
Sprawozdanie uczniów z I krótkiej wizyty w ramach programu Erasmus+  

„Mobilne muzeum za granicą” w Niemczech / Delmenhorst w dniach 10.02 – 14.02.2020 

 

 

Poniedziałek 

Przylecieliśmy do Bremy i pojechaliśmy do Delmenhorst do kręgielni. Wszyscy na nas tam 

czekali. Denerwowałam się spotkaniem z Clarą (koleżanką z Niemiec, u której miałam 

mieszkać). Wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni podróżą i marzyliśmy tylko o łóżku. Jutro 

idziemy do muzeum i będzie interesująco. Już czuję, że pobyt tutaj będzie czymś bardzo 

ciekawym w moim życiu. 

 

Wtorek 

Dzisiaj byliśmy w muzeum Nordwolle, które kiedyś było fabryką włókienniczą. Z Olą i 

Adamem byliśmy razem w grupie, oglądaliśmy film i zwiedzaliśmy muzeum. Pani pracująca 

w muzeum opowiadała nam o starych maszynach. Później zostaliśmy podzieleni na grupy i ja 

z Olą byłyśmy w grupie  mającej za zadanie wypisać dźwięki charakterystyczne dla naszego 

miasta, które lubimy i nie lubimy. Następnie chodząc po muzeum nagrywałyśmy dźwięki 

maszyn i różnych przedmiotów z muzeum. Wieczorem odbył się w bibliotece szkoły 

partnerskiej wieczór gier. 

 

Środa  

Dzisiaj byliśmy w szkole Max-Planck Gymnasium. Prezentowaliśmy nasze szkoły. My 

przedstawiliśmy prezentację na temat plusów i minusów SP 31. Później przeszliśmy do sali 

plastycznej i wybraliśmy lidera grupy, który zostanie i pomoże w przygotowaniu walizki o 

Polsce. Następnie już w  grupach międzynarodowych opracowywaliśmy nasze walizki. Ja 

trafiłam do grupy przygotowującej walizkę o Łotwie. Byłam w grupie z Andrei, Laurą, 

Kassandrą, Lorenzo i Paulą. Nasze zadanie polegało na przedstawieniu różnic, jakie dokonały 

się na przestrzeni lat w miejscowości Ozolnieki na Łotwie.  

 

Czwartek 

Dzisiaj kontynuujemy naszą pracę nad walizkami. Umieścimy w niej zdjęcia starej Łotwy i 

do nich kody QR. Wykonamy także modele budynków, które są najbardziej znane w mieście. 

Po południu wybieramy się na  wycieczkę do Bremy. W Bremie mamy do rozwiązania quiz 

online. Jesteśmy podzieleni na grupy międzynarodowe. Niestety tak pada, że kończymy 

spacer i wszyscy chowają się w galeriach i restauracjach.  

 

Piątek 

Kończymy naszą pracę nad walizkami. Wieczorem zaplanowana jest wystawa naszych prac w 

muzeum Nordwolle. Teraz mamy czas wolny, niestety moja koleżanka jest chora i nigdzie nie 

jedziemy. Wieczór w muzeum jest bardzo udany. Bedzie mi ciężko rozstać się z tymi 

wszystkimi nowo poznanymi ludźmi. To był naprawdę wspaniały tydzień. Niestety moja 

rodzina wraca wcześniej do domu, a ja z Julką jedziemy jeszcze na zakupy. 

 

Sobota  

Wracamy do Polski i na razie nie mamy informacji, że jakiś lot jest odwołany. Moja walizka 

jest tak ciężka, bo nakupiłam dużo słodyczy dla rodzeństwa. Będę tęsknić za Niemcami, 

rodziną, która mnie gościła, za kolegami i koleżankami z innych państw. Mam nadzieję, że 

zobaczymy się w Portugalii. 

 

Weronika R. 



Wtorek, 11 lutego 

         Pierwszy dzień wymiany był bardzo przyjemny. Spotkałam wielu wspaniałych ludzi. 

Rano zwiedziliśmy muzeum przemysłu w Nordwolle, a następnie wraz z Weroniką w grupie 

międzynarodowej obejrzeliśmy prezentację dotyczącą dźwięków w Delmenhorst. Same 

opisałyśmy kilka dźwięków z Rzeszowa. Później całą piątką zjedliśmy lunch i rozeszliśmy się 

do następnych zajęć, podczas których szukaliśmy dźwięków muzeum. Po zajęciach 

wróciliśmy z naszymi niemieckimi kolegami do domu. Ja i moja koleżanka zajęłyśmy się 

rysowaniem. Następnie poszliśmy do MaxPlanck gimnazjum na wieczór gier, gdzie 

spotkaliśmy wielu fantastycznych ludzi. 

