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W trakcie całego roku poprzedzającego przyjazd naszych gości z Niemiec i Irlandii Północnej czyniliśmy 
przygotowania  do  ostatniego  etapu  wymiany.  Opracowany  przez  nas  program  trójstronnego  spotkania 
w Polsce został zaakceptowany przez opiekunów grupy irlandzkiej  i  niemieckiej,  którzy przylecieli  do nas 
na początku marca 2002 roku i wzięli udział w zorganizowanym przez nas seminarium przygotowawczym. 
Patricia była już wcześniej wielokrotnie w Polsce, natomiast dla Mary, Briana i towarzyszącego im Michaela 
Robinsona, była to pierwsza w życiu wizyta  w naszym kraju. Zostały tylko cztery miesiące do ich ponownego 
przyjazdu,  tym  razem  już  wraz  z  młodzieżą.  Ten  czas  poświecony  był  intensywnym  przygotowaniom, 
w których pomagała nam  pani Aneta Gawron, nauczycielka języka angielskiego.

        
Pierwszego  sierpnia  2002  roku  czekaliśmy 

na naszych gości na lotnisku  w Balicach. Byliśmy 
bardzo  podekscytowani  i  jednocześnie  szczęśliwi, 
gdy  już  w  komplecie  wyruszyliśmy  autokarem 
w stronę  Zawiercia.   W  drugim  dniu  pobytu  cała 
grupa zwiedziła Kraków i  kopalnię soli w Wieliczce. 
Stamtąd  wyruszyliśmy  do  Zakopanego,  gdzie 
spędziliśmy dwa dni. 

         Chcieliśmy pokazać naszym gościom coś z 
folkloru góralskiego. 

      Nie  przypuszczaliśmy  nawet,  że  występ 
zakopiańskiej  kapeli  przerodzi  się  w  świetną 
zabawę pełną tańca i świetnego humoru. 

        Zakopane wraz  z  pięknym widokiem Tatr 
bardzo podobało się naszym gościom a dodatkową 
atrakcją  była  wycieczka  w  Pieniny  i  spływ 
Dunajcem.

  W  bloku  edukacyjnym  zaplanowaliśmy 
realizację tematów związanych z okresem II Wojny 
Światowej  i  okupacji.   Uczniowie  przygotowywani 
byli  do wizyty  w Muzeum    w Oświęcimiu przez 
swoich opiekunów. Zwiedzanie miejsc zagłady było 
dla uczestników bolesnym przeżyciem. 

          Potem była jeszcze praca na rzecz Muzeum 
a także udział  w  seminarium i  warsztatach,  które 
dostarczyły  młodzieży  niemieckiej  i  irlandzkiej 
wiedzy  na  temat  okresu  panowania  nazizmu, 
tragedii milionów ludzi, którzy  byli ofiarami obozów 
koncentracyjnych  w  tak  niedalekiej  przeszłości, 
w środku Europy.

Sąsiedztwo  Zawiercia  z  malowniczymi 
zakątkami  Jury  Krakowsko-Częstochowskiej  oraz 
wspaniała  pogoda sprzyjała  nam podczas  pieszej 
wędrówki   w okolicach góry Zborów i wspinaczki 
skałkowej. 

     Pokazaliśmy   naszym  gościom  Warszawę 
i  Częstochowę.  Podczas  spotkania  w  Starostwie 
Powiatowym  z  przedstawicielami  lokalnych  władz 
młodzież  miała  okazję  podzielić  się  swoimi 
wrażeniami na temat pobytu w Polsce.

      Następnego dnia bawiliśmy się wyśmienicie 
w  dyskotece,  a  ostatnie  popołudnie  i  wieczór 
poświęcony był  tradycyjnie  prezentacji  programów 
artystycznych  grupy  polskiej,  niemieckiej 
i irlandzkiej.   

Żegnaliśmy się  na  lotnisku  w  Balicach.  Na 
twarzach  uczestników  wymiany  pojawiały  się  łzy, 
słychać  było  ostatnie  słowa  pożegnania 
i  zapewnień,  że  na  pewno  jeszcze  kiedyś  się 
spotkamy.  Najpierw  odleciała  grupa  irlandzka 
a potem niemiecka. 

Wracaliśmy do Zawiercia    i rozmawialiśmy 
o ostatnich dziesięciu dniach, które były dla nas - 
organizatorów  wymiany,  jak  również  dla  uczniów 
naszej szkoły swoistym sprawdzianem. W  trakcie 
przygotowań  przez  cały  czas towarzyszyły nam 
obawy,   że  nie  będziemy  w  stanie  zaoferować 
naszym gościom tego, czego sami doświadczyliśmy 
podczas  pobytu   w  Niemczech   i  Irlandii,  gdzie 
spotkaliśmy się  z bardzo serdecznym przyjęciem 
i  realizowaliśmy  bardzo  bogaty,  interesujący 
program.  Teraz  już  wiemy,  że  nasze  obawy  były 
zupełnie niepotrzebne  i   nasi goście powrócili  do 
swoich krajów zadowoleni  z  tego wszystkiego,  co 
mogli  tutaj  zobaczyć  i  przeżyć.  Uczestniczenie 
w wymianie było  dla  nich lekcją  wiedzy o Polsce 
i  możliwością  wyrobienia  własnej  opinii  na  temat 
naszego kraju. Odrębności kulturowe budzą często 
niezrozumienie  a  nawet  niechęć  i  nietolerancję. 
Podczas  międzynarodowych  spotkań  okazuje  się, 
że  więcej  jest  jednak  tych  sfer  życia  w  których 
zachowujemy  się  podobnie  i  reprezentujemy 
podobne wartości bez względu na to czy jesteśmy 
Polakami, Niemcami czy Irlandczykami. 

Uczestnicy wymiany z naszej szkoły: Marcin 
Adamski, Witold Adamski, Ewa Czech, Agata 
Cholewka,  Anna  Gawlicka,  Katarzyna 
Kałuża,  Katarzyna  Kędziora,  Małgorzata 
Kucharczyk,  Karolina  Mugeńska,  Joanna 
Pawlikiewicz,  Magdalena  Picheta,  Piotr 
Rodak, Anna Rok, Daria Rok, Lech Wodecki. 

Organizatorzy i opiekunowie wymiany: 
dyr.  Stanisław Pawlikiewicz,  Danuta Malec, 
Aneta Gawron.    

  

Opracowała Danauta Malec
  

                                    


