
Wizyta niemieckich uczniów w III LO 

Jubileuszowa wymiana 
Po raz 20. niemieccy uczniowie 

gościli u swoich polskich kolegów 
z III LO w Płocku. Gdy byli tu po 
raz pierwszy, w październiku 
1989 r., po powrocie do domu cze
kała na nich nie lada niespodzian
ka - runął berliński mur. 

Od 20 lat płockie liceum współ
pracuje z Katolickim Gimnazjum 
im. Edyty Stein w Darmstadt. I cho
ciaż niemiecka szkoła ma w nazwie 
„gimnazjum" to jej uczniowie są 
w wieku polskich licealistów. W tym 
roku Płock odwiedziło 12 uczniów 
i dwójka opiekunów. Do Polski 
przyjechali dzięki dofinansowaniu 
z biura polsko-niemieckiej współ
pracy młodzieży. Byli w Warszawie, 
Toruniu, sierpeckim Skansenie, na 
spotkaniu z prezydentem miasta i na 
zajęciach w szkole. Mieszkali u ucz
niów III LO. 

- Dokładnie sprawdziło się to co 
im mówiłam o polskiej gościnności 
i otwartości - mówi Mariannę Wah-
nrau, jedna z opiekunek niemieckich 
uczniów, która od ponad 10 lat od
wiedza Płock. Kontakty polsko-nie-
mieckie często nie kończą się tylko 
na samej wymianie. Trójka Niem
ców, którzy byli w poprzedniej tu
rze, przyjechała do Polski na waka

cje, na zaproszenie uczniów „trze
ciego", u których mieszkali. Zresztą 
grupa z poprzedniej wymiany zrobi
ła Płockowi i Polsce niesamowitą re
klamę. Na tyle skuteczną, że teraz 
zgłosiło się w darmsztadzkim gim
nazjum dwukrotnie więcej chętnych 
niż było miejsc. Zazwyczaj wśród 
goszczących w Płocku Niemców są 
osoby mające polskie korzenie. Tak 
jest i teraz. Polką jest babcia Miriam 
Latsch, której brat był już na wymia
nie w Płocku. Niestety, Miriam nie 
mówi po polsku. Chociaż w nie
mieckim gimnazjum można spróbo
wać nauczyć się polskiego. Kursy 
naszego języka prowadzi nauczy
cielka plastyki, która jest Polką. 

Cała współpraca III LO z nie
miecką szkolą zaczęła się trochę 
przez przypadek. W 1988 r. Dar
mstadt zostało miastem partnerskim 
Płocka. Rok później gos'ciła w nim 
płocka delegacja. Trochę przez 
przypadek spotkała ją Kerrin Rei-
che z gimnazjum im. Edyty Stein. 
- Wtedy nasza szkoła miała już par
tnerów we Francji czy Anglii - opo
wiada Mariannę Wahnrau. - Ale 
czuliśmy potrzebę nawiązania kon
taktów ze szkolą z Polski, chociażby 
dlatego, że nasza patronka urodziła 

się we Wrocławiu. Była to też po
trzeba wzięcia czynnego udziału 
w pojednaniu niemiecko-polskim. 
Chcieliśmy mieć w tym swój udział. 
A przecież nie ma nic lepszego niż 
taka współpraca. Jak się lepiej zro
zumie drugiego człowieka, to 
wszystko staje się łatwiejsze. 

Kerrin Reiche poprosiła płocką 
delegację o wskazanie szkoły, 
z którą jej gimnazjum mogłoby na
wiązać kontakty. Wybrano III LO. 
Z polskiej strony inicjatorką wy
miany uczniów była Danuta Cha-
rążka. Później zajmowali się tym 
Teresa Gos i Janusz Dądzik. Dzisiaj 

kwestia wymiany to domena Mał
gorzaty Starzyńskiej i Anny Wy-
sockiej-Bijak. Obie nauczycielki są 
przekonane, że takich jubileuszo
wych spotkań, jak to 20., będzie 
jeszcze wiele. Już myślą jak zorga
nizować, tym razem, podróż płoc-
czan do Darmstadt. GSZ 
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