Aleksandra K. 

Środa, 12 lutego ( pierwszy dzień pracy nad walizkami) 

                Rano wszyscy byliśmy w bibliotece i prezentowaliśmy nasze szkoły. Nasza grupa 

przedstawiła prezentację multimedialną na temat plusów i minusów SP  31 oraz lapbooki klasy 

6a. Po prezentacji poszliśmy do sali plastycznej i na początku każdy w swoich krajach wybierał 

lidera, który będzie przedstawiał osobom z innych krajów swoje miasto i kraj. Następnie 

zostaliśmy rozdzieleni do innych grup i zaczęliśmy pracę każdy nad swoją walizką. W grupach 

międzynarodowych opracowywaliśmy przenośne muzea w walizkach, w każdej grupie o innym 

kraju. W zawartości walizek przedstawiliśmy, jak nasze miejscowości zmieniły się na 

przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ja byłam w grupie, która przygotowywała walizkę o zmianach 

w przemyśle włókienniczym w miejscowości Delmenhorst. Pokazaliśmy jak zmieniła się 

fabryka włókiennicza w tym mieście, która teraz jest przekształcona w muzeum. Praca w grupie 

międzynarodowej była znakomita, zdobyłam wiele nowych i ciekawych umiejętności. 

Julia H. 

 Czwartek,  13 lutego  

 

  To był drugi dzień pracy nad walizkami. Każdy dołączył do swojej międzynarodowej 

grupy i zaczęliśmy pracę. Wszyscy z mojej grupy starali się skończyć swoje zadania bardzo 

starannie aby zacząć wklejać zdjęcia i dorobić jeszcze drobne elementy. Nasza grupa 

opracowywała miejscowość Senigalię we Włoszech. W walizce skupiliśmy się na zmianie 

wyglądu miejsc pracy, zabytków i popularnych lokalizacji w okresie od 100 do 50 lat wstecz. 

Gdy skończyliśmy przyklejać zdjęcia, zaczęliśmy pracę nad dodatkami, np. nad makietą 

jednego z zabytków. Dzięki pracy w mojej grupie przełamałam barierę językową i zdobyłam 

umiejętności plastyczne. O godzinie 12 mieliśmy lunch, a po nim zebraliśmy się na pociąg do 

Bremy.  

W mieście spacerowaliśmy również w  grupach międzynarodowych, w których graliśmy w 

grę miejską. Niestety było bardzo zimno i padało, dlatego nauczyciele zadecydowali, że nie 

musimy chodzić w taką pogodę po Bremie, wiec wszyscy rozdzielili się i większość  

schowała się do sklepów lub kawiarni. Niektórzy przeczekali deszcz i kontynuowali 

zwiedzanie. O godzinie 18 wróciliśmy pociągiem do swoich domów. 

 

Martyna P. 

 

 



Piątek, 14 lutego 

                      Ostatni dzień naszego spotkania był wspaniały.  W pierwszej części dnia 

kończyliśmy pracę nad naszymi walizkami. Baliśmy się, że nie damy rady, ale skończyliśmy 

je na czas.  Współpraca w naszej międzynarodowej grupie była niesamowita.  Nie mieliśmy 

lidera, wszyscy mogli przedstawić swoje pomysły.  Nikt nie miał konkretnego zadania, po 

prostu robiliśmy wszystko razem.  Podczas pracy mogliśmy lepiej poznać się nawzajem i 

lepiej zrozumieć inne kultury. To niesamowite, że ludzie z różnych krajów mogą znaleźć tak 

wiele podobieństw.  Później mieliśmy trochę wolnego czasu z naszymi gospodarzami, więc 

zrobiliśmy małą imprezę.  O 17:30 rozpoczęliśmy naszą ostatnią wizytę w muzeum 

Nordwolle i wspominaliśmy tam nasz pobyt. Burmistrz Delmenhorst i dyrektor muzeum 

wygłosili przemówienie, a my widzieliśmy zdjęcia i prezentację z naszego spotkania oraz 

braliśmy udział w wielu konwersacjach.  Mieliśmy też stół pełen pysznego jedzenia, więc nie 

byliśmy głodni, kiedy wróciliśmy do domów naszych gospodarzy. 

  Ostatni dzień był dniem naszego wyjazdu, więc byliśmy bardzo 

smutni.  Pożegnaliśmy się i podziękowaliśmy rodzinom naszych gospodarzy. Tym razem bez 

problemów i turbulencji dotarliśmy do Rzeszowa punktualnie. 

 

Adam P. 

 

  



   


