Niemiecka młodzież w Smolajnach
Od 4 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach mają okazję do szlifowania języka
niemieckiego oraz do zawierania międzynarodowych przyjaźni. Okazją jest przyjazd 15-osobowej grupy
młodzieży i nauczycieli z Gminazjum Oesede w powiecie Osnabrück, z którą powiatowa szkoła
współpracuje od 9 miesięcy. Drugiego dnia wizyty partnerskiej goście z Niemiec spotkali się ze starostą
olsztyńskim. Towarzyszyli im uczniowie ze Smolajn.
- Miło Was gościć w powiecie. Program Waszej wizyty zapowiada się bardzo ciekawie, mam nadzieję, że
spędzicie u nas miło czas - powitała młodzież i ich opiekunów Małgorzata Chyziak. I rzeczywiście, wśród
atrakcji przewidzianych do zobaczenia w Polsce znalazła się wizyta w Kętrzynie, Wilczym Szańcu w Gierłoży,
Świętej Lipce, Fromborku, Gdańsku i Lidzbarku Warmińskim. Goście odwiedzą też olsztyńskie planetarium i
park linowy, kalwarię glotowską, odwiedzą również burmistrza Dobrego Miasta.
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Krasickiego w Smolajnach opowiedziała o współpracy
pomiędzy szkołami. &#8211; Dyrektorzy Gimnazjum w Oesede przyjechali do Polski w ubiegłym roku,
wtedy też zapadła decyzja o zawarciu partnerstwa. We wrześniu 2015 r. podpisaliśmy porozumienie w tej
sprawie. W dniach 4-11 czerwca odbywa się wizyta naszych przyjaciół w Polsce, a jesienią młodzież ze
Smolajn pojedzie na wymianę do Niemiec &#8211; zapowiedziała Joanna Maziuk.
Gościom codziennie towarzyszy grupa polskich uczniów. Jak postrzegają swoich zagranicznych rówieśników?
&#8211; Przyjechali wczoraj, więc na razie &#8222;badamy się&#8221; &#8211; śmieje się Alina
Suchowiecka z Zespołu Szkół Rolniczych. &#8211; Pewnie wkrótce przełamiemy pierwsze lody,
porozumiewamy się po angielsku, niemiecku i polsku. Mam nadzieję, że jesienią uda mi się wyjechać na
wymianę do Niemiec.
Obecny na spotkaniu w starostwie Dyrektor Gimnazjum Oesede, Ulrich Schimke, opowiedział o systemie
szkolnictwa w Niemczech.- Mieszkamy 10 km od Osnabrück, partnera powiatu olsztyńskiego. Nasza szkoła
jest typową, klasyczną placówką, w której nauka trwa 12 lat. Absolwenci zdają egzamin maturalny i jeśli
chcą, mogą na tym poprzestać edukację. Partnerstwo ze szkołami z innych krajów jest dla nas ważne,
współpracujemy też z placówkami we Francji, Irlandii i Czechach.
- Rozumiem, że w ramach partnerstwa, młodzież z Niemiec będzie się teraz uczyć w szkole również języka
polskiego? &#8211; zażartowała starosta. Dyrektor Schimke odparł, że w ich gimnazjum wykładają
nauczyciele znający język polski, więc kto wie&#8230;
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