Kronika współpracy międzyszkolnej
Szkoły partnerskie
I Liceum Ogólnokształcące i Gymnasium Carolinum

15-21.02.2004
"Uczmy się z przeszłości kształtować przyszłość"
Dewiza ta sprawdza się i niesie nadzieję poprzez młodych przedstawicieli państw
europejskich. W dzisiejszych czasach na pierwszy plan w szczególności wysuwa się
konkluzja z długotrwałych kłótni, uprzedzeń i ograniczeń pomiędzy Polska a Niemcami
w zjednoczonej Europie. Dlatego I LO w Szczecinie postanowiło włożyć swój wkład
w pokonywanie wzajemnych uprzedzeń i poszukać partnera w Niemczech, z którym można
by było nawiązać ścisłą współpracę.
Długo trwały bezowocne poszukiwania nadającej się niemieckiej szkoły partnerskiej.
Zakończył je pan Gustav Thurm, który na początku 2004 roku negocjował ze szczecińskim I
LO i dyrektorem meklemburskiego gimnazjum - Henrym Tesch (Gymnasium Carolinum w
Neustrelitz).
Pierwsze spotkanie między uczniami I Liceum Ogólnokształcącego i Gymnasium Carolinum
odbyło się w lutym 2004 roku. Na sześć dni do niemieckiego Vlotho pojechały dwadzieścia trzy
uczennice i dwóch uczniów w towarzystwie swoich nauczycieli: Ewy Budziach, Romany
Doroch
i Pawła Bemdina razem z dziewiętnastoma uczniami gimnazjum z Neustrelitz,
którzy byli pod opieką swoich nauczycieli: Petry Mohr i Martiny Rindt . W Nadreńsko Westwaliskim mieście młodzieżą zaopiekowała się placówka zjednoczonej Europy, która
pokazywała jak z przeszłości uczyć się kształtować przyszłość. Liczne seminaria, prace,
projekty i koła zainteresowań "Europa" podkreśliły jak ważna jest suwerenność państwa.
Poprzez sportowe zajęcia i wspólną wycieczkę do "miasta poszukiwacza szczurów" Hameln,
pogłębiły się już nawiązane przyjaźnie uczniów jak
i nauczycieli, tak ze już to pierwsze
spotkanie spowodowało wymianę adresów i e-maili. To dało nadzieję na przyszłość, iż szkoły
te mogą ze sobą współpracować. Na pierwszy plan wysunęło się wzajemne poznanie partnera i
zredukowanie uprzedzeń. Seminarium to było podstawą dalszej intensywnej współpracy.
22.- 23.03.2004
Po kilku tygodniach od ostatniego spotkania w Nadrenii- Westfalii polscy uczniowie
odwiedzili w dniach 22 - 23 marca 2004 Gymnasium Carolinum w Neustrelitz. Niemieccy
uczniowie z pomocą swoich nauczycieli i dyrekcji szkoły zorganizowali na powitanie
zwiedzanie szkoły i stołecznego miasta Neustrelitz. Przyjaciele, którzy ponownie się zobaczyli
spędzili dwa dni na przygotowywaniu projektów. Projekty zostały później włączone do małej
wystawy. Ponadto polscy i niemieccy uczniowie wszczęli pierwsze dyskusje w sprawie
przygotowań uroczystości w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym

