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W TYM ROKU SZKOLNYM NASZA SZKOŁA, ZOSTAŁA WYBRANA DO UDZIAŁU 

W PILOTAŻOWYM PROJEKCIE: „UPAMIĘTNIĆ LUDZI – MŁODZIEŻ TWORZY 

PRZYSZŁOŚĆ”, POD PATRONATEM MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

NIEMIEC, KTÓREGO CELEM JEST UPAMIĘTNIENIE OFIAR NAZIZMU W 

OPOCZNIE I W DATTELN. 

TO PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST NAGRODĄ ZA PIĘCIOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ  ZE 

SZKOŁĄ PARTNERSKĄ Z NIEMIEC. WYRÓŻNIENIE OTRZYMALIŚMY OD POLSKO 

- NIEMIECKIEJ ORGANIZACJI, KTÓRA UMOŻLIWIA SPOTKANIA MŁODZIEŻY 

(POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY),  Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJEMY 

PRZEZ TEN CAŁY CZAS, ROKROCZNIE REALIZUJĄC RÓŻNORODNE TEMATY 

WYMIAN UCZNIÓW M.IN. „ZACHOWAĆ PAMIĘĆ”.  

 

Obecny projekt, składa się nie z dwóch spotkań, jak to ma miejsce w przypadku 

zwykłych wymian, lecz z kilku (wrzesień, styczeń, kwiecień, czerwiec 

2019/2020). Ostatnia wizyta niemieckich uczniów w czerwcu w Opocznie, 

zamknie to przedsięwzięcie przez upamiętnienie mieszkańców naszego miasta 

którzy w czasie II wojny  światowej zginęli z rąk niemieckich oprawców. 

Symbolem upamiętnienia będą „Kamienie pamięci” – „Stolpersteine”. 

Do tej pory młodzież spotkała się na inauguracji projektu w Warszawie w czasie 

wakacji (01.08 – 03.08.2019 r.), o czym już pisaliśmy. 



 

Chcemy teraz podzielić się wrażeniami z dwóch ostatnich spotkań: 

1. 29.09 – 03.10.2019 WROCŁAW 

2. 27.01 – 01.02. 2020 KRAKÓW 

Spotkanie we Wrocławiu miało charakter przygotowujący do projektu: 

„Upamiętnić ludzi młodzież tworzy przyszłość”, a także służyło zintegrowaniu 

obu grup. To był dodatkowy wyjazd, który naszej młodzieży częściowo 

umożliwiła firma Bakoma. Firma Hortex natomiast dostarczyła soki, a Bakoma 

dodatkowo jogurty. Bardzo dziękujemy za te darowizny.  

 

 



 

1. 29.09 – 03.10.2019 WROCŁAW  

Spotkanie w przepięknym Wrocławiu pod koniec września było naprawdę udane. Miło było 

spotkać znajome twarze oraz poznać nowych uczestników, którzy dołączyli do grupy. 

Mieszkaliśmy na Starym Mieście w hostelu – wszędzie blisko, więc nasz wspólny program 

zaczęliśmy od poznania historii i najważniejszych zabytków Wrocławia. Wybraliśmy się na 

ten wspólny „sightseeing” mini busami!  Świetna przygoda! Polecamy, szczególnie dla 

zmęczonych po długiej podróży (nasi koledzy z Niemiec jechali aż 15 godzin autobusem…). 

Poza tym pokazaliśmy naszym znajomym wrocławskie „Afrykarium”, „Sky Tower” – 

najwyższy budynek we Wrocławiu, skąd można podziwiać panoramę miasta. Mieliśmy też 

okazję, by wspólnie pograć w kręgle w polsko-niemieckich zespołach. Ponadto chłopcy z 

Niemiec przeżyli pierwszy raz w życiu „Dzień Chłopaka” – byli pozytywnie zaskoczeni i 

postanowili to święto wpisać w swój kalendarz uroczystości! Dodatkowo wybraliśmy się 

razem na wycieczkę do Zamku w Książu. 

Ten wyjazd, to nie tylko zabawa i integracja, ale również wizyta w obozie koncentracyjnym w 

Rogoźnicy /Gross – Rosen, podczas której każdy z nas miał możliwość konfrontacji i wymiany 

zdań na temat łamania praw człowieka, obojętności, nienawiści i brak porozumienia między 

narodami, i do czego to prowadzi. Takie miejsca, jak obóz koncentracyjny są tego dowodem i 

powinny być przestrogą na przyszłość. 

