
„Przy pożegnaniu popłynęły łzy” 

 

Uczniowie szkoły partnerskiej Gesamtschule Sulzbachtal z kolejną wizytą w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 

 

 W dniach 11-18 października 2012 r.  uczniowie Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Jarosławiu gościli u siebie kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej 

z Dudweiler w Niemczech. Było to już czwarte spotkanie młodzieży organizowane w ramach 

projektu współpracy między województwem podkarpackim a Saarlandem. Bogaty program 

spotkania był możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu ze strony Polsko - Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży oraz dzięki staraniom dyrektora szkoły, p. Wojciecha Popczyńskiego, 

i opiekunek – p. Barbary Zięby (nauczycielki j. niemieckiego) oraz p. Henryki Solarczyk 

(nauczycielki fizyki). 

 Tym razem tematem naszego spotkania był polski taniec narodowy i regionalny. 

Uczniowie mieli okazje podziwiać krakowiaka w wykonaniu uczniów naszej szkoły 

podstawowej oraz wziąć udział w warsztatach tanecznych. Podczas popołudniowych zajęć 

nauczyliśmy naszych kolegów „tańca studniówkowego” - poloneza, którym otworzyliśmy 

dyskotekę pożegnalną, wspomina Kasia (II b). Fakt wielkiego znaczenia poloneza w naszej 

tradycji podkreślały stroje galowe, o które zadbali zarówno polscy,  jak i niemieccy 

uczniowie.  

 W trakcie pobytu chcieliśmy pokazać naszym gościom z Niemiec to, co piękne w 

naszym mieście, i z czego jesteśmy dumni. Podczas spaceru po mieście podziwialiśmy  

panoramę Jarosławia z wieży ratuszowej oraz zwiedziliśmy podziemną trasą turystyczną im. 

prof. Feliksa Zalewskiego. Zrobiła ona na naszych gościach ogromne wrażenie. Kolejne dni 

spędziliśmy na wspólnej zabawie na kręgielni oraz w parku linowym w Radawie. 

 Punktem kulminacyjnym była wycieczka do Zakopanego, podczas której był czas na 

wędrówki górskie, kąpiel w basenach termalnych oraz lekcję folkloru, w zaprzyjaźnionej 

szkole w Ludźmierzu. Chcieliśmy pokazaliśmy naszym kolegom taniec i śpiew góralski, a 

lekcja „krzesanego” wzbudziła ogromne zainteresowanie. Jestem pod wrażeniem folkloru 

góralskiego, który tylko w tym regionie tak naprawdę  żyje, jest kultywowany na co dzień i tak 

w naturalny sposób przekazywany jest z pokolenia na pokolenie - wspomina Michał (kl. II a).  

Siódmego dnia nadszedł czas rozstania, które nie obyło się bez rozmazanego tuszu do rzęs. 

Nikt nie ukrywał łez, które świadczyły o tym, jak bardzo uczniowie żyli się ze sobą. Nie 

wyobrażamy sobie opuścić mury naszego Gimnazjum bez kolejnego spotkania z naszymi 

koleżankami, jeszcze w tym roku szkolnym – twierdzi Joasia, uczennica kl. III. 
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