
  

Drodzy Rodzice i Uczniowie ! 
Przekazuję niniejszym informację dot. Wymiany Międzynarodowej,  
której współorganizatorem będziemy w miesiącu maju.  
 
Oto szczegóły: 
1. Językiem projektu będzie język niemiecki. 
 
2. Temat wymiany „Stosunki polsko–niemieckie – wczoraj a dziś”  
 
3. Wymiana odbędzie się z zaprzyjaźnioną szkołą partnerską z Niemiec z Frankfurtu nad Menem w terminie:  
24 maja 2019 r. (piątek wieczór) – 31 maja 2019 r. (piątek południe). 
 
4. Wiek uczestników: 14-16 lat (po trzynaście osób z Niemiec i trzynaście z Polski, plus opiekunowie). 
 
5. Miejsce pobytu: Dom Pojednania i Spotkań im. św. M. Kolbego, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk. 
 
6. Koszt udziału w wymianie to 350 zł od uczestnika 
  (noclegi, pełne wyżywienie, bilety wstępu, zajęcia, opieka na miejscu 24 h dobę przez naszych nauczycieli). 
  Projekt dofinansowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży - pnwm.org 
 
7. Ze strony szkoły w wymianie biorą udział nauczyciele: Katarzyna Kozyra, Alicja Wrzesińska, Łukasz Nowicki. 
 
8. Zaliczka. W związku z dużym zainteresowaniem, proszę o przemyślaną i szybką decyzję, wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł na subkonto 
naszego wyjazdu: Łukasz Nowicki, 24 1140 2004 0000 3102 3085 7457, opis przelewu: Wymiana językowa, zaliczka, imię i nazwisko ucznia.  
 
9. Ważne. Przy większej litości chętnych, w rekrutacji pod uwagę brane będą oceny z zachowania jak i oceny z I semestru z języków obcych. 
   Wpłaty nie będą przyjmowane w szkole, tylko przelew na powyższe konto (bezpieczny i bezproblemowy sposób rozliczenia z DMK).  
 
Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia!  
Organizator wymiany, Łukasz Nowicki. 
Kontakt: lukasz@lukasznowicki.eu, tel. 505464800                                                                                              
                                                                                                                                          Na odwrocie szczegółowy plan wymiany. 



„Wymiana Językowa Gedanensis” 24-31 maj 2019 r. 
 
 
 
 
PIĄTEK, 24.05.2019 r. 
14:00  Przyjazd grup i zakwaterowanie 

Przedstawienie się uczestników, DMK i szkół  
15:30 Obiad 
16:30 Przedstawienie programu, gry i metody integrujące 

grupę 
17:30 Co chcemy osiągnąć podczas tygodnia 

projektowego – oczekiwania, życzenia – w polsko- 
niemieckich grupach  

18:00 Wprowadzenie do tematu projektu  
18:30  Kolacja 

Spacer po Gdańsku w grupach: Wprowadzenie 
historyczne : II Wojna Światowa 

 
SOBOTA, 25.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie i suchy prowiant 
9:45 Warm-up i animacja językowa  
10:00 Przejazd autokarem do Sztutowa 
11:15 Zwiedzanie w Muzeum Stutthof – grupy polska i 

niemiecka  
13:30 Podsumowanie i refleksja  
14:30 Powrót autokarem do Gdańska 
16:00 Czas na odpoczynek 
18:00 Kolacja 

Wspólny wieczór polsko- niemiecki 
 
NIEDZIELA, 26.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie 
9:45 Warm-up i animacja językowa 
10:00 Integracja i odkrywanie miasta w polsko- 

niemieckich grupach – rajd miejski  
12:30 Podsumowanie rajdu miejskiego  
13:00 Obiad 

15:00 Wyjazd do Sopotu – odkrywanie miasta          
i pobyt na plaży w polsko- niemieckich grupach 
Czas na zakupy w grupach polsko- niemieckich 

Kolacja – uczestnicy otrzymują kieszonkowe 
Praca nad prezentacją fotograficzną w polsko- 
niemieckich grupach  
 
PONIEDZIAŁEK, 27.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie 
10:00 Warm-up i animacja językowa  
10:30 Film dokumentalny „Od Solidarności do wolności“  

– praca w grupach polsko- niemieckich  
12:00 Warsztaty – oś czasu najważniejszych wydarzeń           

i dat historycznych 1945- 2019 – polsko- 
niemieckie grupy  

13:00 Obiad 
14:30 Integracja w polsko – niemieckich grupach – kręgle  
16:30 Czas w mieście w grupach polsko – niemieckich  
18:00 Kolacja 

Praca nad prezentacją fotograficzną w polsko- 
niemieckich grupach 

 
WTOREK, 28.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie 
9:45 Warm-up i animacja językowa 
10:15 Wprowadzenie do tematu: Niemcy, Polska i Druga  

Wojna Światowa – wyjście do Muzeum  
10:30 Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej                        

w Gdańsku 
13:30 Obiad 
15:30 Podsumowanie pobytu w Muzeum – oś czasu  

najważniejszych wydarzeń historycznych w  
grupach mieszanych  

17:00 Prezentacja wyników prac w grupach polsko-  
niemieckich 

18:00 Kolacja 
Praca nad prezentacją fotograficzną w polsko-  
niemieckich grupach 
 

 

ŚRODA, 29.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie 
10:00  Warm-up i animacja językowa  
10:45 Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności 
13:00 Obiad 
14:30 Podsumowanie pobytu w ECS  
15:30 Fikcyjne biografie – warsztaty w grupach polsko-  

niemieckich  
17:15 Prezentacje w grupach polsko - niemieckich 
18:00 Kolacja 

Praca nad prezentacją fotograficzną w polsko- 
niemieckich grupach 

 
CZWARTEK, 30.05.2019 r. 
9:00 Śniadanie 
10:00 Warm-up i animacja językowa 
10:15 Praca nad prezentacją fotograficzną w polsko-  

niemieckich grupach 
12:00 Podsumowanie w grupach mieszanych 
12:30 Obiad 
13:30 Pobyt w polskiej szkole – różnice w systemie  

edukacyjnym Polski i Niemiec, zwiedzanie szkoły  
14:30 Prezentacje fotograficzne w grupach polsko –  

niemieckich – moje wrażenia z tygodnia 
projektowego  

Po południu: pobyt na plaży w Brzeźnie – aktywności w  
polsko – niemieckich grupach  
Podsumowanie dnia  

18:00 Kolacja 
Ostatni wspólny wieczór 
 

PIĄTEK, 31.05.2019 r. 
8:30 Śniadanie 
9:30 Warm-up i animacja językowa  
10:00 Wywiady uliczne – polsko -niemieckie sąsiedztwo  

za 25 lat – w grupach mieszanych  
11:00 Prezentacje wyników prac w grupach 
11:30 Podsumowanie i ewaluacja. Plany na przyszłość 
12:00 Obiad 
14:30 Wyjazd uczestników 


