Wymienisz się?
Na co dzień wymieniamy różne rzeczy. Wymieniamy pieniądze na słodycze.
Wymieniamy po kolei, co nam się podoba. Wymieniamy uśmiechy na korytarzu.
Wymieniamy się kanapkami, bo niedobra szynka. Wymieniamy się numerem- a nuż się
przyda.
16 uczniów Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku pod opieką pani
Moniki Liszki i siostry Joanny wzięło udział w wymianie ze szkołą w Hildesheim w
Niemczech. Wyruszyli 6 kwietnia. Podekscytowani czekali na spotkanie partnerów, z którymi
korespondowali już od miesiąca.
Pierwszego dnia udali się jak zwykle do szkoły. Pierwszą lekcją była chemia. Większość
jednak wcale nie zauważyła, że znajduje się w innej szkole. Była przyzwyczajona do tego, że
na tym przedmiocie mówi się w obcym języku.
Następnego dnia pojechali do Berlina, gdzie mieli okazję zobaczyć wstrząsające muzeum
więźniów SB, wieżę telewizyjną, a niektórzy także stadion olimpijski. Zwiedzili także
Reichstag- budynek parlamentu niemieckiego. Z kopuły gmachu zobaczyli ogromną stolicę
Niemiec z lotu ptaka. Niesamowite wrażenie robiły place Heckesche Höfe- każdy z pięciu
zbudowany w innym stylu. Fani sztuki nowoczesnej zachwycili się pomnikiem
upamiętniającym ofiary Holocaustu, ciągnącym się przez 19000 metrów kwadratowych.
Miejsce to jest pokryte betonowymi blokami, pomiędzy którymi można się przechadzać i
rozmyślać o egzystencji.
Kolejnego dnia odwiedzili Phoeno w Wolfsburgu- muzeum podobne do Centrum Nauki
Kopernika. Wszystkiego można było dotknąć, doświadczyć, poczuć. Zero teorii!
W piątek odbył się dzień projektów. Do wyboru były warsztaty kulinarne, artystyczne,
redakcyjne oraz teatralne. Zajęcia poprowadzili nauczyciele ze szkoły w Hildesheim. Każda
grupa zaprezentowała rezultaty swojej pracy- pyszny obiad, zebrane w książeczkę
wspomnienia z Berlina, ekspozycję gipsowych rzeźb oraz krótkie przedstawienie. Wieczorem
odbyła się uroczysta msza. Następnie przy wspólnym stole zastawionym niemieckimi
przysmakami odbyło się podsumowanie minionego tygodnia, pożegnania i zapewnienia o
utrzymywaniu kontaktów po powrocie do codzienności. Sobotę każdy spędził ze swoim
partnerem z Marienschule. Pożegnali się łzawo o północy w Hildesheim.
Tydzień spędzony razem- wspólne wyjazdy, wypady na miasto, wolne popołudnia i
towarzyszenie sobie przy posiłkach zapoczątkowały wspaniałe znajomości. Z
niecierpliwością czekamy na rewizytę we wrześniu! To była udana wymiana. Wymiana
myśli, poglądów i doświadczeń.
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