samym poruszyli temat Policji Związkowej w Neustrelitz. Głównym punktem drugiego
spotkania okazało się jednak wspólna degustacja polskich potraw, które polscy uczniowie
przygotowali w podzięce za miłe przyjęcie. Były one według relacji jednej z niemieckich
uczennic wprawdzie nowatorskie, inne, ale i smaczne.
13.05.2004
"Dzień niemiecko- polskiego spotkania"
"Dzień niemiecko- polskiego spotkania" Gymnasium Carolinum z Neustrelitz i I Liceum
Ogólnokształcącego ze Szczecina,który odbył się 13 maja 2004. Stał on się powodem do dalszej
owocnej współpracy a szkoły udowodniły swoim trzecim spotkaniem na niemieckiej ziemi, że
ze spontanicznego poznania może rozwinąć się mocna przyjaźń. Przygotowania podjęte już w
marcu tego roku zaowocowały ledwo dwa miesiące później prezentacją wspólnej pracy
uczniów w auli Gymnasium Carolinum, a także sportowo- informacyjną wycieczką do BGS
Neustrelitz. Tutaj polscy uczniowie wraz ze swoimi gospodarzami uczestniczyli w konkursach
na temat niemiecko- polskiej polityki i gospodarki. Tematami przewodnimi były również:
życie w Europie, ochrona przyrody i praca straży granicznej. Ukoronowaniem spotkania było
zaangażowanie się wszystkich uczestników w turniej piłki siatkowej. Nagrodą były oprócz
różnych materiałów dydaktycznych, koszulki z polsko- niemieckim logo.

23.-24.06.2004
W połowie 2004 roku meklenburscy uczniowie z Carolinum przybyli po raz pierwszy na
zaproszenie ich polskich przyjaciół do ich ojczyzny. Dwudniowa wycieczka do granicznego
Szczecina została zorganizowana przez uczniów I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie pod
hasłem: "Europejska wiosna".Po pierwszym zapoznaniu się ze szkolną rzeczywistością i
miastem Szczecin, polska dyrekcja przyjęła uroczyście gości.Wspólnym zasadzeniem drzewa
magnolii na szkolnym dziedzińcu i ekologicznym czynem społecznym na szczecińskim terenie
leśnym uczniowie i nauczycielki dowiedli ich, nie tylko symbolicznego, wkładu w "Europejską
wiosnę". Szczecińscy uczniowie rozpieszczali swych gości wycieczkami na kręgle i basen tak
jak i wywierającym wrażenie stylem życia i troskliwą gościnnością a 24 czerwca 2004
pożegnali swych zrelaksowanych po wizycie niemieckich przyjaciół.

14.11.2004
Na cześć poległych żołnierzy, żyjących we wcześniejszych, bardziej ponurych czasach i z
okazji narodowego dnia żałoby gimnazjum Carolinum urządziło w listopadzie 2004 w
Neustrelitz imprezę pamiątkową. Z uwagi na pogłębiające się od roku stosunki między
szczecińskim liceum i Carolinum z Neustrelitz polscy uczniowie pod przewodnictwem
Romany Doroch towarzyszyli ceremonii. Polscy goście szczególnie emocjonalnie zaznaczyli
swój wkład do uroczystej akademii 14 listopada 2004 w niemieckim gimnazjum recytacją
wiersza w języku polskim jednej z przybyłych uczennic i złożeniem wieńca na grobach
żołnierskich w pamięci o poległych żołnierzach.

20-26.02.2005
Das Gesamteuropäische Studienwerk (GESW) we Vlotho został wznowiony w 2005 roku w
miejscu spotkania, dwanaście miesięcy po pierwszym spotkaniu uczniów ze Szczecina i
Neustrelitz.
Dwudziestego lutego, na sześć dni zjawiło się w mieście nad Wezerą dziewiętnastu uczniów z
Neustrelitz i dwudziestu czterech ze Szczecina , którzy uczęszczali do klas licealnych. Jak w
ubiegłym roku niemieckiej grupie towarzyszyły meklemburskie nauczycielki Petra Mohr i
Martina Rindt. Szczecińska nauczycielka Romana Doroch zaangażowała jako opiekunki, w
drugim spotkaniu szkół partnerskich w Nadrenii Północnej Westfalii, dwie koleżanki: Annę
Marsulę i Gabrielę Kuletę.

