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1 LO z OD im. Jana Długosza 
w Nowym Sączu

• W dniach 25.09.-02.10.2019r. odbyła się druga częśd IV. 
edycji projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. 

• Z rewizytą gościła w 1 Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  w  Nowym Sączu grupa 
młodzieży niemieckiej wraz z opiekunami – dyrektor 
Elisabeth-Selbert-Schule w Hameln- panią Giselą 
Grimme oraz nauczycielkami – panią Dietlind Quandt i 
panią Birgit Roick-Graf.

• https://www.ess-
hameln.de/bildung/abteilungen/heilpaedagogik_und_t
herapeutische_berufe/aktuelles/2041.htm
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Nowy Sącz

• Niemieccy goście zostali najpierw 
serdecznie przywitani przez dyrekcję  
szkoły-pana Andrzeja Padulę i panią 
Grażynę Andrzejewską oraz 
opiekunów tegorocznej wymiany 
młodzieży- panią Ewę Wąsowicz-
Bodziony i panią Barbarę Lorek. 
Następnie polska i niemiecka 
młodzież uczestniczyła wspólnie w 
zajęciach szkolnych, a także poznała 
200 letnią historię naszej szkoły oraz 
najciekawsze atrakcje turystyczne 
miasta Nowego Sącza, a po południu 
w sądeckim Ratuszu z gośdmi i 
gospodarzami wymiany spotkała się 
wiceprezydent – pani Magdalena 
Majka.

• https://www.nowysacz.pl/komunikat
y-biura-prasowego/22046
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Pieniny

• W kolejnym dniu rewizyty młodzież wzięła 
udział we wspólnej wycieczce  
w Pieniny. Ponieważ pogoda była 
słoneczna, zdecydowaliśmy się pokazad 
gościom z Niemiec  malownicze Pieniny od 
strony Przełomu Dunajca i 
zaproponowaliśmy spływ tratwami ze 
Sromowiec Niżnych do Szczawnicy. 

• Weekend młodzież niemiecka spędziła z 
polskimi rodzinami, które realizowały 
indywidualny program. Były to np. 
wycieczki do Zakopanego, kopalni soli  
w Wieliczce, Piwnicznej, Krynicy-Zdrój, 
Rytra lub spacer po okolicy, ścianka 
wspinaczkowa w hali sportowej, wycieczka 
rowerowa, itp.

• W kolejnych dniach program realizowany 
był poza Nowym Sączem. 



Oświęcim – Auschwitz Muzeum

• 30.09. 2019r. wyjechaliśmy wczesnym 
rankiem do Oświęcimia. Wizyta w 
MIEJSCU PAMIĘCI I MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU, BYŁYM 
NIEMIECKIM NAZISTOWSKIM OBOZIE 
KONCENTRACYJNYM I ZAGŁADY jest 
jednym  
z kluczowych punktów programu w 
edukacji , do którego młodzież polska 
i niemiecka jest wcześniej starannie 
przygotowywana. Po południu obie 
grupy młodzieży uczestniczyły także 
w warsztatach tematycznych na 
terenie Muzeum Auschwitz.

• W Auschwitz-Birkenau obie grupy 
złożyły kwiaty oraz zapaliły znicz pod 
pomnikiem ofiar.



Auschwitz Muzeum

Zajęcia warsztatowe 

- krótki film



Kraków

• Późnym wieczorem obie 
grupy dotarły do 
Krakowa, gdzie czekała na 
nich ciepła obiadokolacja  
w restauracji. Po posiłku 
uczestniczyliśmy jeszcze w 
krótkim spacerze „Kraków 
nocą”, podczas którego 
można było doświadczyd 
wyjątkowej atmosfery 
tego królewskiego miasta. 

• Nocleg  grupy spędziły w 
hostelu. 



Kraków

• Następnego dnia po 
śniadaniu spotkaliśmy 
się z krakowskim 
przewodnikiem. 
Zwiedzanie miasta 
rozpoczęło się od 
Dzielnicy Kazimierz, 
gdzie przybliżono 
młodzieży historię 
Żydów i Holokaustu. 



Kraków

• Następnie zwiedziliśmy 
Wawel, kościół oo. 
Franciszkanów, który 
wyróżnia się interesującymi 
dekoracjami na ścianach 
oraz witrażami projektu 
Stanisława Wyspiaoskiego.

• Kolejnym punktem 
programu zwiedzania 
miasta był budynek 
Uniwersytetu 
Jagiellooskiego, Sukiennice, 
Kościół Mariacki, Rynek. 



Kraków

• Po południu młodzież uczestniczyła w 
interaktywnych warsztatach historyczno-
kulinarnych w Żywym Muzeum 
Obwarzanka, gdzie każdy mógł później 
spróbowad swoich własnych wypieków. 

• (krótki film z warsztatów)



Kraków - pożegnanie

• Wieczorem w restauracji odbyła się 
pożegnalna kolacja. Uczestnicy wyrażali 
swoje zadowolenie z programu i dzielili się 
swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami oraz 
pomysłami na przyszłośd. Młodzież zgodnie 
podkreślała, że takie projekty wymiany są 
bardzo potrzebne, ponieważ burzą 
uprzedzenia i budują przyjaźnie. Dzięki tym 
spotkaniom uczymy się historii i kultury 
danego kraju w bardzo atrakcyjny sposób.  
I co ważne - uczymy się wzajemnego 
szacunku oraz otwartości. Wszyscy 
pragniemy żyd w pokoju. 

• W ostatnim dniu towarzyszyliśmy gościom z 
Niemiec w drodze do dworca kolejowego. 
Tam też pożegnaliśmy się z grupą niemiecką, 
która pociągiem udała się w kierunku portu 
lotniczego Kraków-Balice. 

• Cieszymy się już na myśl o kolejnym 
spotkaniu.



Dziękujemy – Danke schön

• Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy do fundacji „Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
do dyrekcji szkoły, Rady Rodziców 
1 LO oraz polskich rodzin 
goszczących młodzież z Niemiec. 

• Vielen Dank an alle Gastfamilien, 
die sich bereit erklärt hatten, 
einen Gast aufzunehmen und an 
das Deutsch-polnische 
Jugendwerk für die 
Unterstützung.


