
fot. nades∏ane



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI lipiec 2014 26

Z wizytà w Bad Dürrenberg

ByliÊmy w najs∏odszym miejscu, czyli najstarszej,
bo istniejàcej ju˝ od ponad 200 lat Fabryce Czekola-
dy „Halloren” w Niemczech. ZwiedzaliÊmy te˝ unika-
towe Muzeum Czekolady, mieszczàce si´ w siedzibie
firmy na powierzchni wystawienniczej ponad 750 m².
OdbyliÊmy imponujàcà podró˝ po Êwiecie czekolady,
która rozpocz´∏a si´ w kad∏ubie starego ˝aglowca po-
Êród ziaren kakaowych z Ameryki Ârodkowej. Jednak
najwi´kszy nasz zachwyt i podziw wzbudzi∏ czekola-
dowy pokój wykonany z 1400 kg czekolady i 300 kg
marcepanu.

Prze˝yliÊmy - czyli my - uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Ciechocinku. ZnaleêliÊmy si´ tam na zapro-
szenie Burmistrza miasta Bad Dürrenberg, które jest
miastem partnerskim Ciechocinka. W dniach 17-24.06
mieliÊmy mo˝liwoÊç udzia∏u w Mi´dzynarodowym
Spotkaniu M∏odzie˝y zorganizowanym pod has∏em:
„Tolerancyjna Europa - M∏odzie˝ i Demokracja”.  Spot-

kaliÊmy si´ z naszymi  rówieÊnikami z W∏och, Francji,
W´gier i oczywiÊcie Niemiec, by wspólnie uczyç si´
szacunku, akceptacji i uznania ró˝norodnoÊci kultur
na Êwiecie. Podczas niezwykle ciekawych zaj´ç pozna-
waliÊmy, ˝e tolerancja to tak˝e ciekawoÊç Êwiata i nie-
odrzucanie tego, co nieznane. Tolerancja to umiej´t-
noÊç s∏uchania, komunikowania si´ i rozumienia in-
nych.

Podczas naszego pobytu ka˝da z grup prowadzi-
∏a s∏owniczki, do których sumiennie wpisywaliÊmy
poznane w 4 j´zykach s∏ówka. Kursy j´zykowe odby-
wa∏y si´ w∏aÊciwie przez ca∏y nasz pobyt, podczas
wspólnych zaj´ç, zawodów sportowych, zabaw i d∏u-
gich, d∏ugich rozmów po kolacji. „Odnaleêç drogi -
byç w kontakcie” - taki tytu∏ nosi∏ te˝ jeden z wieƒ-
czàcych nasze spotkanie warsztatów. MieliÊmy mo˝li-
woÊç sp´dzenia jednego dnia w Mehrgenerationen-
haus - domu wielu generacji - gdzie dzieci, m∏odzie˝,
doroÊli i seniorzy wspó∏tworzà i dbajà o aktywne rela-
cje mi´dzypokoleniowe. Niezapomniane wra˝enia
pozostawi∏a w naszej pami´ci Szko∏a im. J.G. Gorlacha,
która z dumà umieÊci∏a w swoich logo has∏o:” Schu-
le ohne Rassismus, Schule mit Courage”. W zwiàzku
z naszym przyjazdem zosta∏y odwo∏ane lekcje, byÊmy
wszyscy razem mogli uczestniczyç we wspania∏ym
Êwi´cie radoÊci i tolerancji. Uczniowie przygotowali
dla nas program artystyczny, oprowadzili po ca∏ej
szkole i pochwalili si´ swoimi osiàgni´ciami.  Wzi´liÊmy
te˝ udzia∏ w zaj´ciach sportowych, lekcji taƒca, a tak˝e
wspólnym gotowaniu, by na zakoƒczenie byç zapro-
szonym na wielkà uczt´ „Europa przy wspólnym stole”
- gdzie bezlik potraw i ich ró˝norodnoÊç w pe∏ni obra-
zowa∏ rozmaitoÊci kultur ró˝nych narodów.

Nie sposób oczywiÊcie opisaç wszystkich pi´knych
chwil i wzruszeƒ, które mogliÊmy prze˝yç podczas
naszego pobytu w Niemczech. Na zakoƒczenie nasze-
go spotkania ka˝dy z opiekunów na goràco próbowa∏
dokonaç podsumowania naszych wspólnych doko-
naƒ. Ja musia∏am przyznaç, jak bardzo zazdroszcz´
obecnemu pokoleniu m∏odzie˝y, ˝e ma takie wspania-
∏e mo˝liwoÊci wzajemnych kontaktów, ale jednoczeÊ-
nie, jak bardzo mnie cieszy, ˝e na w∏asnej skórze czu-
jemy Europ´ bez granic, gdzie nawet trudnoÊci j´zy-
kowe sà do przezwyci´˝enia, ˝e bycie razem „viel Spass
macht” (sprawia wiele radoÊci).

Ogromne podzi´kowania dla organizatorów, któ-
rzy na swoich barkach unieÊli trud przygotowania,
a ka˝dego dnia naszego pobytu dzielili si´ z nami uÊ-
miechem i radoÊcià. Nasza m∏odzie˝ niezwykle szcz´-
Êliwa, obdarowana masà prezentów, wróci∏a do Polski,
by, ku ich wielkiej uciesze, rozpoczàç d∏ugo wyczeki-
wane wakacje.
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