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„Razem

w Europie. Jeden
cel.”
czyli
jak realizowaliśmy
projekt
polsko - niemiecki
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Wizyta w Heilbad Heiligenstadt
X
W kolejnym dniu pobytu na wymianie polsko - niemieckiej odwiedziliśmy
miasto Heilbad Heiligenstadt. Jest to uzdrowiskowe miasto powiatowe w Niemczech,
w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Eichsfeld. Leży na pograniczu
trzech niemieckich krajów związkowych: Hesji, Dolnej Saksonii oraz Turyngii,
zaledwie 14 km od trójstyku.
Nasza
kilkudziestoosobowa
grupa
polskiej
młodzieży
wraz
z opiekunami przyjechała do tego miasta, by zacieśnić więzi przyjaźni
z niemieckimi rówieśnikami .
W pierwszym dniu odwiedzin w Heilbad Heiligenstadt serdecznie powitał nas
Dirk Moll, burmistrz tego pięknego miasta. Po powitaniu i dłuższej wymianie zdań
między
dyrektorem
naszej
szkoły,
Panem
Markiem
Idzikiem
i burmistrzem przystąpiliśmy do działania.
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwszy team miał za zadanie pracować
przy kalendarzu w
którym zamieściliśmy
najważniejsze
wydarzenia
w naszym życiu i najistotniejsze fakty w historii Polski. W tym czasie druga grupa
zdobywała mini park linowy w którym liczyła się współpraca.
Po obiedzie mieliśmy czas wolny ,podczas którego integrowaliśmy się grając
w piłkę nożną i siatkówkę. Potem przyszedł czas na podsumowanie wspólnej pracy
i spędzonego czasu.
Do tego miasta wróciliśmy jeszcze w ostatni dzień pobytu
w Niemczech, by podsumować cały projekt polsko - niemiecki. Zaprezentowaliśmy
się w tańcu belgijskim w wykonaniu wszystkich uczestników projektu. Powrót do tej
miejscowości był dla nas przyjemnością, a miasto Heilbad Heiligenstadt będziemy
wspominać z wielkim sentymentem.

Nikola Puskarczyk
Zuzanna Lelit
Kl. 7a
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Wspomnień czar…
X

Na początku miałam mieszane uczucia co do wyjazdu….. poza tym jechałam na
tę wymianę po raz pierwszy … Obawiałam się, że mogę nie polubić się z młodzieżą
niemiecką biorącą udział w projekcie. Szczerze? Gdy tylko wyszłam z autobusu
wszystkie moje wątpliwości zniknęły w mgnieniu oka. Ludzie byli bardzo mili od
samego początku. Przez pierwsze dni, byliśmy w niewielkim miasteczku i przez cały
ten czas braliśmy udział w zabawach integracyjnych, dzięki czemu lepiej się
poznaliśmy.
Potem przyszedł czas na stolicę Niemiec czyli Berlin, Moje wyobrażenie tego
miasta było całkiem inne, ale nie zawiodłam się ani trochę. Pewnego dnia wsiedliśmy
do pociągu i pojechaliśmy do centrum tego cudownego miasta i po prostu
spacerowaliśmy przy najważniejszych zabytkach oraz świetnie się bawiliśmy. Nawet
jazda autobusem należała do tej przyjemnej części wyjazdu. Wszyscy siedzieliśmy
razem i cały rozmawialiśmy, było przy tym dużo śmiechu, przez co droga mijała dużo
szybciej niż powinna.
Przedostatni dzień był już mimo wszystko trochę smutniejszy, bo byliśmy
świadomi, że następnego dnia rano będziemy się żegnać. Pomimo tego, tamten
wieczór był niesamowity.
Ale poranek był już bardzo smutny bo pożegnania nadszedł czas …
Po schowaniu ostatnich rzeczy do walizek, zanieśliśmy je do autobusu,
a chwilę później musieliśmy się żegnać. Nie ukrywam było to bardzo trudne, dużo
osób płakało i myślę, że nie było osoby, której nie byłoby smutno bo przecież bardzo
zżyliśmy się w ciągu tamtych kilku dni. Niełatwo było po tylu wspaniale spędzonych
wspólnie chwilach tak po prostu wrócić do swoich domów. To było naprawdę trudne,
bardzo trudne, a świadomość, że możemy niektórych nigdy więcej nie spotkać
potęgowała cały smutek. Jednak gdy dotarłam już zmęczona po trudach podróży do
własnego domu, wspominając tamten czas, byłam szczęśliwa, że mogłam poznać tylu
przyjaciół i spędzić z nimi piękne chwile. Nigdy nie zapomnę tego wyjazdu, ani
tamtych ludzi…

