Wspomnienia z wymiany szkolnej w Gerolstein
12.04.2016 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii
Europejskiej wraz z opiekunami: panią profesor Ewą Łapot, Małgorzatą Dolatą-Jawor
oraz Moniką Wachowicz wyruszyła wspólnie do Niemiec do miejscowości Gerolstein, gdzie
znajduje się nasza partnerska szkoła BBS Vulkaneifel, aby tam wspólnie móc świętować
25-lecie partnerstwa naszych szkół. Około godziny 19.00 dojechaliśmy pod próg szkoły,
gdzie zostaliśmy bardzo mile ugoszczeni. Specjalnie dla nas uczniowie wykonali plakat,
na którym po polsku napisali „Fajnie, że jesteście” oraz wypisali nasze imiona. Byliśmy
bardzo mile zaskoczeni. Po krótkim wstępie wszyscy udaliśmy się do niemieckich rodzin, aby
móc się poznać.

Następnego dnia (13.04.2016 r.) przyszliśmy do szkoły i udaliśmy się do Mediateki.
Był to dzień wspólnej pracy nad projektem. Mieliśmy do wyboru tematy związane
z partnerstwem naszych szkół, oraz historią polsko-niemiecką w latach 1945-1989
i/lub po 1990 do dzisiaj. Nad naszymi projektami czuwali polscy jak i niemieccy nauczyciele.
14.04.2016 r. udaliśmy się wszyscy do miejscowości Daun, do starostwa regionu
Vulkaneifel, aby móc spotkać się ze starostą - panem Heinzem-Peterem Thielem. Następnie
wraz z opiekunami polskimi i niemieckimi pojechaliśmy do miasta Trier, gdzie mogliśmy
zobaczyć synagogę oraz dowiedzieć się trochę o religii żydowskiej, zwiedziliśmy też
cmentarz żydowski, poznaliśmy obrzędy związane z pochówkiem oraz historię tego miejsca.
W dniu 15.04.2016r. wszyscy braliśmy udział w uroczystości objęcia stanowiska
dyrektora w szkole BBS Gerolstein Vulkaneifel – przez pana Güntera Karsta, później
zostaliśmy zaproszeni na drobny poczęstunek. Po ceremonii wyruszyliśmy do Erlöserkirche
w Gerolstein, gdzie mogliśmy podziwiać piękną architekturę.
16.04.2016 r. świętowaliśmy jubileusz 25-lecia partnerstwa szkół BBS Vulkaneifel
oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych.
Niestety17.04.2016 r. musieliśmy pożegnać się z uczniami i nauczycielami szkoły
partnerskiej w Gerolstein. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli powitać

gości z Niemiec w naszej szkole. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pojechać do Gerolstein
i przeżyć wspaniałe chwile, które zostaną bardzo miłym wspomnieniem.
Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym nauczycielkom za zorganizowanie
wyjazdu do Niemiec oraz za trud, jaki włożyły w opiekę nad nami. Dziękujemy za to,
że szczęśliwie wróciliśmy do domów :)

