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Niedziela, 06.04.2014 
 

Wieczorem odebraliśmy naszych partnerów z dworca Łódź 
Kaliska. Znaliśmy się już z poprzedniego tygodnia, więc nie było 
to dla nas nic stresującego, wręcz nie mogliśmy się doczekać 
przyjazdu gości. 
 
Poniedziałek, 07.04.2014 
 

Trzeba było wstać wcześnie rano do szkoły… ale… w 
szkole było niestandardowo i mieliśmy tylko trzy lekcje, więc 
dzień minął bardzo szybko. Najpierw pani wicedyrektor 
Agnieszka Świca powitała wszystkich uczestników wymiany i 
opowiedziała co będziemy robić, potem mieliśmy matematykę, 
geografię i angielski. Po zajęciach w szkole pojechaliśmy 
zwiedzać Muzeum Historii Miasta Łodzi, czyli sławny Pałac 
Poznańskiego, przy łódzkiej Manufakturze. Pieszo wróciliśmy 
do szkoły na pyszny obiad. Część z nas po obiedzie zajęła się 
swoimi sprawami, a część pojechała na Plac Wolności 
zwiedzać jedyne w Europie podziemne muzeum (poza 
kopalniami oczywiście) – Muzeum Kanału „Dętka”. 6 osób 
odwiedziło jeszcze Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i z 
okazji dnia kultury romskiej obejrzało pokaz filmu „Papusza”. 
 
Wtorek, 08.04.2014  
 

Wczesnym przedpołudniem spotkaliśmy się w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym, gdzie uczestniczyliśmy w 
warsztatach „Łódź Filmowa”. Później udaliśmy się na spacer 
szlakiem łódzkich produkcji filmowych. Po wspólnym obiedzie 
poszliśmy do Muzeum Kinematografii, gdzie cała grupa 
umierała ze zmęczenia. Przed zwiedzaniem musieliśmy chwilę 
posiedzieć… ☺ 
W muzeum poznaliśmy najstarszą w naszym mieście windę, 
tajemnice pałacu Scheiblera i przeszliśmy przez gardło 
ogromnego psa… 



 Po wesołej wycieczce w Muzeum Kinematografii, 
pojechaliśmy do Manufaktury na „lasery”, czyli do areny Laser 
Games. Stoczyliśmy dwie walki Niemcy kontra Polacy - obie 
bitwy wygrali nasi niemieccy przyjaciele… Po grach laserowych 
wszyscy oczywiście włóczyliśmy się po Manufakturze. 
 
Środa 09.04.2014 
 

Wcześnie rano wyjechaliśmy do Warszawy. W stolicy 
poznaliśmy szaloną panią przewodnik… W 100 % natomiast 
byliśmy zachwyceni przewodnikiem po Zamku Królewskim. 
Wszyscy byliśmy niesamowicie wsłuchani w jego opowieści – 
nikt nie ziewał, ani nie spoglądał niecierpliwie na zegarek, lekcja 
minęła błyskawicznie… Niestety. Mieliśmy także chwilę czasu 
wolnego, aby pochodzić po Warszawie. Po spacerze 
wyruszyliśmy w podróż powrotną do Łodzi. 
 
Czwartek 10.04.2014 
 

Czwartek spędziliśmy w Ozorkowie, ponieważ wymiana 
była współorganizowana z Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie.  
Mieliśmy okazję przejechać się najdłuższą linią tramwajową w 
Europie (liczącą 30 km), tramwajem, który w muzeum w 
Dreźnie jest zabytkowym eksponatem i nie można go dotykać. 
 

W Ozorkowie braliśmy udział w lekcji o Ryszardzie 
Wagnerze, odwiedził nas nawet sam burmistrz Ozorkowa. 
Obejrzeliśmy dwa przedstawienia, jedno w języku niemieckim, 
drugie po polsku - oba bardzo nam się podobały. Po wspólnym 
posiłku nasi koledzy z Ozorkowa pokazali nam najważniejsze 
miejsca w ich mieście. Na koniec zjedliśmy pożegnalny 
podwieczorek, podczas którego ogłoszono nam wyniki quizu, 
który mieliśmy za zadanie zrobić w parach. Wygrała Sandra 
Pieczenia i Anna von Küster. Po wspólnym  zdjęciu przed 
budynkiem szkoły czworo z nas (Karolina Gawrońska, Wojciech 
Sieczkowski, Anzelm Urban i Peter Gerlich)  pojechało do 
Gazety Wyborczej opowiedzieć o wymianie. 
 



 
Piątek 11.04.2014 
 

Niestety już o 7 rano musieliśmy pożegnać się z naszymi 
partnerami. Mamy nadzieję, że kiedyś ich jeszcze zobaczymy. 
 

Dziękujemy za organizację wymiany Paniom: Agnieszce Świcy, 
Petrze Puschbeck, Evie Frohne, Agnieszce Wrześkiewicz  oraz opiekę 
nad nami w różnych sytuacjach Paniom: Annie Markowskiej, Monice 
Wolskiej oraz Hannie Drabik-Zalewskiej. 
 

W wymianie Łódź – Görlitz 2014 wzięli udział uczniowie Ósemki z 
klasy I B: Agata Aleksandrowicz, Karolina Gawrońska, Sandra 
Pieczenia, Zuzanna Kulisz,  Kamil Massarnowski, Wojciech Sieczkowski, 
uczennica klasy I C: Magda Orzeł, uczniowie trzecich klas w Gimnazjum 
nr 1 w Ozorkowie: Natalia Adamiak, Daria Kaźmierska i Łukasz 
Wojtowicz oraz uczniowie klasy 10b Augustum-Annen Gymnasium w 
Görlitz: Anna von Küster, Peter Nerlich, Nadine Pawlas, Nele Hahn, 
Pauline Thamm, Anne Marie Otto, Alisia Smolka, Markus Pabst, Anselm 
Urban, Dominik Wünsche. 
 

Tekst opracował: Wojciech Sieczkowski 
 


