
z wizytą w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Radzyniu Podlaskim 



 W dniach 23 – 29.09.2012 
gościliśmy w naszym 
liceum 17 osobową grupę 
młodzieży z Niemiec wraz 
z 2 opiekunami, którymi 
byli Panowie               
Jürgen Schuster 
(nauczyciel historii                
i religii) oraz  Haiko 
Thieme  (nauczyciel 
geografii, wiedzy                  
o społeczeństwie                   
i przedsiębiorczości).  
 

 Opiekę nad gośćmi           
z ramienia szkoły 
sprawowali nauczyciele 
języka niemieckiego: 
Pani Ewa Grodzka, Pan 
Mirosław Juszczyński 
oraz Pani Iwona 
Kożuch, z życzliwością     
i zaangażowaniem 
wspierani przez 
Dyrektora Szkoły Pana 
Tadeusza Pietrasa. 
 



 Goście mieszkali przez tydzień  
w domach polskich rodzin  - 
uczniów i nauczycieli języka 
niemieckiego, gdzie wieczorami 
chętnie poznawali nasze 
zwyczaje, opowiadali o życiu 
młodzieży w Niemczech, 
nawiązywali przyjaźnie. 
Wszyscy gospodarze okazali 
niezmierną gościnność, za co 
szczególnie dziękowali nasi 
niemieccy goście podczas 
pożegnalnego wieczoru. 
Podkreślali oni, iż zostali 
przyjęci po królewsku. 

   
 



 W ciągu pięciu dni pobytu w Polsce uczniowie z Niemiec wraz                   
z polskimi koleżankami i kolegami, zrealizowali bogaty program 
krajoznawczo – historyczny, opracowany przez dyrekcję i nauczycieli 
języka niemieckiego I LO. 

 
 W programie wizyty znalazły się m. in. wspólna lekcja historii na temat 

stosunków polsko – niemieckich w ciągu ponad tysiącletniego 
sąsiedztwa naszych narodów, wizyta u Starosty Radzyńskiego Pana 
Lucjana Kotwicy, zwiedzanie Radzynia Podlaskiego, Lublina, 
Warszawy, Kozłówki, Kazimierza Dolnego i Zamościa. 

 
 Wszystkie te miasta i miejsca zachwyciły gości swoim pięknem i bogatą 

historią. Natomiast podczas wizyty na Majdanku i w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, na twarzach młodzieży pojawiły się łzy wzruszenia         
i współczucia. 

 
 



 Tradycyjnie podczas podsumowania pobytu goście i gospodarze 
zasadzili przed liceum „drzewka przyjaźni” na pamiątkę nawiązania 
współpracy.  

 
 

 



 
Cenną pamiątką pozostaną również grupowe fotografie, które zawisną na 
ścianach w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim oraz  
w Gimnazjum im. Ottona Hahna w Tuttlingen. 

 
Tydzień spędzony wspólnie z młodzieżą niemiecką był bardzo emocjonujący, 
wypełniony pozytywną energią, życzliwym zaangażowaniem społeczności 
szkolnej i lokalnej.  
 
Także przyroda sprzyjała  
nam piękną pogodą podczas  
każdej wycieczki. To wszystko 
sprawiło, że gdy nadszedł czas 
pożegnania, bardzo trudno 
było się rozstać. Uściskom         
i podziękowaniom nie było końca. 
 

 



 „Sądzę, iż w tym czasie udało nam się rozbudzić jeszcze 
silniejszą motywację do nauki języków obcych i potrzebę 
otwarcia na inne narodowości i kulturę oraz przezwyciężyć 
obawę przed niezrozumieniem, obalić uprzedzenia 
wynikające z trudnej wspólnej historii.  Wierzę, że 
nawiązane przyjaźnie będą trwałe i satysfakcjonujące 
wszystkich uczestników wymiany polsko – niemieckiej oraz 
zaowocują w przyszłości efektywną współpracą pomiędzy 
Polakami i Niemcami        w rozmaitych dziedzinach życia 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego.” – mówi Ewa 
Grodzka – wicedyrektor i nauczycielka j. niemieckiego         
w I LO. 

