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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

A W SZKOŁACH - WAKACJE!
POLSKO- NIEMIECKIE ABC, CZYLI UCZNIOWIE
Z KRASZEWIC NAD MORZEM PÓâNOCNYM

SzeĞü dni (30 VII- 4 VIII) spĊdzili w tym roku w póánocnych Niemczech máodzi Polacy - uczniowie z
gmin Kraszewice i Grabów nad Prosną, uczestniczący w organizowanej
od 2006 roku wymianie máodzieĪy
miĊdzy Kraszewicami a leĪącymi w
sąsiedztwie Kanaáu KiloĔskiego Albersdorf i Schafstedt. Dla niektórych
byáa to pierwsza wizyta u naszych zachodnich sąsiadów, inni mieli okazjĊ
goĞciü tam ponownie. Jednym i drugim proponujemy alfabetyczne wspomnienia z podróĪy, licząc, Īe zainteresują one takĪe czytelników „Czasu
Ostrzeszowskiego”.
Albersdorf - niemiecka gmina,
której burmistrz Klaus Peters nawiązaá wspóápracĊ z wáadzami Kraszewic i zorganizowaá przed siedmiu laty
pierwszą wizytĊ Polaków w Niemczech. Z germanistką Ewą Nowicką
szlaki przecieraáo wówczas dziewiĊcioro dzieci.
Baátyk - (nazywany przez Niemców Morzem Wschodnim- Ostsee)
widzieliĞmy ze stumetrowej WieĪy
HolsztyĔskiej i tarasów w wesoáym
miasteczku Hansapark.
Cyrk Krone z Monachium goĞ-

ciá w odwiedzanym przez nas Heide
(miasto z najwiĊkszym w Niemczech
rynkiem – prawie 5 hektarów!)). Nie
widzieliĞmy,niestety, trzygodzinnych
wystĊpów, ale mogliĞmy podziwiaü
cyrkową menaĪeriĊ - jedenaĞcie sáoni, hipopotama, stado piĊknych biaáych rumaków, nie licząc zwierzĊcej
„drobnicy”.
DruĪyny – ĪeĔska i mĊska – toczyáy futbolowy pojedynek podczas
poĪegnalnego grilla na boisku przy
szkole w Schafstedt. RewanĪ za rok
na kraszewickim orliku.
Elegancki, ekskluzywny i ekstra
drogi - tak zaprezentowaá siĊ nam
Sylt leĪący w archipelagu Wysp Póánocnofryzyjskich i zwany St. Tropez
Póánocy. Turystów ( z mniej lub bardziej zasobną kieszenią) przyciąga
tu sáona bryza, silne nasáonecznienie
i piĊkne grzywacze. Przed nami plaĪowali na Sylcie m.in. aktorka Marlena Dietrich i pisarz - noblista Tomasz
Mann.
Familientag, czyli wspólny czas
z goszczącymi nas rodzinami. WykorzystaliĞmy go na zakupy, wycieczki
po okolicy (zob.Wacken) i szlifowanie
jĊzyka.

Grobla miĊdzy Europą ĝrodkową
a Skandynawią - tak czasem mówi
siĊ o Szlezwiku - Holsztynie, landzie,
którego mieszkaĔcy przez wieki ulegali wpáywom niemieckim, duĔskim i
…morskim. ĝlady Īycia na granicy widaü do dziĞ choüby w skandynawskiej
urodzie ludzi, ich szacunku dla natury,
zamiáowaniu do czystoĞci i porządku, umiejĊtnoĞci zagospodarowania
kaĪdego skrawka lądu, o który czĊsto
trzeba walczyü z morzem.
Hansapark - 46-hektarowe wesoáe miasteczko poáoĪone na póánoc
od zabytkowej Lubeki. SpĊdziliĞmy
tam ponad piĊü godzin krĊcąc siĊ,
zjeĪdĪając, oglądając film w kinie
4D,podziwiając foki w wodnym cyrku,
zwiedzając indiaĔską wioskĊ i meksykaĔskie pueblo… Czasu brakáo –
atrakcji nie! Na teren parku weszliĞmy
przez replikĊ XV-wiecznej ceglanej
bramy Holtenstor - symbolu Lubeki,
portowego miasta przewodzącego w
Ğredniowieczu Lidze Hanzeatyckiejzwiązkowi miast handlowych (naleĪaáy do niego m.in. GdaĔsk i Wrocáaw).
O przywiązaniu Niemców do hanzeatyckiej tradycji Ğwiadczy dziĞ m.in.
nazwa linii lotniczych- Lufthansa („powietrzna Hansa”).
Ichtiolog z radoĞcią przyglądaáby siĊ faunie Morza Póánocnego. My
- amatorzy równieĪ z zainteresowaniem szukaliĞmy maáĪy, krabów, meduz i Ğlimaków, wĊdrując po… dnie
morskim (zob. przypáywy).
JedliĞmy róĪne specjaáy kuchni
niemieckiej. Smakowaáy nam sery,
ryby, owoce morza, marcepan
z Lubeki i czekolada od Lindta. A
butelki po wypitych sokach i wodzie
sumiennie oddawaliĞmy niemieckim
gospodyniom, które z korzyĞcią dla
Ğrodowiska i wáasnej kieszeni sprzedaü je mogą bez trudu w kaĪdym
sklepie.
Konie i owce - tych zwierząt na
szlezwicko- holsztyĔskich áąkach widzieliĞmy najwiĊcej. Pierwsze sáuĪą
przede wszystkim celom rekreacyjnym, drugie - od wiosny do listopada
strzygą poroĞniĊte trawą groble, udep-

