydzieo 
wcześniej spotkały się w Hameln, 
tworzyły jeden zgrany zespół. Żal było 
się rozstawad i odjeżdżad. 
Wspomnienia po tej niesamowitej 
przygodzie na pewno pozostaną na 
całe życie. Spędziliśmy tu świetny 
czas, nawiązaliśmy nowe znajomości i 
przyjaźnie. Wszyscy 
z upragnieniem czekamy na kolejne 
spotkanie z przyjaciółmi z Niemiec, 
które odbędzie się już jesienią w 
Polsce.

• https://www.regi-on.de/wirtschaft-
bildung/bildung/nachrichten/737/35
0/20028.htm
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