
Wizyta w Niemczech okiem ucznia 

 

W dn. 11 marca 2013 o godzinie 9:30 zebraliśmy się pod szkołą. Sześcioro uczniów wraz z 
dwiema nauczycielkami wyruszyło na pięciodniową wycieczkę do Hennigsdorfu. Cały wyjazd 
był oparty o temat recyklingu i dotyczył realizacji projektu „Studnets teach studnets the 
world of recycling”, prowadzonego w ramach programu Comenius, Partnerskie Projekty 
Szkół. 

Wcześniej w Polsce udało nam się zwiedzić 2 duże firmy zajmujące się recyklingiem. Były to 
SlamPoland w Ostrowie Wielkopolskim oraz Recykl S.A. w Śremie. Pierwsza z nich zajmuje się 
skupem i przetwarzaniem różnego rodzaju pudełek plastikowych oraz płyt CD/ DVD. 
Organizuje ona również konkurs w 3 województwach, w tym Wielkopolsce, którego celem 
jest zbieranie płyt CD, baterii, telefonów, w którym wygrać można wiele bardzo ciekawych 
nagród. Druga z w/w firm zajmuje się przeróbką opon. Zobaczyliśmy tam cały proces 
recyklingu starych opon i wytwarzania z nich m. in. materiałów opałowych.  

  

Około godziny 14:30 zajechaliśmy do celu naszej podróży. Zostaliśmy przywitani przez            
p. Thomasa Pehle, wicedyrektora Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum, który zaprowadził nas 
do p. Knabbe, jednego z nauczycieli, który potrafił się porozumiewać w naszym języku 
ojczystym. Oprowadził nas po szkole, omawiając użycie każdego przyrządu. Mogliśmy 
przekonać się, że szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt techniczny. W jednej klasie 
przyglądaliśmy się np. uszkodzonemu samochodowi, na którym uczniowie mogą pracować i 
uczyć zawodu mechanika samochodowego. Po skończonej wycieczce udaliśmy się do 
stołówki, gdzie spotkaliśmy się razem z grupami z Niemiec, Francji oraz Hiszpanii. Po krótkiej 
rozmowie zjedliśmy kolację i udaliśmy  się do internatu, w którym mieliśmy mieszkać.  

  

Następnego dnia projekt rozpoczął się na całego. Zaczęliśmy od oficjalnej już wycieczki po 
szkole, a po obiedzie grupy przedstawiły osiągnięcia w formie prezentacji multimedialnych 
nt. recyklingu. Potem nadszedł czas na poznanie się. Każdy z członków projektu zaczął się po 
kolei przedstawiać. W grupie francuskiej mieliśmy 12 uczniów wraz z 3 nauczycielami byli to 
chłopcy w wieku 15 - 17 lat. Grupa niemiecka składała się z uczniów, którzy uczęszczali na 
lekcje dla dorosłych, dlatego też niektórzy byli nawet 2 razy starsi od nas. Z Hiszpanii 
przyleciało 6 dziewczyn. W końcu przyszedł czas, żeby i nasza grupa się przedstawiła. Zaczęto 
od nauczycielek, które się nami opiekowały tj. p. Anny Adam oraz p. Magdaleny Kosteckiej. 
Następnie przyszła pora na uczniów. Osoby, które uczestniczyły w wyjeździe to: Kamil 

Krawczyk, Damian Tomczyk, Marcin Lasecki, Mateusz Szamburski, Mateusz Orłowski, a 
także Dawid Radziałowski. Po prezentacji udaliśmy się na kolację. Po posiłku, niemiecka 
grupa przygotowała nam niespodziankę. Każdy kto chciał mógł samodzielnie wytworzyć  
kartkę papieru. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. 

  

Na środę 13 grudnia zaplanowano zwiedzanie Berlina.  Zajęło nam to cały dzień, choć i tak 
nie obejrzeliśmy choćby w jednej dziesiątej najładniejszych zabytków berlińskich. Udało nam 
się jednak zobaczyć Bramę Brandenburską, Potsdammer Platz, Reichstag oraz TV Tower. 



Jednak głównym celem naszej podróży było zwiedzanie „Muzem Techniki”, w którym 
obejrzeliśmy proces powstawania papieru w przeszłości.  Mieliśmy nawet zamówiony wykład 
na ten temat. W muzeum mogliśmy także zobaczyć oryginalnych rozmiarów lokomotywy, 
samoloty, czy bomby z czasów drugiej wojny światowej. Zobaczyliśmy również wiele modeli 
statków. Wyczerpani po całym dniu, wróciliśmy do Hennigsdorf na kolację, a potem każdy 
zajął się własnymi potrzebami. 

  

Kolejnego dnia udało nam się zwiedzić fabrykę, gdzie przerabiano kartony na różnego 
rodzaju pudełka. Także tutaj towarzyszył nam p. Knabbe. Po południu przyszło nam się 
zmierzyć z tym, co dziewczyny z Hiszpanii wiedzą o recyklingu. Przygotowały one specjalną 
lekcję na temat tego jak powinno się szanować Ziemię, jakie stare przedmioty można 
przerobić do ponownego, niekonieczne do tego samego użytku. Pokazały nam nawet przepis 
jak stworzyć mydło.  

Po owej lekcji przyszedł czas na wykazanie się naszych nauczycielek. Zorganizowały one 
konkurs, w którym należało przy użyciu 6 słomek, taśmy klejącej i nożyczek stworzyć 
lądowisko dla jajek. Uczniowie podzielili się na 6 grup. W każdej z nich było po 2 uczniów z 
Francji, Polak, Niemiec i Hiszpanka. Na wykonanie zadania mieliśmy 20 minut. Wszyscy 
uczniowie potrafili się ze sobą porozumieć po angielsku. Zadanie było ciekawe i wymagało 
nie lada pomyślunku. Po skończonej budowie każdej konstrukcji przyszedł czas na 
sprawdzenie ich w działaniu. Jajka były zrzucane z wysokości około dwóch metrów. 
Towarzyszyło temu dużo śmiechu, niektórym grupom udało się stworzyć takie cuda, że po 
zrzuceniu jajka nie rozbiło się. Po skończonej zabawie, przyszedł czas na kolację, a po kolacji 
odbył się turniej w siatkówkę. Członkowie projektu wystawili 4 drużyny. 2 składały się z 
Francuzów, jedna z nauczycieli, zaś ostatnia była nasza. Udało nam się zwyciężyć w obu 
naszych meczach :). Po turnieju grupy rozeszły się do internatu celem odpoczynku przed 
powrotem do domów. Hiszpanki opuściły nas nieco wcześniej, bo już o 5:30 rano wyruszyły 
na lotnisko. My zaś spokojnie wstaliśmy ok. 7:15 i poszliśmy na śniadanie. Po śniadaniu grupy 
podzieliły się drobnymi upominkami. Z naszej strony były to m. in. kubki czy długopisy z 
logiem Powiatu Wrzesińskiego. 

  

Myślę, że każdy z uczestników projektu wzbogacił swoją wiedzę nt. recyklingu, poznał 
nowych ludzi. Wyjazd można zaliczyć do udanych. Kolejne recyklingowe spotkanie odbędzie 
się w listopadzie tego roku w Hiszpanii. 

  

 Relacjonował: Kamil Krawczyk, 3a TI. 

  

 
   
 


