
W dniach 10- 17 września 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 kolejne spotkanie młodzieży 

organizowane w ramach projektu współpracy między Podkarpaciem a Saarlandem, 

do którego jako szkoła przystąpiliśmy w ubiegłym roku. Bogaty program spotkania był 

możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu ze strony Polsko - Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. 

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

naszym regionie: miasto Jarosław ze Starówką i muzeum,  Hutę Szkła Owens Illinois, 

ogromne zainteresowanie wzbudził program artystyczny przygotowany w ramach 

Jarmarku Jarosławskiego - święta, nawiązującego do tradycji kupieckich naszego 

miasta.  

Interesującym punktem programu było zwiedzanie szkoły. Wspólnie 

pracowaliśmy nad projektem  kalendarza na rok 2011 oraz wzięliśmy udział w 

zajęciach lekcyjnych i zabawach integracyjnych, których podsumowaniem była 

wieczorna dyskoteka. 

W czasie jednodniowych wycieczek pokazaliśmy naszym gościom zamek  

w Krasiczynie i Łańcucie, miasto Przemyśl z Kopcem Tatarskim i jego atrakcjami 

oraz  trasę podziemną w Rzeszowie.  

W ciekawym programie wymiany znalazła się również 3 - dniowa wycieczka 

do Wieliczki i Krakowa. Podczas zwiedzania kopalni soli w Wieliczce, na Wawelu,  na 

krakowskiej Starówce i w Kościele Mariackim z Sukiennicami daliśmy naszym 

kolegom pełny obraz tego, co w naszej historii i tradycji jest najcenniejsze i co 

napawa nas dumą.  

W Parku Wodnym, który był ostatnim punktem programu, każdy starał się 

zrelaksować  przed rozstaniem, które nie obyło się jednak bez łez i żalu, że wszystko 

co dobre, szybko się kończy. 

Czas wymiany uważamy za udany. Uczniowie nasi mieli możliwość po raz 

kolejny dostrzec i zrozumieć, jak ważne jest wzajemne poznanie w przezwyciężaniu 

uprzedzeń i stereotypów. Dzięki wspólnemu przebywaniu oraz kontaktach w języku 

obcym mogli polubić się, poznać swoje zainteresowania i przyzwyczajenia. Język 

obcy nie jest już dla nich jedynie przedmiotem lekcyjnym, ale stał się sposobem 

komunikowania i poznawania obcej kultury. Wierzymy, że takie spotkania będą 

służyły pogłębianiu więzi i przyjaźni między uczniami i szkołami, a przez to  

przyczynią się do bardziej efektywnego nauczania języków obcych w naszej szkole. 

Przed nami kolejne spotkanie w Niemczech. Tym razem my będziemy gośćmi 

w niemieckich rodzinach. 

       

Barbara Zięba 