Póãkolonie juİ za nami, teraz
İyjemy wspomnieniami
Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byáa organizatorem póákolonii
letnich dla dzieci uczĊszczających
do Ğwietlic Ğrodowiskowych z terenu
miasta i gminy Ostrzeszów. Ogóáem
z wypoczynku skorzystaáo ok. 150
dzieci.
W czasie 2-3 tygodni trwania póákolonii wychowawcy zapewnili róĪne
formy zajĊü sportowo-rekreacyjnych,
artystycznych, kulinarnych, komputerowych, krajoznawczo-turystycznych.
Byáy równieĪ wyjĞcia i wyjazdy do:
kinoteatru, Górecznika, minizoo w
NiedĨwiedziu, na basen, do lasu na

jagody.
Gáówną atrakcją, koĔczącą póákolonie, byáa 4-dniowa wycieczka do
Zakopanego z wyjazdami na SáowacjĊ. ZwiedzaliĞmy JaskiniĊ Bielską,
Szczyrbskie Jezioro, ruiny Spiskiego
Zamku, jezioro w Popradzkim Plesie.
Pogoda páataáa nam czasem figle i
dlatego nie wszystkim grupom udaáo
siĊ zwiedziü Sáowacki Raj w Parku
Narodowym Rudaw Sáowacki. Tam
podziwialiĞmy wspaniaáe widoki i
przeĪyliĞmy trochĊ przygód.
Niezapomniane wraĪenia i wspomnienia pozostaną z nami na caáe
Īycie. Uczestnicy póákolonii zdobyli

nową wiedzĊ i umiejĊtnoĞci przydatne
w Īyciu, wielu z nich po raz pierwszy
byáo uczestnikami wycieczki w góry i
na SáowacjĊ.
Wszyscy uczestnicy skáadają
serdeczne podziĊkowania Komisji
ds. Rozw. Problemów Alkoholowych.
Szczególnie wdziĊczni jesteĞmy
mamy kierownikowi Ğwietlic - Panu
Zygmuntowi KuĞnierczykowi, który
zadbaá o ciekawy program i o nasze
bezpieczeĔstwo.
ĝwietliczaki z wychowawcami

tując przy okazji ziemiĊ i wzmacniając
tym samym waáy chroniące nadmorskie tereny przed atakiem sztormu.
Ciekawe, czy pracowite owieczki zadomowiáyby siĊ w, nĊkanej przecieĪ
nie tak rzadko powodziami, Polsce?
Lukrecja - przysmak niemieckich
áasuchów. Nam czarne zioáowe Īelki,
cukierki i czekoladki jakoĞ nie przypadáy do gustu. Nie ma jak poczciwe
krówki :).
Moin, moin! CzĊsto uĪywane
przez dorosáych i dzieci pozdrowienie w regionalnym dialekcie (Plattdeutsch - jĊzyk dolnoniemiecki). Przy
wejĞciach do domów widzieliĞmy
ozdobne kamienie z tym wáaĞnie
przywitaniem.
Nord – Ostsee - Kanal, czyli
Kanaá KiloĔski. Otwarta w 1895 roku
95-kilometrowa droga wodna, áącząca Morze Póánocne z Morzem Baátyckim. Wszyscy obserwowaliĞmy ruch
statków (37 000 jednostek rocznie), a

