
 

 

3 czerwca 2018 roku 11 uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego wyruszyło w 

podróż, aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami w Wilhelm Kraft Gesamtschule w 

Sprockhövel w Niemczech. Było to kolejne spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiej- 

Współpracy – Młodzieży. 

W czasie naszego pobytu mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz zwiedzić 

szkołę w Sprockhövel. Odwiedziliśmy nieczynną już hutę w Henrichshütte w Hattingen 

(zagłębie Ruhry), założoną w 1857 roku. W fabryce pracowało niegdyś 10 tysięcy ludzi, a w 

czasie II wojny światowej pracowali tu między innymi robotnicy przymusowi z Polski.  W 

czasie wycieczki mogliśmy zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz dowiedzieć się sporo 

o historii i warunkach życia okolicznych mieszkańców. Następnie spacerowaliśmy po 

urokliwych starych uliczkach w centrum Hattingen. 

Kolejnego dnia udaliśmy się do KönigswinterDrachenfels (Smocza Skała). Jest częścią pasma 

górskiego pochodzenia wulkanicznego i obszarem chronionym w ramach rezerwatu 

przyrody i parku krajobrazowego. Jest to jeden z symboli niemieckiego romantyzmu. Ze 

Smoczą skałą związana jest legenda o Zygfrydzie, bohaterze średniowiecznej niemieckiej 

„Pieśni o Nibelungach”, który to rzekomo rozprawił się ze smokiem żyjącym w 

Drachenfels.Po dotarciu na szczyt kolejką szynową podziwialiśmy przepiękną panoramę 

okolicy,Bonn oraz rzekę Ren. Kolejnym punktem programu była wizyta w Domu Historii- 

Haus der Geschichte w Bonn. Muzeum posiada bogatą kolekcję ciekawych eksponatów 

związanych z historią Niemiec od 1945 roku. Pani przewodnik niezwykle zajmująco i 

ciekawie oprowadzała nas po muzeum. Mieliśmy okazję nawet zasiąść w oryginalnych 

fotelach z Bundestagu, przemówić z mównicy i wziąć udział w głosowaniu. Dowiedzieliśmy 

się także jak wyglądała sytuacja Niemców zaraz po wojnie, a także po podziale na Niemcy 

Wschodnie i Zachodnie. Muzeum zrobiło na nas bardzo duże wrażenie, dużo się 

dowiedzieliśmy i miło będziemy je wspominać.  

Ponieważ pogoda nam sprzyjała, kolejnego dnia mieliśmy możliwość zabawy w podchody. 

Podzieliliśmy się na dwie drużyny – uciekającą i pościgową. Ponieważ obie drużyny 

poradziły sobie wybornie, bez trudu dotarliśmy do  Gevelsberg, gdzie mieliśmy okazję zagrać 

w minigolfa, a później wspólnie biesiadować po emocjonującym dniu. Ostatniego dnia 

naszego pobytu udaliśmy się do hali sportowej przy szkole, gdzie uczyliśmy się zasad 

wspinaczki. Poznaliśmy niezbędne reguły, nauczyliśmy się wiązać węzły, zasady asekuracji i 

wspinaczki na ścianie wspinaczkowej. Graliśmy również w piłkę nożną. 

W czasie naszego pobytu mieszkaliśmy u rodzin wielokulturowego pochodzenia, 

komunikowaliśmy się po angielsku i niemiecku. Wspólnie spędzaliśmy czas i dobrze się 

bawiliśmy. 

Niestety nasza przygoda dobiegła końca. Żal było się rozstawać i odjeżdżać. Wspomnienia na 

pewno pozostaną na całe życie. Do Wojnicza wróciliśmy 9 czerwca bogatsi o wiele nowych 
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wspomnień, doświadczeń, umiejętności i przyjaźni. Mieliśmy okazję poznać nowych ludzi, 

ich kulturę i zwyczaje. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę u nas naszych 

niemieckich kolegów i koleżanek już na jesieni! 

 

„Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". 

 


