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1191 km



Viernheim

Państwo: Niemcy

Kraj związkowy: Hessen

Liczba mieszkańców: 32 923

Powierzchnia: 48,41 km²



Początki znajomości
15-17.06.2012 – nawiązanie znajomości podczas 20-lecia 

współpracy miast partnerskich Ciechanowa i Haldensleben, 

wówczas min. KRACHBAND reprezentował miasto 



01-09.07.2013: projekt muzyczny 

KRACHBAND w Viernheim







05-09.05.2014: na IV Europejskiej Konferencji Młodych na temat: ,,Get in Politics-

Uprising of the European Youth’’ w Ernsthofen Polskę reprezentowało 2 uczniów I LO 

im. Zygmunta Krasińskiego zaproszonych przez Alexander-von-Humboldt-Schule













Rok 2016

Szkoła w Veinheim proponuje:
Udział w VI Konferencji Młodych (25-29.04.2016)

Wymianę szkolną

1. Wizyta uczniów w szkole partnerskiej (29.05-05.06.2016)

2. Rewizyta uczniów ze szkoły partnerskiej (12-18.06.2016)



Projekt ekologiczny w języku 

angielskim w Niemczech

• 29 maja 2016: przyjazd i zakwaterowanie 

• 30 maja 2016: dzień w szkole,przywitanie polskich gości przez 
kierownictwo szkoły i wspólne śniadanie ;udział w zajęciach w 
różnych klasach w celu poznania szkoły i niemieckiego 
systemu szkolnictwa. Wizyta w Agencji Energii, 
odpowiedzialnej za ekologiczny aspekt szkoły w ramach 
projektu: „Region metropolitarny Ren-Men-Neckar, czyli o 
ekologii w szkole im. Alexandra von Humboldta; po południu 
zbiórka w Viernheim i wyjazd na wycieczkę Weinheim
(zwiedzanie zamku Windeck+wspólne kolacja)







• 30 maja 2016: zwiedzanie Wienheim











• 31 maja 2016: wycieczka do Heidelbergu









• 1 czerwca 2016: zwiedzanie Frankfurtu; Dom 
Goethego / Palmengarten









• 2 czerwca 2016: zwiedzanie Mannheim –
architektura i ekologia











Projekt edukacyjny o życiu i twórczości 

naszego patrona Zygmunta Krasińskiego
• 12 czerwca 2016 r.

Przyjazd około południa
Przedpołudnie: wyjaśnienie kwestii organizacyjnych
Popołudnie: indywidualny projekt z gospodarzami
Obiad: w rodzinach

• 13 czerwca 2016 r.

Od 8.55 do 11.40 spotkanie z dyrekcją szkoły+lekcje języka 

polskiego w ramach projektu „#2gether4more” + omówienie 
założeń projektu o ZK+festiwal projektu „Szkoły z Klasą 2.0”
Około 12.00 spacer+zwiedzanie Ciechanowa – uczniowie w roli 
przewodników – zakończone spotkaniem w Starostwie Powiatowym 
w Ciechanowie-organie prowadzącym szkołę o godzinie 14.00; 
popołudnie i wieczór spędzone z gospodarzami 



• 14 czerwca 2016 r.

9.30 wyjazd do Opinogóry, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu i 

realizowanie projektu. 13.00 obiad w Oranżerii na terenie 

Zabytkowego Zespołu Pałacowego-Parkowego Muzeum 

Romantyzmu w Opinogórze; Popołudnie i wieczór spędzone z 

gospodarzami

• 15 czerwca 2016 r.

• 6.40 wyjazd do stolicy, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 

angielskojęzycznym spotkanie o 9.00 przy Rezydencji Prezydenta 

RP Belwederze.W planie m.in.: Łazienki Królewskie, Pałac 

Czapskich nazywany także Pałacem Krasińskich przy Krakowskim 

Przedmieściu, Pałac i Ogród Krasińskich, Stare Miasto; być może 

spotkanie z potomkiem naszego wieszcza panem Piotrem 

Krasińskim. O 13.00 obiad na Starym Mieście w restauracji „Pod 

Samsonem”. Czas wolny w C.H. „ARKADIA”. 



• 16 czerwca 2016

Wyjazd o 8.15 do Sierpca. 10.00 zwiedzanie Muzeum
Wsi Mazowieckiej (skansen) obiad w Gościńcu
„Marysieńka” około 13.00 przejazd do Golubia
Dobrzynia – o 15.30 zwiedzanie zamku.

• 17 czerwca 2016 r.

8.00 wyjazd do Torunia– zwiedzanie w dwóch grupach
11.00(N) i 16.00 (PL) Muzeum Piernika i 11.00 (PL) i 
16.00 (N) Dom Legend Toruńskich. Około 14.00 obiad
Restauracji „Sowa”, potem czas wolny + ewentualnie 
spacer po starówce



• 18 czerwca 2016 r.

"Podsumowanie projektu"

Przedpołudnie z rodzinami goszczącymi uczestników wymiany

13:00spotkanie uczniów i ich opiekunów celem podsumowania i 

ocena projektu przy pizzy

Około 16: wyjazd gości z Niemiec na lotnisko im. F.Chopina



Korzyści płynące z wymiany:

Wymiana międzynarodowa, o której jest mowa w niniejszej 

prezentacji, może przynieść wiele korzyści nie tylko w postaci 

zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami. Warto zwrócić 

uwagę na korzyści szczególnie  dla młodzieży biorącej udział 

w wymianie. Do najbardziej istotnych możemy zaliczyć:

• Komunikację między uczniami 

• Rozwój intelektualny

• Poznanie nowych kultur

• Pozbywanie uprzedzeń

• Miło spędzony czas



Organy finansujące wymianę:

Przyjaciele I LO

Rodzice uczniów 

biorących udział w 

wymianie



Die Präsentation wurde von 

Weronika Krętkowska (2MG) und

Adam Sadowski (2HP), unter Leitung

von Halina Borkowska vorbereitet

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!