Wiktoria Wolska
Kl. 3b
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ŻYJEMY RAZEM W RÓŻNORODNYM ŚWIECIE
X
To tytuł projektu realizowanego przez uczniów Samorządowego Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 2 w Chełmku z partnerem niemieckim Villą Lampe, w ramach realizowanego
przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Poczdamie, konkursu o Polsko –
Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Motto przyświecające tym działaniom brzmi: „Razem w Europie.
Jeden cel.”
Nasza szkoła znalazła się w ścisłym finale konkursu, którego głównym celem jest
zorganizowanie spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z różnorodnością kulturową,
religijną, światopoglądową i językową. Honorowy patronat nad tymi działaniami objęła Minister
Edukacji Narodowej.
W dniach od 23 do 29 marca 2018 roku, na terenie Turyngii i Branderburgii,
w Beinrode, Leinefelde – Worbis, Heilbad Heiligenstadt i Berlinie młodzież realizowała projektowe
zadania. W początkowej fazie były to zabawy integracyjne, które usprawniały komunikowanie się.
Pokonywanie toru przeszkód i transportowanie piłeczki wymagało współpracy mieszanych grup.
Ważnym produktem projektu będzie wspólnie przygotowany kalendarz ważnych dat dla każdego
uczestnika projektu. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje językowe. Trzydniowy pobyt
w Berlinie pozwolił na poznanie historii stolicy Niemiec, oglądnięcie ważnych zabytków: Bramy
Brandenburskiej, Reichstagu, Uniwersytetu Humboldta. Dużo czasu poświęcono na zwiedzanie
Bundestagu i zapoznanie się z charakterem pracy niemieckich posłów i urzędu kanclerskiego.
W podsumowaniu projektu ustalono, że różnorodność (Vielfalt) kultur, poglądów, religii,
zwyczajów i obyczajów jest bogactwem z którego należy umiejętnie korzystać. Przytoczony został
przykład Unii Europejskiej, która tak właśnie funkcjonuje. „Dzielmy się tym, co dobre.
Poprawiajmy to, co złe. Przełamujmy stereotypy. Walczmy z ksenofobią” – to projektowe przesłanie
płynące z serc i umysłów młodych ludzi.
Wyjazd do Turyngii był także okazją do odwiedzenia partnerskiego miasta. Współpraca
Gminy Chełmek z Leinefelde – Worbis trwa od 2007 roku. Burmistrz Dirk Moll, podczas spotkania
z uczestnikami projektu, scharakteryzował podlegający mu samorząd i zaprosił wszystkich
uczestników projektu do skorzystania z nowoczesnej pływalni, którą licznie odwiedziliśmy, aby się
zrelaksować i odpocząć.
Rozstrzygniecie konkursu o Polsko - Niemiecką Nagrodę Młodzieży nastąpi w styczniu 2019
roku. Obie strony zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę finansową po 3000 euro. Mamy
nadzieję, że będzie to nasz projekt, choć sam udział w finale jest już dużym sukcesem.
Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyło 21 osób. Opiekę merytoryczną sprawowali: Ewa
Pilch, Renata Księżarczyk i Marek Idzik. Projekt uzyskał dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej
Współpracy Młodzieży z siedzibą w Poczdamie.

