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W dniach 9.03. – 17.03.2013 r. 18 - osobowa 
grupa uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 
gościła w Niemczech, 
w miejscowości Tuttlingen, w landzie 
Badenia – Wirtembergia w ramach wymiany 
młodzieży szkolnej nawiązanej w listopadzie 
2011r. 



Tuttlingen



Szkołą partnerską dla 
radzyńskiego liceum jest 
w Niemczech Gimnazjum 
im. O. Hahna w Tuttlingen. 
Uczniowie klas 
10 – 12  są rówieśnikami 
naszych licealistów. 
Nauka w niemieckim 
gimnazjum kończy się 
egzaminem maturalnym. 







Wyjazd grupy polskiej miał charakter rewizyty 
po wrześniowym spotkaniu młodzieży 
w Radzyniu Podlaskim.

Uczniom towarzyszyli: 
• Ewa Grodzka – wicedyrektor liceum, jako organizatorka 

międzyszkolnej współpracy 
polsko – niemieckiej oraz tłumaczka podczas zwiedzania 
Niemiec, 

• Mirosław Juszczyński – nauczyciel języka niemieckiego 
i Aleksandra Sidor – nauczycielka języka angielskiego, 
jako opiekunowie młodzieży.







Dyrekcja i nauczyciele niemieccy 
zapewnili nam wspaniały program 

kulturo- i krajoznawczy. 

Uczniowie poznali szkołę OHG  w Tuttlingen, 
która na nasz przyjazd została udekorowana 
flagami narodowymi. Uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych a także w specjalnie zaplanowanej 
wspólnej lekcji dla gości i gospodarzy, na temat 
historii Niemiec oraz osobliwości kraju naszego 
zachodniego sąsiada.



Zwiedziliśmy miasteczko Tuttlingen, które – dwukrotnie większe 
od Radzynia Podlaskiego – jest światowym potentatem  w produkcji 

narzędzi chirurgicznych.



Stuttgart



Byliśmy w Stuttgarcie – stolicy kraju 
związkowego Badenia – Wirtembergia, gdzie 
poznaliśmy bogatą historię tego landu i jego 
silną gospodarkę. Zwiedziliśmy Muzeum 
Porsche, prezentujące modele samochodów 
tej marki od początków jej istnienia.







Gospodarze pokazali nam urocze miasta  i miasteczka, 
w których bajecznie kolorowe kamienice zachwycają zwiedzających 

i tworzą niepowtarzalną romantyczną atmosferę, jakby czas się w nich 
zatrzymał. 

Rottweil





 W Rottweil – najstarszym mieście Badenii – Wirtembergii –
wielokrotnie fotografowaliśmy się z podobiznami znanej rasy 
psów – wywodzących się właśnie stąd – rottweilerów.



Konstancja i wyspa Reichenau



Konstancja – miasto konklawe, 
w którym w 1417 r. został 
wybrany papież Marcin V –
pięknie położona nad Jeziorem 
Bodeńskim oraz wyspa 
Reichenau, słynna  
z zachowanych kościołów 
romańskich z XI w. 
i tworzonych tam rękopisów, 
wprawiły wszystkich 
w zachwyt.











Zamek Hohenzollern





Wreszcie potężny zamek Hohenzollernów 
w Hechingen, przepięknie położony na szczycie 
wzgórza Zollern (855 m n. p. m.) pozostawił 
w naszej pamięci wspomnienia, których nic nie zatrze.













Moc wrażeń, 
atrakcji w źródłach 
termalnych, 
wprowadzenie 
w tajniki produkcji 
piwa  w ponad 
200 – letnim 
browarze „Hirsch” 
w Wurmlingen
– to pasjonujące 
doznania.



Ale największe znaczenie miał dla polskiej 
młodzieży fakt przebywania w rodzinach 
niemieckich, kontakt z rówieśnikami 
mówiącymi po niemiecku, nawiązane 
przyjaźnie, które pragną kontynuować, 
wspólne plany na przyszłość. 







To wszystko sprawiło, że niezwykle trudno było się 
rozstać. Podczas wieczorku pożegnalnego, który 
przeciągnął się do późna w nocy, bardzo dobrze się 
bawiliśmy, oglądając projekcję zdjęć z pobytu 
i śpiewając.



Pozostawiliśmy również odciski naszych 
dłoni na płótnie, które pozostało 
na pamiątkę w OHG w Tuttlingen.





Naszym gospodarzom i przyjaciołom 
z Niemiec powiedzieliśmy:

Auf Wiedersehen in Polen
(Do zobaczenia w Polsce).

We wrześniu 2013 r. oczekujemy ponownie 
gości z Tuttlingen.



Drezno



W drodze do Tuttlingen
zatrzymaliśmy się 

w Dreźnie.







W drodze powrotnej w Norymberdze.





Podziękowania składamy dyrekcji 
i nauczycielom I LO w Radzyniu Podlaskim 
i OHG w Tuttlingen za przychylność 
i wsparcie naszej współpracy oraz 
organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży (PNWM) za dofinansowanie 
naszego wyjazdu do Niemiec.


