
Młodzież z Gimnazjum im. Ottona Hahna w Tuttlingen 

(Niemcy, Badenia - Wirtembergia) 

z wizytą w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim  

W dniach 1.10 - 7.10.2015 r. gościliśmy w naszym liceum 13 - osobową grupę młodzieży z Niemiec wraz z 

2 opiekunami, którymi byli Pan Martin Sturm (nauczyciel historii oraz języka angielskiego) oraz Pani Ulrike 

Hölzerkopf (nauczycielka języka niemieckiego i historii).  

 

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 (Państwa Krystyny i 

Zbigniewa Jesionków - nauczycieli matematyki i Pana Adama Pękały - nauczyciela wychowania 

fizycznego), gdzie wieczorami chętnie poznawali nasze zwyczaje, opowiadali o życiu młodzieży w 

Niemczech, nawiązywali przyjaźnie. Wszyscy gospodarze okazali niezmierną gościnność, za co nasi 

niemieccy goście szczególnie dziękowali podczas pożegnalnego wieczoru.  

 

W ciągu siedmiu 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.  

 

Najważniejszym celem wymiany szkolnej było jak najlepsze poznanie się uczniów nawzajem i nawiązanie 

trwałych przyjaźni, czemu sprzyjały realizowane zajęcia integracyjne, wspólne wycieczki oraz udział w 

koncercie fortepianowym z okazji XXXII Dni Karola Lipińskiego, w pokazach chemicznych 

zorganizowanych w naszej szkole. Dzięki staraniom i uprzejmości Pana Marka Gomółki - jednego z 

rodziców zaangażowanych w wymianę - obserwowaliśmy produkcję serów w Spółdzielczej Mleczarni 

SPOMLEK. W programie wizyty znalazły się również zwiedzanie Radzynia Podlaskiego, Lublina, 

Warszawy, Kozłówki, Janowa Podlaskiego. Główną tematykę wymiany młodzieży pomiędzy I LO w 

Radzyniu Podlaskim a OHG Tuttlingen stanowi trudna i bolesna historia stosunków polsko - niemieckich 

podczas II wojny światowej. Jej realizacji służą wizyty na Majdanku i w Muzeum Powstania 

Warszawskiego, podczas których na twarzach młodzieży pojawiły się łzy wzruszenia i współczucia. Ale nie 

brakowało przede wszystkim wspólnej zabawy, śmiechu, muzyki i tańca. Świetnie bawiliśmy się przy 

ognisku. Podczas wieczoru pożegnalnego podsumowującego pobyt goście i gospodarze wykonali 

pamiątkowe T-Shirty dla swoich partnerów według własnego projektu. 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, aż do ostatnich chwil przed odlotem.  

 

"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. Dziękujemy Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która rokrocznie dofinansowuje realizację 

programu wizyty Niemców w Polsce oraz wyjazdy radzyńskich uczniów do Niemiec.  

 

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 kwietniu 2016r.  

 


