
Projekt		„Brücken	bauen	-	Mosty“	–	z	wizytą	w	pallotyńskiej	szkole	w	Bruchsal.	

	
	
W	dniach	26.11	do	01.12.2018	byliśmy	w	Bruchsal,w	naszej	partnerskiej	szkole	w	
Niemczech.	Wraz	z	naszymi	partnerami	z	Portugalii,	Łotwy,	Czech	i	Chorwacji	
rozmawialiśmy	o	mostach,	które	chcemy	budować.	Najpierw	nasi	uczniowie	podczas	
działań	projektowych	poznali	samych	siebie,	swoje	talenty,	możliwości,	marzenia	a	
potem	budowali	mosty.	W	Niemczech	zbudowaliśmy	most	do	ludzi	w	potrzebie,	
odwiedziliśmy	placówkę	dla	rodzin	w	potrzebie	i	ośrodek	dla	uchodźców,	gdzie	
zrozumieliśmy,	jak	bardzo	ludziom	w	biedzie	potrzeba...	SZACUNKU	i	dostrzeżenia	w	
nich	po	prostu	drugiego	człowieka.		
Zapraszamy	do	relacji	dzień	po	dniu,	o	relacja	od	naszych	uczniów,	uczestników	
projektu:	
Ani	z	klasy	6	(najmłodszej	uczestniczki	spotkania	w	Bruchsal!),		
Natalki	z	klasy	7,	
Emilki	i	Grzesia	z	klasy	8b,	
Krzysztofa	i	Jakuba	z	klasy	3b.	
	
(mamy	wrażenie,	że	nasi	uczniowie	konkurują	ostatnio	w	długości	wpisów	w	
sprawozdaniach	z	Erasmusa...	to	piękna	rywalizacja;),	więc	prosimy	o	cierpliwość	w	
czytaniu,	a	może	po	prostu	wrażeń	tyle,	że	trudno	to	opisać	krócejJ)	

	
	
	
Poniedziałek	
Zbiórka,	przejście	przez	
kontrolę	bezpieczeństwa,	
odlot	z	lotniska	Chopina	w	
Warszawie	o	godzinie	7:50	
Jednak	nie	były	to	pierwsze	
kroki	w	stronę	realizacji	
projektu	Brücken	bauen.	Za	
nami	bowiem	było	
przygotowywanie	
prezentacji,	filmu,	
pakowanie,	załatwianie	

formalności.	Podczas	1,5	godzinnego	lotu	wszyscy	razem	oglądaliśmy	piękne	widoki	i	
każdy	z	lekką	ciekawością	był	podekscytowany	naszym	wspólnym	wyjazdem.	Nowi	
ludzie,	miejsce,	kraj	dla	nas	było	to	nowe	i	bardzo	ciekawe	wyzwanie.	Tuż	po	
wylądowaniu	na	lotnisku	we	Frankfurcie	które	zrobiło	na	nas	ogromne	wrażenie	
czekało	na	nas	bardzo	odpowiedzialne	zadanie	–	musieliśmy	odebrać	bagaż	a	następnie	
przedostać	się	pociągiem	do	Bruchsal.	Z	pomocą	miłego	pana	z	obsługi	kupiliśmy	bilety	i	
czekała	na	nas	czasami	skomplikowana,	podróż	aż	3	niemieckimi	pociągami.	Podczas	
podróży	napotkało	nas	wiele	obowiązków,	oprócz	pilnowania	bagaży	musieliśmy	



pilnować	siebie	nawzajem	co	
czasem	różnie	wychodziło	
jednak	cali	i	zdrowi	
dotarliśmy	na	stację	
kolejową	w	Bruschal,	gdzie	
poznaliśmy	niemieckich	
koordynatorów	projektu.	W	
szkole	czekała	na	nas	miła	
niespodzianka	w	formie	
czarnych	plecaków,	
przypinek	z	imionami	oraz…	
kanapek	które	były	
własnoręcznie	
przygotowane	przez	

uczniów	Paulusheim,	co	było	miłym	gestem	z	
ich	strony.	Nasza	szkoła	przybyła	na	miejsce	
najwcześniej,	dlatego	już	wtedy	mogliśmy	
zapoznać	się	z	naszymi	partnerami	oraz	ich	
znajomymi.	Były	to	niepowtarzalne	pierwsze	
rozmowy,	wspólnie	spędzony	czas.	Ok.	
godz.18:00	rozjechaliśmy	się	do	domów	
naszych	partnerów	gdzie	poznaliśmy	ich	
rodziny,	zwierzęta,	nasze	pokoje.	Ciepło	
przyjęci	i	po	długim,	męczącym	dniu	każdy	
miał	chwilę	relaksu	-	zastanawiając	się	nad	tym	
jak	dalej	potoczy	się	nasz	pobyt	w	Bruschal.	
Kuba	
	
