
      Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego i jej uczniowie wykonali kolejny krok w
urzeczywistnianiu wspó∏pracy z partnerskim miastem
Bad Dürrenberg. Na zaproszenie strony niemieckiej,
przes∏ane przez panià wiceburmistrz Elke Eckardt,
pi´tnastu uczniów klas szóstych w dniach 11 - 17
wrzeÊnia br. goÊci∏o w niemieckich rodzinach.
      Przygotowania do wyjazdu rozpocz´∏y si´ ju˝ wios-
nà. Propozycja uczestnictwa w wymianie spotka∏a si´
z du˝ym zainteresowaniem zarówno wÊród uczniów,
jak i rodziców. Podstawowym kryterium doboru by∏y
oczywiÊcie umiej´tnoÊci j´zykowe, niezb´dne do po-
rozumiewania si´ podczas pobytu. ZwracaliÊmy rów-
nie˝ uwag´ na zachowanie ucznia, radzenie sobie w
nietypowych sytuacjach. Organizatorzy wymieniali ko-
respondencj´, ustalajàc szczegó∏y spotkania, a ucznio-
wie redagowali i wysy∏ali listy, dzi´ki którym mogli si´
wst´pnie zapoznaç. W ramach przygotowaƒ uczniowie
poznawali typowe zwroty przydatne w czasie pobytu
u goszczàcych ich rodzin. I wreszcie nadszed∏ dzieƒ
wyjazdu. 11 wrzeÊnia o 7.00 wyruszyliÊmy w naszà
podró˝. Dla dwunastoletnich uczniów by∏o to niewàt-
pliwie du˝e prze˝ycie. Czeka∏ ich bowiem tydzieƒ z
dala od domu rodzinnego. Po 9 godzinach jazdy do-
tarliÊmy do Bad Dürrenberg. Na placu Borlacha spot-
kaliÊmy naszych nowych partnerów i ich rodziny.

W czasie pobytu w Bad Dürrenberg mieliÊmy okazj´
poznaç miasto, zwiedziç Muzeum Borlacha oraz park

Zdrojowy i t´˝ni´. Historia naszego partnerskiego
miasta wià˝e si´ równie˝ z warzeniem soli z solanki.
Do st´˝ania solanki wykorzystywano t´˝nie, podobne
do ciechociƒskich. Do czasów dzisiejszych przetrwa∏a
tylko jedna o d∏ugoÊci ponad 1300 metrów.
      Uczniowie uczestniczyli tak˝e w zaj´ciach lekcyjnych,
poznajàc funkcjonowanie niemieckiej szko∏y. Gospo-
darze zorganizowali równie˝ zaj´cia sportowo - rekre-
acyjne, integrujàce uczestników spotkania. W progra-
mie znalaz∏y si´ wycieczki do pobliskiej rafinerii Leuna
Werke, Zwiàzku Historycznego, gdzie dzieci uczestni-
czy∏y w ˝ywej lekcji historii oraz spo˝ywali posi∏ki w
stylu Êredniowiecznym. Niezapomniane wra˝enia i
wspomnienia pozostawi∏ pobyt w pi´knym, du˝ym
weso∏ym miasteczku Belantis ko∏o Lipska z licznymi
atrakcjami.

Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy sà zado-
woleni ze spotkania. Szczególnie cieszy i interesuje
nas perspektywa dalszych kontaktów i nawiàzania
bliskiej wspó∏pracy z Borlach-Sekundarschule. Teraz
z niecierpliwoÊcià oczekujemy rewizyty naszych nie-
mieckich przyjació∏, którà planujemy zorganizowaç
wiosnà 2006 r. Zbiegnie si´ ona z dziesiàtà rocznicà
podpisania umowy o partnerstwie naszych miast.

Na zakoƒczenie pragniemy podzi´kowaç fundacji
Polsko-Niemieckiej Wspó∏pracy M∏odzie˝y za wsparcie
finansowe naszego przedsi´wzi´cia.

