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MŁODZIEŻY

Już od 1994 r rozwija sie współpraca między naszym liceum, a szkołą w
Rotenburgu. W tym roku, w ramach wymiany uczniowskiej, to my
odwiedziliśmy naszych zachodnich sąsiadów. 27 maja, po długiej i męczącej
podróży dotarliśmy na dworzec w Rotenburgu. Czekali już tam na nas nasi
niemieccy koledzy i koleżanki, pewnie nie mniej zestresowani niż my sami.
Obawy, jednak zniknęły tuż po powitaniu, a nastroje od razu nam sie poprawiły.
Pełni nowej energii, udaliśmy się do domów naszych gospodarzy. Weekend
przeznaczono na spędzenie czasu z rodziną, która nas ugościła. Mieliśmy okazję
lepiej się poznać, zaznajomić z domem i ludźmi, z którymi mieliśmy spędzić
następne 8 dni. Niedzielę rozpoczęliśmy od mszy świętej, oczywiście po
niemiecku. Następnie odwiedziliśmy jedną z największych atrakcji regionuHeide Park. Nawet pogoda nie przeszkodziła nam w dobrej zabawie. W
poniedziałek po raz pierwszy udaliśmy się do niemieckiej szkoły, gdzie
zostaliśmy oficjalnie przywitani przez panią dyrektor. Była to krótka wizyta,
gdyż od razu pospieszyliśmy zobaczyć inne atrakcje, które dla nas
przygotowano, a było ich niemało. Dowiedzieliśmy się co nieco o bursztynie, a
nawet mieliśmy okazję sami pobawić się w szlifowanie. Wystawa ,,Wolfskinder"
przypomniała nam, że nie istnieje tylko jedno oblicze historii. Niemiecki sieroty
wojenne również mają swoją kartę. We wtorek spędziliśmy w szkole nieco
więcej czasu. Obserwowaliśmy jak wygląda edukacja w Niemczech. Po
zajęciach, dzięki wizycie w Muzeum Żydowskim w Rotenburgu, poznaliśmy
historie zwykłych ludzi o których nie przeczyta się w podręcznikach. W środę
gościliśmy w ratuszu, gdzie zostaliśmy przywitani przez starostę Hermanna
Lutmanna. Po południu zobaczyliśmy Bremę, a dzięki panu Kurtowi -Wernerowi
Sadowskiemu, który był naszym przewodnikiem poznaliśmy także jej historię i
wiele ciekawostek. W czwartek odwiedziliśmy Hamburg. Widzieliśmy Muzeum
Uchodźców i przeszliśmy tunelem pod rzeką Łabą. Piątek spędziliśmy bardzo
intensywnie. Pobudka o świcie i całodniowe zwiedzanie stolicy Niemiec. Na
liście miejsc do zobaczenia znalazły się Reichstag, obowiązkowo Brama

Brandenburska, Muzeum Holokaustu, Katedra, Czerwony Ratusz i wieża
telewizyjna. Nie straszny nam był upał. Widzieliśmy dużo, ale wielu z nas z
chęcią do Berlina jeszcze powróci. Kiedy w końcu przyszedł czas rozstania
trudno było kryć emocje. Popłynęły łzy. Pociąg zabrał nas do Poznania, skąd
nocnym autobusem wróciliśmy do Giżycka. Dla nas wszystkich było to nowe,
ciekawe doświadczenie. Wynieśliśmy też wiele korzyści: podszkoliliśmy
angielski i niemiecki, poznaliśmy kulturę oraz nawiązaliśmy nowe znajomości.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy w stanie zapewnić naszym
kolegom i koleżankom równie wspaniałe chwile jakie sami przeżyliśmy. Podczas
wymiany naszą 14-osobową grupą opiekowały się nauczycielki LO, pani Ewa
Zawadka i pani Jolanta Wakszyńska. Projekt dofinansowała Polsko –
Niemiecka Współpraca Młodzieży
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