Spotkania
Wymiana szkolna pomiędzy Gimnazjum nr 2 w Ełku i Integrierte Gesamtschule Halle
W dniach 11-16 września 2016r. 23 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Ełku brało udział w
wymianie międzyszkolnej z Integrierte Gesamtschule z Halle. Był to już drugi etap wymiany, w
którym polscy uczniowie pojechali z rewizytą do swoich niemieckich kolegów i koleżanek. W
kwietniu 2016r. gościli grupę uczniów z Niemiec.
Podczas kwietniowego pobytu w Ełku jak i pobytu w Halle uczniowie z Polski i Niemiec pracowali
nad powstaniem słownika obrazkowego do opowiadania "Krótka historia miłosna" Siegfrieda
Lenza ze zbioru opowiadań "Słodkie Sulejki" (niem. “So zärtlich war Suleyken”). Inspiracją do
powstania słownika był sam autor S. Lenz, znakomity niemiecki pisarz, urodzony w Ełku (wówczas
niemiecki Lyck).
W Halle polska młodzież zwiedzała szkołę, uczestniczyła w zajęciach takich jak: matematyka,
angielski, geografia czy chemia. Wymiana to nie tylko praca i zajęcia dydaktyczne, ale również
wspólne spędzanie wolnego czasu i wzajemne poznawanie się. Miasto rodzinne niemieckiego
kompozytora Georga Friedricha Händla okazało się interesującym miejscem dla młodych ełczan.
Uczniowie zwiedzili w Halle najstarszą niemiecką fabrykę czekolady "Halloren" oraz malowniczo
usytuowany ogród zoologiczny. Uczniom podobała się również wycieczka do Lipska, największego
miasta Saksonii.
Ełccy gimnazjaliści mieszkali u swoich niemieckich kolegów i koleżanek i przez kilka dni mieli
okazję uczestniczyć w ich codziennym życiu.
"W szkole możemy godzinami opowiadać o potrzebie poznania innych kultur i walczyć ze
stereotypami, jednak te kilkudniowe spotkania młodzieży są najbardziej efektywną metodą
usuwania wszelkich uprzedzeń i pokonania barier językowych” - mówi Anna Gajewska, jedna z
nauczycielek uczestniczących w wymianie.
Ta wymiana jest początkiem współpracy Gimnazjum nr 2 z Integrierte Gesamtschule z Halle.
Mamy już plany na kolejne dwa lata. Chcemy zaangażować do współpracy kolejne roczniki
gimnazjalistów. W czerwcu 2017r. do Gimnazjum nr 2 w Ełku przyjedzie kolejna grupa uczniów z
Halle, a polscy uczniowie pojadą z rewizytą do Niemiec we wrześniu 2017r.
Wymiana szkolna jest współfinansowana z funduszy Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
Bez pomocy tej instytucji organizacja wymiany byłaby niezwykle trudna.
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