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Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży: Kamienna Góra-Schramberg 
niemiecka część projektu (sprawozdanie – cz. 2) 

 
 
 Od 07.06.2010 do 14.06.2010 nasza młodzież gościła po raz kolejny w Schrambergu (Ba-
denia - Wirtembergia / Niemcy) w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieży. Była to wi-
zyta dwudziestojednoosobowej grupy wraz z opiekunami: panem Robertem Kosińskim (język 
angielski), panią Justyną Wojtkiewicz (język angielski) oraz z panią Barbarą Mrożek-
Lubieniecką (język niemiecki) w ramach drugiej części tegorocznego projektu (trzy tygodnie 
wcześniej grupa niemiecka była w Kamiennej Górze). Goście z Polski, tak jak w poprzednich 
latach przyjmowani byli przez niemieckich uczniów w ich rodzinach. 
 Program naszego pobytu w Niemczech był bardzo różnorodny i ciekawy. Niemieccy part-
nerzy ze szkoły w Schrambergu przygotowali trzy atrakcyjne wycieczki, gościli nas w swojej 
szkole i w Ratuszu, pokazali nam swoje miasto i zorganizowali spływ kajakami po Dunaju. Pani 
Lubieniecka służyła nam wielokrotnie swoją pomocą, tłumacząc w różnych sytuacjach z nie-
mieckiego na polski i odwrotnie. 

 
Przebieg programu: 

 
 08.06. (wtorek)  polscy uczniowie byli z wizytą w partnerskiej szkole Schramberg Gym-
nasium, uczestniczyli w lekcjach swoich niemieckich partnerów, byli podejmowani przez Dyrek-
tora placówki, pana B. Dennig i oprowadzani przez niego po szkole. Podczas tego spotkania mieli 
okazję zadać wiele pytań na temat niemieckiego systemu edukacji oraz funkcjonowania szkoły. 
Wraz ze swoimi niemieckimi partnerami uczestniczyli w następujących lekcjach: fizyka, chemia, 
biologia, geografia, w. o s., język niemiecki / angielski / hiszpański. Wizyta w Schramberg Gym-
nasium zakończyła się wspólnym posiłkiem w szkolnej stołówce. 
Po południu grupa polska i niemiecka wraz z opiekunami udała się na miejscową salę gimna-
styczną, by zagrać mecz siatkówki lub hokeja halowego. Tradycyjnie nasi byli lepsi w siatkę! 
Miłośnicy piłki nożnej mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami na pobliskim boisku, 
gdzie odbył się mecz drużyn mieszanych. Ostatnią atrakcją dnia był wyjazd do najstarszego mia-
sta Badenii-Wirtembergii - Rottweil i zwiedzanie tej zabytkowej miejscowości z przewodnikiem 
niemieckim, po angielsku (Ratusz, katedra, kościoły, brama miejska) 
  
 09.06. (środa)  odbyła się kolejna z zaplanowanych wycieczek - do Stuttgartu, stolicy kra-
ju związkowego Badenii - Wirtembergii. Uczestniczyli w niej uczniowie polscy i niemieccy. 
Głównym punktem programu było zwiedzanie muzeum Daimlera (Mercedes - Benz), w którym 
przedstawiono historię motoryzacji na przykładzie Mercedesa oraz pokazano przeróżne modele 
pojazdów od najstarszych do najnowszych. 
Po południu młodzież miała okazję przespacerować się główną ulicą miasta i porobić zakupy. 
Osoby chętne mogły odwiedzić Dom Historii regionu. 
  
