NIEMIECCY UCZNIOWIE Z RATSGYMNASIUM W MINDEN
Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W KORZKWI
Kontynuując trwającą od 2008 roku współpracę ze szkołą RATSGYMNASIUM w Minden,
Gimnazjum w Korzkwi skorzystało z możliwości, jakie daje program SOCRATES
COMENIUS i właśnie gości u siebie młodzież z Niemiec. Dwudziestosześcioosobowa grupa
uczniów niemieckich wraz z czwórką opiekunów w trakcie swojego dziesięciodniowego
pobytu w Polsce realizuje wspólnie z korzkiewskimi gimnazjalistami kolejny etap projektu
zatytułowanego MUSICART CONNECTIONS. Oprócz wycieczek mających przybliżyć
piękno, historię i dorobek kulturowy naszej ojczyzny, młodzi Polacy i Niemcy podczas zajęć
w szkole uczą się podstaw języka swoich partnerów. Czas spędzony wspólnie jest nie tylko
okresem przeżywania radości, ale również dotyka bolesnej przeszłości, która łączy oba
narody. Wprowadzeniem w ten temat było zwiedzanie Kazimierza, gdzie młodzi ludzie mieli
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przedwojennego w Polsce. Już w tym, jakże pełnym tragicznej historii miejscu, nastąpiło
pierwsze zetknięcie z pojęciem holocaustu, a stało się to prawie dokładnie w siedemdziesiątą
rocznicę likwidacji getta w Krakowie. Kolejnym etapem pogłębiającym wiedzę w tym
zakresie była wizyta w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, a następnie w obozie zagłady
Auschwitz – Birkenau. Kulminacją tego trudnego dla młodzieży procesu poznawczego stały
się warsztaty, podczas których uczniowie mieli możliwość wyrażenia nagromadzonych uczuć
i emocji poprzez różnorodne formy twórczości artystycznej, które zostaną zaprezentowane na
zakończenie pobytu grupy niemieckiej w Korzkwi. Obecnie młodzież polsko – niemiecka
przygotowuje się do zwiedzania Starego Miasta w Krakowie. Będzie ono dla niej
możliwością konfrontacji z tym, co poznali, zobaczyli i czego się dowiedzieli podczas
dwudniowego pobytu w Warszawie. Wspólne działania i przeżycia bardzo zbliżyły do siebie
Polaków i Niemców, a także pozwoliły obalić pewne stereotypy. Zanim nadejdzie czas na
rewizytę, młodzież obu krajów czeka jeszcze szereg działań w ramach dwuletniego projektu
SOCRATES COMENIUS.
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