Niemcy
RELACJA Z WIZYTY W NIEMCZECH W SZKOLE PARTNERSKIEJ LOUISE-OTTO-PETERS-SCHULE
HOCKENHEIM MIT AUßENSTELLE WIESLOCH W DNIACH 03-10.12.2010

W dniach 3 – 10 grudnia 2010 roku uczennice naszego gimnazjum: Berta Hodorowicz, Natalia
Cybula, Ewa Chodzicka i Katarzyna Paradowska wzięły udział w spotkaniu grupy partnerskiej
projektu Comenius „You in My Mind”, które zorganizowała szkoła niemiecka - –
Louise-Otto-Peters-Schule Hockenheim mit Außenstelle Wiesloch. Młodzież wyjechała pod opieką
koordynatorek projektu, p. Katarzyny Trojanowskiej-Nienałtowskiej i Agnieszki Kucińskiej, pani
dyrektor, Ewy Sipy, oraz nauczycielki języka niemieckiego, p. Urszuli Ratajczyk.
Pierwszego dnia uczniowie z Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji zostali zakwaterowani w domach
swoich nowych przyjaciół z Niemiec. Był to dzień poświęcony na przylot do Niemiec oraz
zapoznanie się z rówieśnikami z zagranicy i przełamanie pierwszych przysłowiowych lodów w
relacjach z nimi.
Drugiego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Badenii-Wirtembergii od miejscowości Mannheim,
drugiego co do wielkości miasta tego regionu. W Mannheim mieliśmy okazję podziwiać wspaniały
gmach największego barokowego pałacu w Europie, Mannheimer Schloss, wzniesiony w 1720 roku
za panowania książąt-elektorów Karla Philippa i Karla Theodora, Kościół Jezuitów oraz Meczet
Sultan Selim Yavuz, gdzie zaskoczyła wszystkich wyjątkowa otwartość przewodnika i chęć
pokazania zwiedzającym najciekawszych obrzędów religijnych.
Trzeci dzień spędziliśmy w bajkowym Bad Wimpfen, miejscowości uzdrowiskowej nad rzeką Neckar,
którą można by nazwać niemieckim Kazimierzem nad Wisłą. Tutaj urzekły nas stare zabudowania
Fachwerkhauser oraz stragany bożonarodzeniowe ze świątecznymi ozdobami i wypiekami.
Czwarty dzień zapowiadał się nieco stresująco, ponieważ wszystkie państwa miały zaprezentować
swój taniec narodowy oraz najpopularniejszy instrument muzyczny. Nasza grupa przygotowała
prezentację multimedialną na temat poloneza, a ponadto Berta Hodorowicz, Natalia Cybula i Ewa
Chodzicka opowiedziały w języku angielskim o obchodach Roku Chopinowskiego w Polsce, a
Katarzyna Paradowska zagrała na pianinie walca Fryderyka Chopina, za co została nagrodzona
gromkimi brawami. Wszystkie tańce narodowe mile zaskoczyły zgromadzoną publiczność, a kiedy
zakończyła się część robocza spotkania mieliśmy przyjemność obejrzeć przedstawienie mikołajkowe
w wykonaniu uczniów szkoły w Wiesloch. Kwestie aktorów wypowiedziane w językach gości
wywołały zachwyt. Na koniec Święty Mikołaj rozdał prezenty, którymi były nieprzemakalne torby na
ramię z logo programu Comenius oraz tradycyjne niemieckie kalendarze adwentowe. Wizyta w
niemieckiej szkole była również okazją do wymiany zdań między panią dyrektor Ewą Sipą a
dyrektorem szkoły Louise-Otto-Peters-Schule Hockenheim mit Außenstelle Wiesloch na temat
podobieństw i różnic w funkcjonowaniu placówek oświatowych na poziomie gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym w Polsce i Niemczech.
Cały piąty dzień zachwycaliśmy się Strasburgiem we Francji. Płynąc łódką, podziwialiśmy Stare
Miasto i jego historię, a kiedy dobiliśmy do brzegu zwiedzaliśmy pozostałą część miasta ze słynną
katedrą Notre Dame w centrum, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Nie obyło się bez dokonywania zakupów drobnych upominków na kuszących straganach

świątecznych oraz podziwiania przepięknych dekoracji bożonarodzeniowych na strasburskich
kamienicach. Ciekawym doświadczeniem było również zamawianie posiłku w typowym francuskim
barze naleśnikowym, gdzie obsługa mówiła tylko w swoim języku narodowym.
Szóstego dnia byliśmy w Ladenburgu w Muzeum Karla Benza – starej fabryce samochodów. Tutaj
fanami motoryzacji okazały się również uczennice. Drugim przystankiem tego dnia było Heidelberg,
jedno z najpiękniejszych i najdroższych uniwersyteckich miast w Niemczech. Mimo ulewnego
deszczu i zimna, nikt nie oparł się tutaj urokowi ruin zamku na zboczu góry.
Siódmy dzień zaczęliśmy od zwiedzania Hockenheim. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników
wycieczki była przejażdżka autokarem po Hockenheimring – torze Formuły 1, na którym
rozgrywane są wyścigi o Grand Prix Niemiec. Potem wróciliśmy do Schwetzingen, aby poznać
historię miasteczka i zwiedzić Schwetzingen Schloss, letnią rezydencję książąt Karla Philippa i
Karla Theodora. Chociaż program zwiedzania nie przewidywał zabaw na śniegu, odbyła się, ku
radości uczniów, prawdziwa wojna na śnieżki. Wieczorem spotkaliśmy się w restauracji pałacowej
na uroczystej kolacji pożegnalnej. Przemowy gospodarzy i podziękowania gości uświadomiły
wszystkim konieczność powrotu do kraju. Na szczęście następne spotkanie grupy projektowej
odbędzie się już w lutym w Portugalii.
Wszyscy wrócili do domu pełni wrażeń i zadowoleni, ponieważ cel projektu, czyli zapoznanie z
kulturą niemiecką, tańcami narodowymi oraz integracja młodzieży, został osiągnięty. Należy
pamiętać, że wszyscy uczniowie komunikowali się ze sobą w języku angielskim, a miłe przyjęcie
przez stronę niemiecką zmotywowało dzieci do uczenia się także drugiego języka – niemieckiego.