Wtorek	

	
We	wtorek	przyszliśmy	do	dużej	
sali	zwanej	aulą.	Na	miejscu	
dołączył	do	nas	nasz	Ksiądz	
Dyrektor.	Po	kilku	minutach	
oczekiwania	na	rozpoczęcie	
pełnego	nowych	wrażeń	i	przygód	
oraz	niemieckich	słów	kolejnego	
dnia	naszej	wycieczki	pan	dyrektor	
szkoły	przywitał	wszystkich	
przedstawicieli	sześciu	narodów	po	
czym	obejrzeliśmy	prezentację	
Niemców.	Następnie	odwiedziliśmy	

panią	burmistrz	w	ratuszu	miejskim.	Zostaliśmy	tam	
ugoszczeni	poczęstunkiem	i	otrzymaliśmy	materiałowe	
torby	z	herbem	Bruchsal	i	drobnymi	podarunkami	w	
środku.	Jednakże,	podczas,	gdy	reszta	grupy	jeszcze	
rozmawiała	z	panią	burmistrz,	my,	czyli	grupka	Polaków	
już	biegliśmy	do	szkoły,	żeby	przygotować	się	do	naszego	
występu.	Gdy	już	wszyscy	byli	w	auli,	kurtyna	(tak,	



kurtyna!)	rozsunęła	się	i	
oczom	widzów	ukazało	
się	osiem	osób,	z	których	
jedna	z	nich	miała	na	
sobie	strój	pocztu	
sztandarowego	naszej	
szkoły,	druga	nosiła	nasz	
mundurek,	trzy	były	
przebrane	za	
Krakowiankę,	Łowiczankę	
i	Ślązaczkę,	a	pozostałe	
trzy	osoby	wyglądały	w	
miarę	normalnie;)	No	i	
chwilę	potem	rozpoczęła		
się	nasza	prezentacja.	
Trzy	dziewczyny	tańczyły	taniec	ludowy,	chłopcy	rozwijali	rolkę	papieru	z	krótkimi	
informacjami	o	naszej	szkole,	ktoś	machał	flagą,	odpalono	konfetti	pneumatyczne...	No	a	

na	koniec	z	okazji	obchodów	
stulecia	niepodległości	Polski	
rozdaliśmy	wszystkim	krówki.	
Dostaliśmy	wielkie	brawa.	Później	
oglądaliśmy	kolejno	prezentacje	
Portugalii,	Austrii,	Czech,	Litwy	i	
Chorwacji,	ale	muszę	z	dumą	
stwierdzić,	że	nasza	wypadła	
najlepiej.	Po	obiedzie	w	szkolnej	
stołówce	mieliśmy	warsztaty	o	
talentach:	graliśmy	w	piłkę	ręczną,	
robiliśmy	warkocze	i	piekliśmy	
ciasteczka.	Na	szczęście	
wieczorem	mieliśmy	trochę	czasu,	
aby	odpocząćJ.	
Emilka 

	
Środa	
	



Kolejny	dzień	naszego	wyjazdu	-	środa.	Skończyliśmy	już	niektóre	warsztaty,	ale	było	ich	
tak	dużo,	że	nie	starczyłoby	czasu	na	nie	wszystkie	jednego	dnia.	W	moim	przypadku	
zaraz	po	2	pierwszych	lekcjach	miałem	
warsztaty	teoretyczne	o	nurkowaniu.	
Były	bardzo	ciekawe	oraz	można	było	się	
dowiedzieć	wiele	nowych	informacji	o	

tym	
niecodzienny
m	sporcie.	
Były	też	
warsztaty	
taneczne	i	z	
elektroniki.	
	Następnie	
odbyła	się	prezentacja	filmów	z	talentami	uczniów.	One	
same	się	nie	powtarzały	oraz	każda	szkoła	przedstawiała	to	
w	odrobinę	innym	stylu	przez	to	utrzymywały	naszą	
ciekawość.	Na	sam	koniec	mielimy	trochę	czasu	wolnego	z	
naszymi	opiekunami	na	zwiedzanie	okolicy.	
Krzysiek	
	

	
	
