Wymiana ze szkołą z Mülheim 2013
W dniach 21-27 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z grupą uczniów
z XL LO im. Stefana Żeromskiego wzięli udział w polsko-niemieckiej
wymianie ze szkołą z Mülheim. Opiekunką oraz organizatorką wymiany była
p. Agnieszka Szpakowicz.
Grupy uczniów z Polski oraz Niemiec poznały się ze sobą w Krakowie,
gdzie spędziliśmy pierwsze trzy dni. Integracja rozpoczęła się już pierwszego
wieczoru, gdy ruszyliśmy na spacer po centrum Krakowa. Następnego dnia po
wspólnym śniadaniu w hostelu pojechaliśmy autokarem do Oświęcimia.
Podzieleni na grupy z polsko- bądź niemieckojęzycznym przewodnikiem
zwiedziliśmy Muzeum Auschwitz – Birkenau. Po powrocie do Krakowa
urządziliśmy wspólną dyskusję, podczas której dzieliliśmy się naszymi
przeżyciami oraz rozmawialiśmy m.in. o polsko-niemieckich stosunkach
współcześnie oraz dawniej.
Wtorek, 23 kwietnia, był naszym ostatnim dniem w Krakowie. Rano
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z przewodnikiem. Naszymi głównymi celami był Rynek, Wawel oraz Kazimierz
ze Starą Synagogą. W wolnym czasie przed odjazdem pociągu na własną rękę
zaznajamialiśmy naszych gości z Polską, np. zapraszając ich na pierogi.
Do Warszawy przyjechaliśmy późnym wieczorem, zmęczeni, ale zadowoleni
z pobytu w Krakowie.
Sroda minęła nam na zwiedzaniu najbardziej reprezentatywnych miejsc
Warszawy. O dziewiątej rano spotkaliśmy się przy pomniku Chopina
w Łazienkach. Stamtąd ruszyliśmy Alejami Ujazdowskimi w stronę Starówki.
W Zamku Królewskim odbyły się warsztaty poświęcone polsko-niemieckiej
historii, podczas których mogliśmy m.in. sprawdzić, ile wiemy o naszych

sąsiadach zza Odry. Po warsztatach pojechaliśmy do Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie na tarasie widokowym pokazaliśmy gościom panoramę
Warszawy.
Następnego dnia rano spotkaliśmy się w naszej szkole, która zrobiła na
gościach z Mülheim duże wrażenie. Na auli odbyła się krótka prezentacja
naszego liceum oraz warsztaty, podczas których pracowaliśmy nad plakatami,
na których wypisaliśmy m.in. postulaty polsko-niemieckiej przyjaźni.
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przybliżyliśmy Niemcom historię Polski za czasów króla Sobieskiego.
Zwiedzanie Pałacu zakończyło się prezentacją siedemnastowiecznego stroju
typowego polskiego szlachcica oraz przebraniu w ów kontusz jednego
z niemieckich kolegów.
W piątek rano spotkaliśmy się w Muzeum Fryderyka Chopina,
mieszczącym
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ekspozycja zrobiła na gościach zza granicy duże wrażenie. W Muzeum,
dokumentującym zarówno życie jak i twórczość wybitnego muzyka, mogliśmy
posłuchać kompozycji Chopina, czytać jego listy czy obejrzeć jego pamiątki
osobiste. Po zwiedzaniu polscy uczniowie wraz z niemieckimi partnerami
spędzali ostatni wieczór w Warszawie na najróżniejsze sposoby, np. w centrach
handlowych.
Nasi niemieccy towarzysze wyjechali porannym pociągiem 27 kwietnia.
Przy pożegnaniu wszyscy zgodnie stwierdzili, że wymiana była w stu
procentach udana. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc zarówno w Krakowie,
jak i Warszawie, mieliśmy okazję nawiązać nowe przyjaźnie oraz przez cały
tydzień sprzyjała nam pogoda, obdarowując nas dużą ilością słońca. Uczniowie

z Mülheim oraz z Warszawy przyznali, że nie mogą doczekać się drugiej części
wymiany, która odbędzie się w drugiej połowie czerwca.

