
Polsko - niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy  
Zespołem Szkół Łączności a Wener von Siemens – Schule we Frankfurcie nad Menem 

Termin 02-09.05.2015 
 
 
            W dniach 02-09 maja grupa 10 uczniów ZSŁ pod opieką prof. Joanny Jarochowicz, Pawła Koszałki 
i Doroty Duszy oraz pani Ewy Zjadewicz gościła w Krakowie   10-osobowa grupę niemiecką oraz 
2 opiekunów z  Werner von Siemens - Schule we Frankfurtu nad Menem w ramach międzynarodowej 
wymiany młodzieży pomiędzy obiema szkołami partnerskimi.   

Po przybyciu w późnych godzinach wieczornych dnia 2 maja grupa niemiecka zakwaterowana została 
w internacie szkoły, gdzie przez większość pobytu korzystała również z pełnego wyżywienia.  
 
Jak co roku realizowane były następujące cele spotkania: 
- gromadzenie doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym; 
- możliwość podnoszenia umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego oraz angielskiego 
zawodowego;  
- przedstawienie gościom kultury życia codziennego w Polsce, polskiej szkoły oraz prezentowanie 
ciekawych miejsc Królewskiego Miasta Krakowa. 

Przygotowanie wymiany poprzedziły spotkania organizacyjne oraz liczna korespondencja między 
koordynatorami wymiany z obu szkół.  
 
Program wymiany ZSŁ – WvSS przygotowany przez stronę polską obejmował  tygodniowy pobyt 
młodzieży niemieckiej w Krakowie i okolicach. W ramach programu przeprowadzone zostały  warsztaty 
informatyczne w wymiarze 15 godzin lekcyjnych, podczas  których uczniowie w międzynarodowych 
zespołach realizowali miniprojekty pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych (P. Koszałka, M. 
Kissel, M. Heine). Efekty pracy  przedstawione zostały w formie prezentacji multimedialnych.  

Warsztatom dydaktycznym towarzyszył obszerny program imprez towarzyszących. Goście wraz z 
gospodarzami uczestniczyli  w całodniowej wycieczce do Bochni, której celem było   zwiedzanie 
Zabytkowej Kopalni Soli oraz wystawy archeologicznej Osada Oraczy. W godzinach popołudniowych 
grupa wzięła udział w  warsztatach rekreacyjno- naukowych pt. „Piłki Einsteina” w Krakowskim 
Parku Doświadczeń, zwiedzała również jedną z ekspozycji MHMK „Fabryka Schindlera”. Ponadto 
uczestnicy odwiedzili internetowe radio studenckie. Czas wolny po południu i wieczorem  wypełniony był  
rozgrywkami sportowymi oraz wyjściami do miasta. Zwiedzanie miasta uwieńczone zostało prezentacją 
multimedialną „Kraków” oraz konkursem na najlepszą fotografię, który zostanie rozstrzygnięty jesienią po 
analogicznej  prezentacji fotografii pt. „Frankfurt” we Frankfurcie. Istotnym elementem integrującym 
młodzież był krótki kurs j ęzyka polskiego przeprowadzony przez prof. D. Duszę oraz  przygotowywanie 
wspólnych posiłków  pod kierunkiem prof. E. Zjadewicz. Czas spędzany z rodzinami gospodarzy służył 
poznawaniu życia codziennego Polaków.  

Szczególnie ważnym wydarzeniem  było powitanie grupy z Niemiec w Krakowskim Magistracie  przez 
przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa pana Marka Bruno-Kami ńskiego w  obecności dyrektor  
Wydziału Edukacji UMK pani Anny Korfel Jasi ńskiej oraz   pana Malte Koppe hospitującego nasz 
projekt z ramienia organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która dofinansowała projekt.  

W sferze merytorycznej projektu niezwykle wartościowym elementem programu była wycieczka 
zawodoznawcza do firmy DIPOL.  Pracownicy DIPOL- u z prezesem panem Piotrem Waśniowskim na 
czele w niezwykle ciekawy i pełen zaangażowania sposób zaprezentowali obszar działania firmy, m.in. 
pracę nad obróbką profesjonalnej fotografii przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych,  
konstruowanie i wykorzystanie robota wielofunkcyjnego oraz  proces łączenia światłowodów. Chętni 
uczniowie wzięli udział w konkursach zdobywając nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 
okolicznościowe.  



 
Rewizyta młodzieży z Krakowa we Frankfurcie  planowana jest w terminie 27.09 -04.10.2015. 
We Frankfurcie  przeprowadzone zostaną warsztaty o podobnym  charakterze. Ponadto planowane są: 
wspólne zwiedzanie miasta, wycieczka do Instytutu Polskiego w miejscowości Darmstadt, wizyta w firmie 
branżowej. Młodzież polska  mieszkać będzie częściowo  u rodzin niemieckich, w większości 
zakwaterowana zostanie w hostelu.  
 
 
 
Opracowała:      
Joanna Jarochowicz 
Koordynator wymiany 

 


