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Wycieczka klasowa P4 

Zakończył się konkurs SpardaSpendenWahl. Każdy głos 

był cenny, ponieważ zajęliśmy 50 miejsce, co dało nam 

bonus w wysokości  1000 Euro. W sumie zdobyliśmy dla 
naszego projektu ,,Miasteczko ruchu drogowego” 1573 

głosy. Bardzo nas to cieszy, gdyż mamy teraz kapitał 

startowy dla naszych planów. 

W dniach od 18. do 20. kwietnia 

klasa P4 pojechała na wycieczkę do 

schroniska młodzieżowego w Reken.  

Do naszego celu dojechaliśmy 

autobusem wycieczkowym. Podczas 

naszej wycieczki robiliśmy dużo 

rzeczy. I tak na przykład: 

grilowaliśmy, wędrowaliśmy po leśnej 

ścieżce edukacyjnej i wspięliśmy się 

na wieżę widokową. Szczególnie 

świetny był nasz całodzienny wyjazd 

do parku rozrywki Ketteler Hof. 

Widzieliśmy tam różne zwierzęta, 

zjeżdżaliśmy po wodnych 

zjeżdżalniach i mogliśmy jechać małą 

kolejką. Wspaniale spędziliśmy czas i 

mieliśmy piękną pogodę!!! 

W maju wreszcie się 

doczekaliśmy. Klasa P5 

pojechała autobusem do 

zamku Dankern. Tutaj 

spędziliśmy świetnie czas! 

Podczas przyjemnej letniej 

pogody wszyscy uczniowie 

mogli cały dzień szaleć na 

placach zabaw. A 

wieczorem było zawsze coś 

pysznego do jedzenia. Było 

pięknie, ale za krótko! 

Wreszcie wycieczka klasowa! 



Wyjątkowa podróż 
 

,,Wrócą więksi do domu” – powiedziała jedna mama, 
gdy jej córka wsiadła do autobusu, który miał nas 
zawieźć do Polski, do Zabrza -naszego miasta 
partnerskiego. 

Co takiego szczególnego było w tej podróży? 
Na pewno podróżni:  
10 niemówiących lub bardzo niezrozumiale 
mówiących uczniów między dziewiątym a 19 rokiem 
życia z różnych klas Pestalozzi-Schule, wraz z 
ośmioma opiekunami, wybrało się w podróż, aby 
rozpocząć wymianę ze Szkołą Specjalną nr 
41. 
Grupa ta dobrze się przygotowała: 
zajmowała się jedzeniem, grami, muzyką i 
językiem naszego sąsiada, nauczyła się kilku 
polskich słówek i poznała schronisko Emil-
Frick-Haus, gdzie nasi goście będą 
mieszkać w październiku. No i oczywiście 
wprawiła się w dobry nastrój śpiewając 
piosenkę: ,,Do Polski jedziemy ...”  
Szczególny był też temat wymiany: ,,Nie 
mówię, ale się porozumiewam”. Dla naszych 
uczniów, którzy porozumiewają się za 
pomocą języka migowego, piktogramów i 
komunikatorów elektronicznych, było 
fascynujące dowiedzieć się, że również 
dzieci i młodzież w innych krajach w ten 
sposób komunikuje. A co zadziwiające: 
wzajemna komunikacja funkcjonowała 
wyśmienicie, mimo że różne były języki 
ojczyste. Zastosowane piktogramy (symbole 
PCS) były już znane w obu grupach, lub 
zostały bardzo szybko zrozumiane. Podczas 
gdy opiekunowie potrzebowali jeszcze 
tłumaczy, uczniowie dawno się już 
porozumieli. 
Również motyw naszej podróży był 
szczególny: 
Dużo polskich i niemieckich szkół brało 
udział w konkursie Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży na temat ,,Razem w 
Europie. Jeden cel. Różnorodność”, ale tylko 
dziesięć projektów dostało się do finału, 

między innymi Pestalozzi-Schule i Szkoła Specjalna 
nr 41. I to był już duży sukces. Ale czy to 
wystarczy aby wygrać, roztrzygnie się na przełomie 
stycznia i lutego 2019. 
Program naszej wizyty w Polsce był pod każdym 
względem wyjątkowy:  