 10.06. (czwartek)  miała miejsce następna wycieczka, tym razem do Strasbourga we Fran-
cji. Główną atrakcją pobytu w mieście było popołudniowe zwiedzanie gmachu Parlamentu Euro-
pejskiego z niemieckojęzycznym przewodnikiem. Polscy i niemieccy uczniowie mieli również 
okazję obejrzeć krótki film o funkcjonowaniu tej europejskiej instytucji. 
Do południa grupa polska zwiedzała Starówkę miasta, w tym katedrę, na której wieżę można by-
ło wejść i podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego na samej górze. Wielką atrakcją był 
też  70-minutowy rejs statkiem turystycznym po rzece Ill / czyt. il’/, skąd uczestnicy wymiany 
mogli podziwiać miasto. Zwiedzanie Strasburga z perspektywy rzeki było na pewno ciekawym 
uzupełnieniem  pieszej wędrówki po mieście. 
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 11.06. (piątek)   w ten dzień młodzież pozostała w Schrambergu i do południa zwiedzała 
z przewodnikiem niedawno otwarte miejscowe muzeum, w którym można prześledzić historię 
produkcji zegarów w miejscowej fabryce oraz podziwiać pokaźną wystawę motocykli i samo-
chodów. Następnie cała grupa była podejmowana przez zastępcę Burmistrza miasta Schramberg 
w sali konferencyjnej miejscowego Ratusza. Odbył się pokaz prezentacji multimedialnej o histo-
rii i życiu współczesnym mieszkańców miasta. Po tej oficjalnej części programu niemieccy part-
nerzy zabrali swoich polskich gości na zwiedzanie Schramberga i zakupy w samym mieście  i je-
go okolicach. 
 
 12.06. (sobota)  grupa polsko - niemiecka pojechała nad Jezioro Bodeńskie (jezioro gra-
niczne trzech państw: Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Uczniowie zwiedzali klasztor na Wyspie 
Reichenau, byli w pobliskiej Konstancji (Starówka, katedra, spacer po promenadzie wzdłuż przy-
stani statków), kąpali się nad jeziorem, odbyli podróż promem do miasteczka Meersburg, po któ-
rego malowniczych uliczkach się przespacerowali. 
 
 13.06.  (niedziela)   był dniem pod znakiem wyprawy turystycznej; najpierw młodzież 
pojechała do miejscowości Gutenstein, skąd wynajętymi kajakami (czwórki) zamierzała popłynąć 
wraz z opiekunami z biegiem Dunaju (który nieopodal ma swoje źródło) do innej miejscowości 
Sigmaringen, oddalonej około 10 kilometrów. Po drodze zorganizowano grilla, nie można było 
jednak kontynuować rzecznej przygody z powodu ciągle padającego deszczu (młodzież zdecy-
dowała o przerwaniu spływu). Podczas pierwszego odcinka spływu można było podziwiać prze-
piękne okolice doliny, w której płynie Dunaj, będąc jeszcze małą rzeką. Wszyscy przemokli do 
suchej nitki, ale mogli choć trochę wysuszyć ubrania przy ognisku w oczekiwaniu na autobus. 
 
 
 14.06. (poniedziałek) po pożegnaniu naszych uczniów i ich opiekunów przed szkołą part-
nerską Schramberg Gymnasium przez niemieckich partnerów oraz Dyrektora szkoły, grupa pol-
ska odjechała do kraju. Zarówno polska, jak i niemiecka część projektu wymiany młodzieży po-
między naszymi partnerskimi szkołami cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, 
a niektórzy z naszych uczniów zaprosili swoich niemieckich partnerów w odwiedziny latem. 
  

 
Uczniowie naszej szkoły biorący udział w wymianie (VI 2010): 

 
Barczyk Katarzyna Lipień Aleksandra 
Bil Justyna Majda Katarzyna 
Błażej Agnieszka Nawrocka Paulina 
Filipowicz Patrycja Sadowska Olga 
Gil  Fabian Samek Wojciech 
Gwiżdż  Joanna Wilk Alicja 
Klocek Alicja Zasada Kacper 
Koch Iga Zegan  Karolina 
Kochanowski Łukasz Zegan Marcelina 
Król Adrian Żuchewicz Aleksandra 
Lewandowska Marcelina   
 