Tak, jak w ubiegłym roku Gustav Thurm i współpracownicy GESW zapoznawali przybyłą
młodzież z bogatym, mówiącym o Europie programem. Po raz pierwszy zorganizowano
również we współpracy z Weser- Gymnasium z Vlotho parcous wspinaczkę ściankową. W
centrum werbalnej wymiany pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami znalazły się pierwsze
osiągnięcia Polaków, zdobyte w ciągu roku po przystąpieniu do Unii Europejskiej. "Nasz
wspólny spadek- przez przeszłość w teraźniejszość"- udział świadka historycznych wydarzeń,
dr Theo Mechtenberg, a w seminarium był najważniejszym punktem programu. Rozpatrywał
on poszczególne, przeważnie historyczne punkty widzenia niemiecko-polskich powiązań.
Ci, którzy nocowali w "Sofii" i "Pradze" (tak nazywających się domach), czyli uczennice i
uczniowie, zakończyli swoje seminarium 26 lutego z wieloma nowymi doświadczeniami i
znajomościami, jak i ich poprzednicy z 2004 roku. Powstały nowe niemiecko-polskie
przyjaźnie.

10-11.03.2005
W marcu 2005 r Dyrekcja niemieckiego Gymnasium Carolinum po raz pierwszy odwiedziła
polskie liceum w Szczecinie. Aby współpraca pomiędzy szkołami była intensywniejsza ze
strony polskiej jak i niemieckiej wysunięto propozycje, które będą ją pogłębiały. Omawiano
dotychczasowe wrażenia i wizje przyszłej współpracy oraz rozwinięto wiele nowych
pomysłów. Na pierwszym planie powinny stać przyszłe spotkania w Polsce i Niemczech oraz
ożywiona wymiana doświadczeń. Nowe zasady współpracy między szkołami obu krajów
wyraźnie określone zostały prócz tego w podpisanej 10 marca umowie partnerskiej.
30.03.2005
Niecały rok po pierwszych odwiedzinach polskich uczniów w Meklemburgii, niemiecka szkoła
podjęła dyskusję na temat: "Niemcy-Polska, Polska- Niemcy: drogi i ścieżki ku normalności",
która stała się głównym tematem materiału dziennikarskiego 30 marca 2005. Specjalnie na tę
rozmowę do Niemiec przyjechali polscy uczniowie i Romana Doroch, która umożliwiła im
wzięcie udziału w dyskusji wraz z młodzieżą niemiecką, Służąc pomocą w zrozumieniu
rozmowy, dzięki czemu mogli oni ustosunkowywać się do dalszej części rozmowy.

16.04.2005
Z okazji 60-tej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego "Ravensbrück" położonego
blisko Neustreliz, Gymnasium Carollinium zorganizowało wystawę upamiętniającą te
wydarzenia. Obrazy i reportaże byłych więźniów pochodzących z Polski, Włoch, Izraela,
Francji i Niemiec zrobiły duże wrażenie na przybyłych gościach, podobnie jak utwory
muzyczne i inscenizowana przez uczniów sztuka teatralna.
W Dzień Żałoby Narodowej polscy uczniowie współuczestniczyli w uroczystej akademii, na
której niemieccy przyjaciele recytowali wiersze. Z melancholią i odrobiną smutku spoglądali
niemieccy jak i polscy goście, nauczyciele oraz uczniowie na wystawę, którą zorganizowano na
pół roku przed rozdaniem wyróżnień im. Daniela Sadersa i tym samym potwierdzili ogromny
wkład Gymnasium Carolinum w 60-tą rocznicę wyzwolenia.

