
Wymiana uczniów w ramach programu unijnego COMENIUS 
Część 4 – wyjazd do Niemiec 

 
Czwarty i zarazem ostatni wyjazd w ramach programu Comenius rozpoczął się 

wczesnym rankiem w środę, 19 marca 2014 na parkingu pod Tyskim Stadionem Zimowym. 
Kilka minut po 6 rano, nasz srebrny Sprinter zabrał nas w podróż, której celem była 
miejscowość Saarbrucken w Niemczech. Opiekę nad 11 uczniami klas II i III gimnazjum 
sprawowali Monika Szynczewska oraz Andrzej Stachurka. Po ponad 16 godzinach jazdy i 
pokonaniu ok. 1100km, dotarliśmy pod budynek szkoły Gymnasium am Rotenbuhl, skąd 
niemieckie rodziny zabrały uczniów do swoich domów, natomiast nauczyciele zostali 
zakwaterowani na terenie ośrodka sportowego Hermann Neuberger. 

Nazajutrz rano zajęcia rozpoczęły się od treningu mentalnego, który był dla uczniów 
(a w szczególności tych, którzy uczestniczyli w programie po raz pierwszy) także okazją do 
poznania się. 

 

  



Następnie, młodzież podzielona na grupy, brała udział w różnych zajęciach, jak min. 
zapasy czy tenis.  

 

 

 
Ośrodek sportowy, z którego obiektów mogą korzystać uczniowie szkoły Hermann 

Neuberger, należy do 3 największych i najnowocześniejszych tego typu kompleksów w 
Niemczech. Popołudnie było zarezerwowane na tzw. „paperchase“, czyli rodzaj miejskich 
podchodów, gdzie uczniowie podzieleni na grupy mieli wyznaczone różne zadania, 
wymagające poruszania się po mieście i znajdowania miejsc lub odpowiedzi na zadane 
pytania. Następnie uczniowie udali się do domów opiekujących się nimi rodzin i spędzili 
wieczór, jak każdy kolejny w trakcie pobytu, wraz z nimi. 



Kolejny dzień rozpoczęliśmy wizytą w szkole sportowej Hermann Neuberger. Po 
przywitaniu, uczniowie udali się na pokazowe lekcje oraz zwiedzanie szkoły, natomiast 
nauczyciele w asyście dyrekcji również zwiedzili obiekt. Warto nadmienić, że szkoła ta jest 
nie tylko szkołą sportową, ale też dwujęzyczną, zajęcia są tam prowadzone w języku 
angielskim. Po wizycie udaliśmy się do ośrodka sportowego, gdzie młodzież uczestniczyła w 
zajęciach sportowych, min. grając w badmintona lub pływając. 

 
Na wieczór przewidziana została impreza integracyjna. Uczniowie kolejno z Austrii, 

Niemiec, Finlandii, Anglii oraz Polski przygotowali krótkie prezentacje nt. swoich krajów. 
Następnie odbyła się dyskoteka, która trwała do ok. 23:00. 

 
W sobotę ponownie odbył się trening mentalny oraz zajęcia sportowe, uczniowie 

zwiedzili też liczne obiekty należące do „naszego“ ośrodka, w tym np. ogromną krytą bieżnię. 



  
W niedzielę program był trochę mniej rozbudowany, uczniom chyba najbardziej 

podobała się lekcja tańca Zumba, prowadzona przez bardzo żywiołową instruktorkę. 

 
Poniedziałek był ostatnim dniem naszego pobytu i po podsumowujących zajęciach z 

treningu mentalnego, uczniowie mieli możliwość udziału w treningu pływackim (niemiecka 
trenerka była pod wrażeniem umiejętności oraz kondycji naszych młodych pływaków) lub np. 
grania w siatkówkę. Kolejnym punktem programu było wyjście do parku wodnego Calypso, 
gdzie mnogość atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie, a uczniowie bardzo miło 
spędzili czas.  



 

 



 
Wieczorem był czas na pakowanie, a we wtorek 25.03 ok. 8:30 rano  wyruszyliśmy w 

drogę powrotną do Polski. Podróż, z uwagi na brak korków po drodze, zajęła tym razem tylko 
12 godzin, więc na miejsce dotarliśmy ok. 22:30.  

To był już ostatni wyjazd w ramach projektu Comenius, pobyt  w Niemczech 
pozostanie na długo w naszej pamięci z uwagi na miłą atmosferę, możliwość poznania 
nowych ludzi, zajęcia sportowe w jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Niemczech, 
udział w ciekawych treningach mentalnych, a także zmienną pogodę – deszcz, śnieg, nawet 
grad, ale i piękne słońce :) 

Ostatnim etapem wymiany będzie wizyta w naszym kraju nauczycieli ze szkół 
biorących udział w projekcie  - już w czerwcu. 

Andrzej Stachurka 

 
 




