Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży: Kamienna Góra - Schramberg
polska część projektu: czerwiec 2011 (sprawozdanie – cz2)
Od 04.06. do 10.06.2011r. w Kamiennej Górze gościła po raz kolejny młodzież ze szkoły
partnerskiej w Schrambergu (Badenia - Wirtembergia / Niemcy) w ramach drugiej części
projektu polsko - niemieckiej wymiany młodzieży. Była to dwudziestoosobowa grupa uczniów
wraz z opiekunami: Klausem Schmidtem (historia, w-f) i Christophem Kirschlerem (jęz.
niemiecki, religia). Goście z Niemiec, którzy przyjechali do nas z rewizytą po naszym majowym
pobycie w Schrambergu, tak jak w poprzednich latach przyjmowani byli przez naszych uczniów
w ich rodzinach. Opiekunowie niemieccy zakwaterowani byli w gospodarstwie agroturystycznym
,,Pod Gruszą’’ u pani Ewy Durkacz w Borównie.
Program wizyty Niemców był bogaty i różnorodny. W tym roku realny pobyt gości w
Polsce (nie wliczając podróży) trwał 5 dni. W poprzednim roku, dla porównania było to 6 dni.
Przez cały czas nasi uczniowie towarzyszyli swoim niemieckim partnerom w realizacji
poszczególnych punktów programu. Goście mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, gdzie po
oficjalnym przywitaniu przez Wicedyrektora Tułaczyka oraz Panią Starostę Ewę Kocembę
obejrzeli sale lekcyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zadawali pytania na temat polskiego
systemu edukacyjnego. Pod koniec programu w Polsce grali również towarzyski mecz siatkówki i
koszykówki w narodowych składach na sali gimnastycznej LO. W piłce siatkowej każda z drużyn
wygrała po jednym secie, więc był remis, natomiast w koszykówce goście byli lepsi.
Po wizycie w Ratuszu i oficjalnym powitaniu gości przez Sekretarza Rady Miasta w imieniu
nieobecnego Burmistrza, Pana Świątka, grupa polsko - niemiecka udała się na wspólny posiłek w
restauracji Hotelu Karkonosze po którym podano pyszny deser. Był też spacer po naszym mieście
podczas którego młodzież mogła zapoznać się z historią Kamiennej Góry, jej zabytkami
i ciekawymi miejscami.
Program przewidywał również obejrzenie wielu pięknych i ważnych miejsc naszego
regionu. Grupa polsko - niemiecka odwiedziła Krzeszów (pocysterski zespół klasztorny
z Bazyliką Mniejszą i Kościołem św. Józefa oraz Mauzoleum Piastów Śląskich), Chełmsko
Śląskie (Domy Dwunastu Apostołów / Tkaczy Śląskich) - warsztaty tkackie u Pani Teresy Sobali,
Wrocław (Ostrów Tumski wraz z Katedrą, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego [Aula
Leopoldina, Oratorium Marianum], Rynek miasta, Panorama Racławicka), Jawor (słynny Kościół
Pokoju), Bolków (zwiedzanie zamku), Książ (zwiedzanie zamku trasą II Wojny Światowej),
zabytkowe stajnie ogierów w Książu, Głuszycę (podziemny kompleks Osówka). Na życzenie
strony niemieckiej, 8-go czerwca grupa oddała hołd ofiarom zbrodni hitlerowskich w muzeum
obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy oglądając film o funkcjonowaniu obozu i
zwiedzając jego teren z przewodnikiem.
Jeden dzień programu przeznaczony był na wyjazd do Karpacza i wycieczkę w góry
(wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę i piesze wejście na szczyt Śnieżki, by potem pieszo
powrócić do Świątyni Wang w Karpaczu i zwiedzić ten drewniany kościół). W drodze z
Kamiennej Góry do Karpacza, uczniowie rano zwiedzili Muzeum Miniatur Dolnego Śląska w
Kowarach.
Uczestnikom wymiany podobał się program przygotowany przez stronę polską, grupa
jeszcze mocniej się zintegrowała pomimo dzielącej uczniów bariery językowej. Posługiwano się
językiem angielskim i niemieckim. Dodatkowym czynnikiem integrującym młodzież były
wieczorne spotkania przy grillu, czy wspólne organizowanie sobie czasu we własnym zakresie po
zakończeniu oficjalnej części programu. Prawie przez cały czas trwania wymiany w Polsce
uczestnikom sprzyjała ładna pogoda (było ciepło, czasami gorąco i słonecznie), co pozwoliło
zrealizować wszystkie punkty wcześniej ustalonego programu. Nawet zła pogoda nie byłaby w
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stanie popsuć znakomitej atmosfery panującej w grupie, choć w zeszłym roku trzeba było
modyfikować niektóre punkty programu z powodu złych warunków atmosferycznych.
Program wizyty w Polsce przygotował oraz realizował, jednocześnie sprawując opiekę nad
młodzieżą nauczyciel z naszej szkoły - Pan Robert Kosiński (język angielski), który jest osobą
koordynująca projekt po stronie polskiej. W realizacji projektu, podobnie jak w zeszłym roku po
stronie polskiej pomagała Pani Marcelina Bródka (język angielski). Korzystano z cennych rad i
wskazówek Pani Barbary Mrożek-Lubienieckiej, która przed laty zapoczątkowała wymianę w
naszej szkole i do 2006 roku ją regularnie organizowała. Projekt spotkania młodzieży polskiej i
niemieckiej w Polsce był częściowo finansowany przez rodziców polskich uczniów (wkład
własny) jak również finansowego wsparcia tradycyjnie udzieliła Polsko - Niemiecka Wymiana
Młodzieży (Jugendwerk) za pośrednictwem Euroregionu Nysa, bez której pomocy wymiana nie
mogłaby dojść do skutku.
Młodzież ma w planach prywatne spotkania ze swoimi niemieckimi partnerami z wymiany
na wakacjach, tym razem już poza projektem, co świadczy o wielu znajomościach i przyjaźniach,
jakie się zawiązały podczas obu części tegorocznego projektu wymiany.

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w wymianie (VI 2011):

Boroń Anita
Gołdyn Marcelina
Gryska Martyna
Homoncik Karolina
Jankowski Patryk
Justa Dorota
Kiecka Magdalena
Koszkul Joanna
Kowalczyk Laura
Kulesza Dominika

Lewandowska Paulina
Łuczkowska Joanna
Marmuszewski Karol
Niewiadomska Ida
Osojca Karina
Rutkowski Bartosz
Wasylkowska Anna
Wiśniewski Sebastian
Woźniak Magda
Wyciślik Wiktoria

Nauczyciele po stronie polskiej:
Robert Kosiński
Marcelina Bródka

Nauczyciele po stronie niemieckiej:
Klaus Schmidt
Christoph Kirschler

Tekst sprawozdania: Robert Kosiński
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