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Jubileusz – 25 lat partnerstwa 

Zespół Szkół w Ozimku i Heimschule Lender w Sasbach (Niemcy) świętują 25 lat partnerstwa 

i przyjaźni. A wszystko zaczęło się w roku 1991, kiedy to Roland Spether, nauczyciel 

Heimschule Lender, nazwany później przez uczniów Roland of Poland, przyjechał do Opola    

z grupą młodzieży. Za pośrednictwem ś.p. Prałata Gerarda Kałuży dotarł do naszej szkoły       

– Zespołu Szkół. Inicjatywę podjął ówczesny wicedyrektor Ryszard Dreling. Wraz                    

z nauczycielami ZS-u przygotował pierwsze spotkanie. Był to wprawdzie jeden dzień w ZS-ie, 

ale jakże ważny dla naszych późniejszych kontaktów. Pani Wiesława Grecko-Wajs,    

nauczycielka j. angielskiego,  pośredniczyła w konwersacjach, nauczyła gości piosenki        

„Szła dzieweczka do laseczka…”, która to stała się hitem wielu kolejnych „Wymian”. Od tego 

czasu w „Wymianie” wzięło udział ok. 1500 młodych ludzi. 

W ramach naszego partnerstwa braliśmy udział w wielu ciekawych imprezach,  np. w Festiwalu 

Muzyki, przygotowaliśmy przedstawienie teatralne, wernisaż prac uczniowskich, wieczór poezji 

polsko-niemieckiej, w ramach spotkań realizowaliśmy liczne projekty,  m.in. „65 lat pokoju           

w Europie”, „Dzień Wolności.de|Tag der Freiheit.pl”, „2gether4more”. Spotkaliśmy wielu 

ciekawych ludzi, wspólnie poznawaliśmy piękno naszych krajów, kulturę oraz odkrywaliśmy karty 

historii, tej odległej i tej najnowszej. W 2000 roku wieloletnia przyjaźń zaowocowała podpisaniem 

oficjalnego Aktu Partnerstwa pomiędzy Zespołem Szkół w Ozimku i Heimschule Lender               

w Sasbach. 

W obecnym jubileuszowym roku młodzież gościła w Sasbach od 22 do 28 kwietnia. Tradycyjnie 

zwiedziliśmy Freiburg, Strasburg, okolice pięknego Szwarcwaldu, byliśmy gośćmi burmistrza 

Sasbach. Podczas tego pobytu spotkała nas miła niespodzianka – wizyta w EuropaParku. 

Podjęliśmy  również tematy nurtujące współczesną Europę. Braliśmy udział w spotkaniu                

z młodymi uchodźcami z Syrii. Mieliśmy okazję poznać ich losy, wysłuchać relacji na temat 

trudnego, niejednokrotnie tragicznego życia mieszkańców kraju ogarniętego wojną. Spotkanie to 

dostarczyło nam wielu nowych doświadczeń i wrażeń. 



15 maja przywitaliśmy gości z naszej szkoły partnerskiej  w Ozimku. Wspólnie zwiedziliśmy 

Kraków, Wrocław, Opole, a także miejsce istotnej dla wspólnej historii – Muzeum                         

w Łambinowicach. Wzięliśmy udział w kolejnej lekcji historii podczas spotkania z naszym, jakże 

zacnym, przyjacielem ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem w Kamieniu Śląskim. Tradycyjnie 

również złożyliśmy wizytę burmistrzowi Ozimka. 

Dzień 18 maja był dniem projektu, którego temat brzmiał: „ 25 lat partnerstwa”. Zaproszeni 

goście: Dariusz Bigas – dyrektor Zespołu Szkół, Roland Spether, Ryszard Dreling, Wiesława 

Grecko-Wajs, Danuta Derda, Tomasz Ciekalski i Joanna Derda opowiadali o początkach przyjaźni, 

pierwszych spotkaniach, towarzyszących im emocjach, ale również o trudnych dla Polaków latach 

80-tych, o darach przewożonych ciężarówkami i o ludziach z wielkimi sercami. Młodzież 

wspólnie zastanawiała się , co jest potrzebne, aby przyjaźń przetrwała tyle lat, była tak żywotna      

i intensywna. Dzień zakończony został koncertem w wykonaniu uczniów. Podziwialiśmy kunszt, 

zaangażowanie i radość młodych ludzi. 

Uwieńczeniem pobytu w Ozimku było wspólne grillowanie, wspólna gra w piłkę, wspólny taniec    

i wspólne rozmowy.  

Tradycyjnie uczestnicy wymiany mieszkali w domach swoich rówieśników, mając wiele okazji     

do wykorzystania swoich umiejętności komunikacyjnych. 

Spotkania w ramach „Wymiany Młodzieży” nie zaistniałyby, gdyby nie nasza wspaniała młodzież, 

troskliwi rodzice, dbający o dobre samopoczucie gości, zaangażowanie wielu nauczycieli,            

ale także wsparcie finansowe organizacji międzyrządowej „Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży”. 
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