
Sprawozdanie z pobytu w Märkischer Kreis  

 

Dzień pierwszy był trochę męczący, przede wszystkim zaczął się on dość wcześnie, bo już 

o 3:00 rano była zbiórka na parkingu naprzeciwko kościoła Jana Chrzciciela w Raciborzu. 

Stamtąd udaliśmy się na lotnisko w Katowicach, gdzie o godzinie 6:15 startowaliśmy. Lot 

przebiegł bardzo przyjemnie i spokojnie, w Dortmundzie wylądowaliśmy o godzinie 7:55, 

gdzie odebrała nas pani Izabela. Zawiozła nas do hotelu, w którym mieliśmy spędzić 

najbliższy czas. Stamtąd udaliśmy się do Kreishaus Lüdenscheid, czyli starostwa 

powiatowego. Spotkaliśmy się tam z panią Ulą, która opowiedziała o swojej pracy w biurze 

prasowym, pokazała nam gazety wydawane codziennie w Märkischer Kreis; jest ich aż 18.  

Następnie udaliśmy się na nasz pierwszy wywiad z panem Markusem – Polakiem 

z pochodzenia, który jako ośmiolatek przybył do Niemiec. Opowiedział nam bardzo ciekawą 

historię swojego życia, był bardzo zadowolony z tego, że mógł z nami porozmawiać, 

szczególnie dlatego, że poćwiczył znów swój język polski.  

Kolejnym punktem programu było spotkanie z naszymi kolegami w ich szkole. Enes, Jonas 

i Christian wraz ze swoim opiekunem panemThomasem oprowadzili nas po swojej szkole, 

porozmawialiśmy o kołach zainteresowań, jednym z nich była uczniowska stacja 

meteorologiczna. Szkoła działa nieprzerwanie od XVI wieku, jednak jedynie przednia fasada 

budynku została zachowana w oryginalnym stylu, a reszta kompleksu jest zbudowane w stylu 

z XIX wieku. Bardzo wartościowym i interesującym punktem było zwiedzenie starego miasta. 

Nauczyciel chłopców opowiedział nam nieco więcej o zabudowie oraz o pracownikach, 

którzy, tutaj mieszkali. Ostatnim punktem programu było spotkanie z Heinrichem Szczyrbą, 

który wyjechał do Niemiec w ramach pracy w urzędzie do sprawdzania czystości wód. 

Opowiadał różne ciekawostki ze swojego życia oraz naprawdę wartościowe i przydatne 

historie, które pokazały nam, że mimo ogólnej niechęci Polaków do nauki języka 

niemieckiego oraz złego nastawienia do Niemiec, a także samych Niemców są tylko 

uprzedzeniami, które należy i warto przełamać, bo jesteśmy sąsiadami i możemy nawzajem 

się szanować. Naprawdę bardzo ciekawy sposób opowiadał i sprawiał, że chcieliśmy słuchać 

go bez końca. Niestety nasze zmęczenie oraz odbyta podróż, jak i cały dzień pełen wrażeń dał 

nam się mocno we znaki, przez co musieliśmy się pożegnać i udaliśmy się do hotelu, w 

którym bardzo szybko zasnęliśmy… 

Dzień drugi zaczął się od śniadania, po którym poszliśmy do Kreishause 1 Altena. Archiwista 

tam pracujący opowiadał o historii polsko-niemieckiej i pokazywał archiwalne spisy i gazety 

(najstarszej przechowywane tam dokumenty mają aż 700 lat). Pojechaliśmy także do Hemer, 

gdzie obejrzeliśmy Stalag VI a. W czasach III Rzeszy był on wykorzystywany jako obóz jeniecki 

da szeregowców, a teraz znajduje się tam ekspozycja muzealna opowiadająca jego historię. 

Niedaleko znajduje się także cmentarz masowy, tylko niektóre ofiary mają swoje nagrobki, 

jednak nie jest pewne, czy rzeczywiście pod nagrobkami spoczywają te osoby. Było tam kilka 



ścieżek, w tym jedna główna, prowadząca do ogromnego monumentu z napisami w języku 

rosyjskim, gdyż wśród jeńców obozu byli głównie Rosjanie. Chłopcy na wieczór zaplanowali 

dla nas przejście ulicami miasta w trakcie trwania Licht-Routen (festiwalu światła). Jest to 

event organizowany już od kilku lat w Lüdenscheid, na który mogą się zgłaszać zarówno 

profesjonalni artyści, jak i osoby zajmujące się sztuką. Nie jest to jednak takie proste, 

wszystko tyczy się instalacji świetlnych. Pierwszą rzeczą, jaką było nam dane zobaczyć było 

pole kwiatów zrobionych z plastikowych butelek. Każde z nich świeciło i zmieniało kolory pod 

wpływem ciepła, gdy zbliżało się dłoń. Wyglądało to niesamowicie. Kolejne atrakcje, np. 

oświetlony tunel z taśmy, iluzje optyczne twarzy wyświetlane na budynkach i drzewach, czy 

moja ulubiona animacja wyświetlana na ścianie galerii handlowej na rynku były 

rozmieszczone po całym mieście. To ostatnie mogło być zmienione przez każdego uczestnika 

Licht-Routen w dowolnym momencie na jedną z wielu przygotowanych wariacji. Na mieście 

można było znaleźć mapy, na których były zaznaczone wszystkie punkty warte zwiedzenia. 

