
DELEGACJA NIEMIECKA 22 - 28 MAJ 2004  

W dniach 22 - 28 maja gościła w naszej szkole młodzież niemiecka z Berufsörderungszentrum 
w GöTERSLOH. Spotkanie to zostało poprzedzone wieloma przygotowaniami, zarówno ze 
strony polskiej, jak i niemieckiej, a związane były one przede wszystkim ze stworzeniem jak 
najciekawszego programu pobytu Niemców w Pleszewie. Oto efekty tych starań: 22 maja był 
dniem powitania delegacji niemieckiej złożonej z 12 uczniów i 3 opiekunów. Po 
zakwaterowaniu i uroczystej kolacji goście mieli czas na odpoczynek i poznanie najbliższej 
okolicy. Następnego dnia, w niedzielę pokazaliśmy Niemcom Gołuchów z jego przepięknym 
zamkiem, muzeum leśnictwa i zagrodą żubrów. Popołudnie goście spędzili na basenie 
Acwador w Prokopowie. Poniedziałek 24 maja był pierwszym dniem pobytu w naszej szkole. 
Pokazaliśmy im szkołę, zasadziliśmy dąb - drzewo przyjaźni polsko-niemieckiej oraz 
zapoznaliśmy gości z działalnością Klubu Europejczyka istniejącego przy naszej szkole już od 
kilku lat. Po południu grupy młodzieży polskiej i niemieckiej poznawały Pleszew. Wieczorem 
odbyła się w szkole dyskoteka. 25 maja był dniem przeznaczonym dla przedszkolaków. 3 
uczniów z naszej szkoły zdobywający zawód kucharza oraz 4 uczniów ze strony niemieckiej 
gotowało dla dzieci z Przedszkola nr 1 zupę ziemniaczaną, krem waniliowy oraz napój 
brzoskwiniowo-malinowy. Pozostali uczniowie, w tym członkowie Klubu Europejczyka 
przygotowali na sali gimnastycznej naszej szkoły zajęcia dla przedszkolaków związane z 
tematyką europejską. Po zabawie, połączonej z wieloma konkursami z nagrodami, 
przedszkolaki mogły spróbować potraw przygotowywanych w kuchni. Dzieci zjadły wszystko z 
wielkim apetytem. Po południu zostały rozegrane dwa polsko-niemieckie turnieje sportowe: 
kręglarski i piłkarski. W środę. 26 maja pojechaliśmy do stolicy Wielkopolski- Poznania. 
Pokazaliśmy Niemcom Stary Rynek, Palmiarnię i Nowe Zoo. Odwiedziliśmy też. wystawę World 
Press Photo. Czwartek był dniem podsumowującym cały pobyt w Pleszewie. Przedpołudniem 
przygotowywaliśmy albumy fotograficzne dokumentujące cały pobył, po południu natomiast 
spotkaliśmy się na pożegnalnej kolacji. Końcowe spotkanie było okazją do wręczenia drobnych 
upominków oraz do konkursu znajomości jeżyka polskiego przygotowanego przez uczniów 
naszej szkoły. Rozmowy, tańce i wspólne zabawy przy ognisku trwały do późnego wieczora. 
Trudno było nam się rozstać z przyjaciółmi! Przy pożegnaniu nie obyło się bez łez i zapewnień 
o utrzymaniu nawiązanych kontaktów. Pozostało nam czekać do października- wtedy jedziemy 
z rewizytą do. GöTERSLOH  

MAGDALENA LISKOWSKA  
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