 

 

 

Sightseeing po Wrocławiu 



 

                                                    Zamek w Książu  

 

                       W poszukiwaniu Krasnali na Rynku we Wrocławiu 

 

 



Tak było jesienią.   Super znajomości i ciekawe doświadczenia spowodowały, że wszyscy 

odliczaliśmy dni do kolejnego spotkania z naszymi kolegami z Niemiec w styczniu. Czas 

szybko leci, zanim obejrzeliśmy się, znowu trzeba było pakować walizki. Tym razem PKP 

Intercity zawiozło nas do Krakowa. Dostojne i piękne miasto przywitało nas jeszcze 

świątecznym nastrojem i cudownymi dekoracjami. Nasi znajomi z Dattel byli zachwyceni tym 

miejscem.  

2. 27.01 – 01.02. 2020 KRAKÓW 

 

 

 

 



 W Krakowie kolejne spotkanie, tym razem więcej treści historycznych z naciskiem na 

działania okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej na terenie Polski i zakładane 

przez niego obozy śmierci.  

Mogliśmy nie tylko lepiej poznać historię Krakowa, dzielnicy Kazimierz, czy słynnego Muzeum 

Fabryki Oskara Schindlera, ale przede wszystkim najważniejsze były pobyty studyjne w 

obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka (Auschwitz – Birkenau). Przez dwa dni 

zwiedzaliśmy z przewodnikiem tereny byłego obozu koncentracyjnego i poznawaliśmy wiele 

historii więźniów, którzy przetrwali lub dobrowolnie dali się aresztować, by świadczyć o tej 

strasznej zagładzie ludzkości, jak na przykład Rotmistrz Witold Pilecki czy błogosławiony 

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Dzięki ciekawym opowieściom pani przewodnik, cztery 

godziny zwiedzania minęły nam bardzo szybko. Jednak najistotniejszym wydarzeniem dla nas 

była możliwość uczestnictwa w warsztatach na temat losów mieszkańców Opoczna 

przewiezionych do KL Auschwitz w transporcie w 1942 roku. Natomiast uczniowie z Niemiec 

poznawali losy mieszkańców pochodzenia żydowskiego z Datteln. Nasza moderatorka 

odkrywała przed nami bardzo interesujące wydarzenia i historie ludzi, którzy tam się znaleźli. 

Z ogromnym zainteresowaniem analizowaliśmy udostępnione materiały archiwalne, by w 

trakcie kolejnego spotkania móc wybrane ofiary nazizmu z naszego miasta upamiętnić w 

formie Kamieni Pamięci /Stolpersteine w Opocznie i w Datteln. 

Jednak nie samą historią żyliśmy w trakcie tego spotkania. Każdy miał czas na wspólne 

rozmowy z przyjaciółmi z Niemiec, integrację, by lepiej się poznać i szlifować  swoje 

umiejętności językowe. Teraz nie mieliśmy już oporów, bo znaliśmy się z wcześniejszych 

spotkań w Warszawie i Wrocławiu.  

Atrakcją, zarówno dla naszych gości z Niemiec, jak i dla nas była wizyta w Kopalni Soli 

Wieliczka. Pan przewodnik opowiadał ciekawie i dowcipnie na temat historii kopalni i pracy 

górników, wrzucając co jakiś czas mądre przysłowia bądź powiedzonka, które wszyscy do tej 

pory chętnie cytują. Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz 

świetną zabawą.  

Podsumowując, jesteśmy zachwyceni tym wyjazdem, nie tylko dzięki fantastycznym 

przewodnikom, którzy większość znanych nam miejsc, przedstawiali w niesamowicie ciekawy 

sposób, ale również atmosferą, ciekawymi przeżyciami i nowymi doświadczeniami. Warto 

wziąć udział w takim przedsięwzięciu, bo poznajemy nowych ludzi z innego kraju, ich 

mentalność, szlifujemy język i uczymy się żyć, i współpracować ponad podziałami . To 

wszystko było możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy pani Katarzyny Bogatek nauczycielki 

języka niemieckiego, pilotującej projekty wymiany uczniów z Niemcami w SLO. 

Serdecznie dziękujemy też za pomoc i wsparcie pani Mariannie Pigułowskiej oraz gościnnie 

paniom Agacie Wojtarek i Monice Stępniewskiej. C.d.n. … mamy nadzieję, że jesienią. 

Uczniowie uczestniczący w projekcie. 

Katarzyna Bogatek 