Nie byliśmy w stanie obejrzeć wszystkich, jednak każda na swój sposób zapierała dech 

w piersi. Zasiedzieliśmy się do późna, zachwycając się różnymi instalacjami i mam nadzieję, 

że każdy z nas dobrze wspomina ten wieczór. 

Dzień trzeci zaczął się wyjazdem do Plattenberg, gdzie w kawiarni spotkaliśmy się 

z chłopakami, a także dwójką gości, z którymi mieliśmy przeprowadzić wywiady. Christian, 

Jonas i Enes rozmawiali z panią Justyną Baranski, która do Niemiec przeprowadziła się w 

wieku 10 lat, zaś nam przypadł wywiad z Thomasem Kalischem. Opowiedział nam o swojej 

przeprowadzce i nauce języka, pracy w urzędzie i o swoim hobby, którym jest tworzenie 

muzyki. Przyznał, że nie zna się na nutach, ale z pomocą odpowiednich programów 

komputerowych i odrobiny wytrwałości, a także po prostu dobrego gustu jest w stanie 

tworzyć miłe dla ucha utwory. Rozmowy były bardzo przyjemne, bo ani razu nie zapanowała 

cisza ani przy naszym stoliku, ani też u chłopaków.  

Następnym punktem dnia był powrót do Lüdenscheid, gdzie w muzeum starych pojazdów 

oczekiwali na nas nowi goście chętni opowiedzieć swoją historię. Najpierw rozmawialiśmy 

z Ullą Lipką, która w bardzo młodym wieku przeprowadziła się do Niemiec, a później z panem 

Majewskim, który dla kontrastu w trakcie zmiany miejsca zamieszkania był już dorosłym 

człowiekiem z żoną i dziećmi. Przybliżył nam realia tamtych czasów, które w gruncie rzeczy 

były przerażające. Miło wspominam sposób, w jaki mówił. By niezwykle szczerzy i opowiadał 

tak żywiołowo i przekonujące, że po prostu chciało się słuchać. Było widać, że chce byśmy 

wynieśli z tego spotkania jak najwięcej, ciągle dawał nam rady, dowcipkował, zarażał 

optymizmem. To prawdopodobnie mój ulubiony wywiad.  

Dalej był zaplanowany czas, który mieliśmy spędzić w Phanomencie, czyli wielkim „muzeum” 

skupionym na zjawiskach fizycznych, gdzie mieliśmy się uczyć i doświadczać nowych rzeczy 

poprzez zabawę. Polskim odpowiednikiem byłoby Centrum Nauki Kopernik lub Centrum 

Nauki Leonardo da Vinci. Zwłaszcza Szymon mógł zaszaleć, gdy na dwóch piętrach o dość 

wielkim metrażu mógł wykonać wiele różnego rodzaju eksperymentów. Nie zmienia to faktu, 



że każdy się dobrze bawił, w tym nasi opiekunowie! A ja od siebie mogę dorzucić, że 

w kawiarence były przepyszne ciasta. 

Czwarty dzień minął niezwykle szybko. Spotkaliśmy się w szkole i omówiliśmy cały projekt, 

a także mieliśmy szansę do zadania pytań klasie Christiana. Dość długo z nimi rozmawialiśmy, 

uczniowie byli bardzo ciekawi samej wymiany, a później sami rozmawiali z nami na różne 

tematy i opowiadali ciekawe historie. Następnie pojechaliśmy do starostwa, gdzie z 

pomysłodawcą całego projektu mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Wszyscy 

ocenili ten projekt zdecydowanie na plus. Był on szansą na poznanie nowych ludzi i kultury, 

a także na przełamanie bariery językowej, której wszyscy tak bardzo się baliśmy. Nim się 

spostrzegliśmy nadszedł czas pożegnania, co było naprawdę wzruszające. Mamy nadzieję 

kiedyś znów się spotkać, bo nawet pisząc to sprawozdanie, muszę przyznać, że tęsknię 

strasznie za chłopakami… 

Odwieziono nas na lotnisko, a po spokojnym locie i lądowaniu w Katowicach udaliśmy się 

busikiem do Raciborza, co oznaczało koniec całej tej przygody. Jestem przekonana, że każdy 

coś wyniósł z tych kilku dni pobytu w Niemczech, coś, co pozostanie w nas na całe życie 

i pewnie zaprocentuje w jakiś sposób w przyszłości. Jestem szczęśliwa, że dostałam 

możliwość wzięcia udziału w tego typu projekcie i jak już przed chwilą wspomniałam, 

szczerze liczę na kolejne spotkanie z chłopakami. Stawiam, że będziemy mieli znowu wiele 

nowych rzeczy do obgadania. 
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