Wymiana z Crailsheim

W dniach 21.09.-30.09.2012 r. uczniowie naszej szkoły po raz 17 wspólnie z
zaprzyjaźnionym Gimnazjum im. Alberta Schweizera Crailsheim realizowali program
wymiany uczniowskiej. Tym razem do spotkania młodzieży doszło w Niemczech.
Realizowane nieprzerwanie już od 16 lat spotkania młodzieży obu miast wpisują się
w założenia podpisanego w 2000 roku „Traktatu partnerskiego” pomiędzy Biłgorajem
i Crailsheim. Partnerstwo to 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 szkół 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.
Niemieccy koordynatorzy projektu (pan Ulf BORNMANN oraz pani Verena SPAETH)
przygotowując tegoroczny program starali się stworzyć ramy dla rozwoju idei
partnerskich, zaś rolą młodych uczestników było tchnąć w stworzone ramy życie,
koloryt, pomysłowość oraz młodzieńczą fantazję, dociekliwość i odwagę młodego
pokolenia. W prawie 20-stogodzinną podróż autokarem do Crailsheim w czwartek 20
wrześniao godzinie 23 wyruszyło 30 uczniów pod opieką 3 nauczycieli: pana
Grzegorza Bryły, pana Jana Maciochy oraz pani Marii Kanty. Opiekunom w
Crailsheim towarzyszyła mieszkajaca w Niemczech absolwentka naszej szkoły oraz
dawna uczestniczka wymiany polsko-niemieckiej Tachmina Czajka. Każdy kolejny
program wymiany zawiera stałe punkty strukturalne i merytoryczne, w tym momenty
powitańoraz wzajemnych zapoznań. Do spotkania z niemieckimi uczniami doszło w
piątkowywieczór 21 września na centralnym placu miasta, czyli Volksfestplatz. Tam
goście z Polski poznali bądź ponownie spotkali swoich gospodarzy, u których mieli
zamieszkać w ciągu najbliższych dni oraz wtopić się w ich środowisko rodzinnoszkolne. Przez 10 dni programu uczniowie naszej szkoły mogli brać udział w życiu
rówieśniczym i szkolnym partnera, poznać niemiecki system oświaty, uczestniczyć w
zajęciach szkolnych oraz zapoznać się z tradycją i kulturą Crailsheim. Nie obyło się
bez wizyty w ratuszu miejskim, gdzie burmistrz miasta nazwał uczestników wymiany
„przyszłością Europy”. Podobnie jak w poprzednich latach nasi niemieccy przyjaciele
przygotowali dla nas mnóstwo atrakcji. Głównymi punktami programu były wyjazdy

uczestników do miejscowości Bad Friedrichshall (wspaniała kopalnia soli i
podziemne muzeum), Heilbronn, Ludwigsburg (jeden z największych i najbardziej
znanych pałaców barokowych Europy) oraz 2-dniowy pobyt w Karlsruhe, siedzibie
Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego. Zapoznanie się z gościem, nawiązanie z nim
bliższego kontaktu i rozwinięcie kompetencji językowych zapewnił inny punkt
programu: tzw. „Niedziela w rodzinach”. Wspólne wyjazdy, inicjatywy rodzinne oraz
integracyjne
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komunikacyjną. Praktycznie każdy dzień programu stworzył możliwość bliższego
poznania się: wieczór integracyjny w szkole, wspólny występ muzyczny czy też
udział w zajęciach sportowych. Pełni wrażeń, z bagażem nowych doświadczeń,
powróciliśmy do Biłgoraja nocą 1 października.