10-12.05.2005
10 maja 2005 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie udali się w
odwiedziny do niemieckiej szkoły partnerskiej w Neusterliz. Trzydniowe spotkanie oferowało
niemieckim i polskim uczniom rozległy plan zajęć, w którym od dawna na pierwszym planie
znajdowała się międzynarodowa współpraca. Dwujęzyczne grupy uczniów ponownie
zasięgnęły informacji na temat miasta leżącego na Jeziorem Zierker i zwiedziły wspaniały
budynek szkoły. Uczniowie zaufali sobie nawzajem i przezwyciężyli trudności w
nawiązywaniu kontaktów. W rodzinach goszczących polskich uczniów dochodziło często do
rozmów w języku angielskim, a także do daremnych prób użycia mimiki i gestykulacji.
Oprócz całkowicie nowych doświadczeń z językiem niemieckim, wycieczka po Niemczech

okazała się dla polskich gości także turystycznym przeżyciem. W czasie zwiedzania stolicy
Niemiec - Berlina, niektóre węzły komunikacyjne jak np. Potsdamerplatz czy też Muzeum
Techniki przykuły uwagę polskich uczniów. Oprócz licznych zadań, odwiedziny w Neusterlitz
oferowały uczniom także prace w grupach na temat: "Zielone Świątki- tradycja w
Niemczech", w którym w ciekawy sposób zostało wyjaśnione odmienne w obu narodach
obchodzenie świąt i postrzeganie religijnych symboli. Na koniec trzydniowego pobytu w
Neustelitz odbyła się prezentacja wyników pracy i rozwinęło się uczucie, że wkład w stosunki
szkół partnerskich ponownie odniósł skutek.

20 - 22.06.2005
Krótko przed wakacjami, niemieccy uczniowie postanowili ponownie odwiedzić partnerską
szkołę z Polski. Przyjezdni uczniowie z Neusterlitz z klas jedenastych i dwunastych zostali
ugoszczeni przez polskie rodziny, podobnie jak odbyło się to miesiąc temu po niemieckiej
stronie. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiła
gościom uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i zorganizowała wszechstronne warsztaty. Za
pomocą kompleksowych zadań, jak np. tworzenie kroniki szkół partnerskich, przygotowanie
strony internetowej i organizowanie ankiety dotyczącej wymiany, uczniowie udowodnili swoje
zaangażowanie w partnerstwo ich szkół. Letnia pogoda i przepiękne wybrzeże morza
Bałtyckiego zachęcało niemieckich uczniów i nauczycieli do poznani a rodzinnych stron ich
gospodarzy w miejscowości nadmorskiej- Międzyzdrojach. W ten sposób wspaniała
trzydniowa wycieczka dobiegła końca.
01.09.2005
Po długo wyczekiwanych wakacjach 1.09.2005 nowy rok szkolny w Szczecinie rozpoczął się
uroczystą inauguracją, w której wzięły udział również niemieckie nauczycielki Sabine Simon,
Petra Mohr, Martina Rindt reprezentujące Gymnasium Carolinum.
Wystawę upamiętniającą 60- lecie szczecińskiego liceum poprzedziła uroczysta msza święta,
po której uczniowie, nauczyciele i liczni goście przemaszerowali przed szkołę, a następnie
odbyła się uroczysta ceremonia w auli szkoły. Swoistym potwierdzeniem partnerskich
stosunków z neustrelitzkim gimnazjum było wręczenie upamiętniających medali, które od
tego czasu stały się symbolem intensywnej współpracy szkół. Po efektywnym rozpoczęciu i
pełnym wydarzeń dniu nauczyciele germaniści polskiej szkoły udali się wraz ze swoimi
niemieckimi gośćmi do "Cafe 22", restauracji znajdującej się ponad dachami szczecińskich
domów.

