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Wymiana
m∏odzie˝y polsko-niemieckiej

03.03.2014 r. nadszed∏ wyczekiwany przez
wszystkich dzieƒ wyjazdu do Niemiec. Kiedy do-
jechaliÊmy na miejsce, mogliÊmy na w∏asne oczy prze-
konaç si´, jak wyglàda zagraniczna szko∏a. Uczestniczy-
liÊmy razem z kolegami z wymiany w ich zaj´ciach.
OczywiÊcie ró˝ni∏y si´ od naszych prawie pod ka˝dym
wzgl´dem: inna d∏ugoÊç lekcji, inny wystrój klas, in-
na sto∏ówka i boisko, ale przede wszystkim zupe∏nie
inny j´zyk.

W czasie tego tygodnia odwiedziliÊmy tak˝e wie-
le niesamowitych miejsc. ByliÊmy w muzeum Volks-
wagena, gdzie mogliÊmy si´ dowiedzieç bardzo du˝o

nie tylko o samych samochodach, ale tak˝e o ekolo-
gii i znaczeniu ko∏a dla wspó∏czesnego Êwiata. ByliÊmy
w Klimahaus, gdzie na w∏asnej skórze poczuliÊmy ró˝-
nic´ temperatury Ziemi. ZwiedzaliÊmy wspania∏e miasta
Niemiec, takie jak Hameln - ojczyzn´ Szczuro∏apa oraz
Hannover - miasto dru˝yny pi∏karskiej Hannover 96.
Oprócz tego byliÊmy jeszcze w jaskini, gdzie mogliÊmy
oglàdaç wiele stalagmitów, stalaktytów i innych dzie∏
dziesiàtek tysi´cy lat. PoszliÊmy równie˝ na mecz pi∏-
karski i cieszyliÊmy si´ wspania∏à atmosferà rywalizacji
sportowej. W niedziel´ ca∏y dzieƒ sp´dziliÊmy w do-
mach naszych niemieckich partnerów i spokojnie mo˝-
na go nazwaç równie udanym.

Nie mo˝na przemilczeç kwestii trudnoÊci j´zyko-
wych, które stanowi∏y pewien problem, ale to przecie˝
od poczàtku by∏ cel naszej nauki - mo˝liwoÊç rozmowy
z ludêmi innych narodowoÊci. Jak tylko prze∏amaliÊmy
pierwsze lody, okazywa∏o si´ to ca∏kiem proste.

Choç ka˝da wycieczka by∏a zupe∏nie inna i niezwyk-
∏a, nie mo˝na ich porównaç z ogromem doÊwiadcze-
nia i zapasem pozytywnej energii, które przywieêliÊmy
z powrotem do Polski. Dzisiejsza m∏odzie˝ powinna
byç otwarta na wszystkie narodowoÊci i j´zyki, aby
w pe∏ni mog∏a korzystaç ze Êwiata. Uwa˝am, ˝e taka
akcja jest tego doskona∏ym przyk∏adem oraz wzorem.

    Hanna Guga
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Ma∏gorzta Guga:
By∏em… Zobaczy∏em… Prze˝y∏em…
Nie chodzi mi w tym miejscu o s∏ynne zdanie Ce-

zara, lecz o stwierdzenie faktu, ˝e coÊ uda∏o si´ zreali-
zowaç. A uda∏o si´ nam ju˝ po raz dziesiàty uczestniczyç
we wzajemnej wymianie m∏odzie˝y polsko-niemieckiej
realizowanej przez uczniów Publicznego Gimnazjum
w Ciechocinku i Gesamtschule am Kannstein w
Salzhemmendorf.

Wydawa∏oby si´, ˝e organizujàc, a potem bioràc

udzia∏ w kolejnej wymianie, nie ma ju˝ rzeczy, które
mog∏yby nas zaskoczyç i w∏aÊciwie perfekcyjnie prze-
widujemy ka˝dy ruch. Jednak tak oczywiÊcie nie jest.
Za ka˝dym razem towarzyszà nam nowe emocje, nowe
prze˝ycia i nowe spostrze˝enia. Zmieniajà si´ twarze
uczestników, program spotkania, a co za tym idzie
inne prze˝ywanie i doÊwiadczanie ka˝dego wspólnie
sp´dzonego dnia. Poniewa˝ to ju˝ prawie jubileuszo-
wa wymiana, nadchodzi wi´c czas na zastanowienie
i podsumowanie. Obydwie strony cieszy niezmiernie

