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Pamięć – niezwykła rzecz, która zachowuje się w sposób nadzwyczaj zwyczajny – ulatuje. Ale 
jeśli  nawet  zapomnimy  niektóre  fakty  i  wydarzenia,  to  i  tak  pozostaje  pamięć  klimatu  wspólnych 
wyjazdów, wypraw i zabaw. Jak zapisała się w naszej pamięci wymiana z Coburgiem? Zapewne każdy, 
kto w niej uczestniczył, ma inne wspomnienia – to całkiem naturalne. Rok 1996, pierwszy wyjazd, 
wielka ciekawość „Jak to będzie?” Są to lata otwarcia Polski na Zachód, dla wielu uczestników pierwsza 
wizyta  w  Niemczech.  Mieszkamy  w  Lautertal  koło  Coburga,  w  dobrze  wyposażonym  ośrodku 
młodzieżowym. Wraz z nami są tutaj nasi partnerzy z Niemiec. Program nie omija trudnych tematów 
takich jak: nazizm, obozy zagłady i cierpienia ludzi uwikłanych w okrutne dzieje historii. Oprócz tego 
dużo czasu poświęcamy na zajęcia sportowe, zabawę i zwiedzanie pięknych bawarskich miast. Wieczorami 
spotykamy się w sali kominkowej; czasem ktoś przynosi gitarę i wtedy rozlega się: Przeżyj to sam, Niech 
żyje  bal,  Ale  to  już  było...  -  piosenki,  które  śpiewa się  coraz  rzadziej.  Potem obowiązkowo zawody 
w tenisie stołowym i niekończące się rozmowy do późnej nocy, bo i tak odeśpimy w autokarze.  W latach 
1996-2002 realizujemy jedenaście międzynarodowych spotkań – trzy ostatnie to wymiana trójstronna: 
Polska, Niemcy, Irlandia. A oto krótkie przedstawienie niektórych punktów programu wymiany uczniów 
I LO i uczniów z Coburga w latach 1996-2000.

14.04. – 19.04.1996

Niemieccy  uczestnicy  projektu  wraz  z  opiekunami 
z Coburga przyjeżdżają do Zawiercia. W programie: 
powitanie  przez  dyrektora  I  LO,  udział  uczniów 
w  lekcjach,  zwiedzanie  Zawiercia,  Krakowa, 
Częstochowy  oraz  byłego  niemieckiego  obozu 
koncentracyjnego  w  Auschwitz.  Mają  miejsce 
równiaż wspólne zajęcia sportowe w hali OSiR oraz 
dyskoteka.  /Organizatorzy  i  opiekunowie  wymiany 
- dyr. Stanisław Pawlikiewicz oraz  Danuta Malec/

25.07. -  01.08.1996 

Grupa  uczniów  I  LO  pod  opieką  dyrektora 
Stanisława Pawlikiewicza, Danuty Malec i  Andrzeja 
Syca  wyjeżdża   do  Lautertal  koło  Coburga. 
Program wymiany obfituje w różnego rodzaju zajęcia 
i  zawody  sportowe.  Uczniowie  poznają  szkołę 
niemieckich  partnerów  i  biorą  udział  w  festynie 
szkolnym.  Podczas  wycieczki  do   Monachium 
zwiedzają olimpijskie  obiekty sportowe i  Bawarskie 
Studio Filmowe. Grupa zwiedza obóz koncentracyjny 
w Dachau i poznaje jego historię. Jest również czas 
na  relaks  i  wspólne  śpiewanie  przy  ognisku  oraz 
dyskotekę  „pod gołym niebem“. 
/Organizatorzy  i  opiekunowie  wymiany  -  Danuta 
Malec i dyr.  Stanisław Pawlikiewicz/

19.05. – 24.05.1997

Grupa niemiecka  przyjeżdża  do  Zawiercia. 
Uczniowie  wspólnie  zwiedzają  Kraków,  Wieliczkę 
oraz  obóz  koncentracyjny    w  Oświęcimiu.  Biorą 
również  udział  w  zajęciach  lekcyjnych. 
W przedostatnim dniu  pobytu  uczniowie  wyruszają 
na  pieszą   wycieczkę  po  Jurze.  Potem  pieczenie 
kiełbasek na ognisku i nocleg w Morsku. 
/Organizator wymiany - Danuta Malec, opiekunowie: 
Danuta Malec i dyr. Stanisław Pawlikiewicz/

Coburg. Wojtek Malecki dźwiga na swoich barkach 
Michała Gruszkę. 

