
Tak wszystko się zaczęło… 

albo jak szkoła podstawowa w Kostrzynie nawiązała stosunki partnerskie  

z  Leegeburch (Niemcy) 

 

Była jesień roku 2003. Pani Karolina Targosz była na początku swojej pracy zawodowej jako 

nauczycielka j. niemieckiego w naszej szkole. Pojawił się pomysł zorganizowania współpracy ze szkołą 

w Niemczech. Pani Karolina uruchomiła swoje prywatne znajomości i za pośrednictwem krewnej 

mieszkającej od kilku lat w Niemczech, nawiązała kontakt z nauczycielką pracującą w Szkole 

Podstawowej w Leegebruch – panią Barbarą Welzel. Początkowe rozmowy miały nieoficjalny charakter, 

ale zakończyły się pełnym sukcesem. Pierwszy list ze Szkoły Podstawowej w Kostrzynie do Szkoły 

Podstawowej w Leegebruch, miejscowości położonej na północ od Berlina w kraju związkowym 

Brandenburgia, wysłano w marcu 2004 r. Odpowiedź przyszła w czerwcu. Został nawiązany kontakt 

listowny. Do pierwszego spotkania doszło w maju 2005 podczas Kurdeszu Kostrzyńskiego. Pani Barbara 

Welzel wraz z dyrektorem szkoły w Leegebruch panią Susanną Zachrau i jej małżonkiem panem 

Hansem-Joachimem Zachrau przyjęli zaproszenie na kostrzyńskie święto i przyjechali do Polski. 

Zobaczyli Kostrzyn i szkołę. Rewizyta nastąpiła we wrześniu tego samego roku. Do Leegebruch wyjechał 

dyrektor A. Grzelak wraz z małżonką oraz paniami I. Kubiak i K. Targosz. Symboliczna, a jednak bardzo 

zobowiązująca umowa o współpracy  podpisana została 22 grudnia 2005 r. podczas bożonarodzeniowego 

spotkania w Kostrzynie, kiedy to kostrzyńscy nauczyciele przygotowali przedstawienie jasełkowe, a 

nauczyciele z Leegebruch  przyjęli na nie zaproszenie. To był początek poważnej współpracy. Od razu 

zaplanowano pierwsze spotkanie dzieci w ramach wymian uczniowskich.  

Pierwszy wyjazd polskich dzieci do Leegebruch miał miejsce w kwietniu 2006 roku. Wyjechało 

wówczas dziewiętnaścioro kostrzyńskich uczniów pod opieką trojga nauczycieli. Spotkanie trwało pięć 

dni: od poniedziałku do piątku, a czas wypełniony był po brzegi. Młodzież polska i niemiecka wspólnie 

wyjeżdżała na wycieczki do Berlina, do Muzeum Pieców Kaflowych w Velten,  na pływalnię w 

Oranienburgu, miała wspólne zajęcia sportowe, plastyczne oraz językowe a także  wspaniałą dyskotekę.  

Pierwsze przyjęcie dzieci niemieckich w Polsce odbyło się kilka miesięcy później, we wrześniu. Program 

spotkania przewidziano również od poniedziałku do piątku i  obejmował wycieczki do Poznania oraz 

gospodarstwa agroturystycznego w Łubowie, wspólne zajęcia szkolne, dyskotekę i oczywiście 

zwiedzanie Kostrzyna. Czas mijał niezwykle szybko i sympatycznie, zarówno dla dzieci jak i opiekunów. 

Pomimo innych języków i wielu różnic kulturowych, nikt nie chciał się rozstawać. Na pożegnanie polało 

się sporo łez. Wówczas  jeszcze nie przypuszczano, że tak będzie wyglądać większość pożegnań – 

zarówno tych w Leegebruch, jak i tych w Kostrzynie.  Rok 2006 stał się początkiem systematycznych 

spotkań młodzieży z obu miejscowości.  



Co roku w grudniu w obu szkołach rozpoczynają się przygotowania do spotkań, które odbywają 

się   w zbliżającym się roku. Wybierana jest grupa dzieci, które najpierw poznają się drogą pocztową, 

potem elektroniczną i wreszcie osobiście. Uczniowie spotykają się dwa razy, raz w Kostrzynie, raz w 

Leegebruch. Każde spotkanie trwa od poniedziałku do piątku. Finansowane jest przez rodziców 

uczestników, organizację międzynarodową Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, a także Urząd 

Miasta w Kostrzynie.  Program spotkań zarówno w Kostrzynie, jak i w Leegebruch każdorazowo 

powstaje na nowo, a po zakończeniu spotkania, jest wnikliwie analizowany. Niektóre punkty – te 

najlepsze - pozostają, niektóre wymieniane są na nowe. Podejmowano już wiele wspólnych działań,  

powstały  piękne i wartościowe projekty i nawiązano wiele przyjaźni, a niektóre z nich trwają do dziś, co 

szczególnie cieszy organizatorów. W ten sposób obie strony nabierają doświadczenia i uczą się 

wzajemnie: języka i kultury swojego sąsiada, a przede wszystkim przełamują bariery, które niestety ciągle 

jeszcze istnieją i budują piękną przyjaźń sąsiedzką. 

Podczas 10 lat współpracy w wymianach udział wzięło 157 uczniów z Kostrzyna i 153 z 

Leegebruch, co w sumie daje 340 uczniów z obu szkół, każdorazowo duży udział w organizacji spotkań 

mają rodzice uczestników. W przebieg spotkań w Kostrzynie, a także w Leegebruch włącza się cała 

rzesza nauczycieli i a także wiele instytucji i firm kostrzyńskich. Opiekunami spotkań są: po stronie 

polskiej panie Katarzyna Bizukojć, Marta Grafik i Karolina Targosz a po stronie niemieckiej pani Antje 

Dietrich i pan Rene Görlich,  wcześniej – przed przejściem na emeryturę pani Barbara Welzel. 

Karolina Targosz 

 

 


