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W dniach 23.09.-02.10.2011 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny realizowali w
Biłgoraju program wymiany uczniowskiej z naszą partnerską szkołą z
południowoniemieckiego Crailsheim – Gimnazjum im. Albetra Schweizera.
Realizowane nieprzerwanie już od 1996 roku spotkania młodzieży obu miast wpisują się w
założenia podpisanego w 2000 roku „Traktatu partnerskiego” pomiędzy oboma miastami.
Partnerstwo Biłgoraj i Crailsheim jest formą mieszaną – oficjalnych i osobistych, prywatnych
kontaktów, które obejmują prawie wszystkie aspekty życia społecznego, wśród których
niezmiennie najbardziej popularnymi działaniami są programy spotkań – nie tylko oficjalnych
przedstawicieli miast i instytucji, ale przede wszystkim wymiana szkolna (dotyczy już
bezpośrednio 4 szkoły z obu miast)– gdyż właśnie poprzez takie spotkania osiągane są
główne cele idei partnerstwa: integracja młodzieży, rozwój świadomości i tożsamości
europejskiej jak również przezwyciężanie uprzedzeń.
Bogaty program
Organizatorzy zakończonego niedawno „16. Spotkania Młodzieży” obu szkół starali się
wzbogacić tegoroczny program doświadczeniami poprzednich lat. Wiele impulsów spłynęło
także ze strony "absolwentów" wymiany a wielu rodziców zaoferowało swoją pomoc i
podsunęło wiele pomysłów, co miało duże znaczenie dla efektywnego zrealizowania
programu.
Koordynatorzy projektu - Grzegorz BRYŁA oraz Ulf BORNMANN przygotowując
tegoroczny program starali się stworzyć ramy dla rozwoju idei partnerskich, zaś rolą młodych
uczestników programu było tchnąć w stworzone ramy życie, koloryt, pomysłowość oraz
młodzieńczą fantazję, dociekliwość i odwagę młodego pokolenia.
Każdy kolejny program wymiany zawiera stałe punkty strukturalne i merytoryczne,
nieodzowne do efektywnego przeprowadzenia spotkania, są nimi na przykład cyklicznie
powtarzające się momenty powitań oraz wzajemnych zapoznań. Doszło do nich w piątek 23
września w czytelni szkolnej bilbioteki. Tam 23 gości z Niemiec pod opieką 2 nauczycieli
poznało swoich gospodarzy, u których mielli zamieszkać w ciągu najbliższych dni oraz
wtopić się w ich środowisko rodzinno-szkolne.
Przez kilka dni programu goscie z Crailsheim poprzez pobyt w Biłgoraju mogli brać udział w
życiu rówieśniczym i szkolnym partnera, pozna
nasz system oświaty, uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz zapoznać się z historią,
tradycją i kulturą Biłgoraja. Ten punkt młodzież realizowała wspólnie w poniedziałkowe
popołudnie (26.09.), po oficjalnym powitaniu gości w naszej szkole przez władze szkolne z
dyrektorem Marianem Klechą na czele, Starostę Biłgorajskiego pana Mariana Tokarskiego
oraz Burmistrza Miasta Biłgoraja pana Janusza Rosłana. Podczas przywitania opiekun grupy
niemieckiej, pan ULF BORNMANN podkreślił, że celem jego grupy jest nie tylko dostrzegać
różnice, ale poprzez wzajemne kontakty postarać się je zrozumieć.
Zapoznanie się z gościem, nawiązanie z nim bliższego kontaktu i rozwinięcie kompetencji
językowych zapewnił dalszy punkt programu: tzw. „Niedziela w rodzinach”. Wspólne

wyjazdy, inicjatywy rodzinne oraz ognisko integracyjne szybko pozwoliły przełamać
nieśmiałość i barierę komunikacyjną. Praktycznie każdy dzień programu stwarzał taką
możliwość: grupowe poznanie się umożliwiły wieczór integracyjny w szkole, udział w
zajęciach sportowych oraz wspólne zwiedzanie Zamościa, Lublina oraz pobyt grupy w
Bieszczadach w ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Myczkowskim.
Przezwyciężanie przeszłości
Grupa wspólnie mierzyła się z drażliwą i wstydliwą przeszłością. Przy okazji każdego
spotkania działamy na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Holocaustu oraz
rozpowszechniamy wiedzę o zagmatwanej historii obu naszych narodów - chcąc
przeciwdziałać powtórzeniu tego, co się wydarzyło. Rozwijamy w młodych ludziach empatię
do ofiar, którym należy się właściwy sposób upamiętnienia, wiedząc, że jest to ciężki, ale
ważny dla porozumienia aspekt wymiany. Stąd też obecność w tegorocznym programie
wspólnego wyjazdu do obozu zagłady na Majdanku - miejsca pamięci związanego z
pogmatwaną przeszłością obu narodów.
