Wymiana ze szkołą z Mülheim an der Ruhr

W dniach 07-13 czerwca odbyła się polsko-niemiecka wymiana z Gustav-Heinemann-Schule z
miasta Mülheim an der Ruhr, znajdującego się w Nadrenii Północnej Westfalii.
Środa (7 czerwca)
Pierwszego dnia nasi gospodarze oprowadzili nas po
swoim mieście. Opowiedzieli nam skąd wzięła się nazwa
rzeki Ruhr, nad która leży Mulheim, a także pokazali nam
najważniejsze i najładniejsze miejsca w okolicy.

Czwartek (8 czerwca)
Następnego dnia udaliśmy się do pobliskiego miasta
Essen, w którym znajduje się Villa Hügel. Do drugiej
wojny światowej pełniła ona rolę rezydencji rodziny
Kruppów. Dodatkowo zwiedziliśmy uroczą dzielnicę
Margarethenhöhe, zbudowaną przez Margarethe Krupp.
Po południu uczestniczyliśmy w warsztatach w Muzeum
Folkwang. Wieczorem niektórzy z nas mieli przyjemność
obejrzeć sztukę teatralną pod tytułem „Fizycy".
Piątek (9 czerwca)
Piątek spędziliśmy w Kolonii. Pomimo niesprzyjającej pogody zdołaliśmy obejrzeć Katedrę
oraz dużą część Starego Miasta. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy- część z nas poszła
zwiedzać Muzeum Czekolady, a pozostali udali się do Muzeum Ludwig. Wszyscy byli
zadowoleni, choć niektórzy mieli lekki niedosyt i chcieliby odwiedzić oba muzea.

Sobota (10 czerwca)
Sobotę spędziliśmy u rodzin naszych niemieckich partnerów.

Niedziela (11 czerwca)
Niedziela była dniem przez niektórych najbardziej wyczekiwanym. Udaliśmy się do parku
rozrywki "Movie Park" w miejscowości Bottrop, w którym między innymi jeździliśmy na
Roller-Coasterach, i oglądaliśmy filmy 4D.
Poniedziałek (12 czerwca)
W poniedziałek odwiedziliśmy szkołę naszych kolegów i koleżanek z Mülheim. Mieliśmy
okazję zobaczyć jak wygląda typowa lekcja w Niemczech. Na koniec naszej wizyty
podsumowaliśmy wymianę, wypełniliśmy ankiety, obejrzeliśmy zdjęcia i zjedliśmy wspólnie
pizzę.
Wtorek (13 czerwca)
Ostatniego dnia wybraliśmy się do „Gasometer” w Oberhausen, aby obejrzeć
wystawę „Wunder der Natur” (Cud natury). Mieliśmy również chwilę na zakup
pamiątek w pobliskim centrum handlowym, a następnie przyszła pora na
pożegnanie. Nie zabrakło łez i uścisków.
Nasz prawie tygodniowy pobyt w Niemczech minął nam jak w oka mgnieniu.

Nad organizacją wymiany czuwała Pani Elżbieta Obuchowicz, której w opiece nad uczniami
pomagał Pan Krzysztof Stolpe. Wymianę dofinansowała
organizacja Polsko – Niemieckaa Współpraca Młodzieży.