 
 





Około 
18:00 

Przybycie gości do naszej 
szkoły, powitanie,  
zapoznanie z polskimi 
uczniami – gospodarzami, 
odbiór gości   do domów.        
Wieczór z polską rodziną. 



Zaplanowana jeszcze w lutym 2012 r. wizyta rozpoczęła 
się nie bez kłopotów. W czasie podróży  
do Radzynia w autokarze gości doszło do uszkodzenia 
dwóch opon, na co nawet zawodowi kierowcy nie są 
zazwyczaj przygotowani. Natychmiastowa naprawa awarii 
była niemożliwa. Poproszeni przez gości  
o pomoc, wynajęliśmy polski autokar z Wrocławia, który 
szczęśliwie przywiózł gości do naszej szkoły 
 z bagatela 7 – godzinnym opóźnieniem. 
Mimo późnej pory (ok.1.00 w nocy) przywitanie  
było bardzo serdeczne. 



8.00 Radzyń Podlaski 
Przybycie do szkoły, powitanie gości w stołówce szkolnej, 
zwiedzanie szkoły. 

8.55 – 9.40 Udział uczniów niemieckich w zajęciach lekcyjnych z języków 
obcych. 

9.50 – 10.35 Wspólna lekcja historii stosunków polsko – niemieckich.  
(3 lekcja – s.26) Po lekcji zrobimy wspólne zdjęcie przed 
szkołą. 

11.00 – 14.30 Spotkanie za Starostą Radzyńskim – Panem Lucjanem 
Kotwicą, zwiedzanie Radzynia Podlaskiego (Pałac Potockich, 
Oranżeria, park, Kościół pw. Trójcy Św., fabryka narzędzi 
chirurgicznych B.Braun). 

14.30 Obiad w stołówce szkolnej. 

ok. 15.00 Odbiór gości do domów. 

18.00 – 20.30 Ognisko w Feliksówce, quiz historyczny, wspólne śpiewanie. 
(Zbiórka przed szkołą o godz.17.50). 



W szkole gości powitał oficjalnie Pan Dyrektor Tadeusz Pietras, 
który nawiązał do bogatej już tradycji szkoły w zakresie współpracy 
międzynarodowej i wyraził ogromną radość z faktu, iż po raz 
pierwszy  od 27 lat gościmy u nas młodzież z Niemiec.  
  
Po zwiedzeniu szkoły uczniowie niemieccy i polscy uczestniczyli  
w zajęciach języków obcych oraz w przygotowanej specjalnie  
dla uczestników wymiany lekcji historii stosunków  
polsko – niemieckich na przestrzeni dziejów.  
Pod względem merytorycznym lekcję opracowała  
Pani mgr Monika Nowicka (nauczycielka historii), natomiast 
przeprowadziła w języku niemieckim Pani mgr Ewa Grodzka 
(wicedyrektor i nauczycielka j. niemieckiego).  
Lekcja spotkała się ze wspaniałym odbiorem i ogromnym 
zainteresowaniem uczestników. 



Poniedziałek zarezerwowaliśmy także na zwiedzanie Radzynia. 
Zostaliśmy przyjęci przez Starostę Radzyńskiego Pana Lucjana 
Kotwicę, który pomógł nam w nawiązaniu współpracy z OH 
Gimnazjum  
w Tuttlingen. Pan Starosta nie krył radości z wizyty młodzieży 
niemieckiej w Radzyniu, opowiedział gościom o powiecie 
radzyńskim oraz wręczył upominki - przewodniki turystyczne  
po Lubelszczyźnie wydane w języku niemieckim. 
  
Mimo zmęczenia po dwóch dniach podróży nasi goście zwiedzili   
z zainteresowaniem „Radzyń nowoczesny”: fabrykę narzędzi 
chirurgicznych – firmę B. Braun w Radzyniu Podlaskim i nowo 
otwarty basen „Aqua – Miś” oraz „Radzyń historyczny”: Kościół pw. 
Św. Trójcy, Pałac Potockich, Oranżerię, park. 



Po obiedzie w szkole pozostało niewiele czasu na krótki odpoczynek. 
Kolejną atrakcję zaplanowano na wieczór – ognisko w Feliksówce.  
 