Bawarskie Studio Filmowe w Monachium. Sebek Mroziński, 
Ada Dunak, dyr S. Pawlikiewicz i inni w scence "Jedziemy 

drezyną po Dzikim Zachodzie"



23.07.   –    01.08.1997   
    
Program  realizowany     jest    w     Niemczech. 
Uczniowie  zwiedzają   zamek   Veste  w  Coburgu, 
poznają  historię   miasta,  biorą  udział  w  lekcjach 
w gimnazjum Alexandrinum,  w  którym  uczy  się 
większość  uczniów  uczestniczących  w  wymianie. 
(Wakacje  w  Bawarii  rozpoczynają się w ostatnich 
dniach lipca)  Grupa  polska   i     niemiecka bierze 
udział     w    wycieczce    do Norymbergii.  Wyjazd 
do  Szwajcarii  Frankońskiej    wzbogacony    jest 
o  program  niespodziankę  -   jest  to  eksploracja 
niezwykle  ciekawych jaskiń. /Organizator wymiany - 
Danuta  Malec,  opiekunowie:  Danuta  Malec,  dyr. 
Lech Młodziński i Joanna Sierka/

13.04. – 19.04.1998
     
Wizyta grupy niemieckiej w ILO.   Realizowane są 
stałe   punkty  programu  -  zwiedzanie  Krakowa, 
Wieliczki,  byłego  obozu  koncentracyjnego 
w    Auschwitz.  Uczestnicy  wymiany  biorą  udział 
w  pieszych    wycieczkach  po  Jurze  w   okolicach 
Mirowa, Bobolic. Podczas dwudniowej  wycieczki do 
Zakopanego młodzież zwiedza miasto i okolice, ma 
również  okazję  poznać  specyficzną  atmosferę 
miasta i dokonać   oryginalnych   zakupów.
/Organizator wymiany – Danuta Malec, opiekunowie: 
Danuta Malec i Joanna Sierka/

23.07. – 31.07.1998 
     
Grupa  polska  gości  w  Niemczech.   Jak  co  roku 
uczniowie   uczestniczą  w zawodach sportowych, 
w  międzynarodowym  turnieju  koszykówki, 
w   zajęciach  lekcyjnych    swoich   niemieckich 
kolegów   oraz   festynie     szkolnym i  miejskim. 
W  Centrum  Młodzieży  -  Domäne  grupa   polska 
i  niemiecka  bierze  udział  w  debacie 
z  przedstawicielami  skrajnych  ugrupowań 
prawicowych.   Tematem  dyskusji jest  radykalizm 
prawicowy   oraz    stosunek  skrajnej  prawicy  do 
obcokrajowców  mieszkających  w  Niemczech. 
Uczestnicy  wymiany  wyjeżdżają  na  dwudniową 
wycieczkę do Środkowej Frankonii, gdzie zwiedzają 
muzeum  paleontologiczne  pełne  ciekawych 
eksponatów oraz skamieniałości z ery mezozoicznej. 
Pobyt  w  malowniczo  położonym  schronisku 
Fränkische  Seenplatte  pełen  jest  gier  sportowych 
i   zabaw.  Zwiedzono   również     Norymbergę 
i  Bamberg.  /Organizator wymiany – Danuta Malec, 
opiekunowie: Danuta Malec i Joanna Sierka/

22.07.- 30.07.1999
      
Pobyt    grupy polskiej w Niemczech. Realizowane 
są  stałe  punkty  programu:  zwiedzanie  miast 
o  bogatej  przeszłości,  udział  w  zajęciach 
sportowych,    udział  w  lekcjach  oraz  zawodach 
w gimnazjum Alexandrinum. Uczniowie uczestniczą 
w spotkaniu   z przedstawicielem armii  niemieckiej. 
Podczas   spotkania  młodzież   zapoznaje  się 
z  podstawowymi   strukturami   NATO,  ogólnym 
systemem    reagowania   i  pomocy.  W  drodze 
powrotnej zwiedzanie Drezna. 
/Organizator wymiany:  Danuta Malec, opiekunowie: 
Danuta Malec i Mariola Janus /

Opiekunowie grupy polskiej i niemieckiej. Od lewej: Martin Mais, 
Joanna Sierka, Danuta Malec, Jörg Schröder

Michał Chwalba zdobywa kolejne punkty 
w międzynarodowych rozgrywkach w koszykówce.

A wieczorem... ognisko i kiełbaski z grila. Nad wszystkim czuwa 
dyr S.Pawlikiewicz (po lewej)   

Wielkie odsypianie w autokarze 



09.09 – 14.09.1999
 
Grupa  niemiecka  z   Coburga   i   grupa   I  LO 
realizuje  program  wymiany:  zwiedzanie  Krakowa, 
Wieliczki,  Częstochowy.  Uczniowie  biorą  udział 
w  pieszych wycieczkach    po Jurze    Krakowsko-
Czestochowskiej  (Pieskowa  Skała,   Ogrodzieniec) 
oraz w różnego rodzaju zabawach i dyskotece. Dwa 
dni  spędza  grupa  polska i niemiecka w  Zajeździe 
Leśnym koło Siewierza.
/Organizator wymiany - Danuta Malec, opiekunowie: 
Danuta Malec i Mariola Janus/