Marek Idzik,
Dyrektor SZSP nr 2
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Wizyta w Parlamencie
X

W dniach 26 marca 2018 roku uczniowie Samorządowego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, biorąc

udział w projekcie polsko-

niemieckim, zawitali do Berlina i odwiedzili to bardzo interesujące miejsce.

Uczestnicy

wymiany

mieli

okazję

bowiem

zwiedzić

Parlament

w Berlinie, który od 1999 roku jest siedzibą Bundestagu. Od 1994 roku jest też
miejscem obrad Zgromadzenia Federalnego, które odbywa się co pięć lat w celu
wyboru prezydenta Niemiec. Budynek został zbudowany w latach 1884–1894 według
projektu Paula Wallota – niemieckiego architekta i przedstawiciela neorenesansu. Do
1918 roku obradował w nim parlament II Rzeszy Niemieckiej. W latach 1919–1933
odbywały się tu posiedzenia parlamentu Republiki Weimarskiej. Gmach doznał
poważnych uszkodzeń wskutek pożaru w 1933r. oraz w wyniku działań wojennych.
Został odbudowany w zmodernizowanej formie w latach 60. XX wieku przez Paula
Baumgartena i przebudowany po zjednoczeniu Niemiec w latach 1991–1999.
Bundestag jest jednym z symboli Berlina. Jego mury były przez dwa stulecia niemymi
świadkami zmieniających się ustrojów państwa niemieckiego - Cesarstwa, Republiki
Weimarskiej, III Rzeszy, Berlina podzielonego murem i w końcu ponownie
zjednoczonych Niemiec.

Uczestnicy wymiany poświęcili dużo czasu na zwiedzanie tego ogromnego
zabytku i zapoznanie się z charakterem pracy niemieckich posłów i urzędu
kanclerskiego. Odwiedzając to miejsce można było poczuć klimat toczących się tam
obrad i poczuć ważkość podejmowanych politycznych decyzji. Tu przecież zasiada
Angela Merkel, która piastuje stanowisko Kanclerza Niemiec. Ta wizyta
w parlamencie była dla nas nowym i ciekawym doświadczeniem.

Natalia Mikulska
Kl. 3 a
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Co dał mi projekt?
X

Biorąc udział w projekcie poszerzyliśmy swoją wiedzę i swoje
doświadczenie. Myślę, że każdy powinien wziąć udział w takiej wymianie,
aby przekonał się, że XXI wiek nie powinien już dłużej żyć stereotypami. Aby
każdy z nas, a szczególnie uczniowie, którzy nie wzięli udział w projekcie
mogli poznać cele wymiany polsko niemieckiej przybliżę je teraz uczniom.
Przedstawienie tych pojęć wcale nie jest przypadkowe. Każdy z nas
powinien mieć ogólne rozeznanie czym są; rasizm, ksenofobia, dyskryminacja
itd. Żyjemy w świecie, gdzie żadne z wyżej wymienionych nie jest nam obce,
gdzie jest wiele niesprawiedliwości. Jesteśmy tu po to, aby nie dopuścić do
takich zachować jak np. dyskryminacja ze względu na kolor skóry, czy wiarę.

Równość: stan, w którym ludzie są równi. Oznacza to, że żadna
jednostka nie jest więcej warta od drugiej, bez względu na pochodzenie czy
status społeczny. Oczywiście, nie oznacza to, że wszyscy są czy powinni być
identyczni, ale że mają te same prawa i równe szanse rozwoju w pracy
i edukacji, zależne tylko od ich własnych starań.

Tolerancja:

oznacza
poszanowanie
i
akceptowanie
różnorodnych kultur i sposobów bycia. Tolerancja to stan harmonii przy
jednoczesnej różnorodności. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości,
komunikacji, wolności myśli i słowa. Tolerancja oznacza, że możesz być sobą,
jednocześnie nie narzucając niczego innym. Nietolerancja: brak szacunku dla
cudzych praktyk lub przekonań. Objawia się w niedopuszczaniu zachowań
czy poglądów różnych od własnych.