16.11.2005
Polscy nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wybrali się 16.11.2005 z
wizytą do Neustrelitz, aby zwiedzić otwartą w Gymnasium Carolinum wystawę poświęconą
Hermannowi Hesse. Wystawę przyjechały zwiedzić 4 nauczycielki języka niemieckiego I LO
( M. Kuwik, M. Stuligłowa, M. Wiśniewska, A. Zając) wraz z panią dyrektor Ewą Budziach.
Panie miały okazję zwiedzić budynek szkoły, poznać dyrekcję oraz koleżanki i kolegów z
Gymnasium Carolinum. Najważniejszym punktem spotkania było również omówienie dalszej
współpracy w dziedzinie języka niemieckiego i angielskiego oraz sportu. Po obejrzeniu filmu
dokumentalnego, który wprowadził gości w temat wystawy, zostali oni oprowadzeniu przez
uczniów Carolinum po wystawie, prezentującej 20 oryginalnych prac Hermanna Hesse.
Wystawa była podróżą po wzlotach i upadkach w twórczości artysty. Wieczorem zadowolone i
z nowym bagażem doświadczeń opuściły polskie nauczycielki mury Gymnasium Carolinum.
19-21.12.2005
W dniach 19-21.12.2005 odbyła się w I LO w Szczecinie wymiana polsko-niemiecka z
uczniami z Gymnasium Carolinum z Neustrelitz. Atrakcją pierwszego dnia było wyjście do
teatru na operę "Dziadek do orzechów", w której jedną z głównych ról grała uczennica I LO,
Paula Rudż. Następnego dnia odbyła się wycieczka po Szczecinie. Niemieccy uczniowie mogli
poznać to piękne miasto. Ostatniego dnia odbyła się wspólna wigilia, na którą uczniowie
polscy i niemieccy wspólnie przygotowywali potrawy świąteczne, charakterystyczne dla ich
krajów. Oprócz tego każdego dnia odbywały się zajęcia dydaktyczne i integracyjne. Ważnym
punktem wymiany był także koncert kolęd. Wymiana była bardzo interesująca, uczniowie
zdobyli wiele nowych doświadczeń i zawarli nowe przyjaźnie.
Cieszymy się już na nasze następne spotkanie, które odbędzie się w kwietniu 2006 roku w
Neustrelitz.

27-29.09.2006
Dzień Niemiecko - Polski w Neustrelitz
W dniach 27-29 września 2006 uczniowie naszej szkoły mieli okazję odwiedzić Gymnasium
Carolinum z okazji uroczystości podsumowującej dotychczasową współpracę naszych szkół:
Dnia Niemiecko-Polskiego. W wymianie brało udział 18 uczniów z naszej szkoły oraz panie
profesor Romana Doroch i Małgorzata Stuligłowa. Zamieszkaliśmy u rodzin niemieckich, co
było świetną okazją do zintegrowania się i poznania tamtejszej kultury. Podczas
nieoficjalnych wieczornych spotkań mieliśmy również możliwość poznać bliżej naszych
niemieckich gospodarzy, którzy pokazali nam uroki swojego miasta i z którymi mieliśmy
możliwość świetnie się bawić na kręgielni, czy brać udział w wieczornych koncertach w
Neustrelitz.
Nasz pobyt w zaprzyjaźnionym gimnazjum miał jednak przede wszystkim na celu
przygotowanie uroczystości oraz wystawy podsumowującej dotychczasową współpracę
naszych szkół. Dni były więc przepełnione próbami do programu artystycznego, na którym
zaprezentowaliśmy polską kulturę i literaturę. Pod kierunkiem pani M.Stuligłowy
przygotowaliśmy pokazowego poloneza oraz krótką inscenizację teatralną, przedstawiającą
motyw faustowski w literaturze polskiej- "Panią Twardowską" Adama Mickiewicza. Jedna z
uczennic zaprezentowała również w wariacji baletowej swoje umiejętności taneczne.
Natomiast nasi niemieccy koledzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i muzyczne
wykonując brawurowo różnorodne gatunkowo utwory muzyczne.
Obchody Dnia Niemiecko-Polskiego w Neustrelitz miały iście uroczysty charakter. Przybyło
wielu zaproszonych gości zarówno z Niemiec, jak i Polski. Pan Dyrektor Gymnasium
Carolinum Henry Tesch zaprosił również na uroczystość osoby ze świata polityki i kultury,
które zajmują się współpracą między naszymi państwami i regionami. Oczywiście przybyła
również delegacja nauczycieli z naszej szkoły wraz z przedstawicielami dyrekcji: p.dyr. Ewą
Budziach i p.dyr. Elżbietą Krzemieńską.
Wspólnie przygotowana uroczystość była również w Neustrelitz wydarzeniem medialnym i
występy naszych uczniów zostały uwiecznione w regionalnych gazetach oraz telewizji.
Po trzech pełnych wrażeń dniach spędzonych w pięknym miasteczku na Pojezierzu
Meklenburskim wróciliśmy zmęczeni, ale i pełni nowych doświadczeń i szczęśliwi do domu.
13-14.10.2006
Wspólna konferencja szkoleniowa Nauczycieli I LO i Gymnasium Carolinum z Neustrelitz
(Niemcy)
Nauczyciele naszego liceum oraz naszej szkoły partnerskiej z Neustrelitz spotkali się na
wspólnie przygotowanej konferencji szkoleniowej, która odbyła się 13 i 14 października w
Pogorzelicy. Ponad 90 nauczycieli z Niemiec przyjechało najpierw w piątek do naszego
liceum, aby poznać bliżej swoją szkołę partnerską. Po poczęstunku nauczyciele naszego
liceum oraz nasi goście udali się do ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego w Pogorzelicy,
gdzie w godzinach popołudniowych odbyła się pierwsza konferencja. Celem spotkania
nauczycieli polskich i niemieckich była prezentacja swoich szkół, systemów szkolnictwa w
Polsce oraz w Niemczech, przedstawienie najważniejszych ustaw dotyczących edukacji w
Polsce oraz w Meklenburgii Pomorzu Przednim, a także praca w grupach przedmiotowych
celem opracowania wspólnych projektów dotyczących współpracy naszych szkół.

