
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Szkole Podstawowej w Trzcianie 

 

Podczas konferencji inaugurującej rok szkolny 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Trzcianie przekazał radzie pedagogicznej informację, że gmina Świlcza popierać będzie 

starania szkół w kwestii nawiązania kontaktów i zorganizowania międzynarodowej wymiany 

uczniowskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz gminy, nauczycielka języków 

angielskiego i niemieckiego, pani mgr Iwona Mikosz, podjęła próbę nawiązania kontaktu ze 

szkołą zza naszej zachodniej granicy. Po wielu tygodniach starań, gotowość do podjęcia 

współpracy celem stworzenia i przeprowadzenia wspólnego projektu zgłosiła Alexander-

Behm-Schule z miejscowości Tarp, leżącej na północy Niemiec, kilkanaście kilometrów od 

granicy z Danią, między Morzem Północnym i Bałtyckim.  

Partnerzy z Niemiec z radością przyjęli proponowany temat projektu – „Wspólnie 

odkrywamy Podkarpacie”. Ustalono, że jako pierwsi we wrześniu przyjadą uczniowie 

niemieccy, natomiast rewizyta naszych uczniów ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia 

przyszłego roku. Jako, że jest to przedsięwzięcie nowe, postanowiono obustronnie, że 

w pierwszej edycji weźmie udział po siedmiu uczniów wraz z dwoma opiekunami, 

z perspektywą zwiększenia ilości uczestników. Ponieważ nasi uczniowie nie mają jeszcze 

w programie nauczania języka niemieckiego, pani Mikosz organizuje od pewnego czasu 

cotygodniowy, dwugodzinny kurs tego języka.  W popołudniowych spotkaniach uczestniczą 

nie tylko uczniowie, lecz również ich rodzice, co ma ułatwić kontakt z młodymi gośćmi 

z Niemiec, którzy będą podejmowani przez poszczególne rodziny. Na cele w/w kursu 

przygotowano również mini słowniczek i rozmówki. W czasie tygodniowego pobytu 

uczestnicy zwiedzą m.in. Rzeszów, Przemyśl, odpoczną w Bieszczadach, poznają szkołę, 

wezmą udział w wybranych zajęciach lekcyjnych, skorzystają z propozycji swoich 

gospodarzy w ramach dnia rodzinnego. Ukoronowaniem będzie spotkanie z władzami gminy 

oraz projekt „Dobre, bo podkarpackie”, gdzie wspólnie spróbują upiec tradycyjne proziaki 

pod okiem specjalistów z Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. Obecnie 

młodzież z obu szkół przedstawia się mailowo, gdzie podawane są imiona, wiek, 

zainteresowania, itd. 

Wymiana  nie byłaby możliwa bez materialnego wsparcia Wójta Gminy Świlcza, pana 

Adama Dziedzica. Urząd gminy finansuje bowiem cały program pobytu młodzieży w Polsce. 

Również kluczowe jest tu zaangażowanie rodziców, biorących na siebie ciężar goszczenia 

uczniów z Niemiec. 

 



 
Uczestnicy wymiany wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Trzcianie 
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