Każdy dzień miał inne motto. Po naszej 
długiej nocnej podróży autobusem, 
pozwoliliśmy sobie na jeden dzień przerwy. 
Pierwszy oficjalny dzień naszych odwiedzin 
miał temat ,,aktywność ruchowa”. Mogliśmy 
zwiedzić imponujący stadion piłkarski w 
Zabrzu, gdzie zostaliśmy przyjęci przez 
dyrektora stadionu, od którego 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
szczegółów o obiekcie. Następnie wszyscy 
uczniowie zostali przemieszani i podzieleni 
na dwie grupy, które rywalizowały ze sobą w 
takich dyscyplinach jak: ściganie, bieg 
przez małe przeszkody, czołganie przez 
tunel, dribling, gra w piłkę za pomocą kija 
od hokeja i in. Wprawdzie to wszystko nie 
były dyscypliny olimpijskie, ale sprawiały 
ogromną przyjemność. 
I jak to między przyjaciółmi, wszyscy sobie 

wzajemnie pomagali - obojętnie czy z własnej, czy z 
przeciwnej drużyny. Przegranych nie było. Po 
południu kontynuowaliśmy temat sportu na pływalni, 
a na koniec były nawet medale dla każdego. 
Drugi dzień był dla nas niespodzianką. Szkoła 
uroczyście świętowała swój 35-letni jubileusz. 



Przybyli burmistrz Zabrza i inni honorowi goście, i 
gratulowali serdecznie. Obecna była nawet 
telewizja regionalna. Szczególnie interesowano się 
tym, jak dzieci i młodzież z Essen komunikują się za 
pomocą elektronicznych komunikatorów. Dla nas to 
codzienność - dla ludzi z telewizji fascynujące. 
Te wszystkie przemowy były jednak bardzo 
wyczerpujące, dlatego wszyscy się bardzo ucieszyli, 
jak na koniec zaczęły się różne muzyczne 
warsztaty: bębnienie, śpiewanie, perkusja, taniec - 
to nas znowu ożywiło. W międzyczasie grupa tak się 
przemieszała, że już nie bardzo można było 
rozpoznać, kto z jakiego kraju pochodzi. Bawiono 
się ze sobą, pomagano sobie, dzielono, obejmowano, 
... polski, niemiecki - przecież to wszystko jedno. 

Trzeci dzień miał dwa tematy: ,,nauka” (przygoda z 
nauką) i ,,plastyka” (sensoplastyka). Wesoła pani 
naukowiec zaprosiła nas do zajęcia się 
fascynującymi eksperymentami 
chemicznymi. Nagle cała podłoga była 
pokryta pianą, płyny zmieniały kolor, a z 
różnych składników powstał hydrożel, czyli 
popularny „glut”. Każdy mógł nawet sobie 
wyprodukować własny żel, kolorowy i 
galaretowaty – marzenie każdego dziecka. 
Nauka w taki sposób to czysta 
przyjemność. Po południu trzeba było 
wykazać się zręcznością manualną. Polscy i 
niemieccy uczniowie filcowali z kolorowej 
wełny małe drzewka, które mogli zabrać na 
pamiątkę do domu. 
Wieczorem świętowano po polsku. Zrobiła 
się z tego huczna zabawa, na którą 
przybyli również rodzice polskich uczniów. 
Czwarty dzień poświęcony był teatrowi. 
Najpierw poznaliśmy tradycyjne polskie 
stroje i dowiedzieliśmy się dużo o 
staropolskich zwyczajach. Zrobiło się 
wesoło, gdy wszyscy mogli założyć te 
różne nakrycia głowy.  
Na koniec bawiliśmy się wielką chustą. 
Tutaj była bardzo ważna współpraca. 
Dopiero gdy wielu trzymało chustę, mogła 
jedna osoba się pod nią schronić. Piękny 
symbol porozumienia między narodami. 
Popołudnie stało pod znakiem dżungli. 
Duża grupa podzieliła się i ćwiczyła 
krótkie scenki. Raz pełzał cień żmiji przez 
dżunglę, raz śmigała błyszcząca małpa, 
bębniono, tańczono i opowiadano wszystko 
bez słów. 
Niestety tego dnia był też już czas na 
oficjalne pożegnanie. Wymieniono się 

prezentami, jeszcze raz wspólnie się bawiono 
i mogliśmy śpiewając i gestykulujac  
zaprezentować naszą piosenkę o Polsce. 
Przedpołudnie ostatniego dnia było pod 
znakiem psa. Odwiedziły nas dwa imponujące 
psy ratownicze i jeden przytulny piesek 
terapeutyczny. Mogliśmy je głaskać, karmić i 
prowadzić na smyczy. Zachwyt dzieci był 
ogromny. Najchętniej bawiłyby się z tymi 
zwierzętami godzinami, ale nasz czas w 
Zabrzu dobiegał już końca. Po obiedzie i 
krótkiej zabawie w pobliskim parku trzeba 
było już się  naprawdę pożegnać. Cały tydzień 
wspaniale się nami zajmowano i serdecznie 
nas przyjęto. I już teraz jest jasne, że w 
październiku nie przyjedzie jakaś tam 
młodzież, tylko nasi przyjaciele, których 
będzie nam do tego czasu bardzo brakować. 

