
Szkolna wymiana uczniów między 
Viktoria-Luise-Gymnasium w Hameln i 

Liceum im. M. Kopernika w Kalwariii Zebrzydowskiej 
 

Tygodniowy program pobytu w Hameln, 15.09. - 21.09.2019 

Niedziela, 15.09.2019 r. Wczesne przybycie polskich gości (7.40 rano) na dworzec w Hameln i 
rozmieszczenie w rodzinach goszczących; dzień w rodzinach 

Poniedziałek, 16.09.2019 r. Pobyt niemieckich i polskich uczniów w szkole do godziny 9.30  
Godz. 10:00 zbiórka pod dworcem w Hameln i wspólny wyjazd do 
Vlotho, 
godz. 12:00: seminarium na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 
„kolorowy wieczór” (pomysły mile widziane!), nocleg (niewielki bagaż!) 
 

Wtorek, 17.09.2019 r. Kontynuacja pracy nad projektem we  Vlotho, powrót do Hameln 
około godziny 15:00, popołudnie i wieczór w rodzinach. 

Środa, 18.09.2019 r. Spotkanie o 8:00 rano w sekretariacie Grütterstraße (polscy goście), 
Program dla polskich gości:  
Powitanie przez dyrekcję szkoły, 

 Godz. 9:00 spotkanie w świetlicy, 
Godz. 9:30 wycieczka z przewodnikiem - łowcą szczurów (w języku 
angielskim) 
Godz. 11:00 powitanie przez burmistrza miasta Hameln. 
Godz. 13:00 wspólny obiad dla wszystkich w stołówce Vikilu  
(Klasa  12: Proszę przyjść na obiad o 13:05 po klasówce!),  
od godz. 13.45 wspólna wędrówka do Hohenstein/Teufelskanzel (ok. 
2,5 godz.), popołudnie i wieczór w rodzinach  

 
Czwartek, 19.09.2019 r. Godz. 7:30  spotkanie pod dworcem kolejowym w Hameln, 

Godz. 7:50 wyjazd do Wolfsburga, 
Godz. 10:30 Workshop w  fabryce samochodów VW 
Godz. 15:00 zwiedzanie fabryki VW 
Godz. 16:30 do 17:30 czas wolny (np. Phaeno, Museum-VW) 
Po południu od 16.30 do 17.30 czas  wolny  (np. Phaeno, VW-
Museum), powrót do Hameln około godziny 20, wieczór w rodzinach. 

Piątek, 20.09.2019 r.  Udział w lekcjach dla polskich uczniów od 1 do 3 lekcji  ( dla 
niemieckich uczniów  do 5 lekcji), 
W godzinach od 11.00 do 12.30 zwiedzanie przez polskich gości 
museum z udziałem pana  Schulza,  
Godz. 13:00 wspólny obiad dla wszystkich w stołówce Vikilu, 
Godz. 13:45 h: Indywidualny dojazd na wioślarstwo 
Godz. 14.00: wspólna akcja wioślarska na  rzece Weser  (z 
instruktorami sportowymi Vikilu) do godz. 15:30,  
godz. 18.30 wspólny wieczór przy grillu z rodzinami i goścmi  z 
polskiej międzyszkolnej wymiany (Plessenhütte koło Voremberga) 
 

Sobota, 21.09.2019 r.  Pobyt z  rodzinami,  godz. 20.00 spotkanie na dworcu kolejowym w 
Hameln. Pożegnanie polskich gości, godz. 20:20 odjazd 


