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Co drugi rok Sickingen-Gymnasium Landstuhl organizuje wymianę studentów ze szkołą 

partnerską w Polsce w Kętach. W tym roku ponownie 23 uczniów zdecydowało się spojrzeć 

na sąsiedni kraj zwykłych Europejczyków. Wymiana odbyła się od poniedziałku 3 czerwca 

2019 r. Do soboty 8 czerwca 2019 r. Program dzienny zorganizował szkołę wymiany, 

uczniowie mieszkali z rodzinami goszczącymi, gdzie sami studenci wymiany przyjadą do nas 

we wrześniu (9.-14.09.19). 3 czerwca o 4:50 rano 21 uczniów i 3 uczniów spotkało się z 

towarzyszącymi nauczycielami, Knutem Böhlke i dyrektorką Andreą Meiswinkel przed 

Stadthalle. O 5:00 rozpoczął się 16-godzinny przejazd autobusem. Jako rozrywka podczas 

długiej jazdy oglądano filmy, ludzie rozmawiali i dużo spali. Przerwy i fast foody były często 

podejmowane w przerwach i szybko stało się jasne w polskim Burger Kingu, że w Polsce 

towary są znacznie tańsze. Wreszcie przyjechaliśmy trochę późno o 21:00 w polskiej szkole, 

gdzie zostaliśmy powitani bardzo serdecznie. Po raz pierwszy udało nam się osobiście poznać 

naszych partnerów wymiany i mieliśmy okazję wymieniać z nimi poglądy w mediach 

społecznościowych z wyprzedzeniem, podczas naszego zlecenia partnerskiego. Drugiego dnia 

spotkaliśmy się rano o godzinie 9:00 w szkole i raz odwiedziliśmy polską szkołę. Następnie 

udaliśmy się na wspólną wycieczkę do Porąbki do elektrowni wodnej Zar. Trzeciego dnia 

spotkaliśmy się wczesnym rankiem o 8:00 i pojechaliśmy do Ogrodzieńca i Ojcowa na Jurze 

Kraków -Tschenstochau. Tutaj skupiono się na wędrówkach i wymianie z polskimi 

studentami. Osobiście, turystyka była świetną zabawą przy dobrej pogodzie i widok był 

naprawdę świetny. O godzinie 16:00 w hotelu Jerzmanowice był obiad. Tutaj szkoła wymiany 

naprawdę nie uratowała, co sprawiło, że kolorowy wieczór i noc stały się niezapomnianym 



przeżyciem. Na barwny wieczór niemieccy i polscy uczniowie myśleli o takich grach 

„polowanie na padlinożerców”, śpiewanie piosenek lub nauczanie tradycyjnych tańców. 

Uważam za szczególnie fajne, że pani Meiswinkel i pan Böhlke zawsze dobrze się bawili. 

W czwartek 6 czerwca pojechaliśmy do Krakowa, aby odwiedzić Stare Miasto i odwiedzić 

żydowską dzielnicę Kazimierz. Miasto było niewiarygodnie piękne i było bardzo interesujące i 

pouczające, aby dowiedzieć się więcej o historii Żydów podczas narodowego socjalizmu. 

W piątki pojechaliśmy do Oświęcimia i zwiedziliśmy Muzeum Auschwitz i Auschwitz-

Birkenau. Tego dnia nie można określić jako pięknego, ale był bardzo pouczający i cieszę się, 

że odbyliśmy podróż do Auschwitz. Niezbędne jest poznanie historii jego kraju, ale 

poruszanie się po salach, w których za szklanymi szybami leżą niewyobrażalne ilości 

strzępionych włosów od zamordowanych Żydów, było bardzo emocjonalne i szokujące. 

Po tej wycieczce mieliśmy okazję wymienić nasze uczucia i myśli oraz zadawać pytania w 

niemiecko-polskim miejscu spotkań. Następnie próbowaliśmy w małych grupach znaleźć 

odpowiedzi na te pytania. 

Ostatniego dnia, w sobotę, 8 czerwca, spędziliśmy dzień z naszymi rodzinami goszczącymi. 

Niektórzy byli w parku wodnym, inni w mieście, inni w muzeum. 

O 16:00 spotkaliśmy się ponownie w szkole do adopcji. Podróż powrotna odbyła się w nocy, 

a ponieważ każdy uczeń miał około 2 miejsc dostępnych, nie było zbyt niewygodnie znaleźć 

trochę snu. 

Ogólnie rzecz biorąc, wymiana Polska była wspaniałym doświadczeniem, które polecam 

każdemu. Osobiście nie chcę brać udziału w wymianach, ponieważ po prostu nie lubię żyć z 

dziwnymi rodzinami. Ale Polacy to tacy mili i gościnni ludzie, do których wróciłbym w każdej 

chwili. 

Ponadto uważam, że bardzo ważne jest utrzymywanie relacji z ludźmi w naszych krajach 

sąsiadujących, zwłaszcza w Polsce, i Aby przyjrzeć się uważnie Auschwitz. 

Studenci od klasy 9 do 11 mogą uczestniczyć w polskiej wymianie, także kilka razy. Chciałbym 

znowu jeździć, ale nie mogę, bo podróż jest tylko co dwa lata. Dlatego powinieneś wcześnie 

zdecydować się na udział i nie przegap okazji do spędzenia ekscytującego tygodnia ze 

wspaniałymi ludźmi. 

 