30.11.-3.12.2010r.
W dniach 30.11-3.12.2010 roku gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów z Gymnasium
Carolinum z Neustrelitz. Po powitaniu niemieckich uczniów na Dworcu Głównym w
Szczecinie wspólnie udaliśmy się do szkoły. Na początku oprowadziliśmy naszych gości po
budynku I LO. Następnie przyszedł czas na zaprezentowanie programu spotkania,
przygotowanego przez P. Dorotę Jardzioch i P. Joannę Jarczyk, oraz wzajemne poznanie się
podczas rozmaitych gier i zabaw integracyjnych.
Dzień drugi przeznaczony był na zwiedzanie Szczecina w grupach polsko- niemieckich.
Odbyliśmy także wycieczkę edukacyjną do podziemnego schronu, mieszczącego się pod
dworcem PKP, gdzie wzbogacaliśmy wiedzę dotyczącą II wojny światowej oraz historii
naszego regionu. Po południu uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych na terenie szkoły,
podczas których wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi z celebrowaniem Świąt
Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech.
W trzecim dniu spotkania realizację programu pokrzyżowała nam pogoda. Z powodu
obfitych opadów śniegu nasi opiekunowie zmuszeni byli odwołać wcześniej zaplanowaną
wycieczkę do Kołobrzegu, gdzie mieliśmy zwiedzić Muzeum Oręża Wojskowego oraz
uczestniczyć w warsztatach w fabryce bombek choinkowych. Pozostaliśmy zatem w
Szczecinie. Udaliśmy się w tym dniu m.in. na najlepszy w naszym regionie kryty tor
gokartowy, gdzie współzawodniczyliśmy w jeździe na czas.
Ostatni dzień stanowił podsumowanie polsko- niemieckiej wymiany, które przebiegło w
przyjaznej i radosnej atmosferze. Cieszyliśmy się bardzo na kolejne nasze spotkanie w
czerwcu 2011 roku- tym razem w kraju partnerów.

