
            

PROJEKT EDUKACYJNY W BAD FREIENWALDE
      Ośmioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr2 w Międzyrzeczu, pod 
opieką p. Joanny Kozakiewicz i Renaty Marcinkowskiej, wyjechała 24 października 
2011r. do Bad Freienwalde w Niemczech- naszego miasta partnerskiego.
Celem naszego tygodniowego pobytu były warsztaty językowo-plastyczne w ośrodku 
SPIELBAU.
Młodzież polska i niemiecka miała okazję uczyć się razem w pracowniach: malarskiej, 
ceramicznej i fotograficznej, otrzymując instrukcje w języku niemieckim.
      Wędrówki po przepięknym uzdrowisku, najstarszym w Brandenburgii i jego 
okolicach, dały nam możliwość poznania historii oraz osobliwości tego rejonu 
Niemiec. Obejrzeliśmy malowniczo położone skocznie narciarskie w Bad Freienwalde, 
jeździliśmy konno, podziwialiśmy widoki z jednej z największych w Europie podnośni 
statków na Odrze.
Odbyliśmy wycieczkę do Eberswalde, gdzie wspólnie z młodymi Niemcami 
pływaliśmy w basenie. 
Mieliśmy także okazje obserwować lekcje matematyki, muzyki, języka niemieckiego
 i plastyki  w niemieckiej szkole im. Alberta Schweizera.
Ostatni wspólny wieczór to ognisko z tańcami i śpiewem.
 Wtedy to pochwaliliśmy się naszymi polskimi specjałami, oczywiście nie zabrakło 
grzybków w occie, kwaszonej kapusty i korniszonów.
         „Podszlifowałam język niemiecki, nauczyłam się nowych rzeczy i zrozumiałam 
znaczenie słowa tolerancja”, powiedziała po powrocie Daria Wenerska z kl. IIe.
          „Nauczyłem się współpracy, podszkoliłem się z języka niemieckiego”, zauważył 
uczestnik warsztatów Przemysław Duda z kl. IIIb.
Magdalena Balcerzak z kl. IIe nauczyła się pracy w ciemni fotograficznej.
Każdy z nas może powiedzieć, że wrócił bogatszy w doświadczenia, przemyślenia 
a także  bogatszy w konkretną wiedzę. Wiemy już, jak stworzyć obraz, jak zacząć 
składanie ramy, gruntowanie płótna i z czego składa się tempera. 
Cóż, powiedzenie: „Podróże kształcą” jest jak najbardziej prawdziwe i aktualne, 
sprawdziliśmy to ! 

Nie mielibyśmy tej wspaniałej wycieczki, 
gdyby nie wsparcie finansowe następujących instytucji: 

SPIELBAU- Bad Freienwalde, 
ZAKŁAD INSTALACYJNY I USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH JACEK 

MATUSZCZAK z Międzyrzecza, 
FIRMA USŁUGOWA MENTOR z Międzyrzecza 

oraz ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PIEKARNIA CIASTKARNIA 
ROJEK z Kaławy. 

Serdecznie dziękujemyw imieniu swoim własnym oraz młodzieży. 
Cieszymy się, że istnieją ludzie, którym leży na sercu dobro drugiego 

człowieka.
OPIEKUNKI PROJEKTU: J. Kozakiewicz i R. Marcinkowska

UCZESTNICY PROJEKTU: M. Balcerzak, D. Wenerska, K. Chmurzyńska,  Liwia Cap, 
Dariusz Domański, Adrian Podlasiak, Przemysław Duda i Damian Bernacik.
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