
 

  
  

Zmiana warty wśród koordynatorów  
POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY UCZNIOWSKIEJ 

 
Partnerstwo i przyjaźń jak dotąd we współpracy nowego teamu  

organizatorów spotkań uczniów z niemieckiej szkoły BBS Rodalben  
i  Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 

         

            Ustępujący koordynator Polsko-Niemieckiej Wymiany Uczniowskiej ze strony niemieckiej, 

Achim Wagner, przyjechał do Krakowa ze swoją następczynią Annett Krill, aby w czasie spotkania w 

weekend omówić z partnerami z suskiego Goetla przyszłość polsko-niemieckich projektów i 

zagwarantować gotowość dalszej współpracy. 

W roku 2019 niemiecka szkoła BBS Rodalben https://www.bbs-rodalben.de/ z partnerskiego 

powiatu Südwestpfalz https://www.lksuedwestpfalz.de/ i jej partnerska szkoła z Powiatu Suskiego 

ZS im. W. Goetla planowały obchody 10-lecia swojej współpracy na polu wymiany uczniowskiej. 

Niestety Covid-19 i pandemia pokrzyżowały te plany. Przedstawiciele partnerskich szkół 

utrzymywali wprawdzie kontakty, ale 01.08.2021 r. dotychczasowy koordynator wymiany  po 

stronie niemieckiej przeszedł na emeryturę. Dwóch innych nauczycieli BBS Rodalben, Annett Krill i 

Matthias Ewleszyn, zadeklarowali chęć kontynuowania działań służących organizowaniu spotkań 

niemieckich i polskich uczniów. Stary i nowy team organizujący Polsko-Niemiecką Wymianę 

Uczniowską spotkał się więc w Krakowie, żeby opracować możliwe pomysły na organizowanie 

wymiany uczniowskiej w przyszłości.  Do spotkania w formie stacjonarnej doszło dzięki wsparciu 

finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W sobotę uczestnicy spotkania 

zajęli się wypracowaniem nowych rozwiązań umożliwiających kontynuowanie wymiany 

uczniowskiej w nowych okolicznościach uwzględniających warunki pandemii. Podkreślono ważność 

stworzenia i pielęgnowania kontaktów online pomiędzy uczniami. Ważnym zagadnieniem było 

pytanie o wielkość grup  biorących udział w wymianie  i warunkach, które powinni spełniać 

uczniowie przed  wyjazdem do szkoły partnerskiej. Strona niemiecka zaproponowała, aby spotkania 

wyjazdowe do Polski miały miejsce w zimie, w następnym roku w lutym. Ważnym elementem 

przygotowującym do wyjazdu do Polski i wspierającym wiedzę niemieckich uczniów o Polsce 

https://www.bbs-rodalben.de/
https://www.lksuedwestpfalz.de/


będzie wykorzystanie w BBS Rodalben tzw. PolenMobil, 

https://www.poleninderschule.de/polenmobil . Dzięki temu projektowi uczniowie niemieccy będą 

mogli najpierw teoretycznie poznać Polskę.  

Odwiedziny polskich uczniów w niemieckiej szkole partnerskiej planowane są na październik 2022 

roku.  

Dla uczestników spotkania w Krakowie jasnym jest, że wszystkie rozważania teoretyczne dot. 

zorganizowania spotkań uczniów zależą w praktyce od rozwoju sytuacji pandemicznej i 

wynikających z tego decyzji rządowych i ich konsekwencji. 

Wyjątkowa atmosfera Starego Miasta i Muzeum Podziemnego Miasta Krakowa, do którego w 

niedalekiej przyszłości, taką mają nadzieję polscy i niemieccy nauczyciele,  przyjadą uczniowie z 

BBS Rodalben, wzmocniły motywację do wysiłku, chęć do dalszej współpracy i nadzieję, że obydwie 

szkoły wkrótce znowu będą mogły zaoferować swoim uczniom projekty, umożliwiające poznanie w 

praktyce życia w sąsiednim kraju i partnerskiej szkoły, a to w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany 

Uczniowskiej. 

 

        Achim Wagner                                                                                                    Jolanta Mięso 

        Annett Krill                                                                                                          Marta Kwak 
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