W blasku ognia, przy akompaniamencie harcerskich melodii 
piekliśmy kiełbaski oraz harcerskie ciasto, przygotowane przez 
drużynę Druhny Anny Zabielskiej (nauczycielki matematyki).  
W śpiew pięknie włączyła się młodzież niemiecka wspólnie  
z grającym na gitarze Panem Jürgenem Schusterem. 
Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie 
strzeleckim (zaproponowanym przez Pana Marka Wojtyczkę)  
oraz wiedzę  - w quizie historycznym (opracowanym przez  
Panią Ewę Grodzką). 
Spotkanie przebiegło we wspaniałej atmosferze i zakończyło  
się późnym wieczorem. 



8.00 – 18.00 Przybycie do szkoły, wyjazd do 
Lublina. 
 
LUBLIN  
Zamek Lubelski, gotycka 
Kaplica Trójcy Św. (godz.10.00), 
Starówka, Katedra Lubelska, 
Majdanek (godz.14.30). 
Powrót do Radzynia ok. 18.00.  
Wieczór z polską rodziną. 



Cały dzień spędziliśmy w Lublinie. Tutaj zwiedziliśmy Zamek 
Lubelski z gotycką Kaplicą Św. Trójcy. Odbyliśmy uroczy spacer 
ulicami Starego Miasta, które pięknieje w oczach w wyniku 
podjętych na szeroką skalę prac renowacyjnych. Po krótkim 
odpoczynku i zakupach w centrum handlowym udaliśmy   
się do muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego MAJDANEK. Po muzeum oprowadzała nas 
wolontariuszka z Niemiec, która od roku pracowała na Majdanku. 
Naszą grupę oprowadziła dodatkowo, ponieważ czas jej pobytu  
w Polsce właśnie dobiegał końca.  
Nasza przewodniczka po Majdanku bardzo wzruszająco  
i wyczerpująco opowiedziała o nieludzkim traktowaniu i bestialskim 
mordowaniu więźniów obozu przez hitlerowców. Młodzież z 
przejęciem słuchała słów przewodniczki. Na twarzach uczniów 
widoczne było wzruszenie. I chociaż zwiedzanie trwało 3 godziny, 
nikt nie okazywał znudzenia lub zniechęcenia. 





8.00 – 20.00 Przybycie do szkoły, wyjazd do 
Warszawy. 
 
WARSZAWA 
(Muzeum Powstania Warszawskiego 
– godz.11.00, Spacer po Warszawie: 
Stare Miasto, Zamek Królewski, 
Krakowskie Przedmieście, Grób 
Nieznanego Żołnierza, ewent. Park 
„Łazienki”). 
Powrót do Radzynia ok. 20.00. 



Zaplanowaną wycieczkę po Warszawie rozpoczęliśmy od zwiedzenia Muzeum 
Powstania Warszawskiego. To nowoczesne multimedialne muzeum wprowadziło nas 
bardzo sugestywnie w atmosferę miasta walczącego o wolność, wojenną atmosferę 
grozy i śmierci, która czyha na każdym kroku. Z przerażeniem słuchaliśmy odgłosu 
nadlatujących bombowców i wybuchu zrzucanych bomb.  
Zwiedzanie muzeów poświęconych historii II wojny światowej wpisywało się  
w tematykę wymiany młodzieży polsko – niemieckiej między I LO w Radzyniu 
Podlaskim a Gimnazjum im. O. Hahna w Tuttlingen. 
  
Po Muzeum Powstania Warszawskiego nadszedł czas na krótki odpoczynek i posiłek, 
po czym udaliśmy się na długi spacer najpiękniejszymi zakątkami Warszawy. 
Obejrzeliśmy Ogród Saski, gdzie posłuchaliśmy muzyki Chopina siedząc na jednej  
z grających ławeczek, Grób Nieznanego Żołnierza, pełną przepięknie 
odrestaurowanych zabytkowych budynków ulicę Krakowskie Przedmieście (Pałac 
Prezydencki, Hotel Bristol, Kordegarda, i in.), Plac Zamkowy, Stare Miasto, Barbakan, 
Pomnik Małego Powstańca. 
  
Podziwialiśmy piękną panoramę Warszawy z Mostu Śląsko – Dąbrowskiego, którym 
poszliśmy w kierunku autokaru i wyjechaliśmy ze stolicy. 





