Jubileusz w ONZ-cie
W dniach 8-17 października 2015r. odbyła się w Biłgoraju jubileuszowa XX polsko-niemiecka wymiana
uczniowska realizowana nieprzerwanie od 1996 roku przez Liceum Ogólnokształcące im. ONZ oraz
Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – jednym z partnerskich miast Biłgoraja.
W trakcie programu 30 polskich uczniów miało okazję gościć w swoich domach niemieckich
rówieśników, co po raz kolejny zaowocowało wieloma trwałymi znajomościami. Pośród licznych atrakcji
przygotowanych dla uczestników wymiany znalazł się m.in. dzień z rodzinami, które dla swoich gości
przygotowały indywidualny program. Większość czasu była zaplanowana dla całej grupy: uczniowie brali
udział w zajęciach lekcyjnych i uroczystościach związanych z obchodzonym w tym roku jubileuszem.
Wspólnie przygotowali część artystyczną rocznicowej akademii, na którą zaproszono związane z
wymianą osoby (dawni koordynatorzy, władze miasta i powiatu, przedstawiciele mediów) oraz
wspominano zrealizowane dotychczas polsko-niemieckie spotkania. Bawiono się również wspólnie na
zabawie pożegnalnej oraz oglądano przygotowane przez młodzież jubileuszowe filmy. Do innych atrakcji
należały np. warsztatach na strzelnicy, wizyta w kilku biłgorajskich placówkach, takich jak „Bajkowe
Przedszkole”, BCK i OSiR Biłgoraj. Niemieccy uczestnicy mogli zapoznać się także z pracą Biłgorajskiej
Telewizji Kablowej. Integrację grupy wspierały liczne inicjatywy, m.in. wspólne przygotowywanie
posiłków na wieczorek pożegnalny oraz organizacja okolicznościowej wystawy.
W trakcie całego pobytu w Polsce młodzież brała udział w wycieczkach do wielu ciekawych miejsc, takich
jak: Sandomierz, Chęciny, Kazimierz Dolny, Kozłówka oraz Warszawa, gdzie XX wymiana polskoniemiecka dobiegła końca. Spotkanie upłynęło w przyjaznej, ciepłej atmosferze a wspólnie spędzone
chwile zapadną na długo w pamięć zarówno polskich, jak i niemieckich uczniów. Do następnego
spotkania dojdzie w październiku 2016r.
Organizatorzy wymiany pragną także wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim instytucjom oraz
osobom, które wydatnie pomogły w przygotowaniu i realizacji jubileuszowego spotkania młodzieży z
Biłgoraja i Crailsheim. Szczególne podziękowania kierują do Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w
Warszawie, która nieprzerwanie od 1996 roku wspiera starania szkoły na rzecz wzajemnego poznania
się i zrozumienia młodzieży z Crailsheim i Biłgoraja, burmistrza miasta pana Janusza Rosłana, pana
starosty Mariana Tokarskiego, firmy Model Opakowania, pani Magdaleny Murat, pani Iwony Myszak
oraz rodzin uczniów, dziękując za wysiłek, pomoc oraz gościnność okazaną podczas trwania wymiany
uczniowskiej. Okazana pomoc przyczyniła się do wzajemnego poznania uczestników, pomogła w
przezwyciężaniu uprzedzeń i wsparła proces pojednania między Polakami i Niemcami. Podziękowania
nie są w stanie oddać licznych przeżyć i wspólnych doświadczeń zebranych przez młodych ludzi z
naszego miasta i powiatu, młodych Polaków i Niemców oraz ich rodziny.
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