     Bo˝ena Ku∏acz - Jaworowska

Wymiana pomog∏a nam os∏uchaç si´ z niemieckà
mowà. NauczyliÊmy si´ te˝ wielu s∏ów codziennego
u˝ytku. Najbardziej zdziwi∏a mnie obecnoÊç na ulicach
automatów z papierosami. Mog∏y je kupiç osoby w
ka˝dym wieku, a wi´c i dzieci. Pobyt w Niemczech
bardzo mi si´ podoba∏.

Wojtek Obia∏a

W pierwszym dniu w Bad Dürrenberg myÊla∏am,
˝e moja niemiecka kole˝anka jest ch∏opcem. Zapyta-
∏am jej tat´, jak on ma na imi´, wtedy dowiedzia∏am
si´, ˝e to dziewczynka. Pomimo niewielkich k∏opotów
z porozumiewaniem si´  bardzo mi tam si´ podoba∏o

        Marysia G∏owacka

Najm∏odsi ambasadorzy naszego miasta

WSPOMNIENIA Z WYMIANY
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O tym, jak przetrwaç  „po niemiecku” wyjazd do Niemiec, opowiedzieli na uczestnicy wymiany uczniowskiej
ze Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, którzy na poczàtku wrzeÊnia odwiedzili
partnerskie miasto Ciechocinka - Bad Dürrenberg
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Wyjazd do Bad Dürrenberg du˝o mnie nauczy∏.
Pozna∏am niemieckie obyczaje, potrawy i wiele innych
rzeczy. W Niemczech jest inaczej ni˝ w Polsce np. sà
inne szko∏y, a w nich uczniowie ubierajà si´ zupe∏nie
inaczej ni˝ u nas. Na wymianie by∏o wiele atrakcji
m.in.: wyjazd do parku rozrywki Belantis, pobyt w
gimnazjum Novalis. Wymiana bardzo mi si´ podoba∏a
i gdyby by∏a mo˝liwoÊç jeszcze jednych odwiedzin w
Niemczech, z ch´cià bym tam pojecha∏a i na pewno
posz∏oby mi jeszcze lepiej z porozumiewaniem si´.
Na razie czekam na mojà kole˝ank´ z Niemiec, która
przyjedzie do mnie w maju.

Monika Rewers

Na wymianie nauczy∏em si´ wiele. Wyjazd ten po-
kaza∏ mi, jak wa˝na jest znajomoÊç j´zyków. Przy okazji
wiele zwiedzi∏em. Najbardziej podoba∏a mi si´ wizyta
w parku rozrywki Belantis.

          Micha∏ Chyliƒski

Pobyt w Niemczech bardzo mi si´ podoba∏. Ciàgle
gdzieÊ byliÊmy, coÊ zwiedzaliÊmy.

Z porozumiewaniem si´ nie mia∏em wi´kszych
problemów. Jedynym mankamentem by∏o wczesne
chodzenie spaç i niezbyt dobre jedzenie. Ale ogólnie
by∏o bardzo dobrze.

Micha∏ Zieliƒski

Uwa˝am, ̋ e wyjazd do Niemiec na wymian´ polsko-
niemieckà by∏ bardzo udany. Podoba∏o mi si´ najbar-
dziej w parku rozrywki „Belantis”, tam by∏y zje˝d˝alnie
wodne, wioska Indian, kolejka górska, du˝a piramida
i wiele innych ciekawych zabaw. ByliÊmy te˝ w Krapau
w Zwiàzku Historycznym. ZjedliÊmy staroniemieckà
zup´ i biliÊmy si´ workami ze s∏omà. Na koniec pobytu
byliÊmy w klubie sportowym, tam graliÊmy w kr´gle
i jedliÊmy steki z grilla. Sàdz´, ˝e wyjazd du˝o mnie
nauczy∏, poniewa˝ sprawdzi∏am swoje umiej´tnoÊci i
u˝ywa∏am j´zyka niemieckiego w ˝yciu codziennym.

