Majówka w Sindelfingen 2012

Pamiatkowe zdjęcie przed szkołą Stiftsgymnasium

Podczas gdy większość z nas cieszyła się długim weekendem grupa 11-stu uczniów z naszej szkoły
spędziła tegoroczną majówkę niezwykle pracowicie, a mianowicie na wymianie polsko-niemieckiej w
szkole partnerskiej Stiftsgymnasium w Sindelfingen. Ich osobistym celem było podszlifowanie języka
niemieckiego oraz dogłębne poznanie kultury niemieckiej.

Wymiana odbyła się w dniach od 27.04. do 05.05.2012r. a uczestniczyli w niej: Maciej Kraj ILOa, Patryk
Stępek I LOa, Justyna Gawlik I LOb, Alicja Kaczor I LOb, Ewa Zwolińska I LOb, Julia Ząber II LOa, Łukasz
Ojczyk II LOa, Dajana Wojtanowicz II LOa, Arkadiusz Mielec II LOb, Agnieszka Smoleń II LOb, Sylwia
Szarota II LOb.

Program wymiany był niezwykle napięty, a głównym jej celem była praca nad projektem pt. „Rozwój
miasta Sindelfingen”, które w roku 2013 obchodzić będzie 750 lecie swojego istnienia. W związku ze
zbliżającym się jubileuszem przeprowadzana jest obecnie w starówce renowacja kilku tzw.
Fachwerkhäuser, czyli domów z muru pruskiego. Mieliśmy to szczęście, że organizator wymiany pan
Klaus Grüninger, zdołał uzyskać pozwolenie na zwiedzanie remontowanego piętnastowiecznego domu

Untere Burgasse 5, gdzie specjalista od konserwacji zabytków pan Marstaller z uniwersytetu w
Tübingen objaśnił nam szczegółowo tajemnice konstrukcji i technologię budowy tego typu budynków
oraz przybliżył tajniki dendrochronologii, czyli naukowej metody datowania wieku drzew. Natomiast
zajmujący się hobbistycznie historią pan Philipschek pokazał nam Sindelfingen oraz przedstawił w
sposób bardzo interesujący i przestępny poszczególne etapy dynamicznego rozwoju tego miasta.
Następnie uczniowie w sześciu grupach polsko-niemieckich mieli za zadanie przygotować prezentacje
PP na temat tego, co widzieli i czego się dowiedzieli o historii miasta, sposobie renowacji zabytków,
dendrochronologii, rozwoju Sindelfingen po 1945 roku, sposobu budowy domów z muru pruskiego
oraz warunków, w jakich żyli mieszkańcy tych domów w średniowieczu. Po dwóch dniach wytężonej
pracy uczniowie przedstawili swoje prezentacje w wersji niemiecko- i polskojęzycznej zaproszonym
gościom, między innymi dyrektorowi oraz wicedyrektorowi szkoły Stiftsgymnasium.

Oprócz pracy nad projektem uczestnicy wymiany mieli możliwość zwiedzić Stuttgart, Wieżę
Telewizyjną, Muzeum Mercedesa, ale chyba najbardziej zapadnie im w pamięci wycieczka do
Heidelbergu, miasta rozsławionego przez poetów, filozofów i uczonych, w którym mieści się najstarszy
niemiecki uniwersytet (Ruprecht-Karls-Universität). Uczniowie wcielili się w role przewodników
wycieczki i w parach przygotowali informacje na temat najważniejszych zabytków tego niezwykle
romantycznego miasta. Przespacerowaliśmy się drogą filozofów (Philosophenweg), zwiedziliśmy Stare
Miasto (Die Altstadt), zabytkowy most na rzece Neckar (Alte Brücke), Kościół Św. Ducha
(Heiliggeistkirche), byliśmy na zamku (Heidelberger Schloss), gdzie podziwialiśmy największą na
świecie beczkę na wino (Großes Fas), oraz w bibliotece uniwersyteckiej, w której zobaczyć można
najważniejszy zbiór średniowiecznej poezji niemieckiej Codex Manesse. Mieliśmy także możliwość
zjeść obiad w stołówce studenckiej, która mieści się w pięknym zabytkowym, średniowiecznym
budynku, najstarszym w Heidelbergu (Der Marstallhof). Największe wrażenie zrobił na wszystkich
karcer studencki (Der Studentenkarzer), do którego dawniej zamykano zakłócających ciszę nocną
studentów. Na pamiątkę wizyty w Heidelbergu pani Constanze Spengler, współorganizatorka wymiany,
wręczyła każdemu w dniu wyjazdu pamiątkową książeczkę z krótkim opisem zwiedzonych zabytków
oraz ze zdjęciami prezentujących je osób.

Dzień 1 maja, który w Niemczech jest również dniem wolnym od pracy, duża część uczniów spędziła
wraz ze swoją rodziną goszczącą nad Jeziorem Bodeńskim, nad którym dzięki wspaniałej pogodzie
widać było na horyzoncie Alpy, najwyższy łańcuch górski Europy. Niektórzy mieli nawet możliwość
pożeglować. Pozostali wzięli udział w największym w Europie Święcie Wiosny w Stuttgarcie tzw.
„Wasenfest”.

Ze szkołą Stiftsgymnasium w Sindelfingen współpracujemy już od 12 lat dzięki wsparciu rodziców oraz
dofinansowaniu organizacji PNWM (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) z Warszawy. Cały plan
tegorocznej wymiany był tak dobrze zorganizowany, że nie było czasu na nudę. Zachęcamy wszystkich
do wzięcia udziału w następnej wymianie za rok. Tym razem w Polsce, w Zakliczynie. Naprawdę warto!
Organizator wymiany: mgr Anna Wróbel
Opiekun: mgr Izabela Wróbel

Pan Marstaller objaśnia nam tajemnice konstrukcji Fachwerkhäuser

To jest właśnie Fachwerkhaus, dom z muru pruskiego

W Starym Mieście w Sindelfingen

Pan Philipschek opowiada nam o historii Sindelfingen.

Przygotowujemy prezentacje w sali komputerowej

Zamek w Heidelbergu

Widok z zamku na Heidelberg

Naramsen i Maciek prezentują Zeughaus, w którym obecnie mieści sie stłówka sudencka

Marcel i Arek prezentują Stary Most nad rzeka Neckar (Alte Brücke).

Wycieczka do Heidelbergu

Przed szkołą Stiftsgymnasium

Marcel, Dajana i Arek opowiadają o sposobach konserwacji zabytkowych domów z muru pruskiego

Wieczorek pożegnalny - stołówka szkolna Stiftsgymnasium