Uprzedzenie:

jeśli wyrabiasz sobie opinię o nieznanej ci
osobie na podstawie domniemanych cech grupy społecznej, do której ona
należy, wtedy jesteś uprzedzony. Uprzedzenia to złożone zbiory przesądów,
formułowane i przyjmowane za prawdę bez udowodnienia ich prawdziwości.
Jeśli stają się stałym elementem czyichś przekonań, nazywane są
stereotypami. Kiedy ktoś jest uprzedzony, będzie skłonny dostrzegać tylko te
cechy, które potwierdzają jego poglądy i wzmacniają jego uprzedzenia.

Wiktoria Wilczak
Kl 3 a
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Co dał mi projekt?
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ciąg dalszy…

Dyskryminacja: to ocenianie innej osoby i negatywne jej
napiętnowanie na podstawie takich cech, jak kolor skóry, płeć, orientacja
seksualna, narodowość, status społeczny, pochodzenie etniczne, itd. Ksenofobia: w sensie dosłownym ksenofobia to lęk przed obcymi. Oznacza
wrogość wobec ludzi pochodzących z innych krajów lub grup etnicznych oraz
brak szacunku dla ich tradycji i kultur.

Rasizm: pogląd, że ktoś może być lepszy od innych z powodu
przynależenia do pewnej rasy. Rasiści definiują rasę jako grupę ludzi
o wspólnym pochodzeniu. Rozróżniają rasy na podstawie cech fizycznych,
takich jak kolor skóry. Prawda est jednak taka, że nie ma zasadniczych różnic
między rasami, a w każdym razie takich, które mogłyby mieć jakieś
znaczenie. Ostatnie badania wykazują, że rasa jest pojęciem wyobrażonym
i nie ma większych naukowych podstaw na gruncie biologii. Pojęcie rasizmu
jest też używane na określenie obraźliwych czy agresywnych zachowań
względem członków tak zwanych "ras niższych".

Uchodźca: osoba, która przenosi się do innego kraju w obliczu
zagrożenia lub prześladowań. Czasami uchodźcami nazywa się też osoby
szukające azylu, którym przyznano status uchodźcy, a czasami wszystkie
osoby zmuszone przez okoliczności do ucieczki. Różnica między tymi
pojęciami jest polityczna, nie językowa. Czasem mówi się też
o uchodźcach z przyczyn ekonomicznych - nędzy, wyzysku czy głodu.
Biorąca udział w projekcie młodzież miała okazje poznać na własnej skórze
czym w prawdziwym świecie są te wszystkie definicje. Przekonaliśmy się, że
nie są one tylko pustymi słowami, a za każdą z nich kryje się ogromna,
niepojęta przez nas ilość ludzi, dla których stały się one już codziennością.
Ludzi, którzy żyją w strachu przed wyjściem z domu i pokazaniem się
w jakimkolwiek miejscu, gdyż zdają sobie sprawę jaki może mieć to skutek
jeśli trafią na niewłaściwą osobę.
Mieliśmy możliwość poznać osobiście dwójkę uchodźców, którzy z całą
pewnością nie są przykładami stereotypowego myślenia o ludziach
z Syrii, jak i każdej innej narodowości. Tydzień spędzony
w Niemczech z pewnością w jakiś sposób zmienił nas i nasze nastawienie do
świata, innych ludzi i rzeczy, z którymi nie stykamy się na co dzień. Teraz
wiemy, że nie musimy się bać. Oczywiście zawsze trzeba być ostrożnym, bo
nieważne czy Arab, Rosjanin, czy Polak - każdy człowiek jest inny i nie znamy
jego zamiarów. Warto być jednak przyjaźnie i pozytywnie nastawionym na
poznawanie nowych ludzi i ich kultur, bo może to owocować dobrymi
kontaktami przez długie lata.

Gazeta szkolna redagowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku im. C.K.Norwida

Fotogaleria
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