„MERRY NIXMAS“
udział w trójstronnym
polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie bożonarodzeniowym
W dniach 2-9 grudnia 2017 r. grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Łańcucie pod opieką pani Małgorzaty Nowak wyjechała na wymianę uczniowską
do niemieckiej miejscowości Gersheim. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro
uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce języka niemieckiego - Marta
Kosior, Oliwia Panek, Bartosz Maziarz i Roch Pelc z klasy 3b oraz Aleksandra Bożek
i Jakub Urban z klasy 2a. W przedsięwzięciu wzięli także udział uczniowie ze Szkoły
nr 8 we Lwowie, 1 Liceum w Łańcucie oraz Liceum Schengen w Perl.
Szczęśliwcy przez siedem dni mieszkali w Spohns Haus - OśrodkuEdukacji
Ekologicznej w Gersheim w Kraju Saary, prowadzonym przez Polaka, pana doktora
Jerzego Węgrzynowskiego. Gospodarz po powitaniu gości przedstawił kilka zasad
obowiązujących w placówce oraz zachęcił młodzież do bycia ,,eko'', czyli
restrykcyjnego sortowania odpadów oraz oszczędzania prądu i wody.
W kolejnym dniu do Gersheim zawitali uczniowie z Niemiec i Luksemburga,
dzięki czemu mogły odbyć się zajęcia integracyjne w trójnarodowych grupach
prowadzone przez wolontariuszkę z Ukrainy Marinę i pracującą w ośrodku pedagog
Sarę. Uczestnicy zostali szczegółowo zapoznani z planem na najbliższe dni, który
skupiał się wokół tradycji świątecznych trzech europejskich krajów. Uczniowie
z poszczególnych państw przedstawili tradycje adwentowe oraz bożonarodzeniowe
wyniesione z rodzinnych domów, a także obejrzeli prezentacje dotyczące szkół
biorących udział w wymianie. Następnego dnia uczestnicy dyskutowali na temat
wagi wykorzystywania surowców wtórnych, pracowali w grupach oraz poznali
sposoby na przygotowanie podarunku z pozornie nieużytecznych odpadów.
Środa była dniem ekscytującym z uwagi na wycieczkę do Strassburga,
przepięknego dwukulturowego miasta ze słynną katedrą, wizytę w Parlamencie
Europejski oraz na jarmarku bożonarodzeniowy. Uczniowie dowiedzieli się co nieco

na temat pracy Europarlamentu oraz przebiegu obrad. Na czwartek zaplanowana
została wspólna wilgilia oraz kolędowanie, więc już od rana czuć było niemałe
podekscytowanie. Wcześniej jednak zwrócono uwagę na problem konsumpcjonizmu
w święta. Dzięki pani ekolog Sylvii Lechner, która poprowadziła zajęcia na temat
,,Czas zamiast rzeczy'', młodzież mogła uświadomić sobie, co tak naprawdę jest
w życiu ważne. Po tak cennej lekcji przedstawiciele każdego kraju dzielili się częścią
swojej kultury, prezentując kolędy oraz życzenia w ojczystym języku. Uroczystość tę
uświetnił swoją obecnością pan Hans Bollinger, założyciel i były długoletni dyrektor
goszczącej nas placówki. Po wszystkich wystąpieniach zasiedliśmy do wigilijnego
stołu, na którym nie mogło zabraknąć własnoręcznie zrobionych pierogów, wspólnie
upieczonych i udekorowanych pierniczków oraz różnych niemieckich specjałów.
W piątek, tuż przed powrotem w rodzinne strony, młodzież zwiedziła liceum w Perl najnowocześniejszą szkołę w Unii Europejskiej, a następnie udała się na jarmark
świąteczny w Saarbrücken. Trudno było rozstać się z nowo poznanymi koleżankami
i kolegami, ale czas pożegnań był nieunikniony.
Grupa uczestników z naszego gimnazjum dziękuje Pani Dyrektor Annie
Jęczalik-Jabłońskiej za umożliwienie wyjazdu do Niemiec w ramach wymiany
uczniowskiej oraz nauczycielkom: Sylwii Wojnar, Grażynie Witowskiej i Agnieszce
Słysz za przygotowanie artystycznego programu bożonarodzeniowego.
Wrażeniami z pobytu w Spohns Haus podzielili się uczestnicy wyjazdu:
pani Małgorzata Nowak, Aleksandra Bożek oraz Roch Pelc, który był naszym
fotografem.

