
Pippi Langstrumpf 

- ganz groß!

Relacja z pobytu w Niemczech 

delegacji uczniów i nauczycieli 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Damnicy

30 czerwca – 3 lipca 2006



W ubiegłym                  

roku szkolnym 

włączyliśmy się do 

wspólnej 

międzynarodowej zabawy 

z Pippi Langstrumpf. 



Robiliśmy (z czego się da) skarpety dla Pippi …



… malowaliśmy i rysowaliśmy na zajęciach w grupach 

i klasach portret Pippi …



Dekorowaliśmy korytarze w internacie 

portretami i skarpetami Pippi



Na dolnym korytarzu również wisiały skarpety 

(papierowe, ale za to mocno kolorowe)



… robiliśmy kukiełkę Pippi Langstrumpf …



Portret Pippi na drzwiach klas II „B” i II„C” gimnazjum.



W całym Ośrodku można było spotkać ślady Pippi.



Pippi uwielbiała łazić po drzewach …



Odbył się również bal pt. „Pippi idzie na bal …



… z marynarzami”.



… ile tu Pippi





Psotna Fizia Pończoszanka 

to świetna koleżanka…



…fajnie było 

na balu…



… malowaliśmy fragmenty mozaiki Pippi…



Elementy mozaiki gotowe. Zostaną przesłane do Niemiec.



Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z paniami, 

które przybyły do Damnicy do naszego Ośrodka z Niemiec.



zaprosiły nas na festyn do Niemiec.

Pani Francine

Pani Angelika



W Niemczech, w miejscowości Gesthacht powstał pomysł 

zbudowania największej na świecie postaci Pippi.



30 czerwca o godzinie 6.00 rano wyruszyliśmy naszym 

szkolnym busem w kierunku Geesthacht. 

Geesthacht jest to miasteczko w pobliżu Hamburga.



Młodzież Ośrodka reprezentowali:

• Krysia Szamańska 

• Arek Stencel.



Oczywiście za kierownicą busa 

był pan Andrzej, którego nazywacie wujkiem.

Nauczycieli reprezentowały: 

p.Elżbieta Szczypek, 

p.Marta Czarnuch, 

p.Ania Paczkowska.



Samochód był zapakowany po sam dach. Zabraliśmy ze 

sobą różne prace plastyczne, worki ze skarpetami, 

no i oczywiście naszą Pippi. 



Na granicy celnicy byli 

bardzo ciekawi co znajduje 

się w czarnym dużym worku 

– a to nasza Pippi.



Około godziny 17.00 

byliśmy w Geesthacht



… już na miejscu zbiórki.

Za nami jest namiot, w którym odbyło się pierwsze spotkanie                                    

z organizatorami i delegacjami z innych państw.



Musieliśmy troszeczkę poczekać. W namiocie  kibice 

niemieccy oglądali mecz Niemcy – Argentyna.                 

Jak pamiętacie w tym czasie w Niemczech odbywały się 

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ciekawe było obejrzeć 

radość Niemców podczas oglądania meczu swojej drużyny. 

Szczególnie zainteresowany meczem i wynikami był wasz 

kolega Arek. 

NIEMCY                            ARGENTYNA
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Mapka Geesthacht

Półwysep na rzece Elbie –

miejsce zbiórki



Gesthacht

leży nad rzeką Elbą.



W tle jest Elba – szeroka rzeka, po której pływają duże statki.



Pierwszego dnia poznaliśmy delegację z Francji – niewidomą 

dziewczynkę, bardzo uzdolnioną muzycznie. Poznaliśmy też 

dziewczęta z chóru Łotwy oraz sympatyczne Holenderki.



Nocowaliśmy w klinice neurologicznej Humaine Klinik. 

Jest to stary okazały budynek.



Przed kliniką był duży park i plac zabaw dla dzieci i dorosłych.



Następnego dnia razem 

z delegacjami innych państw 

nowoczesnym autobusem 

pojechaliśmy do Hamburga 

do Tierparku.



Jest to duże piękne ZOO, z 

ciekawymi chińskimi budowlami.



Tu organizatorzy poczęstowali nas 

niemieckim preclem i zafundowali lody.









Dawna brama do ZOO, 

dziś znajduje się w samym środku ogrodu.















Tu można było za kilka 

euro nabyć liście, 

żeby nakarmić żyrafę.























Po zwiedzeniu ZOO odbyła się wycieczka autokarowa 

po Hamburgu. 

Z okien autokaru zwiedziliśmy centrum Hamburga, ratusz.



Nie wysiadaliśmy z autokaru bo nasz autobus nie miał 

zezwolenia na zatrzymanie się w centrum miasta. 

W Hamburgu w tym czasie odbywały się 

mecze Mistrzostw Świata.



W pejzażu miasta dominują kanały i mosty. 

Mostów naliczono w Hamburgu aż 2485.



Z okien autokaru zwiedziliśmy największy port w Niemczech, 

zwany “Bramą Świata”.



Wśród portów obsługujących kontenerowce zajmuje on 

drugie miejsce w Europie i siódme na świecie. Położony 

jest 120 km od linii morza, a mimo to może przyjąć 

największe kontenerowce świata.