26.07.- 04.08.2000  
   
Grupa  z   I LO bierze    udział    w   trójstronnym 
spotkaniu  młodzieży    polskiej,  niemieckiej 
i irlandzkiej  w Jugendhaus Neukirchen   w  Lautertal 
koło Coburga. Uczniowie uczestniczą   w  zabawach 
integracyjnych,  w kierowanych  grach  zespołowych, 
w grze symulującej ubieganie się kilku   europejskich 
krajów  o  wejście  do  UE.  Uczniowie  poznają   jej 
podstawowe   struktury  i zasady    funkcjonowania. 
Młodzież dokonuje prezentacji swojego kraju (ogólne 
informacje,  osiągnięcia,  wybitne   postacie,  system 
edukacyjny  itd.)  Jeden   wieczór  poświęcony  jest 
występom  artystycznym  przygotowanych 
w  grupach.  Uczestnicy  wymiany  zwiedzają: 
Coburg,    Bamberg, Weimar  i    Drezno.  Wizyta 
w Buchenwaldzie    jest   dla  uczniów lekcją  historii 
i   daje możliwość refleksji   nad  tym,  do   czego 
może doprowadzić    rasizm  i   żądza dominacji  nad 
innymi    narodami.  Uczniowie   mają   czas    na 
zabawę, zajęcia    sportowe   i  sprawdzenie swoich 
umiejętności   posługiwania  się  j.angielskim 
i   niemieckim w  naturalnych   sytuacjach.
/Organizator wymiany - Danuta Malec, opiekunowie: 
Danuta Malec i Alicja Goncerz/

Przy  fontannie w Bambergu: Ewa Czech, Kasia Kałuża, Ania 
Kułach, Asia Pawlikiewicz, Monika Wójcik, Kasia Zasada, Ania 

Ciepichał, Iza Zeler i Kasia Kudrys

Kasia Kałuża i Iza Zeler przekazują  niemieckim  i irlandzkim 
uczestnikom wymiany najważniejsze informacje o Polsce

Lista    uczniów,   którzy wzięli udział  w  wymianach  młodzieży Zawiercie - Coburg   
w  latach  od  1996-2000:

Marta  Będkowska,  Michał  Chwalba,  Agata  Drabek,  Adrianna  Dunak,  Robert  Dyja,  Michał  Gruszka, 
Katarzyna Jędruszek, Michał Kałuża, Tomasz Kałużyński, Maciej Kawecki, Anna Korusiewicz, Krzysztof 
Majcherczyk,  Wojciech  Malecki,  Katarzyna  Molenda,  Sebastian  Mroziński,  Janusz  Niklas,  Katarzyna 
Nogaj, Ewelina Pompka, Iwona Rajca, Beata Porc, Ilona Hojka, Karina Skalska, Marta Soboń, Agnieszka 
Ziaja, Paweł Maślak, Magdalena Bator, Monika Cichoń, Beata Cichor, Adrianna Ćwięk, Marek Dziadoń, 
Aneta Florczyk,  Agnieszka Grzybowska, Damian Kabała,  Justyna Kaczmarzyk, Małgorzata Lebiedzka, 
Krzysztof Madej, Dominika Mizera, Roksana Odyjas, Adam Picheta, Paweł Prędki, Maciej Sierka, Paweł 
Tatarek, Tomasz Świderski, Anna Turek, Małgorzata Wojdas, Jarosław Wolski, Marlena Woźniak, Marta 
Wybodeł,  Michał  Mędera,  Dominik  Wrona,  Magdalena  Karolczyk,  Anna  Gajek,  Wojciech  Zawadzki, 
Marcin Wrona, Lukasz Wcisło, Krzysztof Trepka, Michał Pająk, Damian Olczyk, Tomasz Kurkowski, Piotr 
Gawron, Sebastian Bednarz, Karolina Strzelczyk, Magdalena Słodek, Joanna Pasierb, Ewelina Niemczak, 
Justyna Leśniak, Beata Korusiewicz, Magdalena Kotas, Marcin Adamski, Anna Ciepichał, Marcin Drzazga, 
Krzysztof  Goławski,  Monika  Grabowska,  Urszula  Kotewa,  Kamil  Kowalski,  Katarzyna  Kudrys,  Anna 
Kułach, Izabela Lichosik, Małgorzata Łyczak, Karol Mroziński, Marcin Nawarycki, Izabela Ozga, Paweł 
Pilarski, Przemysław Sobstel,  Paweł Szlachtowski, Piotr Świeżawski, Michał Trepka, Michał Zalewski, 
Kamila  Żmuda,  Paweł  Baran,  Łukasz  Benc,  Ewa  Czech,  Katarzyna  Gierasińska,  Katarzyna  Kałuża, 
Joanna Pawlikiewicz, Lech Wodecki, Monika Wójcik, Katarzyna Zasada, Izabela Zeler. 


