Polsko – niemiecka wymiana uczniów z Gimnazjum nr 1
w Opocznie z uczniami Friedrich – Ebert Schule z Pfungstadt (k/Frankfurttu
nad Menem) (25.09 -02.10.2016)

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Opocznie wraz z nauczycielkami języka niemieckiego p. K.
Bogatek i języka angielskiego p. A.Krzysztofik 25 września ruszyli w drogę do Krzyżowej, gdzie na
terenie byłego majątku rodziny von Moltke usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo –
konferencyjny. XVIII – wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną
atmosferę. W tej pięknej scenerii działa Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której
celem jest wspieranie pokojowego i tolerancyjnego współistnienia narodów. Dzięki tej Fundacji
doszło do spotkania uczniów Gimnazjum nr 1 z Opoczna z uczniami z Friedrich – Ebert Schule z
miejscowości Pfungstadt k/Frankfurtu nad Menem(Niemcy).
Uczestnicy projektu pt. „Sport bez granic” spędzili pierwsze 3 dni w Krzyżowej. Młodzież z obu
krajów poprzez wspólną pracę w miała szansę na wzajemną wymianę doświadczeń, poznanie się,
poszerzenie własnych horyzontów, doświadczenie różnorodności oraz przełamanie bariery językowej
i kulturowej.
Tuż po przyjeździe, uczestnicy spotkania mieli okazję do lepszego poznania się za pomocą różnych
gier zapoznawczych i integracyjnych, i w ten sposób rozpoczęła się trzydniowa przygoda z Krzyżową.
Kolejny dzień przywitał gimnazjalistów, piękną pogodą i mnóstwem atrakcji. Po zjedzonym śniadaniu
uczniowie ruszyli na warsztaty, prowadzone przez Daniela Bodył – specjalistę ds. projektów
edukacyjnych. Warsztaty skupiały się głównie na budowaniu zaufania, integracji grup i burzeniu
polsko – niemieckich stereotypów. Po południu młodzież kontynuowała pracę w grupach, ucząc się
na wzajem swojego ojczystego języka. Dzień zakończył się zajęciami sportowymi, rozgrywkami w
piłkę siatkową oraz nożną. Kolejny dzień rozpoczął się spacerem połączony z oprowadzaniem po
rezydencji i historii Krzyżowej związanej z działalnością opozycyjną rodziny von Moltke w czasie II
wojny światowej. Młodzież zwiedziła także wystawę związaną z polsko –niemieckim pojednaniem,
kiedy to w listopadzie 1989 roku w Krzyżowej spotkał się Premier Polski Tadeusz Mazowiecki z
Kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem na „Mszy Pojednania” w Krzyżowej. Dzień zakończył się
wspólnym, polsko – niemieckim wieczorem. Grupa z Opoczna przygotowały ciekawy program dla
swoich zagranicznych kolegów i koleżanek, mający na celu lepsze poznanie naszego miasta, który był
wstępem przed wizytą w naszym mieście. Zawierał on różne prezentacje multimedialne, wspólne
śpiewanie i na koniec, wspólną dyskotekę.
Następnego dnia uczniowie po porannych warsztatach i podsumowaniu pobytu w Krzyżowej
wyruszyli pociągiem wraz z gośćmi z Niemiec do Opoczna, by dalej kontynuować program w naszym
mieście. Tym razem nasi uczniowie gościli swoich kolegów z Niemiec u siebie w domu.
Program w Opocznie (od 28.09 – 02.10) był niezwykle urozmaicony. Młodzież z Niemiec, chciała
poznać i zwiedzić zarówno nasz kraj, jak również Opoczno i jego ciekawe okolice. Dlatego od środy
do niedzieli uczestnicy spotkania mieli zorganizowane ciekawe wycieczki. W środę uczniowie z obu
krajów wybrali się w wszyscy na wędrówkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wraz z naszym

przewodnikiem p. A. Nitą, który odkrywał urokliwe miejscowości, ciekawe ruiny zamków na Szlaku
Orlich Gniazd (Bobolice, Mirów). Młodzież mogła również wejść do jaskini „Pod Zieloną Górą”, by
podziwiać ciekawe stalagnaty i draperie, następnie po przepysznym obiedzie udaliśmy się na
wędrówkę Skałami Rzędkowickimi.
Kolejny dzień to następna wycieczka tym razem do stolicy polski – Warszawy. Goście z Niemiec
bardzo chcieli odwiedzić to miasto ze swoimi kolegami z Opoczna. Najpierw uczniowie zwiedzili
interaktywną wystawę w Muzeum Historii Żydów „Polin” w Warszawie, a potem po przerwie
obiadowej spotkali się z przewodniczką i udali się kolejno do Parku w Łazienkach, by Traktem
Królewskim udać się na spacer po Starym Mieście. Choć zmęczeni jednak w wyśmienitych humorach
i już całkiem dobrze zaprzyjaźnieni , wrócili do Opoczna.
Piątek był dniem odpoczynku od wycieczek i wyjazdów. Po powitaniu przez Panią Dyrektor
Małgorzatę Kozłowską, nasi uczniowie oprowadzili swoich gości po naszej szkole, a następnie wszyscy
uczestniczyli we wspólnych zajęciach lekcyjnych m.in. młodzież była na języku niemieckim,
angielskim, biologii, historii i na zajęciach sportowych. Po południe goście wraz ze swoimi kolegami z
Polski spędzili intensywnie: w polsko-niemieckich grupach uczestniczyli w grze miejskiej by poznać
nasze miasto, następnie po powrocie do szkoły był blok sportowy: rozgrywki w siatkówkę i zumba. By
móc się wreszcie zrelaksować i odpocząć cała grupa wybrała się na wspólne grillowanie do „Cichego
Dworku”. Pogoda dopisywała, więc wszyscy świetnie się bawili na świeżym powietrzu do wieczora.
Sobota to dzień kolejnego wyjazdu i zwiedzania ciekawych okolic Opoczna. Najpierw młodzież
uczestniczyła w warsztatach ludowych w Bielowicach u p. Zofii Pacan, a następnie udała się na
wycieczkę objazdową do Inowłodza, Spały i Tomaszowa Mazowieckiego.
Ostatniego dnia, młodzież czas wolny spędziła z rodzinami, każdy zaplanował ciekawie ten dzień
wybierając się na krótkie wycieczki rowerowe, czy też na basen.
Efektem tej wymiany polsko –niemieckiej było nie tylko zweryfikowanie wzajemnych wyobrażeń i
uprzedzeń oraz ćwiczenie umiejętności językowych, ale przede wszystkim nowe przyjaźnie, o czym
świadczą wspólne zdjęcia, wymienione adresy e-mailowe i łzy, które towarzyszyły pożegnaniu.
W maju polska grupa z Gimnazjum nr 1 odwiedzi niemieckich kolegów w Niemczech.