06-08.06.2011r.
W dniach 06-08.06.2011r. pod opieką P. J. Jarczyk. P. D. Jardzioch i P. E. Moeller
odwiedziliśmy uczniów z Gimnazjum Carolinum w Neustrelitz. Podczas 3-dniowego pobytu w
Niemczech zacieśnialiśmy znajomości nawiązane w Szczecinie. Zwiedziliśmy miasto naszych
partnerów i poznaliśmy ich szkołę. Udaliśmy się również na całodniową wycieczkę do stolicy
kraju związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie- Schwerina. Spotkanie było okazją do
wymiany doświadczeń i rozwijania predyspozycji językowych.

10-12.12.2012r.
W dniach 10-12.12.2012r. 20 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie wraz z P.
Dorotą Jardzioch, P. Joanną Jarczyk i P. Małgorzatą Zalewską przebywało z wizytą w
partnerskiej szkole Gymnasium Carolinum w Neustrelitz. W związku z tym, że spotkanie
odbywało się w okresie przedświątecznym, uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję
zaprezentować tradycje i zwyczaje typowe dla Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w
Niemczech. Był czas na wspólne śpiewanie kolęd, wykonanie własnoręcznie ozdób na choinkę
czy skosztowanie potraw przygotowanych przez niemieckich uczniów.
Podczas drugiego dnia pobytu w Niemczech odbył się wspólny wyjazd do miasta Schwerinstolicy kraju związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie. Uczestnicy zwiedzili siedzibę
tamtejszego Parlamentu (Landtag) oraz spotkali się z przedstawicielem jednego z ugrupowań
politycznych, wchodzącego w skład Landtagu. Następnie wszyscy mieli okazję spędzić czas na
tradycyjnym niemieckim rynku bożonarodzeniowym Weihnachtsmarkt.
W ostatnim dniu odbywały się zajęcia dydaktyczne i integracyjne.
Spotkanie polsko-niemieckie umożliwiło uczniom wymianę dotychczasowych, jak również
zdobycie wielu nowych doświadczeń. Ponadto zaowocowało nowymi znajomościami i
przyjaźniami.
22-24.04.2013r.
Od 22.04. do 24.04.2013r. przyjmowaliśmy w naszej szkole pod opieką P. Joanny Jarczyk i P.
Doroty Jardzioch 20-osobową grupę niemieckich uczniów z Gymnasium Carolinum z
Neustrelitz, u których gościliśmy w grudniu 2012r. Spotkanie przebiegało pod hasłem:
"Kultura łączy narody". W pierwszym dniu podzieleni zostaliśmy na polsko- niemieckie
grupy robocze i otrzymaliśmy zadania obejmujące dziedziny : fotografia, film, teatr oraz
rysunek, nad realizacją których mieliśmy pracować podczas trwania całego przedsięwzięcia.
Następnie pokazaliśmy naszym niemieckim partnerom osobliwości miasta Szczecin oraz
odbyliśmy rejs statkiem po porcie i jeziorze Dąbie.
Drugi dzień spędziliśmy na wycieczce do Wolina, gdzie zwiedziliśmy Skansen Słowian i
Wikingów oraz uczestniczyliśmy w warsztatach, podczas których m.in. lepiliśmy z gliny,
produkowaliśmy filc, pisaliśmy gęsimi piórami, odbyliśmy musztrę średniowieczną czy
strzelaliśmy z łuku. Śmiechu było co nie miara... Pobyt w Wolinie zakończyliśmy wspólnym
pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Z Wolina pojechaliśmy jeszcze do Międzyzdrojów.
Trzeci dzień naszego spotkania przeznaczony był na przygotowanie i przedstawienie w
grupach międzynarodowych prezentacji- sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.
Po trzech pełnych wrażeń dniach nadszedł czas rozstania... Spotkanie z naszymi niemieckimi
partnerami było dla nas bogatym doświadczeniem i okazją do doskonalenia umiejętności
językowych.
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