Wspomnienia uczniów…

PUBLICZNE GIMNAZJUM W CIECHOCINKUPUBLICZNE GIMNAZJUM W CIECHOCINKU

Fabryka marzeƒ - VW Autostadt

Kask na g∏ow´ i ju˝ mo˝na zwiedzaç jaskini´ Wspania∏y stadion, wspaniali kibice



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI kwiecieƒ 201423

fakt, ˝e ka˝de spotkanie planowane jest z ogromnà
pieczo∏owitoÊcià, uwzgl´dniamy przy tym proÊby,
a czasem nieÊmia∏o wypowiedziane marzenia naszych
partnerów, które mimo poczàtkowych k∏opotów (naj-
cz´Êciej finansowych) staramy si´ realizowaç. Dzi´ki
temu wcià˝ odnajdujemy pi´kne miejsca i inspirujàce
nas zaj´cia, by byç jak najlepszymi ambasadorami na-
szych krajów. Co ciekawe, podczas ka˝dej kolejnej
wymiany dostrzegamy w kraju i w szkole naszych part-
nerów przede wszystkim te rzeczy, które chcielibyÊ-
my wprowadziç u siebie. Nauczyciele niemieccy pod-
kreÊlali np. czystoÊç w naszej szkole, trosk´ o klasy
i bardzo dobre wyposa˝enie. Podoba∏ im si´ tak˝e
fakt, ˝e uczniowie ka˝de zaj´cia odbywajà w innej
klasopracowni, co niewàtpliwie u∏atwia tak˝e prac´
nauczyciela, a dla uczniów, poza wiadomymi korzyÊ-
ciami p∏ynàcymi z dost´pnoÊci do wszystkich pomocy
dydaktycznych, stanowi równie˝ mi∏e urozmaicenie
przemieszczania si´ na przerwie z jednej klasy do dru-
giej. W szkole niemieckiej uczniowie odbywajà wszyst-
kie zaj´cia w jednej sali, a w∏aÊciwie odbywali, poniewa˝
podczas ostatniego pobytu w Niemczech by∏am goÊ-
ciem na Radzie Pedagogicznej, na której, zwyczajem
polskim, zosta∏ postawiony wniosek stworzenia kla-
sopracowni od przysz∏ego roku szkolnego.

A co podoba si´ naszym uczniom w szkole niemiec-
kiej? Wiele rzeczy, a tak˝e, i o dziwo, np. system kar
realizowany w ramach przydzielonych prac spo∏ecznych
na terenie szko∏y, boiska i placu zabaw. Sami uczniowie
przyznajà, ˝e ma to zupe∏nie inne oddzia∏ywanie ni˝
kolejna uwaga w dzienniczku lub wezwanie rodziców.
ZazdroÊcimy naszym niemieckim kolegom szkolnego
basenu z regulowanym dnem. Tak, tak, to nie ˝art.
Gdy rozgrywaliÊmy mecz pi∏ki wodnej, g∏´bokoÊç wy-
nosi∏a 1,5 m, ale gdy skakaliÊmy z trampoliny albo mie-
liÊmy wy∏awiaç kolorowe kó∏ka z dna basenu, g∏´bokoÊç
zosta∏a zmieniona odpowiednio na 2 i 3 metry. W tym
roku uda∏o nam si´ te˝ byç w kilku cudownych miejs-
cach, jak np. Morze Pó∏nocne i Bremenhaven, gdzie
poznawaliÊmy strefy klimatyczne wzd∏u˝ po∏udnika
8°34’ E. OdczuliÊmy kolejno na swojej skórze klimat
Szwajcarii, Sardynii, Nigerii, Kamerunu, Samoi, Alaski
i Niemiec. SpacerowaliÊmy i le˝eliÊmy na rozpalonym
piasku Nigerii, dotykaliÊmy zmro˝onych Êcian lodo-
wych w Arktyce, gubiliÊmy si´ w labiryncie roÊlinnoÊci
w lesie tropikalnym, pokonywaliÊmy jeziora pe∏ne ryb
na chybotliwych k∏adkach, byliÊmy w Samoi pe∏nej
taƒca i s∏oƒca, a potem odpoczywaliÊmy pod rozgwie˝-
d˝onym niebem, otaczajàcym naszà niebieskà planet´.
Nie sposób oczywiÊcie opisaç wszystkich odwiedzonych
przez nas miejsc: fabryk´ samochodów Volkswagena,
Hameln, Schilat Hohle i wiele, wiele innych. Ogrom-

nym prze˝yciem by∏a tak˝e nasza wizyta na stadionie
w Hanowerze podczas meczu: Bayern Leverkusen -
Hannover 96. Ale w tym miejscu nie chcia∏abym pisaç
o samym meczu, lecz o tysiàcach kibiców zasiadajàcych
na trybunach. Cudowna, wspania∏a zabawa, radosne
dopingowanie - „nie ma policji - jak u nas” - zauwa˝yli
nasi uczniowie - „nie ma ˝adnej rozróby - jak to jest
mo˝liwe?” - „nie ma ˝adnych pijanych osób” - nie mo-
gli wyjÊç ze zdumienia. MyÊl´, ˝e nasza m∏odzie˝ pod-
czas tych 90 minut odby∏a wspania∏à lekcj´ tolerancji
i zdrowej rywalizacji. Zobaczyli, ˝e stadion pi∏karski
to miejsce do rodzinnego sp´dzania czasu i doceniania
umiej´tnoÊci przeciwnika.