W porcie godna uwagi jest zabytkowa dzielnica magazynów 

z końca XIX wieku, znana jako Miasto spichlerzy.



Arek był usatysfakcjonowany bo zobaczył stadion, na którym 

odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej …

i z okien autobusu zrobił zdjęcie.



Zainteresowało nas, że większość pojazdów przystrojona 

była w niemieckie flagi narodowe, osiągające często 

gigantyczne rozmiary. 

Nie było samochodu bez flagi, nie było okna bez flagi.



Tego dnia wieczorem czekała nas jeszcze jedna atrakcja –

koncert. Przepięknie śpiewał chór dziecięcy z Łotwy, na flecie 

grała dziewczynka z Francji, śpiewał zespół z Niemiec.

Chór z Łotwy



Trzeciego dnia odbył się festyn z Pippi. Od rana 

przygotowywaliśmy stoisko z pracami plastycznymi 

i pamiątkami z Polski.



Wieszaliśmy skarpety.



Nasza duża Pippi została umieszczona na stoisku, gdzie 

były wszystkie rekwizyty związane z Pippi. Z naszą Pippi 

Niemcy robili sobie zdjęcia,  … my również.



Nasze prace plastyczne bardzo się podobały w Niemczech.



W Gesthacht znajduje się Muzeum, które między innymi było 

organizatorem imprezy. Nasza duża Pippi oraz 5 innych kukiełek 

(Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałkami, Sierotka Marysia i 

kukiełka małej Pippi) zostały w Muzeum w Gesthacht.



Na specjalnym stoisku fryzjerka czesała i malowała 

dziewczynki „na Pippi”



Pan z Holandii wręcza 

świecę na pamiątkę 

(taki zwyczaj).



Cała nasza delegacja 

z p. Francine i tłumaczką p. Małgorzatą Hausman.



Około południa odbyła się Pippi - Parade. 

Dzieci z różnych krajów 

pojechały kolorowym wozem na start parady.



Arek i Krysia na wozie z kukiełką Pippi.



Na wozie są dziewczynki z chóru łotewskiego, 

które cały czas śpiewały piosenkę o …



… oczywiście o Pippi Langstrumf.



A tu już początek parady …



… i orkiestra …



… i Pippi na swoim koniu



Pippi broniła biednych, pokrzywdzonych,

pomagał jej w tym koń szalony.



Imprezę prowadziła aktorka niemiecka Ewa Herman .

W namiocie odbywały się konkursy i zabawy związane 

z Pippi, popisywały się zespoły dziecięce z Gesthacht.



Aktorka niemiecka Ewa Herman 

przeprowadziła wywiad z Krysią i Arkiem.



Dobrze, że była z nimi nasza tłumaczka p. Małgorzata Hausman.



Punktem głównym 

programu było odsłonięcie 

postaci Pippi zbudowanej 

z elementów mozaiki 

malowanej przez dzieci z 

różnych krajów.



Odsłonięcia 

dokonała Ewa 

Herman.



Cała impreza przebiegała w miłej i serdecznej 

atmosferze przy przepięknej słonecznej pogodzie.



Wieczorem kolację zjedliśmy w 

plenerze, pod wieżą. 

Jeszcze raz posłuchaliśmy 

chóru z Łotwy. 

Odśpiewaliśmy nasze „sto lat” 

niemieckiemu koledze, 

który tego dnia obchodził urodziny.



W dniu wyjazdu zwiedziliśmy miasto Geesthacht. Bardzo nam 

się podobało że większość ludzi porusza się tu na rowerach. 

Przed sklepami i urzędami zaparkowane są rowery.



Przed samym wyjazdem panie Angelika i Francine zaprosiły nas 

na lody. Panie obiecały, że pod koniec listopada przyjadą do 

Damnicy ze skarpetami pełnymi niespodzianek.



Otrzymałyśmy również miejscową gazetę, 

w której była relacja z imprezy.





Zdjęcia w prasie niemieckiej z imprezy.



Artykuły w gazecie.



Zdjęcia w gazecie 

z „Pippi – Parade”



Mamy taką smutną refleksję, że my Polacy za mało 

czcimy symbole narodowe. 

Delegacje innych państw miały małe flagi, 

które wręczali na pamiątkę.

Organizatorzy również przygotowali małe flagi różnych 

państw. Niestety wśród tych flag nie było naszej biało –

czerwonej. I tu ciekawostka pomysł na długie zimowe 

wieczory – flagi były zrobione na drutach z włóczki, 

zwykłym francuskim ściegiem, ciągle w prawo. 

Dziergajmy flagi 



Pippi Langstrumpf 

- ganz groß!

Opracowanie:

Anna Paczkowska

Marta Czarnuch

Wróciliśmy do Polski zadowoleni, 

opaleni i z refleksją, że trzeba uczyć 

się języka niemieckiego. Mieliśmy 

wprawdzie tłumaczki, ale 

zdecydowanie umiejętność języka 

jest konieczna.


