Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej
Kamienna Góra - Rottweil
W ramach rewizyty podczas realizacji drugiej części projektu wymiany młodzieży szkolnej
(04-11.06.2018), nasi uczniowie odwiedzili Rottweil w Badenii-Wirtembergii. Była to trzynastoosobowa grupa wraz z nauczycielami: Robertem Kosińskim (język angielski - koordynator
projektu po stronie polskiej) oraz Anitą Waluch (język niemiecki). Nasza młodzież mieszkała
w rodzinach swoich niemieckich kolegów, którzy ponad dwa tygodnie wcześniej gościli w Polsce.
Program projektu wymiany młodzieży był realizowany na terenie Niemiec przez obie grupy
narodowe razem. Realizując hasło: „Pokazać swoje, poznać obce”, niemiecka strona miała za
zadanie pokazać gościom z Polski miejsca, z których gospodarze są dumni, a które stanowią dla
nich wartość historyczną, kulturalną oraz edukacyjną.
W ten sposób młodzież polsko-niemiecka odwiedziła miasto Rottweil (zabytkowe centrum,
wieża Thyssen-Krupp z tarasem widokowym na 232 metrach nad ziemią, cmentarz żydowski),
Stuttgart - stolicę regionu (Muzeum Mercedesa, Dom Historii Regionu), Konstancję (wyspa Reichenau na Jeziorze Bodeńskim, zabytkowe centrum Konstancji, kąpielisko miejskie), Meersburg nad Jeziorem Bodeńskim, Birnau (barokowy kościół).
W programie wymiany znalazł się też Strasburg we Francji (Parlament Europejski, zabytkowe
centrum miasta - dzielnica Petite France, katedra).
Był też czas na punkt turystyczno-krajoznawczy; młodzież wraz z opiekunami pojechała do Gutenstein, by stamtąd powiosłować kajakami do miejscowości Sigmaringen po rzece Dunaj
z godzinną przerwa na grillowanie.
W samym Rottweil nasi uczniowie zwiedzili również budynek partnerskiej szkoły DrosteHülshoff-Gymnasium, byli przywitani przez dyrektora Stefana Maiera, brali udział w potyczkach sportowych ze swoimi niemieckimi kolegami (unihokej, halowa piłka nożna, zbijak), byli
przyjmowani w Ratuszu przez burmistrza miasta, pana K.H. Weissa. W niedzielne popołudnie,
dzień przed wyjazdem do domu, młodzież miała okazję pobyć ze sobą w rodzinach gospodarzy.
Uczniowie posługiwali się językiem angielskim oraz niemieckim, atmosfera w grupie była bardzo dobra, opiekunowie niemieccy, Christoph Kirschler (język niemiecki, religia, koordynator
wymiany po stronie niemieckiej i Georg Fröhlich (język niemiecki, religia) zebrali świetne recenzje za organizację całości projektu. Przez cały czas programu dopisywała nam pogoda, co
pozwoliło zrealizować prawie wszystkie zaplanowane wcześniej punkty programu bez przeszkód. Polscy uczniowie odjechali do domu 11.06.2018 r.
Program wymiany zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej był dofinansowany przez
PNWM Euroregion Nysa.
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