W przysz∏ym roku czekajà nas kolejne wyzwania
i kolejna grupa uczniów naszego gimnazjum, która
b´dzie uczestniczyç w kolejnej wymianie, jak zawsze
pe∏nej radoÊci i przyjaêni.

Bardzo dzi´kuj´ organizacji Polsko - Niemieckiej
Wymiany M∏odzie˝y i Burmistrzowi Ciechocinka - Panu
Leszkowi Dzier˝ewiczowi za wieloletnie wspieranie
finansowe naszych dzia∏aƒ.

Katarzyna Ulaszewska:
W gronie uczestników znalaz∏am si´ na kilka dni

przed wyjazdem przez odrobin´ farta. W chwili gdy
dowiedzia∏am si´, ˝e mog´ wziàç udzia∏ w polsko-
niemieckiej wymianie wiedzia∏am, ˝e b´dzie to fanta-
styczna przygoda. Nie przeliczy∏am si´.

Wszystko zacz´∏o si´ od poznania niemieckiej szko-
∏y i spotkania naszych niemieckich przyjació∏ po d∏ugim
czasie roz∏àki. Stres minà∏ bardzo szybko, ostatnià ba-
rier´ - j´zykowà równie˝ szybko pokonaliÊmy. Oka-
za∏o si´, ˝e ∏amaƒcem niemiecko-angielsko-polskim
ze szczyptà j´zyka migowego mo˝na bez trudu si´
dogadaç. Kto by si´ spodziewa∏?

Zwiedzanie kraju rozpocz´liÊmy od wycieczki
do Autostadt’u - samochodowego miasteczka. Sama
wielkoÊç obiektu by∏a szokujàca. Eksponaty, budynki
i otoczenie wprawi∏y nas w zdumienie i zachwyt. Op∏y-
wajàc teren statkiem, mieliÊmy mo˝liwoÊç poznania
ka˝dego budynku i zobaczenia z bliska, jak wyglàda
test wytrzyma∏oÊci samochodu. WidzieliÊmy równie˝
modele aut wykonane z plasteliny oraz wiele, wiele
innych ciekawych wystaw. Du˝à atrakcjà by∏a mo˝liwoÊç
wejÊcia do jednej z dwóch ogromnych wie˝y, które
wyglàda∏y jak szklany parking i zobaczeniu na w∏asne
oczy jak auta sà wydawane na sprzeda˝. Oczy zaÊwieci∏y
nam najmocniej przy najdro˝szym samochodzie Êwiata
- Bugatti Veyron, d∏ugo nie mogliÊmy opuÊciç tego
pawilonu. Jest to miejsce, do którego z pewnoÊcià
ka˝dy z nas b´dzie chcia∏ wróciç. Krótki czas, który
ograniczy∏ mo˝liwoÊç zwiedzenia ca∏ego obszaru, po-
zostawi∏ ogromny niedosyt.

Miejscem, z którego osobiÊcie wynios∏am najwi´cej
wspomnieƒ jest Klimahaus. Sama myÊl o nim wywo∏uje
u mnie Êmiech. W ciàgu kilku godzin odbyliÊmy pod-
ró˝ po ca∏ym globie. Na wst´pie zostaliÊmy podzieleni
na grupy i mogliÊmy chodziç po muzeum samodzielnie,
otrzymaliÊmy paszporty, a na ka˝dej platformie przy-
bijaliÊmy pieczàtki tak, jak w prawdziwym dokumencie.
Mijajàc kolejne drzwi, przenosiliÊmy si´ w nast´pnà
stref´ klimatycznà. Na Saharze przez upa∏ trudno by∏o
z∏apaç oddech, nast´pnie na Antarktydzie trz´ÊliÊmy
si´ z zimna. Gwoêdziem programu pozosta∏o jednak
pi´tro lasu tropikalnego, gdzie mieliÊmy pokonaç je-
zioro, chodzàc po kamieniach. W obawie, ˝e zostan´
zepchni´ta do wody, postanowi∏am wpaÊç do niejNieustanna zabawa - tu: na ulicach Hameln