niektórym udaáo siĊ tĊ najruchliwszą
na Ğwiecie drogĊ wodną przepáynąü
promem.
Okno na Ğwiat Niemiec - tak mówi
siĊ o Hamburgu - drugim co do wielkoĞci (po Rotterdamie) europejskim
porcie i dumnym mieĞcie nad àabą
(Elbe). Kawaáek miasta oglądaliĞmy
po przybyciu na dworzec autobusowy. Ciekawostka: w tym roku Hamburg zdobyá tytuá Europejskiej Stolicy
CzystoĞci.
Przypáyw i odpáyw (a raczej odpáyw i przypáyw) - cud natury, który
obserwowaliĞmy spacerując najpierw
po dnie odsáoniĊtym przez cofające siĊ na odlegáoĞü do 18km Morze
Póánocne, a póĨniej zaĪywając w tym
samym miejscu kąpieli. WĊdrówka po
Watten, czyli obszernych áawicach
piasku i muáu pozostawiáa niezapomniane wraĪenia i… warstwĊ Īyciodajnego muáu na stopach i áydkach.
Nogi szorowaliĞmy na brzegu morza
pod prysznicem. Ordnung muss sein!
Strzecha-sáomiany dach kojarzy siĊ w Polsce z ubogą cháopską
chatą. Nad Morzem Póánocnym
oglądaliĞmy poszyte
trzciną dachy domów,
o których na pewno
nie moĪna powiedzieü,
Īe są biedne. To taki
zdrowy (i kosztowny)
snobizm, który caáym
wsiom i miasteczkom
nadaje styl i nie szko-
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dzi nadmorskiemu pejzaĪowi.
Tierpark Hagenbeck- czyli prywatny ogród zoologiczny w Hamburgu, zaáoĪony w 1907 przez tresera i
wáaĞciciela cyrków Carla Hagenbecka.
Intencją fundatora byáa maksymalna
swoboda Īyjących w parku zwierząt.
Do dziĞ w tym piĊknie zaprojektowanym ogrodzie nie ma wáaĞciwie klatek. CzĊĞü zwierząt Īyje na wolnoĞci
(sarny, zające, ptaki), a pozostaáe na wybiegach otoczonych fosami. Na
brzeg jednej z nich zgrabnie podchodziáy sáonie, które karmiliĞmy zakupioną u wejĞcia marchwią. Gracja i precyzja ruchów tych olbrzymów przeczy
porzekadáu o sáoniu w skáadzie porcelany. W ZOO mogliĞmy teĪ przyjrzeü
siĊ pracy ula, konkurowaü w skokach
z kangurem, wytropiü tygrysa albo
uĞcisnąü (metalową) áapĊ orangutana
oraz zajrzeü okiem kamery do gniazda kolorowych kakadu.
Upominki dla niemieckich rodzin zawieĨliĞmy m.in. dziĊki
hojnoĞci lokalnych przedsiĊbiorców. Za wsparcie bardzo
dziĊkujemy PaĔstwu Wioletcie i Adamowi Zabiegaáom wáaĞcicielom kraszewickiego
máyna oraz Wielkopolskiej
Wytwórni ĩywnoĞci Profi z
Grabowa . Rodziny polskie
zakupiáy teĪ niemieckojĊzyczne przewodniki po naszym kraju oraz przekazaáy
indywidualne prezenty. Powodzeniem cieszyá siĊ miód
i… kiszone ogórki!
Wacken- maáa wioska
nad brzegiem Kanaáu KiloĔskiego - to mekka wielbicieli heavy metalu. W tym
roku wokóá festiwalowej sceny zgromadziáo siĊ 75000
widzów z caáego Ğwiata, a
wystĊpy sáychaü byáo w promieniu 8 kilometrów. TakĪe w
Schafstedt.
Zabaw podczas wyjazdu nie brakowaáo: dyskoteka, ognisko, kąpiele,
mecze, rajdy rowerowe, gry planszowe i karciane… Bawiąc siĊ, uczyliĞmy
siĊ „niechcący” jĊzyków i lepiej poznawaliĞmy codzienne Īycie niemieckich
kolegów.
Tak w encyklopedycznym skrócie wyglądaáa tegoroczna wyprawa
máodych kraszewiczan do Niemiec.
Za rok - rewizyta przygotowywana z
niemieckiej strony przez burmistrza
Schafstedt Haralda Mahna z Īoną
Marion oraz wspóápracujące z nimi
rodziny, a ze strony polskiej – przez
wójta Kraszewic Józefa Olszewskiego i nauczycieli miejscowych szkóá. W
tym roku (jak i w latach poprzednich)
byli to: Ewa Nowicka, Maria Cioáek,
Artur ChowaĔski i autorka „encyklopedii” – Agnieszka ChowaĔska.

