
 

 

 

 



 

Idea uczniowskiej wymiany między Zespołem Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Kolumnie a szkołą im. Nicolasa Borna w Dannenbergu pojawiła się już 1993 roku. Od tego 

czasu, przez ponad 20 lat jej trwania, przy pomocy finansowej Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży wielu młodych ludzi miało szansę zapoznać się z kulturą naszych zachodnich 

sąsiadów i zawiązać nowe znajomości. 

Nie inaczej było w tym roku. Wymiana rozpoczęła się w sobotę 3 października, długą 

podróżą do Dannenbergu, która już sama w sobie była wspaniałym doświadczeniem. W podróż 

tę udaliśmy się 15 osobową grupą wraz z opiekunami, p. A. Stawicką i p. M. Maliszakiem. 

Późnym wieczorem dojechaliśmy do szkoły, skąd odebrały nas rodziny niemieckie. To właśnie 

z nimi spędziliśmy czas w niedzielę, będącą swego rodzaju dniem integracyjnym, 

zakończonym wspólnym ogniskiem. 

W poniedziałek wraz z naszymi niemieckimi kolegami poszliśmy do szkoły. Nie 

uczestniczyliśmy jednak w zwyczajnych lekcjach, a w przygotowanych dla nas zajęciach 

tanecznych i artystycznych. Zaraz po nich udaliśmy się na zwiedzanie Dannenberga. Mieliśmy 

przy tym przyjemność poznać burmistrza gminy zbiorowej Elbtalaue p. Jürgena Meyera, który 

opowiedział nam o jego historii i rozwoju. 

Następny dzień spędziliśmy w Lüneburgu, w którym odwiedziliśmy Muzeum Soli i 

doskonale bawiliśmy się w parku wodnym SaLü. W środę z kolei pojechaliśmy do Hitzacker - 

sąsiadującego z Dannebergiem miasta znanego z wałów przeciwpowodziowych i wykopalisk 

archeologicznych. Po powrocie uczestniczyliśmy w zabawie zwanej Stadtralley - grze, 

polegającej na odszukiwaniu konkretnych miejsc i przedmiotów w Centrum Młodzieżowym w 

Dannenbergu.  

Najdłuższa wycieczka wymiany przypadła na długo wyczekiwany przez nas czwartek - 

wtedy to właśnie udaliśmy się na cały dzień do Berlina. Choć pogoda nie dopisała i stolica 

Niemiec przywitała nas deszczem, to możliwość zobaczenia Bundestagu wynagrodziła nam 

trudne warunki.  

Jednak z pewnością najlepiej w naszej pamięci zapisał się ostatni dzień wymiany, piątek. 

Zaczął się on zorganizowanymi w szkole Igrzyskami Olimpijskimi, w których mieliśmy okazję 

sprawdzić się w wymyślonych przez niemieckich nauczycieli konkurencjach. Następnie 

przyszedł czas na uroczystość zamykającą dwudziestą drugą wymianę polsko-niemiecką. 

Podziękowaliśmy za wspaniałą gościnę i wspólnie spędzony czas.  

W sobotę rano, spakowani i gotowi do drogi, zebraliśmy się wszyscy razem przed szkołą im. 

Nicolasa Borna. Pożegnaliśmy się z naszymi niemieckimi kolegami i ruszyliśmy w długą 

podróż powrotną do Polski. 

Wymiana polsko-niemiecka była dla nas wspaniałym doświadczeniem. Tydzień w 

Dannenbergu był okazją do nawiązania nowych znajomości i poznania, nieco odmiennej od 

naszej, niemieckiej kultury. Mieliśmy też szansę przetestować nasze umiejętności językowe, w 

szczególności znajomość angielskiego - to właśnie w tym języku porozumiewaliśmy się z 

Niemcami, którzy również się go uczą. Wróciliśmy do Polski z cudownymi wspomnieniami i 

nadzieją, że już za rok ponownie spotkamy się z naszymi niemieckimi przyjaciółmi, tym razem 

u nas, w Kolumnie. 
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