Czwartek	
	

W	czwarty	dzień	wyjazdu	do	Niemiec	
wybraliśmy	się	do	Heidelbergu.	Najpierw	o	8:15	
spotkaliśmy	się	na	dworcu	w	Bruchsal,	a	
następnie	jechaliśmy	przez	około	2	godziny	
poruszając	się	dwoma	pociągami.	Gdy	
dotarliśmy	na	miejsce,	zostaliśmy	podzieleni	na	
grupy.	Były	one	stworzone	w	taki	sposób,	żeby	
w	każdej	grupie	znalazły	się	osoby	z	różnych	

krajów	(oprócz	uczniów	z	Niemiec,	
których	było	znacznie	więcej	niż	
pozostałych).	Ania	jako	najmłodsza	z	
całego	naszego	projektu,	została	
przydzielona	do	drużyny	z	
Krzyśkiem.	Później	dostaliśmy	do	



wykonania	11	zadań,	które	musieliśmy	zrobić	w	danym	miejscu	oraz	mieliśmy	
współrzędne	do	tych	lokalizacji.		

	
Dostaliśmy	również	odbiorniki	GPS.	Ja	byłam	w	grupie	z	trzema	Niemkami	i	jednym	
chłopcem	z	Portugalii.	Wyruszyliśmy	jako	ostatni.	Po	drodze	musieliśmy	wykonywać	
takie	zadania	jak:	śpiewanie	piosenki,	robienie	zdjęć,	czy	nagrywanie	filmików,	a	nawet	
kupowanie	różnych	rzeczy.		
Na	metę	dotarliśmy	jako	ostatni,	ale	jak	się	później	okazało,	czas	wykonania	zadania	nie	
miał	wpływu	na	wynik.	Następnie	
dostaliśmy	godzinę	
czasu	na	zjedzenie	obiadu,	po	
czym	wyruszyliśmy	do	zamku,	
który	znajdował	się	na	wzgórzu.	
Pojechaliśmy	tam	kolejką,	która	
jechała	prosto	do	tego	budynku.	
Potem	wszyscy	razem	graliśmy	w	
grę	o	nazwie	Funky	
Chicken;)))))))).	Następnie	
mieliśmy	czas	wolny,	który	
mogliśmy	wykorzystać	w	zamku	
lub	w	mieście.	Razem	z	
koleżankami	zwiedziłam	część	tej	
budowli,	a	później	zjechałyśmy	
kolejką	na	dół	i	chodziłyśmy	po	różnych	sklepach.	Po	drodze	spotkałyśmy	Anię,	która	
postanowiła	dołączyć	do	
nas.	Pod	koniec	czasu	wolnego	wszyscy	zebrali	się	przy	moście	(w	miejscu	zbiórki).	
Potem	wyruszyliśmy	z	w	drogę	do	Bruchsal.	To	był	naprawdę	intensywny,	ale	też	jeden	
z	najlepszych	dni	spędzonych	w	Niemczech.	(Grupa	Natalki	wygrała	grę	miejską!!!!	
GratulacjeJ).	
Natalka	



	
Piątek	
To	nasz	ostatni	dzień	w	Bruchsal.	Po	przyjeździe	do	szkoły	wszyscy	udali	się	do	domu	
dla	uchodźców.	Najpierw	wysłuchaliśmy	z	cierpliwością	Pani	wolontariuszki.	Później		
poszliśmy	do	drugiego	ośrodka.	Tam	widzieliśmy	warunki	życia	uchodźców.	W	Bruchsal	
są	trzy	takie	miejsca.	Następnie	zwiedzaliśmy	zamek	w	Bruchsal.	

	
Byliśmy	miło	zaskoczeni	gdy	mogliśmy	przebrać	się	w	stroje		epoki	i	zatańczyć	na	sali	
balowej.	Po	nietypowym	zwiedzaniu	chwila	,,odpoczynku"	i	czas	na	kolację.	Później	
wróciliśmy	do	szkoły	na	imprezę	pożegnalną.	Razem	zaśpiewaliśmy	po	niemiecku	kilka	
kolęd.	Później	każdy	kraj	miał	zaprezentować	jedną	piosenkę	w	swoim	języku.	Dzięki	
Emilce,	która	ze	słuchu	zagrała	na	skrzypcach	i	chłopakom	którzy	szybko	nauczyli	się	
tekstu,,	Czyście	nos"	wszystko	poszło	dobrze.	Oczywiście	dla	nas	zawsze	zostanie:	
,,Czyśćcie	nos	";).	Następnie	jedliśmy	pizzę.	Tyle	pizzy	(następnego	dnia	wzięliśmy	pizzę	

do	pociągu;),	że	musiała	minąć	chwilka	zanim	
zaczęliśmy	tańczyć.	W	kilka	sekund	pokaz	muzyki	
zmienił	się	w	szaloną	dyskotekę.	Było	bardzo	
wesoło.	W	ramach	podsumowania	projektu	
oglądaliśmy	zdjęcia.	Na	sam	koniec	dyrektor	
niemieckiej	szkoły	pogratulował	wszystkim.	
Ciągle	nie	mogę	uwierzyć	że	to	był	nasz	ostatni	
dzień	w	Bruchsal.	
Ania	
	
