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Wyjazd ~ 20.03.12 

 O 4:30 nasza grupa, składająca się z 
11 uczniów i 2 nauczycieli wyjechała 
busem z Lublina. O godzinie 8:30 
byliśmy już na lotnisku w Łodzi.  



   Po trwającym półtorej 
godziny locie linią Wizz 
dotarliśmy na lotnisko 
w Dortmundzie, gdzie 
gorąco przywitali nas 
nauczyciele z Niemiec 
oraz rodzice uczniów 
którzy zawieźli nas do 
Schermbeck.  



 Po przywitaniu się z grupą niemiecką i 
zjedzeniu wspólnego oraz smacznego 
posiłku, zwiedziliśmy małe miasteczko 
w drodze do ratusza na spotkanie z 
panem burmistrzem. Zapoznaliśmy się z 
interesującą historią tej pięknej 
miejscowości. Później każdy pojechał do 
domu swojej niemieckiej rodziny. 



 



21.03.12 

 Cały dzień spędziliśmy zwiedzając 
dokładnie Schermbeck oraz szkołę. Po 
południu razem zjedliśmy na stołówce i 
rozpoczęliśmy zawody na sali 
gimnastycznej.  



22.03.12 ~ Wycieczka do KÖLN 

 Dosyć wcześnie zebraliśmy się pod 
szkołą  a żeby wyruszyć na całodniową 
wycieczkę do KÖLN. Każdy zachwycał 
się niezwykłością olbrzymiego miasta.  

   Po niesamowicie interesującym 
wykładzie o gotyckiej Katedrze 
wyruszyliśmy do Muzeum Czekolady 
Lindt.  



 



 Dzieląc się na grupy i grupki, 
zaczęliśmy samodzielne 
zwiedzanie. O godzinie 
wyznaczonej przez kadrę, 
zebraliśmy się pod 
symbolem miasta i czekając 
na autokar, chwaliliśmy się 
zakupami i zdjęciami oraz 
dzieliliśmy się wrażeniami z 
całego dnia. Powrotna droga 
do Schermbeck zleciała 
bardzo szybko.  



 



23.03.12 ~Wycieczka do Münster 

 Gdy już dotarliśmy na miejsce, dzień w 
studenckim mieście rozpoczęliśmy 
spotkaniem z panią burmistrz. 
Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych 
faktów o długiej historii miasta. 
Trzymając się razem, zwiedzaliśmy całe 
miasto.  



 



 



25.03.12~Wyjazd do Amsterdamu 

 Ten dzień był najbardziej wyczekiwany przez 
uczniów. Gdy już wjechaliśmy do Amsterdamu, 
w programie mieliśmy rejs rzeką Amstel. To był 
idealny sposób na zapoznanie się z 
charakterystyczną architekturą miasta. 



 



 Do godziny 17:00 mieliśmy czas wolny który 
przeznaczyliśmy przeważnie na zwiedzanie 
sklepów, i głównych zakątków Amsterdamu. 
O 17:00 spotkaliśmy się na ulicy 
Merwedeplein i zwiedziliśmy znane Muzeum 
Anny Frank. Na jej przykładzie zapoznaliśmy 
się z tragicznymi losami żydowskich rodzin 
podczas drugiej wojny światowej.  



 



25.03.12 ~ Dzień spędzony z 
rodziną goszczącą  

 Dzień ten przeznaczony był na 
spędzeniu czasu z rodziną niemiecką. 
Większość grup spotkała się po obiedzie 
na kręglach.  



26.03.12 ~ Praca nad projektem  

  Tematem prac zespołowych było : 
„Życie Żydów poza Metropolią”. Po 
ukonczeniu prac  każda grupa 
zaprezentowala zebrane informacje.  

 Wieczorem odbył sie pożegnalny grill, 
który był idealnym podsumowaniem 
udanej wymiany. 



 





27.03.12 ~ Wyjazd 

 Po smutnym dla wszystkich pożegnaniu, 
ostatni raz wyjechaliśmy z Schermbeck. 
Przez całą drogę powrotną dzieliliśmy 
się wrażeniami z całego tygodnia. Około 
godziny 10:00 byliśmy juz w Polsce. 
Mimo tego, że każdy cieszył się na 
widok najbliższych, czuliśmy pustkę, 
która została po tygodniu spędzonym 
razem.  



 