Iza Frankowska

Wyjazd do Niemiec by∏ dla mnie wielkim prze˝y-
ciem, które musia∏am przetrwaç po niemiecku. Mias-
teczko Bad Dürrenberg, gdzie mieszkaliÊmy, bardzo
mi si´ podoba∏o. By∏o du˝o zabytków, które zwiedzi-
liÊmy, a ponadto czeka∏o na nas du˝o atrakcji. Z ca∏ego
pobytu najbardziej podoba∏ mi si´ czwartek, poniewa˝

pojechaliÊmy do Belantis - wielkiego parku rozrywki.
Podczas pobytu w Niemczech wydarzy∏a mi si´ Êmieszna
historia i to ju˝ pierwszego dnia. Szykowa∏am si´ do
kàpieli, gdy nagle ktoÊ zapuka∏ do drzwi. Okaza∏o si´,
˝e by∏a to Sandra- moja niemiecka kola˝anka. Wesz∏a
do pokoju i zapyta∏a si´, czy mam kart´ rowerowà.
Bardzo zdziwi∏o mnie jej pytanie, lecz odpowiedzia∏am,
˝e mam. A ona na to, ˝e w takim razie pojedziemy
jutro na konie. Wysz∏o troch´ Êmiesznie, a ja powstrzy-
maç si´ nie mog∏am i zacz´∏am si´ Êmiaç. Sandra po-
patrzy∏a na mnie dziwnym wzrokiem, bo nie wiedzia∏a
z czego si´ Êmiej´, ale po chwili te˝ zacz´∏a si´ Êmiaç.
By∏o naprawd´ zabawnie. Ale chyba do tej pory nie
wie, co mnie tak bardzo rozbawi∏o.

     Alicja

Po przyjeêdzie do po∏o˝onego kawa∏ek od centrum
domu w du˝ym ogrodzie i rozgoszczeniu si´ w nim
pozna∏am Alex, jej tat´, m∏odszà siostr´ Józi oraz jej
psy i papu˝ki i mieszkajàcych za p∏otem dziadków od
strony taty Alex. Babcia akurat grabi∏a liÊcie,  natomiast
dziadek coÊ reperowa∏. Pozna∏am te˝ ciekawe miejsca
znajdujàce si´ w ogrodzie mi´dzy innymi plac zabaw
dla dzieci. Póêniej wsiedliÊmy do samochodu fajnie
wyposa˝onego  mi´dzy innymi w DVD umieszczone
na poddaszu samochodu. Oglàdajàc w wersji niemiec-
kiej film pt. „Piraci z Karaibów” pojechaliÊmy do po-
bliskiego miasteczka, gdzie czeka∏a na nas kolacja,
przed którà pozna∏am mam´ Alex, babci´ i dziadka
od jej strony oraz wujków i cioci´. Gospodarze zrobili
tak zwany „szwedzki stó∏”. Podchodzi∏o si´, nak∏ada∏o
sobie na talerz i odchodzi∏o od sto∏u. Gdy przysz∏a
moja kolej, to bardzo si´ zdziwi∏am. Na stole by∏a g∏o-
wa Êwini z wisienkami w otworach ocznych oraz surowa
szynka. Ja wzi´∏am sobie na talerz pieczywo, winogro-
no, jajko i pomidora z mozzarelà. Zobaczy∏am piwo
butelkowe zamykane na kapsle ze spr´˝ynà. U nas
takie by∏y na oran˝ad´ w latach osiemdziesiàtych i bar-
dzo si´ tym zdziwi∏am. Potem posz∏yÊmy si´ bawiç, a
oko∏o 20.00 byliÊmy w domu.. PoszliÊmy si´ umyç w
trójk´ tzn. Alex, ja i ma∏a Êmieszna Józi, która ciàgle
mówi∏a: „co znaczy, popatrz no”. Póêniej przed pójÊ-
ciem spaç Alex opowiedzia∏a mi o swoich koniach.
Bardzo mi si´ tam podoba∏o i mam z wymiany mi∏e
wspomnienia.

Jagoda Cichoƒ


