W ramach współpracy międzynarodowej
odbyła się już po raz trzeci

w dniach 11.09 - 17.09.2017r.

wymiana młodzieży - między Naszą szkołą, a

Katolicką Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kartuzach oraz zaprzyjaźnioną
od paru lat szkołą z niemieckiej miejscowości Hamm.

Temat przewodni brzmiał „Razem dla Europy”
Przyjechało 15 osób wraz z opiekunami - pani Elke von Louders ( jest z
nami co roku) oraz pani Carmen.
Od poniedziałku do piątku gościliśmy wszyscy w Domu Pojednania i Spotkań w
Gdańsku, gdzie mięliśmy okazję bliżej się poznać. Realizowaliśmy ciekawy i pełen
wrażeń program.
Każdy dzień zaczynaliśmy od pysznego śniadania oraz gier integracyjnych.
Dzięki tym

wspólnym grom integracyjnym i edukacyjnym, prowadzonym przez

nauczycieli z Niemiec i Polski, młodzież obu krajów pokonała wszelkie bariery i
bardzo się zaprzyjaźniła. Następnie spędzaliśmy intensywnie każdy dzień.
Zwiedziliśmy nie tylko miasto Gdańsk i Sopot, ale również byliśmy m.in. w
Muzeum II Wojny Światowej i na kręglach. Odbyliśmy także kurs udzielenia
pierwszej pomocy oraz zajęcia z „pokoloruj świat w wzory kaszubskie”.
Aby upamiętnić chwile, które spędzaliśmy razem, zostaliśmy podzieleni na
polsko-niemieckie grupy. Każda z grup opisywała swój dzien. Efekty swoich prac
przedstawiliśmy w postaci prezentacji multimedialnych i plakatów.
W piątek był czas na to, aby móc pochwalić się naszymi pięknymi szkołami,
dlatego w ten dzień udaliśmy się do Żukowa, a potem do Kartuz. W Kartuzach
mieliśmy jeszcze ważne spotkanie z włodarzami miasta.
O godz. 17.00 spotkaliśmy się wszyscy wraz z rodzicami oraz Dyrekcją Naszych
szkół, aby wspólnie spędzić miły wieczór.
Raz jeszcze wspominaliśmy cały tydzień poczym udaliśmy się na poczęstunek
przygotowany przez naszych rodziców.

Ostatnie dwa dni gościliśmy niemiecką młodzież u siebie w domach, a w niedzielę
o 4.10 w nocy żegnaliśmy się wszyscy na lotnisku i obiecaliśmy sobie, iż w na
pewno raz jeszcze się zobaczymy. Ponowne spotkanie odbędzie się w kwietniu
2018 roku, lecz tym razem w Niemczech.

Es war toll und es hat uns viel Freude gemacht J J J

