
Program tygodnia od 25.09.- 01.10.2011 

 

Niedziela, 25.09.2011 

-przyjazd polskich gości, ok. godz.7.40 na Dworzec Kolejowy w Hameln 

-dzień w rodzinach 

 

Poniedziałek, 26.09.2011 

-odwiedziny w klasach gospodarzy od godz. 7.50 

-przywitanie gości przez dyrektora szkoły o godz. 11.00 w auli szkoły Hermannstraße 

-następnie idziemy z naszymi gośćmi wypoŜyczyć rowery w JWH ( w towarzystwie  

 pana von Bültzingslöwen) 

-godz. 13.10 wspólny obiad wszystkich rowerzystów w szkolnej stołówce 

-od godz. 13.45 wspólna wycieczka rowerowa 

-wieczór w rodzinach 

 

Wtorek, 27.09.2011 

- pierwsza i druga godzina lekcyjna , podzielenie gości na lekcje bez klauzur 

-o godz. 9.30 spotkanie polskich gości w auli szkolnej 

-godz. 10.00 zwiedzanie miasta Hameln z przewodnikiem, w języku polskim  

 (w towarzystwie pani Tigges) 

-godz. 11.00 powitanie gości przez burmistrza miasta Hameln w Hochzeitshaus 

 ( w towarzystwie pana Haas) 

-o godz. 13.10 wspólny obiad w stołówce szkolnej 

-godz. 13.50 odjazd autobusem do Ruderhaus (stacja kajakowa) 

-tam od godz. 14.00 do 16.00 wycieczka kajakami ( stąd goście muszą zostać prywatnie 

odebrani) 

-wieczór w rodzinach 

 

środa i czwartek, 28.09. i 29.09.2011 

-godz.8.00 spotkanie na dworcu kolejowym w Hameln 

-wyjazd do Vlotho, tam seminarium o polsko- niemieckim sąsiedztwie 

-w środę wieczorem „ Kolorowy Wieczorek” ( prosimy o przygotowanie małego programu) 

-powrót do Hameln w czwartek o godz. 13.27 

-popołudnie i wieczór w rodzinach 

 

Piątek, 30.09.2011 

-lekcje niemieckich uczniów od pierwszej do czwartej godziny lekcyjnej 

-spotkanie polskich gości o godz. 8.00 w auli szkolnej, wspólne wyjście do miasta, tam 

przygotowany program ( dmuchanie szkła i.... ?!) 

-spotkanie polskich i niemieckich uczniów o godz. 11.20 w auli szkolnej Grütterstraße 

-o godz. 11.50 odjazd pociągiem do Hanoweru 

-tam program kulturalny do godz. 15.00  

-następnie wolny czas do godz. 17.00 

-powrót do Hameln, przyjazd ok. godz. 18.10 

 

Sobota, 01.10.2011 

-program w rodzinach 

-ok.godz.17.00 spotkanie- miejsce spotkania zostanie ogłoszone 

-wspólna poŜegnalna kolacja z rodzinami 

-ok.godz.19.30 wspólnie idziemy na Dworzec Kolejowy Hameln 

-poŜegnanie gości, odjazd gości o godz. 19.50 


