Kolejna wymiana polsko- niemiecka za nami!
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie z nauczycielami
p. Ewą Zawadką i p. Karolem Kępką wzięli udział w kolejnej wymianie polskoniemieckiej ze szkołą partnerską w Rotenburgu - Wümme.Od 1994 r. jest to w
zasadzie coroczna tradycja obu szkół. Swoją podróż rozpoczęliśmy 8 czerwca,
przebywając drogę liczącą sobie aż 17 godzin. Na dworcu powitały nas bardzo
serdecznie niemieckie rodziny, u których mieliśmy spędzić najbliższy tydzień.
Wszyscy czekali ze zniecierpliwieniem. Przed samym spotkaniem większość
była zestresowana, ale niepotrzebnie. Wymiana trwała tydzień, z weekendem
przeznaczonym na zapoznanie się z rodziną.
Sobota była bardzo intensywnym i pełnym wrażeń dniem. Wszyscy wybraliśmy
się do Heide Parku, największego parków rozrywki w Dolnej Saksonii. Atrakcji
było mnóstwo, najbardziej podobały nam się rollercoastery, jak: Lot Demonów
czy Pustynny Wyścig. Atrakcją dostarczająca największy poziom adrenaliny
była Scream czyli wieża licząca 71m z której spadało się z prędkością 100km/h.
Czas jazdy w górę wynosi 82 sekundy natomiast spadek, tylko 2. Spędziliśmy
tu mnóstwo czasu i naprawdę świetnie się tam bawiliśmy. Niedziela była nieco
spokojniejsza, w pełni przeznaczona na zintegrowanie się z niemiecką rodziną.
Każda z nich miała inne plany co do wspólnego spędzania czasu z polskim
uczniem. Oglądanie filmów, granie w gry planszowe, spacery po okolicy, grill.
W poniedziałek rano zebraliśmy się w Ratsygmnasium w Rotenburgu.
Po omówieniu kwestii organizacyjnych, przeprowadzono lekcję pt. „Poznajemy
siebie”, potem mieliśmy zaszczyt poznać panią dyrektor Ratsgymnasium,
a także spotkać się z posłem Kraju Związkowego- Dolnej Saksonii. Następnie
pociągiem pojechaliśmy do Bremy. Zwiedziliśmy miasto i obejrzeliśmy
wystawę w ratuszu pt. „Schule im Wandel” Na wtorek zaplanowano nam wiele
atrakcji. W siedzibie powiatu, wysłuchaliśmy wykładu na temat sytuacji
ekonomiczno-gospodarczej Dolnej Saksonii, następnie pojechaliśmy do
Hamburga. Przeszliśmy tunelem pod rzeką Łabą, potem płyneliśmy po niej
statkiem, a dzień pełen wrażeń zakończył wjazd na punkt widokowy fiharmonii.

Panorama miasta z tej wysokości zapierała dech w piersiach. Środa była dniem
na poznanie niemieckiej edukacji. Podzieleni na grupy, braliśmy udział w
lekcjach. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak nasi niemieccy rówieśnicy radzą sobie
w szkole. Po zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce, wybraliśmy się na
przechadzkę po Rotenburgu. Udany dzień zakończyło zwiedzenie Muzeum
Żydowskiego Cohn Scheune. Nadszedł czas na wyjazd do stolicy. Czwartek
należał do bardzo intensywnych dni. Wstaliśmy o świcie i pociągem ICE
pojechaliśmy do Berlina aby tam spędzić czas z nowymi przyjaciółmi. Dużą
atrakcją było spotkanie z posłem SPD Larsem Klingbeilem, któremu zadaliśmy
wiele pytań . Później zwiedzaliśmy Berlin, zobaczyliśmy Bramę Brandeburską
i Olympia Stadion, a niezapomniane wrażenie pozostawiła wystawa antyku w
Altes Museum.W piątek nadszedł smutny czas pożegnań na dworcu w Berlinie.
Wymiana polsko-niemiecka była zdecydowanie niezwykłym doświadczeniem.
Byliśmy w stanie poznać wiele różnic kulturowych, zwiedzić ciekawe miejsca,
a przede wszystkim zacieśnić więzy z niemiecką młodzieżą. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku, kiedy nasi rówieśnicy nas odwiedzą, będzie tak dobrze jak w
tym.
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