Wizyta projektowa w niemieckim Limburgu
W poniedziałek 21 maja rozpoczęliśmy ostatnie spotkanie w ramach projektu „Monument of Friendship”. Grupa uczniów wraz z
nauczycielami i panem Dyrektorem gościła przez tydzień u niemieckich partnerów. Pobyt rozpoczęliśmy od obiadu w szkole
Friedrich-Dessauer-Schule, a wieczorem mięliśmy okazję płynąć kajakami po rzece Lahn. Na zakończenie dnia zjedliśmy kolację na
świeżym powietrzu- potrawy z grilla przygotowane przez niemieckich nauczycieli.

Kolejny dzień to wizyta w firmach MOBA i Bimatec Soraluce GmbH, gdzie polscy pracownicy przybliżyli nam
profil obu zakładów.
Po południu odwiedziliśmy Hessenpark- skansen, w którym uczniowie, podzieleni na kilka grup mogli własnymi
rękoma przygotować i upiec chleb, zafarbować tkaniny lub ulepić gliniane naczynia.
Mogliśmy również obejrzeć zrekonstruowane zabudowania (chaty, szkoły, kościoły czy młyny) z XIII i XIV wieku.
Dbałość o szczegóły i precyzja wykonania zrobiły na nas ogromne wrażenie.
W środę oprowadzono nas po szkolnych warsztatach, a kolejnym punktem programu była wizyta w stolicy HesjiWiesbaden, gdzie uczniowie mieli do rozwiązania zagadkę związaną z historią miasta.
Odwiedziliśmy hesseński parlament, w którego obradach mogliśmy uczestniczyć. Na zakończenie spotkaliśmy
się z posłem Joachimem Veyhelmannen oraz przewodniczącym Landtagu panem Norbertem
Kartmannem. Mogliśmy porozmawiać miedzy innymi o strukturze politycznej niemieckich krajów związkowych
(landów).

Czwartek upłynął pod znakiem przygotowań do uroczystości inauguracji pomnika przyjaźni, będącego wspólnym
rezultatem projektu strony polskiej i niemieckiej.
W piątek od rana trwały gorączkowe przygotowania do uroczystego otwarcia, które odbyło się o godzinie 13.00.
Honorowym gościem była minister do spraw europejskich, pani Lucia Puttrich, która wraz z przedstawicielami
uczniów uruchomiła pomnik przyjaźni. Oprócz niej przemowy na temat zjednoczonej Europy wygłosili również
przedstawiciele władz miasta oraz obaj dyrektorzy szkół, pan Krystian Biadacz, dyrektor naszej placówki
oraz pan Stefan Laux, dyrektor szkoły Friedrich- Dessauer- Schule w Limburgu. Podczas uroczystości nasi
uczniowie otrzymali z rąk pani minister dokument Europass, potwierdzający kompetencje nabyte w projekcie.
Nasza rola w projekcie polegała na stworzeniu aplikacji internetowej oraz uruchomieniu inteligentnego
sterowania pomnikiem, tak, aby z każdego miejsca na ziemi można było go uruchomić i obejrzeć na żywo jego
działanie.
LINK DO GALERII NA SZKOLNYM FANPAGE FACEBOOKA
Film z otwarcia pomnika
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