
Wymiana partnerska ze szkołą w Groetzingen i Bargteheide.

Szkoła Podstawowa im.Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie od 2001 roku współpracuje ze 
Szkoła Partnerską w Groetzingen (Niemcy). Groetzingen to malownicza miejscowość położona na 
przedmieściach Karlsruhe, oddalona od Żmigrodu o 800km. Pierwsza wizyta delegacji z Niemiec 
Żmigrodzie  w  składzie:  pani  Herthy  Krausse,  rektora  szkoły  pana  Helmuta  Arnswalda, 
przedstawicieli rady pedagogicznej, rodziców i uczniów odbyła się w dniach 29-31.03.2001. Od 
tamtego czasu obie strony spotkały się w sumie 12 razy. Ostatnie oficjalne spotkanie odbyło się w 
dniach 21-27.03.2011 kiedy to delegacja 14 uczniów naszej szkoły pod opieką Moniki Szubert i 
Krzysztofa Szuberta brała udział we wspólnym projekcie ,,Muzyka bez granic”. Podsumowaniem 
wspólnego  działania  -  które  w obu szkołach  trwało  już  pół  roku wcześniej  -  był  wspólny 2,5 
godzinny  koncert  naszych  uczniów  z  kolegami  ze  szkoły  partnerskiej.  Wspólne  próby 
instrumentalne, wokalne i taneczne doprowadziły do zaprezentowania wspaniałego widowiska dla 
rodziców, uczniów i mieszkańców Groetzingen. Zainteresowanych koncertem odsyłam na szkolną 
stronę  internetowa,  pod  adresem:  www.spzmigrod.superszkolna.pl,  gdzie  w  zakładce  Szkoła 
Partnerska znajdą państwo obszerną galerie zdjęć (ponad 1000 fotografii), oraz filmy z koncertu 
finałowego z  naszym udziałem.  Serdecznie  zapraszamy :)  Niestety od tamtego czasu wymiana 
przebiega  tylko  i  wyłącznie  drogą  listowną  i  elektroniczną,  a  to  za  sprawą remontu  szkoły w 
Groetzingen. Okazało się bowiem, że budynek szkolny wybudowany w latach 70-tych XX wieku, 
po  części  posiada  w  swojej  konstrukcji  szkodliwe  elementy  azbestowe.  Stąd  decyzja  władz  o 
rozbiórce budynku szkolnego i budowie nowej szkoły. Od września 2013 roku trwa remont szkoły, 
który zaplanowano na ponad 4 lata. Obecnie uczniowie uczą się w salach lekcyjnych zbudowanych 
z modułów kontenerowych. Wybudowano 3 piętrowy kontenerowy budynek. Na początek powstało 
7  sal,  w  tym:  sala  do  zajęć  muzycznych,  plastycznych,  pokój  nauczycielski,  pokój  pomocy 
dydaktycznych, gabinet lekarza szkolnego, toalety, gabinet dla woźnego oraz pokój do rozmów z 
rodzicami. Elementy azbestowe z budynku szkolnego są demontowane i utylizowane. W tym roku 
powstaną kolejne sale  kontenerowe  przeznaczone na sale  do następujących przedmiotów: plac 
zabaw,  nauka  gotowania,  fizyka,  chemia,  biologia  i  sala  prac  włókienniczych.  W  roku  2015 
zaplanowano postawienie kolejnych 7 sal. W momencie kiedy w 2015 roku będą stawiane ostatnie 
sale lekcyjne z modułów kontenerowych,  już powinien być oddany do użytku parter nowej szkoły.  
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć obecnej szkoły w Groetzingen, która znajdą państwo na 
naszej szkolnej stronie internetowej.  Remont i  budowa nowej szkoły partnerskiej  w Niemczech 
tłumaczy  problem  w  organizacji  kolejnej  wizyty  naszych  gości  z  Niemiec  w  Żmigrodzie,  ale 
rozmowy trwają  i  być  może  na  wiosnę  przyszłego  roku  uda  się  zaprosić  do  nas  przyjaciół  z 
Groetzingen.  Miło  jest  nam  poinformować,  że  po  owocnych  spotkaniach  i  rozmowach  z 
przedstawicielami szkoły podstawowej w Bargteheide rozpoczynamy wymianę partnerską z drugą 
szkołą niemiecką. Pierwsza wizyta gości z Niemiec jest zaplanowana na jesień tego roku. Podczas 
spotkania  ustalimy  harmonogram  i  kalendarz  wspólnych  wizyt  oraz  zasady  naszej  kolejnej 
wymiany partnerskiej.  
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