
 

 

BETTY-REIS-GESAMTSCHULE 
WASSENBERG 

Birkenweg 2 
www.bettyreis.de 

 
Miejscowość Wassenberg leży 

w Niemczech przy granicy z Holandią 
w województwie Nordrhein Westfalen 

niedaleko  Kolonii, Aachen 
Mönchen – Gladbach. 

Patronką szkoły jest Betty Reis- młoda 
żydowska dziewczyna z miejscowości 

Wassenberg, która została zamordowana 
przez nazistów. 

Nasza Szkoła Partnerska z Wassenberg 
nosi miano Szkoły  Europejskiej. 

Szkoła współpracuje na stałe z Francją, 
Holandią, Polską i Gwatemalą. 

          Uczęszcza do niej 1300 uczniów. 
Szkoła w Wassenberg składa się ze szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkoły 
zawodowej i szkoły średniej. 

Około 100 uczniów z Wassenbergu zdaje co 
roku maturę. Edukacja w tej szkole dla tych 

uczniów trwa od pierwszej klasy aż do 
egzaminu dojrzałości. 

W placówce pracuje 100 nauczycieli. 
Zajęcia odbywają się od godziny 

7.55 do 15.00. 
Młodzież jest dowożona do szkoły 

z pobliskich miejscowości autobusem. 
Szkoła w Wassenberg posiada siedem 

obiektów, w tym profesjonalną salę 
sportową, stołówkę, klasopracownie nauki 

zawodu i laboratoria 
Nasza młodzież wyjeżdżająca 
do Wassenberg będzie min: 

 

http://www.bettyreis.de/


• mieszkać w niemieckich rodzinach, 
•zwiedzać Katedrę w Kolonii, 

• zwiedzać Aachen, 
• uczestniczyć w lekcjach i uczyć się razem 

z młodzieżą niemiecką, 
• korzystać z sali gimnastycznej oraz 

z ściany spinaczkowej, 
• uczestniczyć w spotkaniu 

polsko-niemieckim 
zorganizowanym przez nauczycieli uczniów 

i rodziców. 
Drodzy uczniowie i rodzice. 

Współpraca ze szkołą Wassenberg 
przyczynia się do zbliżenia Polaków 

i Niemców przez wspólną rozmowę, naukę 
i zabawę. 

Przełamujemy razem stereotypy. 
O tym co nas różni potrafimy rozmawiać, 

aby w przyszłości lepiej się rozumieć 
i współpracować. 

Trudne tematy w historii Polski Niemiec 
mają odzwierciedlenie we wspólnym 
udziale w wykładach poświęconych 

patronce tamtejszej szkoły Betty Reis oraz 
podczas pobytu w Polsce niemieccy 
i polscy uczniowie zwiedzają obóz 

koncentracyjny w  Oświęcimiu. 
Młodzież  razem składa wiązankę kwiatów 

pod ścianą śmierci. 
Auschwitz – Birkenau. 

Drodzy rodzice, 
To co robimy dziś dla porozumienia polsko-

niemieckiego będzie procentować 
w przyszłości. 

Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie 
i liczymy na Państwa zrozumienie. 

Rozmawiać będziemy po polsku, niemiecku 
i angielsku. 



……………………………………………………… 
Nauczyciele prowadzący projekt 
Zofia Kozyra i Monika Profaska 
tel. 0322241269 kom. 607431522 

sala lekcyjna 67 (parter) 
Gimnazjum nr 1 ul. Ogrodowa 48. 

Odpowiemy na każde pytanie. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


