Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej
Kamienna Góra - Rottweil
W ramach projektu wymiany polsko-niemieckiej młodzieży szkolnej, 10.05.2018 (czwartek) do
naszej szkoły przyjechała trzynastoosobowa grupa niemieckich uczniów ze szkoły DrosteHülshoff-Gymnasium z miejscowości Rottweil w Badenii-Wirtembergii. Wraz z grupą
przyjechali opiekunowie: Christoph Kirschler (język niemiecki, religia); koordynator projektu po
stronie niemieckiej oraz Georg Fröhlich (język niemiecki, religia). Na przybyszów zza granicy
czekała grupa trzynastu uczniów ZSO, którzy gościli swoich niemieckich rówieśników u siebie
w domach podczas 6-dniowego programu wymiany na terenie Dolnego Śląska. Opiekunami
polskiej grupy byli: Robert Kosiński (język angielski), wieloletni koordynator projektu po
stronie polskiej oraz Anita Waluch (język niemiecki).
Po 15-letniej współpracy z miastem Schramberg, kontynuujemy projekt wymiany z innym
miastem tamtego regionu, Rottweil, najstarszym miastem Badenii. W szkole partnerskiej ZSO
- Droste-Hülshoff-Gymnasium, pracuje obecnie Christoph Kirschler, który przez siedem lat
w okresie 2009-2015 przyjeżdżał do Kamiennej Góry z uczniami ze Schramberg Gymnasium.
Program projektu wymiany młodzieży był realizowany przez obie grupy narodowe razem.
Realizując hasło: ,,Pokazać swoje, poznać obce’’, polska strona miała za zadanie pokazać
gościom miejsca, z których jesteśmy dumni, a które stanowią dla nas wartość historyczną,
kulturalną oraz edukacyjną. W ten sposób młodzież polsko-niemiecka odwiedziła Krzeszów
(Bazylika, Kościół Św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich), Chełmsko Śląskie (Domki
Apostołów - warsztaty tkackie), Kowary (Muzeum Miniatur), Wrocław (Panorama Racławicka,
Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski), Książ (zamek), Głuszycę (Podziemne Miasto
Osówka), Rogoźnicę (Muzeum filii Obozu Gross Rosen), Jawor (Kościół Pokoju) oraz Bolków
(zamek; oficjalne zakończenie projektu). Był też czas na punkt turystyczno-krajoznawczy;
młodzież wraz z opiekunami wjechała nowym wyciągiem na Kopę, weszła szlakiem na szczyt
Śnieżki i zeszła szlakiem do Karpacza.
W samej Kamiennej Górze, nasi goście zwiedzali budynek ZSO, byli przywitani przez dyrektora
Jacka Bruździaka oraz wicestarostę Małgorzatę Krzyszkowską, brali udział w potyczkach
sportowych z naszymi uczniami (siatka, kosz, kręgle), prezentowali swoją wiedzę na temat
kraju sąsiada na warsztatach integracyjnych w świetlicy ZSO oraz projektowali tam logo
wymiany, odbyli spacer po mieście, zwiedzili miejscowe Muzeum Tkactwa, byli przyjmowani
w Ratuszu przez sekretarza miasta, pana Wileńskiego. W sobotnie popołudnie młodzież miała
okazję pobyć ze sobą w rodzinach gospodarzy.
Uczniowie posługiwali się językiem angielskim oraz niemieckim, atmosfera w grupie była
bardzo dobra, opiekunowie polscy zebrali świetne recenzje za organizację całości projektu.
Przez cały czas programu dopisywała nam pogoda, co pozwoliło zrealizować wszystkie
zaplanowane wcześniej punkty bez przeszkód. Niemieccy goście odjechali do domu 17.05.

(czwartek). W czerwcu (04-11.06.) polska młodzież pojedzie z rewizytą do Rottweil, gdzie
będzie realizować drugą część projektu wymiany.
Program wymiany zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej był dofinansowany przez
PNWM Euroregion Nysa.
Robert Kosiński.