Sobota	
Ostatni	dzień	naszego	pobytu	na	wycieczce	zaczął	
się	od	spotkania	na	dworcu	kolejowym	w	
Bruchsal	o	godzinie	8.00.	Pożegnaliśmy	naszych	
gospodarzy,	u	których	gościliśmy	podczas	



projektu,	a	także	
koordynatorów	z	
Niemiec.	Wsiedliśmy	w	
końcu	do	niemieckiego	
pociągu,	czyli	
najlepszego	odnośnika	
do	żartów	o	Kolei	
Mazowieckiej;).	Mimo,	
że	opuszczaliśmy	to	
wspaniałe	miasto,	jakim	
jest	Bruchsal,	mięliśmy	
dobre	humory,	bo	przed	
nami	było	jeszcze	
zwiedzanie	Frankfurtu,	
miasta	banków	i	
finansów.	W	drodze	do	
Frankfurtu	zrobiliśmy	
przesiadkę	i	udało		się	
nam	dotrzeć	do	tego	
wielkiego	miasta.	
Pierwsze	spotkanie	z	
nim	było		niesamowitym	
wrażeniem,	jakie	zrobił	
na	nas	główny	dworzec	
kolejowy,	leżący	nad	
rzeką	Menem.	Zaskoczył	
nas	swoim	
neoklasycznym	i	
neorenesansowym	
stylem,	a	także	

wielkością.		Opuszczając	go	mogliśmy	obserwować	jego	cały	potencjał	z	zewnątrz.	
Następnie	udaliśmy	się	pod	siedzibę	Europejskiego	Banku	Centralnego,		

przy	której	znajdował	się	wielki	znak	Euro.	
Zrobiliśmy	sobie	zdjęcie,	próbując	nawet	
odwzorować	wygląd	znaku,	co	bardzo	nas	
rozbawiło.	Przez	nakład	emocji	jakie	
towarzyszyły	nam	podczas	pożegnania	z	
gospodarzami,	a	później	na	dworcu	
kolejowym	i	pod	znakiem	Euro,	
zgłodnieliśmy	i	udaliśmy	się	na	
Weihnachtsmarkt,	czyli	niemiecki	
świąteczny	targ.	Ku	naszemu	zdziwieniu	
zostaliśmy	obsłużeni	przez	Polaków	
mieszkających	w	Niemczech.	Sprzedawali	
oni	głównie	kiełbasę	i	karkówkę	z	grilla.	Po	
skończeniu	posiłku	poszliśmy	dalej,	
kierując	się	uliczkami	między	świątecznymi	
stoiskami.	Nauczycielki	zaproponowały,	
byśmy	rozdzielili	się	i	pochodzili	po		



Weihnachtsmarktcie.	Sześcioosobowa	grupa	uczniów	udała	się	do	sklepu	z	pamiątkami.	
Towary	na	pólkach	w	tym	sklepie	były	bardzo	atrakcyjne,	jednak	chłopakom	chciało	się	
pić	i	cała	grupa	opuściła	sklep.	Nie	mogąc	znaleźć	żadnego	sklepu	spożywczego	
uczniowie	udali	się	do	kiosku	i	kupili	picie.	Wracając	Natalia	postanowiła	jeszcze	raz	
wejść	do	sklepu	z	pamiątkami,	a	wyszła	z	niego	bogatsza	o	niemiecką	koszulę.	Kolejnym	
punktem	naszej	wycieczki	był	olbrzymi	deptak,	obok	którego	było	wiele	sklepów	i	
genialnie	zaprojektowane	centrum	handlowe.	Miało	ono	wgłębienie,	przez	które	skakały	
renifery.	Wyglądało	to	niesamowicie.	Tym	razem	postanowiliśmy	podzielić	się	na	trzy	
grupy.	W	pierwszej	grupie	były	panie	nauczycielki,	w	drugiej	chłopaki,	a	w	trzeciej	
dziewczyny.	Po	dwóch	i	pół	godzinie	zwiedzania,	chodzenia,	picia,	obserwowania,	
jedzenia	i	zajmowania	się	swoimi	sprawami	wszyscy	zebraliśmy	się	w	wyznaczonym	