Podczas spotkania pożegnalnego wstępnie podsumowano i oceniono tegoroczny projekt.
Wymieniając uwagi obserwowano zmieniające się i znikające stereotypy, pozytywne
zaskoczenie zastaną rzeczywistością. Widoczne było zdziwienie uczestników, że na
miejscu oczekuje ich podobna im osoba o podobnych zainteresowaniach, poglądach i
wyglądzie. Cieszyła niezmiernie zasłyszana opinia, iż wielu niemieckich uczestników
programu wyraża chęć ponownego odwiedzenia naszego kraju oraz zwiedzanych już
miejsc, tym razem prywatnie ze swoja rodziną.
Po raz kolejny ogromnej pomocy organizacyjnej przy realizacji projektu udzieliło nam
szerokie grono osób i instytucji.
Chcielibyśmy tą drogą wyrazić naszą wdzięczność rodzicom gospodarzy. Należy tu przede
wszystkim wymienić wspierającą nas merytorycznie i finansowo Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży „JUGENDWERK” w Warszawie, bez której wsparcia nasze
programy nie mogłyby zostać zrealizowane
Należy wymienić także ogromne zaangażowanie rodzin polskich uczestników wymiany,
biorących na siebie liczne zobowiązania oraz wspierające nas, organizatorów wymiany w
realizacji poszczególnych punktów programu.
Nasze podziękowania kierujemy w szczególności do następujących osób i instytucji:
Pan Marian Tokarski Starosta Biłgorajski – za osobiste zaangażowanie w organizację naszej
wymiany, ciepłe słowa wsparcia oraz przekazane suweniry
Pan Janusz Rosłan, Burmistzr Miasta Biłgoraj – za wieloletnie wspieranie działań
zmierzających ku polsko-niemieckiemu pojednaniu oraz osobiste zaangażowanie we
wspieranie wysiłków naszych nauczycieli oraz przekazane grupie niemieckiej suweniry
Pan Dyrektor Marian Klecha – za wspieranie naszych poczynań oraz okazywana na każdym
kroku pomoc
Państwo Urszula i Ryszard Iwańscy – za okazywaną w ostatnich latach pomoc przy
organizacji wymiany, osobiste zaangażowanie oraz otoczenie opieką oraz ugoszczenie u
siebie niemieckiej opiekunki

Pan Dariusz Blicharz Firma Handlowa "ABC" – za okazaną pomoc oraz ugoszczenie u siebie
pana Andreasa Kroepera.
Pani Dorota i Artur Polarowie - za wspieranie naszych poczynań oraz okazywane na każdym
kroku ciepło i pomoc. Dla Artura szczególnie za dostarczenie niemieckiej kadrze
niespotykanych dotąd doznań oraz wzniesienie jej na nieosiągalny dotychczas pułap.
Pan Wojciech Krawiec (Spółdzielnia uczniowska MINI) – za wieloletnia pomoc i obsługę
cateringową wymiany
Pan Grzegorz Borowy, Hotel Restauracja Sitarska – za ponowne ugoszczenie u siebie
wymiany uczniowskiej oraz stworzenie fantastycznych warunków, w których kadra
opiekuńcza, byli i obecni koordynatorzy projektu oraz przyjaciele wymiany mogli poświęcić
się refleksji związanej z naszym projektem
Pan Wojciech Wolski WOFAM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe – za
pokazanie niemieckim gościom, że Polak/Biłgorajanin tez potrafi oraz umożliwienie
zwiedzania fabryki mebli
Pani Iwona Myszak, Urząd Miasta Biłgoraj – za wieloletnia pomoc i okazane wsparcie
Aleksandra Adamowicz, Mateusz Zawiślak, Aleksandra Mach, Bartłomiej Iwański, Mariusz
Iwański, Paula Ulidowska – za to, że swoją postawą pokazali, że wymiana uczniowska
poprzez swoich absolwentów żyje dalej swoim życiem.
Moim pomocnikom- Ania Łepko, Paweł Mielech oraz Dominika Obszańska– za wsparcie i
pomoc w trakcie bieszczadzkiego wypadu.
Szymon Śnieżko oraz Rada Samorządu Uczniowskiego ZSO Biłgoraj – za okazana pomoc,
wyrozumiałość i niezapomniany wieczór polsko-niemiecki.
Podziękowania należą się wszystkim innym, nie wymienionym imiennie osobom – mam
nadzieję, że wybaczycie mi roztrzepanie i gapiostwo – bez pomocy was wszystkich nie
udałoby się zapełnić tak bogatą treścią stworzonych przeze koordynatorów ram programu.

