Wymiana ze szkołą partnerską
BBS Vulkaneifel Gerolstein
W dniach 16.04. - 20.04.2018 roku gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów
wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej BBS Vulkaneifel
Gerolstein (Niemcy).
Zazwyczaj uczniowie niemieccy przyjmowani byli przez rodziny polskich
uczniów w domach, jednak w tym roku wyjątkowo goście zostali
zakwaterowani w Hotelu Fenix Strauss.
20 uczniów niemieckich i 19 uczniów naszej szkoły poznawało siebie
wzajemnie, kulturę obu krajów oraz poszukiwało śladów wspólnej historii,
realizując przez pięć dni wspólny projekt.
Każdego dnia młodzi ludzie spotykali się na warsztatach, w trakcie których po
kolei, poznawali siebie, budowali wzajemne zaufanie, formułowali swoje
oczekiwania względem tegorocznej wymiany, rozmawiali o wydarzeniach
kulturalnych, obyczajach, świętach, zakazach i przepisach obowiązujących w
obu krajach. Obalali stereotypy: Niemca w oczach Polaka oraz Polaka w oczach
Niemca. Goście z Gerolstein uczyli się języka polskiego (przynajmniej
próbowali :)), zaś uczniowie naszej szkoły szlifowali język niemiecki oraz język
angielski. W ostatnim dniu tworzyli nawet dosłownie i w przenośni, element
po elemencie, swoje portrety.
Każdego dnia uczestnicy wymiany poznawali Jelenią Górę, jej okolice, region
w którym mieszkamy, historię Dolnego Śląska i nie tylko. Spacerowali więc po
Jeleniej Górze, poznając zabytki oraz instytucje kulturalne naszego miasta,
wybrali się na pieszą, jak się okazało, nieco męczącą wycieczkę na Wieżę
Książęcą w Siedlęcinie. Innego dnia, już autokarem, udali się do Jagniątkowa
do Domu Gerharta Hauptmanna. Zwiedzając urokliwie położony obiekt,
poznawali biografię, ciekawostki dotyczące życia i twórczości Gerharta
Hauptmanna. Mieli nawet okazję wysłuchać w oryginale fragmentów utworów
noblisty podczas prezentacji materiałów archiwalnych.

Jeden dzień spotkania młodzieży obu krajów w całości poświęcony był historii
związanej z byłym KL Gross - Rosen w Rogoźnicy. W tym dniu młodzież wraz
z opiekunami udała się do Rogoźnicy do Muzeum Gross - Rosen. Uczniowie
obejrzeli ekspozycję muzeum, zapoznali się z historią byłego obozu
koncentracyjnego, obejrzeli również film, w którym świadkowie czasów
opowiadali o swoich przeżyciach, strachu i cierpieniu związanym z pobytem w
byłym obozie. Na koniec wizyty w Muzeum Gross - Rosen uczniowie wzięli
udział w warsztatach. Grupa niemiecka zajmowała się korespondencją
więźniarską, natomiast grupa polska zajmowała się tematyką kar oraz
egzekucji w byłym obozie.
Ten dzień wywarł szczególne wrażenie na obu grupach, uczniowie podzielili się
swymi wrażeniami i odczuciami po powrocie z Rogoźnicy, uczestnicząc w
popołudniowo-wieczornych warsztatach w szkole.
Wspólne przedsięwzięcia, wizyty w ciekawych miejscach praca w grupach w
trakcie codziennych warsztatów, czy też wspólnie spędzany czas wolny,
którego, jak zdeklarowała młodzież, było jak na lekarstwo, pozwoliły chyba
obu grupom lepiej się poznać, swoje opinie na różne tematy, kulturę, wspólną,
momentami trudną historię oraz obyczajowość. Na pewno spotkanie młodzieży
stało się początkiem wielu znajomości, może nawet wieloletnich przyjaźni.

W realizacji spotkania młodzieży obu szkół ogromną rolę
odegrało dofinansowanie całego projektu ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) z siedzibą w
Warszawie.