miejscu.	Było	to	ostatnie	
spotkanie,	po	którym	
pojechaliśmy	na	lotnisko.	Do	
odlotu	mięliśmy	ponad	dwie	
godziny,	wydawało	się	nam,	że	to	
bardzo	dużo	czasu.	Po	przybyciu	
na	miejsce	zajęliśmy	się	takimi	
sprawami,	jak	szukanie	punktu	
oddania	walizek,	szukanie	punktu	
kontroli,	czy	po	prostu	czekanie.	
Gdy	wysłaliśmy	walizki	do	
samolotu	zacząłem	się	
podejrzanie	zachowywać.	Nie	
miałem	dowodu	osobistego.	
Kontrola	nie	mogła	mnie	
przepuścić.	Trudno	było	
przewidzieć	co	miało	wydarzyć	
się	w	najbliższym	czasie.	Nie	było	
pewne,	czy	w	ogóle	będę	mógł	
polecieć	do	Polski.	Powiedziałem	
paniom	nauczycielkom,	że	mój	
dowód	jest	w	walizce.	Wtedy	
byłem	o	tym	praktycznie	
przekonany.	Na	ławkach	w	
poczekalni	„rozbiliśmy	obóz”,	w	
którym	zostali	uczniowie,	którzy	
przeszli	kontrolę,	a	ja	z	

nauczycielkami	poszedłem	odwołać	bagaż.	Na	szczęście	miła	obsługa	zgodziła	się	nam	
pomóc	i	zawiadomiła	pracowników,	by	przysłali	moją	walizkę	z	powrotem.	Ja	z	ciocią	
Kasią	pobiegłem	ją	odebrać,	a	pani	Kozak	ruszyła	przekonywać	ekipę	lotniczą,	by	
zaczekali	ze	startem.	Wtedy	jeszcze	całej	naszej	grupie	wciąż	towarzyszyły	żarty,	jednak	
kiedy	okazało	się,	że	dowodu	nie	ma	w	walizce	sprawa	się	mocno	skomplikowała.	Mimo	
to	nie	przestaliśmy	działać.	Musieliśmy	przekonywać	obsługę,	by	wpuściła	nas	do	
samolotu.	Dzięki	temu,	że	Polska	jest	w	unii,	a	panie	nauczycielki	mają	dar	
przekonywania,	(o	tak!!!	mk)	kierowniczka	punktu	kontroli	zgodziła	się	na	wpuszczenie	
mnie	do	samolotu.	Jednakże	oznajmiła,	że	kolejne	kłopoty	czekają	nas	w	Polsce,	bowiem	
jest	tam	szczególny	czas,	szczyt	klimatyczny	w	Polsce,	stan	kontroli	bezpieczeństwa	
wzrósł.	Tymczasem	widoki	z	samolotu	były	cudne.	Lot	trwał	półtorej	godziny.	Samolot	



opuściliśmy	jako	ostatni	z	pasażerów,	tuż	przed	załogą	pokładową.	Miejsce	kontrolne	
przeszliśmy	jednak	jako	ostatni,	bo,	abym	mógł	być	przepuszczony	musiały	być	
sprawdzone	moje	wszystkie	dane	osobowe	potwierdzające	moją	torzsamość.	Miałem	
niesamowite	szczęście,	bo	przepuszczono	mnie	przez	bramkę	i	mogliśmy	wrócić	do	
rodziców.	Już	było	po	wszystkim.	Zaczęliśmy	żartować	z	tej	sytuacji,	śpiewaliśmy	
piosenkę	o	owieczce,	której	Krzysiek	nauczył	nas	w	Niemczech	i	nawet	udało	nam	się	
wkręcić	rodziców,	bo	panie	nauczycielki	poszły	pierwsze	się	przywitać,	więc	rodzice	
myśleli,	że	nas	nie	ma,	aż	do	momentu	kiedy	się	pokazaliśmy,	czyli	parę	chwil	później.	
Grześ	
	
	
W	tym	roku	zabieramy	uczniów	Pallottiego	DOŚWIADCZAĆ	multijęzyczności,	pracy	w	
międzynarodowej	grupie,	otwartości	i	tolerancji	jeszcze	do	Austrii,	Portugalii	i	
ChorwacjiJJJ.	Takie	lekcje	w	praktyce	są	według	nas	przyszłością	edukacji	i	uczą	
odpowiedzialności,	a	wychowanie	odpowiedzialnych	młodych	ludzi	to	jedno	z	
ważniejszych	zadań	szkoły!!!		

	
	