8.00 – 20.00 Przybycie do szkoły, wyjazd na 
wycieczkę. 
 
KOZŁÓWKA 
(Muzeum Zamojskich – godz.10.00, 
park, rozarium, Muzeum 
Socrealizmu) 
 
KAZIMIERZ DOLNY 
(Rynek, spacer bulwarem nad Wisłą) 
Powrót do Radzynia ok. 18.00 
  
Spotkanie nauczycieli niemieckich z polskimi. 



Po drodze do Kozłówki zatrzymaliśmy się w Kocku, gdzie 
pokazaliśmy naszym gościom pomnik gen. Franciszka Kleeberga 
oraz cmentarz wojenny żołnierzy poległych w ostatniej bitwie 
kampanii wrześniowej. 
  
Rezydencja rodziny Zamojskich w Kozłówce zachwyciła młodzież 
niemiecką i polską przepychem swoich barokowych wnętrz  
a przepiękna pogoda zachęcała do chwili relaksu we wspaniałych 
pałacowych ogrodach. 
  
Atrakcją okazało się również Muzeum Socrealizmu. 
  
Kazimierz Dolny zachwycił nas także uroczym położeniem nad 
Wisłą i przepięknymi kamienicami przy Rynku. Spędziliśmy tutaj 
wspaniale czas, po czym wróciliśmy do Radzynia. Wspólnie 
spędzone chwile zachowamy w pamięci na długo. 





8.00 – 18.00 Przybycie do szkoły, wyjazd na wycieczkę. 
 
ZAMOŚĆ 
(godz.11.00 – zwiedzanie miasta: Rynek, 
podcienia, Katedra Zamojska, itp.) 
Powrót do szkoły (około 17.00) 
bezpośrednio po powrocie podsumowanie 
pobytu i oficjalne pożegnanie.  
Odbiór uczniów do domu ok. 18.00. 
 
Wieczór z polską rodziną.  
Czas na spakowanie. 



O godz.8.00 wyjechaliśmy do Zamościa. W Radzyniu padał deszcz. 
Zamość powitał nas piękną słoneczną pogodą. Z przewodnikiem 
zwiedziliśmy fantazyjnie kolorowy Rynek, Katedrę Zamojską  
i fortyfikacje obronne. 
  
W piątkowy wieczór nadszedł czas oficjalnego podsumowania 
wizyty i pożegnania. 
  
Tradycyjnie już goście i gospodarze zasadzili przed szkołą trzy 
świerki jako „drzewka przyjaźni” oraz pamiątkę pobytu młodzieży 
niemieckiej w naszej szkole. 
Miłe chwile spędziliśmy oglądając wystawę zdjęć z ostatnich 
czterech dni, które właśnie przechodziły do przeszłości. Jednak w 
naszych sercach pozostaną na długo. 
  



Pan Dyrektor Tadeusz Pietras przygotował dodatkową 
niespodziankę: pokaz slajdów z Berlina Wschodniego oraz 
 z polsko – niemieckiej wymiany młodzieży sprzed 27 lat. 
Wszyscy obecni: goście, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele 
obejrzeli pokaz z zainteresowaniem. 
  
Podczas podsumowania wizyty rozdane zostały nagrody za 
uczestnictwo w konkursach przy ognisku oraz każdy uczestnik 
wymiany otrzymał pamiątkową fotografię grupową.  
Dwie powiększone fotografie, oprawione w ramy i podpisane  
na odwrocie przez wszystkich uczestników zostaną powieszone  
w partnerskich szkołach w zaszczytnym miejscu. 
  





8.00 Przybycie do szkoły, pożegnanie, wyjazd 
gości do Niemiec. 

O godz.8.00 wszyscy zebraliśmy się przed szkołą, aby pożegnać 
naszych przyjaciół z Niemiec.  
 
Zdjęliśmy flagi Polski, Niemiec i Unii Europejskiej. 
Podziękowaniom i uściskom nie było końca.  
Tak trudno było się rozstać. 
 
Na szczęście rozstajemy się nie na długo.  
W marcu 2013 r. pojedziemy z rewizytą do Tuttlingen  
w Niemczech. 
  
Nasi goście wrócili szczęśliwie do swoich domów  
w niedzielę (30.09) w godzinach wieczornych. 


































