
     ,, 10 lat Partnerstwa”  -  pod takim hasłem odbyła się  kolejna wymiana młodzieży polsko – 

niemieckiej   w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. W dniach 8-12 maja 

2017 r. gościliśmy grupę 11 uczniów i 2 opiekunów z zaprzyjaźnionej szkoły – Regionale 

Schule ,, Schule am Mühlenberg” Cambs   ( Niemcy).Opiekę nad gośćmi sprawowali 

uczniowie klasy III Gimnazjum z  Panią Agata Graf – nauczycielem  języka niemieckiego  

oraz z Panią Wiolettą Burtowy- nauczycielem geografii i fizyki. 

       W ramach projektu odbyły się wspólne zajęcia lekcyjne, na których uczniowie z Niemiec mieli 

możliwość poznania systemu szkolnictwa w Polsce. Dużo radości  sprawił turniej piłki siatkowej, 

zakończony remisem oraz gra w kręgle w hali Arena HOMANIT w Karlinie. Podczas dyskoteki 

szkolnej, przy wspólnym ognisku spędzaliśmy niezapomniane chwile. Nasi przyjaciele spotkali się             

z władzami Gminy Dygowo- nowo wybranym wójtem – Panem Grzegorzem Starczykiem. Poznali 

dzieje naszej Małej Ojczyzny oraz jej rozwój. Bardzo spodobała im się nowa inwestycja -  budowa 

Parku Rozrywki ,, Pomerania”. Zapewnili nas , że przyjadą tutaj  jako  dorośli turyści, by skorzystać   

z uroczych miejsc w dolinie Parsęty i odkryć je na nowo.    

 Zwiedzili również , Perłę Bałtyku”, czyli najpiękniejsze miasto nad naszym morzem , jakim jest 

Kołobrzeg . Z restauracji ,, Pocztówka” , wieży katedry , latarni morskiej podziwiali piękno okolic 

Kołobrzegu.  

    Wspólnym projektem podczas wymiany młodzieży było porządkowanie Lapidarium -   cmentarza 

ewangelickiego w Bardach. 

  Kolejną żywą lekcją historii było zwiedzanie  Muzeum ,,Partia Colbergiensis”, połączone               

z projekcją filmu o losach twierdzy kołobrzeskiej.   

    Niesamowite wrażenia były związane z pobytem w Muzeum Minerałów. Skarby Ziemi – bogata 

kolekcja minerałów i   kamieni szlachetnych wzbudziła olbrzymie zainteresowanie  ich mocą                             

i wpływem na człowieka. 

      Niestety nadszedł ostatni dzień  wymiany  i  tak naprawdę dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę    

z tego, że wkrótce się rozstaniemy z naszymi   przyjaciółmi. Jednak postanowiliśmy, że ten 

moment powinien być wyjątkowy, więc  wspólnie  nad morzem spędzaliśmy ostatnie chwile, przy 

wietrze, słońcu i szumu morza,  każdemu  z uczestników wymiany wręczono  certyfikat udziału                   

w projekcie oraz pamiątki.  

    Takie chwile   zapamiętamy i jesteśmy pewni, że tej wymiany młodzieży nikt z nas nigdy nie 

zapomni.  Kolejne spotkanie młodzieży zaplanowaliśmy w Cambs  w dniach  11 – 15  września 

2017 r. 

 

  A mogliśmy je wspólnie przeżywać dzięki dofinansowaniu ze środków Polsko – 

Niemieckiej Wymiany Młodzieży ,, Pomerania” w Szczecinie.  

 

                ,, Jeśli towarzyszy się przyjacielowi żadna podróż nie jest nużąca.” 

                                                                      Lew Tołstoj 

 