Dla dzieci i młodzieży z Pestalozzi-Schule ta podróż 
była czymś szczególnym, a kto ich zna, zauważy, że 
w tym czasie wewnętrznie rzeczywiście urośli. 
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Co robi teraz właściwie...  

Będziemy regularnie relacjonować, co robią nasi byli uczniowie po ukończeniu szkoły i jakie mają możliwości 

podjęcia pracy zawodowej.  

Kevin B., 21 lat, rok ukończenia 2016 
Kevin realizuje obecnie najczęściej wybieraną drogę 
życia zawodowego po szkole specjalnej o 
profilu ,,rozwój umysłowy’’. W warsztatach dla ludzi 
niepełnosprawnych analizuje się przez trzy miesiące 
indywidualne zdolności i zainteresoania młodego 
człowieka, aby dowiedzieć się, w jakim zawodzie 
mógłby on później podjąć akceptowalną dla siebie 
czynność. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na 
osobiste życzenia, oraz indywidualne skłonności i 
umiejętności. W swoim rozwoju młodzi ludzie wspierani 
są poprzez oferty z zakresu pedagogiki specjalnej i 
terapii sztuką. Kevin ma tą fazę wstępną już za sobą, 
następnie mógł poznać czynności z zakresu montażu, 
malowania, pracy jako dozorca, ogrodnictwa i gospodarstwa domowego. Zdecydował się na kuchnię. Tutaj 
potrzeba siły. Jedzenie dostarczane jest w ogromnych termosach, które trzeba przenieść i ustawić na 
wózkach kuchennych. Wszystko musi być gotowe na wydawanie jedzenia. Zawsze jest trochę stresu, 
ponieważ przerwy na jedzenie są krótkie. Trochę spokojniej jest w czasie śniadania. Trzeba ugotować kawę 
i herbatę, i nakryć stoły. Czasami trzeba również uszykować kawę i ciastka na narady. Kevin pracuje od 
7.40 do 15.45, a w piątki do 15.00.  
Kevin pracuje chętnie w kuchni, jest pilny i dobrze opanowł kolejność wykonywanych czynności. Mimo to 
myśli o tym, aby zrobić jeszcze jedną praktykę w innym dziale warsztatu. 

Lars D., 23 lata, rok ukończenia 2015 
Lars ukończył praktyki zawodowe w zakresie gospodarstwa 
domowego. Tutaj poznał powtarzające się cykle pracy i należące do 
nich czynności. Po fazie wstępnej w warsztacie podjął on pracę w 
grupie elektromontażu. Tutaj montuje on akurat szynę do listwy 
oświetleniowej. Lars jest bardzo pomocny i pomaga chętnie na 
magazynie, gdzie np. układa skrzynie. Jest chętnie w ruchu. Grupa 
Larsa pomaga też czasami innym grupom w ich zadaniach. 

Natascha W., 24 lata, rok ukończenia 2014 
Natascha ukończyła praktykę w domu seniora już w trakcie 
szkoły. Pokazała się tam jako nadzwyczaj cierpliwa i empatyczna 
osoba. Dzięki pomocy asystenta d.s. integracji na rynku 
zawodowym (ifD) udało jej się dostać pracę w domu seniora. 
Asystent ten wspiera młodych dorosłych z naszej szkoły w 
uzyskaniu zatrudnienia na regularnym rynku pracy. Aby to się 
udało, musi się zbiec kilka czynników: osobowość i wykazanie się 
samodzielnością, odpowiedzialnością, punktualnością i in., jak 
również koledzy i koleżanki, którzy gotowi są zaakceptować w 
swym gronie osobę niepełnosprawną . Nataschy to się udało. 
Pracuje ona w systemie zmianowym w domu seniora Haus-Berge 

– dom, który szczególnie zajmuje się starszymi ludźmi z 
demencją. Natascha pracuje na oddziale ,,Lorelei” i jest w 
pełni zintegrowana z zespołem. Jej zadania to: higiena 
podstawowa, pomoc przy myciu i ubieraniu, wsparcie przy 
posiłkach, dokumentacja opieki w komputerze 
(zabezpieczona kodem dostępu – uwaga Nataschy), 
towarzyszenie seniorom w ich wolnym czasie.  Jej 
kierowniczka zaświadcza o wysokiej kompetencji socjalnej 
Nataschy. A ona sama mówi: ,,na początku wszystko było 
trudne, ale już się przyzwyczaiłam”. Do pracy dojeżdża 
rowerem lub autobusem. Na poranną zmianę czasami musi 
wstawać już o 5.00. Wkrótce przeprowadzi się do własnego 
mieszkania w pobliżu swoich rodziców. 


