Jubileuszowa wymiana polsko- niemiecka 2019
LO w Węgorzewie – Ratsgymnasium Rotenburg/Wümme – to naprawdę trwa już 25 lat!

Rok po tym, jak poznaliśmy naszych przyjaciół z wymiany, przyszła kolej na rewizytę. 25 maja, późnym
wieczorem, zebraliśmy się przed naszym liceum, aby powitać naszych gości. Bardzo się za nimi
stęskniliśmy. Tym razem pierwszy dzień, to czas gości z polską rodziną, więc postaraliśmy się wykorzystać
to jak najlepiej. Niektórzy poczuli wiatr w żagle i spędzili ten dzień pływając po Mamrach, inni wybrali
aktywny wypoczynek na kręgielni czy w Papugarni. Atrakcji nie brakowało. Niemieccy uczniowie mieli
okazję spróbować swoich sił w parkach linowych, a także w przygotowywaniu regionalnych przysmaków.
Następnie, nasi goście zostali życzliwie przywitani przez Dyrektora Szkoły i Burmistrza Węgorzewo. Przy
smacznym poczęstunku, oglądaliśmy prezentację multimedialną z zeszłorocznego pobytu Zaruszczaków
w Niemczech.
Po oficjalnym przywitaniu przyszła kolej na pokazanie gościom jak wyglądają u nas lekcje. Większość
wybrała udział w lekcji języka angielskiego, prowadzonej przez panią Elżbietę Siwińską. Podzieleni na
grupy, braliśmy z niemieckimi uczniami udział w maturach ustnych z języka angielskiego. Dało to okazję
na zauważenie różnic w systemie oceniania. Po ciekawej lekcji, na wszystkich czekał autobus do Giżycka,
gdzie zwiedziliśmy twierdzę Boyen. Oprowadzani byliśmy przez przewodnika posługującego się językiem
niemieckim, który opowiedział nam wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. Później weszliśmy na
Wieżę Ciśnień, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Giżycko z lotu ptaka. Po intensywnym zwiedzaniu przyszła
pora na posiłek i czas wolny. Dzień zakończyliśmy na kręglach.
We wtorek, zaplanowane mieliśmy robienie makiet Wilczego Szańca w Gierłoży. Na początku było bardzo
trudno, ale podzieleni na grupy, wspólnymi siłami zrobiliśmy aż trzy piękne makiety. Nikt się nie
spodziewał, że wyjdą tak dobrze! Później pojechaliśmy do miejsca, które tworzyliśmy na makietach.
Zwiedzaliśmy z przewodnikiem kwatery główne w Wilczym Szańcu i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
faktów, tak ważnych dla naszej wspólnej historii. Po zakończeniu zwiedzania wybraliśmy się do
niezwykłego miejsca, a mianowicie do Świętej Lipki. Znajduje się tam jedno z bardziej znanych
sanktuariów maryjnych. Przewodnik oprowadził nas po przepięknej bazylice pw. Wniebowstąpienia
Najświętszej Marii Panny. Jest to jeden z najważniejszych zabytków baroku w Polsce, więc nie mogło
zabraknąć go na naszej liście atrakcji. Pod koniec, wzięliśmy udział w koncercie organowym. Zadowoleni
wróciliśmy wieczorem do Węgorzewa.
W środę, rano czekały na nas lekcje w szkole, po których wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych w
Muzeum Kultury Ludowej. Naszym zadaniem było zrobienie kwiatków z bibuły i zrobiliśmy ich mnóstwo!
Potem wzięliśmy udział w wykładzie pana Jerzego Łapo o historii Węgorzewa, genezie jego powstania,
legendach i zwyczajach. Po wykładzie przyszła pora na odpoczynek i obiad w schronisku szkolnym.
Wypoczęci, zorganizowaliśmy naszym gościom dzień gier planszowych. Robiliśmy pyszne gofry i

integrowaliśmy się ze sobą, czas mijał bardzo szybko. Po zajęciach integracyjnych zostało nam jeszcze
dużo wolnego czasu, więc rozpaliliśmy ognisko.
Czwartek był bardzo aktywnym dniem. Najpierw byliśmy na wiaduktach kolejowych w Stańczykach. Było
pięknie i słonecznie, podziwialiśmy dzieło przedwojennej architektury i malowniczy mazurski krajobraz.
Widoki z Pięknej Góry w Gołdapi- zachwyciły również naszych gości
31 maja, o 5.00 rano wyjechaliśmy z Węgorzewa do Warszawy. Pierwszą z atrakcji było Muzeum
Powstania Warszawskiego, niezwykle ważnego dla Polaków archiwum powstania. Nowoczesne techniki
audiowizualne docierają do szerokiej liczby odbiorców. Następnie wyruszyliśmy na podbój Warszawy, by
odwiedzić najważniejsze kulturowo miejsca w stolicy- Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy i Stare
Miasto. Po zakwaterowaniu w warszawskim hostelu, mieliśmy jeszcze czas na zwiedzanie Starego Miasta
w polsko – niemieckich grupach.
1 czerwca nadszedł dzień rozstania. Rano pożegnaliśmy naszych niemieckich przyjaciół na Dworcu
Centralnym w Warszawie. Rozstanie nie było proste, ale wszyscy mamy nadzieję, żę znowu kiedyś się
spotkamy. Niektórzy z nas już planują wspólne wakacje.
Wymiana młodzieży i nauczycieli między LO w Węgorzewie a Ratsgymnasium w Rotenburgu/W ümme
trwa już od 1994 roku – przez 25 lat. Nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Polsko –
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od początku dofinansowuje nasze spotkania.
Dziękujemy również za wsparcie burmistrzowi Węgorzewa, panu Krzysztofowi Kołaszewskiemu , za
pokrycie kosztów transportu i pani staroście Marzennie Supranowicz za pokrycie kosztów pobytu
opiekunów grupy niemieckiej.
Składamy także podziękowania nauczycielom języka niemieckiego przygotowującym projekt, pani
Ewie Zawadce i panu Karolowi Kępce, dzięki którym ta wymiana ciągle trwa.
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