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Tegoroczny projekt „Leonadro da Vinci” postawił przed nami trudne pytanie: „Zdrowy styl 

życia – alternatywa czy konieczność?” By znaleźć odpowiedź pojechaliśmy do Niemiec. 

Perspektywa doskonalenia umiejętności językowych poza szkolnymi murami wydała nam się 

interesująca. Poza tym chcieliśmy przyjrzeć się codziennemu życiu naszych zachodnich 

sąsiadów.  

                W malowniczym miasteczku Quedlinburg, położonym nad rzeką Bode, na północ 

od gór Harzu spędziliśmy dwa tygodnie.  

Po przyjeździe na miejsce najważniejsze było dla nas: zakwaterowanie, jedzenie i sen. 

Zwyciężyła ciekawość. Nie mogliśmy zrezygnować ze spaceru po najbliższej okolicy. 

Kolejne dni potwierdziły, że w Quedlinburgu nie ma miejsca na nudę. To urokliwe 

miasteczko swój niepowtarzalny klimat zawdzięcza charakterystycznej szachulcowej 

zabudowie, która sprawia, że nie można pomylić go z żadnym innym. Spacerując pięknymi 

uliczkami, przenosiliśmy się w baśniowy świat.  

                Zdrowy tryb życia to nie tylko racjonalne odżywianie się, ale też aktywność 

fizyczna. Wizyta w ogrodzie wspinaczkowym – Hochseilgarten Thale podniosła nam poziom 

adrenaliny. Nauczyciele wychowania fizycznego powinni nagrodzić nas piątkami! W końcu 

nie co dzień zdarza nam się wykonywać akrobacje kilka metrów nad ziemią.  

                Symbolem Quedlinburga są czarownice. W noc Walpurgii, pierwszego maja, na 

Brocken, najwyższej górze Harzu, odbywa się sabat czarownic. My ze względów 

bezpieczeństwa postanowiliśmy się jedynie do nich upodobnić. Straszyliśmy w pokojach 

hotelowych…  

                Zwiedzając jaskinię w regionie Rűbeland mieliśmy dreszcze nie tylko ze względu 

na niską temperaturę. Gdy przewodnik niespodziewanie zgasił wszystkie światła nie było nam 

do śmiechu. By zapomnieć o mieszkających w jaskini nietoperzach i pająkach podziwialiśmy 

niesamowite formy krasowe: stalaktyty i stalagmity.  

                Praktyka czyni mistrza. Oprócz wykładów na temat zdrowego odżywiania, 

zdobyliśmy umiejętność nakrywania do stołu, układania serwetek i przepięknych bukietów. 

Dzięki cennym radom doświadczonego kucharza udało nam się opanować sztukę pieczenia 

chleba. Będąc w hodowli pstrągów nie wiedzieliśmy jeszcze, że na dłużej się z nimi 

zaprzyjaźnimy. Daniem dnia miał być pstrąg samodzielnie przez nas przygotowany. Od 

patroszenia aż po smażenie. Nie sprawdziło się przysłowie: „ Gdzie kucharek sześć, tam nie, 

ma co jeść”. Nas było dwanaście, a Forelle był pyszny.  

                W trakcie wizyty w Pullman City Harz duch dzikiego zachodu powrócił. 

Rekonstrukcja scen rodem z filmów westernowych rozbudziła naszą wyobraźnię, przybliżyła 

klimat tamtych czasów.  

                 Na wycieczkę do Belina czekaliśmy już od pierwszego dnia pobytu w Niemczech. 

Zrobiliśmy dużo zdjęć i jeszcze więcej rundek po sklepach. Berlin tętni życiem. Udało nam 

się zobaczyć najważniejsze zabytki jednej z najpiękniejszych europejskich stolic m. in. Bramę 
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Brandenburską, część muru berlińskiego, czerwony ratusz, Reichstag – siedzibę niemieckiego 

parlamentu, Berliner Dom – jedną z największych w Berlinie katedr.  

                  Podczas pobytu w Niemczech mieliśmy czas na rozrywkę i wycieczki. Nie sposób 

wszystkich opisać. Zobaczyliśmy jak wygląda dzień naszych niemieckich kolegów, jak 

spędzają czas wolny, gdzie się spotykają. Wspólna gra w kręgle – Bowling sprzyjała 

integracji. Nie lada wyzwaniem okazały się dwutygodniowe praktyki. Podczas 

sześciogodzinnej pracy w wydzielonych miejscach: hotelach, restauracjach musiałyśmy 

radzić sobie bez tłumacza u boku. Takie doświadczenie zahartowało nas do pracy w obcym 

języku i różnych warunkach.  

Najlepszym dowodem na to, że wyjazd był udany są miłe wspomnienia, każda chwila 

uwieczniona na fotografiach.  

                   Po przyjeździe do Polski nasze twarze zdradziły jedno: „ Wszędzie dobrze ale w 

domu najlepiej”. Pobyt u zachodnich sąsiadów był jedną z najciekawszych lekcji języka 

niemieckiego.  
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