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Patrycja Naruszewicz, Genowefa Filipowicz, Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza 
Zachodniego w Trzebiatowie

Od 16 do 20 września 2013 roku Publiczne Gimnazjum 
im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie gościło 
uczniów ze szkoły Friedrich-Hoffmann-Oberschule mit be-
rufsorientierter Ausbildung z Groβräschen. Było to trzecie 
z kolei spotkanie w ramach podjętej wymiany polsko-nie-
mieckiej, która stała się ważnym elementem programu naszej 
szkoły. Jej głównym celem jest rozwijanie partnerskich kon-
taktów między młodzieżą obu szkół, doskonalenie umiejęt-
ności językowych oraz praca nad wspólnymi projektami. 

Uczniowie naszej szkoły z niecierpliwością oczekiwali na 
przyjazd gości z Niemiec. Polska i niemiecka młodzież zosta-
ła zakwaterowana w domu wczasowym „Gromada” w Nie-
chorzu w czteroosobowych pokojach. Wspólne zamieszkanie 
w pokojach dało możliwość wzajemnego porozumiewania 
się w języku obcym, a także nawiązywania przyjaźni.

Program został tak przygotowany, aby był atrakcyjny 
zarówno dla młodzieży niemieckiej, jak i polskiej.  Po ofi-
cjalnym powitaniu przez panią dyrektor Alicję Iwanowską 
goście z Niemiec zwiedzili szkołę. Wszyscy uczestnicy wy-
miany otrzymali książki i upominki. Przy wspólnym słod-
kim poczęstunku pierwsze lody zostały przełamane. 

 Po smacznym obiedzie przygotowanym przez panie ze 
szkolnej stołówki młodzież polska i niemiecka, wraz 
z opiekunami, udała się z wizytą do Ratusza Miejskiego, 
gdzie spotkała się ze Zdzisławem Matusewiczem, burmi-
strzem Trzebiatowa. Grupa zwiedziła ratusz, zapoznała się 
z historią Trzebiatowa, obejrzała zabytki i najciekawsze 
miejsca naszego miasta, między innymi Muzeum i Trze-
biatowski Ośrodek Kultury, Kościół Macierzyństwa Naj-
świętszej Marii Panny, Basztę Kaszaną i mury obronne.

Program wymiany zakładał także poznanie walo-
rów turystycznych nadmorskiego regionu. W drugi 
dzień pobytu młodzież zwiedziła podziemia Szczecina 
i poznała wiele ciekawostek na temat budowy schronów 
przeciwatomowych. Spacer ulicami naszego miasta wo-
jewódzkiego, przy pięknej pogodzie, uatrakcyjnił pozo-
stałą część dnia.

 Trzeciego dnia pobytu zabraliśmy naszych gości do 
Kołobrzegu. Spacer zabytkowymi uliczkami miasta spra-
wił wszystkim uczestnikom wiele przyjemności. Młodzież 
podziwiała Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny, Stare Miasto i Śródmieście. Atrakcją dnia 
była jazda quadami po parku. Po dniu pełnym wrażeń 
wybraliśmy się do kawiarni. 

Czwarty dzień upłynął na zwiedzaniu okolicznych 
miejscowości. Młodzież miała okazję poznać Niechorze 

i Trzęsacz. Spacer brzegiem morza, wejście na latarnię 
morską, obejrzenie panoramy Niechorza, a także zwiedza-
nie ruin gotyckiego kościoła w Trzęsaczu z pewnością po-
zostawiły w pamięci wszystkich wiele wspomnień, które 
utrwalone zostały na wspólnych zdjęciach.

Kulminacyjnym punktem programu wymiany było 
wspólne wykonanie przez młodzież logo symbolizującego 
przyjaźń. Młodzież pracowała nad projektami w trzech  
grupach. Propozycje były bardzo ciekawe i nawet udało się 
utworzyć z nich jedno wspólne logo. Jeden baner z logo – 
na znak przyjaźni – nasi goście zawieźli do swojej szkoły, 
natomiast drugi wisi w gablocie naszego gimnazjum. Praca 
nad projektem logo przyniosła młodzieży wiele satysfakcji 
i umożliwiła im zdobycie praktycznych umiejętności.

 Przygotowany przez stronę polską program sprawił, że 
młodzież szybko się integrowała, pomimo dzielącej bariery 
językowej. Integracji sprzyjały wspólne przygotowywanie 
posiłków, gry i zabawy sportowe, dyskoteka oraz wspólne 
organizowanie sobie czasu po kolacji. 

 W ostatnim, piątym dniu pobytu gości z Niemiec zor-
ganizowaliśmy w szkole podsumowanie projektu wymia-
ny. Obejrzano wykonaną przez młodzież prezentację 
z przebiegu wymiany, na znak przyjaźni złożono podpisy 
pod logo. Na pamiątkę wspólnego spotkania otrzymali-
śmy od gości z Niemiec sprzęt sportowy, który przekazany 
został nauczycielom wychowania fizycznego.

 Wizyta pozostawiła niezapomniane wrażenia. Wielu 
uczestników wymiany ze strony niemieckiej miało okazję 
po raz pierwszy odwiedzić Polskę, a młodzież polska mo-
gła doskonalić umiejętności językowe. Uczniowie obu 
stron byli zadowoleni ze spotkania i programu wymiany, 
chętnie realizowali projekt, wykazując się przy tym zaan-
gażowaniem i własną inicjatywą. Atmosfera spotkania by-
ła serdeczna i pełna otwartości.

Program wymiany młodzieży został dofinansowany ze 
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przy 
Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
w Szczecinie. Dziękujemy także pani dyrektor Alicji Iwa-
nowskiej za okazaną pomoc i wsparcie finansowe w reali-
zacji projektu wymiany, a także rodzicom uczniów biorą-
cych udział w wymianie.

Wspólna inicjatywa

Temat przewodni następnego numeru

NAUKI ŚCISŁE W EDUKACJI


