
Młodzież z Gimnazjum im. Ottona Hahna w Tuttlingen 

(Niemcy, Badenia - Wirtembergia) 

z wizytą w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim  

W dniach 22 - 28.09.2013 gościliśmy w naszym liceum 17 osobową grupę młodzieży z Niemiec wraz z 2 

opiekunami, którymi byli Panowie Jürgen Schuster (nauczyciel historii i religii) oraz Martin Sturm 

(nauczyciel historii oraz języka angielskiego).  

 

Opiekę nad gośćmi z ramienia szkoły sprawowali nauczyciele języka niemieckiego: Pani Ewa Grodzka - 

dyrektor szkoły, Pan Mirosław Juszczyński - wicedyrektor szkoły oraz Pani Iwona Kożuch.  

 

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.  

 

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. zwiedzanie Radzynia Podlaskiego, Lublina, Warszawy, Kozłówki, 

Kazimierza Dolnego i Zamościa oraz dwa spotkania, które na naszych gościach wywarły ogromne wrażenie, 

było to spotkanie ze Starostą Radzyńskim - Panem Lucjanem Kotwicą (poniedziałek 23.09) oraz wizyta w 

gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i spotkanie z Panem Tadeuszem Sławeckim - 

Sekretarzem Stanu w MEN. Pan Minister, który od wielu lat angażuje się we współpracę polsko - 

niemiecką, wyraził ogromną radość z faktu, iż młodzi ludzie z Polski i Niemiec nawiązują trwałe przyjaźnie 

i budują w ten sposób nową Europę - wolną od uprzedzeń wynikających z trudnej wspólnej historii. 

Obecność w gmachu MEN, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba gestapo i miejsce 

brutalnych przesłuchań polskich więźniów, idealnie wpisała się w główną tematykę wymiany młodzieży 

pomiędzy I LO w Radzyniu Podlaskim a OHG Tuttlingen, czyli bolesną historię stosunków polsko - 

niemieckich podczas II wojny światowej oraz stanowiła uzupełnienie do wizyt na Majdanku i w Muzeum 

Powstania Warszawskiego, podczas których na twarzach młodzieży pojawiły się łzy wzruszenia i 

współczucia.  

 

Tradycyjnie podczas podsumowania pobytu goście i gospodarze zasadzili przed liceum "drzewka 

przyjaźni". Cenną pamiątką pozostaną również grupowe fotografie, które każdy z uczestników otrzymał w 

trakcie spotkania.  

 

Tydzień spędzony wspólnie z młodzieżą niemiecką był bardzo emocjonujący, wypełniony pozytywną 

energią, życzliwym zaangażowaniem społeczności szkolnej i lokalnej. Także przyroda sprzyjała nam 

pogodą podczas wycieczek. 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 - dyrektor szkoły i nauczycielka j. niemieckiego w I 

LO.  

 

Jeszcze w bieżącym roku szkolnym młodzież będzie miała okazję do spotkania, tym razem w Niemczech, 

dokąd zostaliśmy serdecznie zaproszeni i wybieramy się z rewizytą w marcu 2014r.  

 


