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C1 мобилност в 
Пулави, Полша

C1 Pulawy, Poland
short-term exchange of pupils

Team Bulgaria: Viktoria, Yoana, Marina, Poli, 
Antoaneta & Milyana
Teachers: Rossitsa Antova & Desislava Georgieva



Полша
България
Турция

Испания

Participants in the project:
Poland

Bulgaria
Turkey
Spain

Участници в проекта:



Понеделник, 7-ми март
В първия ден от пътуването ни до Полша -
Пулави,  всички участници посетиха училището, 
домакин. 
На първия панел от програмата учениците от 
Полша представиха историята на училището си 
и профилите на обучение. След това, 
участниците се запознаха с историята на града. 

During the first day of our mobility to Poland-Pulawy, 
all the participants visited the host school. 

In the first workshop from the program, the students 
from Poland presented the history of their school and 
it’s profiles. After that, the participants got to know the 
history of the city.



• Във втория панел – „История на 
демокрацията“, от всяка държава бяха 
представени презентации за пътя на 
демокрацията.

• In the second workshop – “The history of 
democracy”, every country presented a 
presentation related to the topic. 



• След дейностите в училището бяхме 
заведени до Palace Czartoryskich и музея. 
Там се запознахме с историята му и 
имахме възможността да го разгледаме.  

• After the workshops in the school we went 
to Palace Czartoryskich and the museum. 
There we learned about the palace’s history
and we had the opportunity to go into the 
museum and look at the exhibitions. 



Вторник, 8-ми март

• На 8-ми март имахме екскурзия до 
града Люблин. Там ни показаха един от 
лагерите на смъртта, Majdanek, и ни 
запознаха повече с историята на това 
място.

• On 8th of March we had a trip to the city 
Lublin. There we were shown the 
concentration camp, Majdanek, and they 
told us more about this place’s history.



• След това разгледахме стария
град Люблин.

• After that we looked around the old town 
of Lublin. 



Сряда, 9-ти март

• В сряда отново имахме екскурзия до 
един от съседните градове, Kazimierz
Dolny. Първо се разходихме по 
красивата пътеката Wawoz Korzeniowy
Dol. След това разгледахме града и 
забележителностите му. Отидохме и до 
река Вистола.

• On Wednesday we had a trip again, to one 
of the cities close to us, Kazimierz Dolny. 
First we walked through the beautiful path 
Wawoz Korzeniowy Dol. After that we 
looked around the city and it’s see sights. 
We also went to river Vistola. 



Четвъртък, 10-ти март
• Всички ученици имаха час по полски с 

Наталия, а след това и час по ФВС, в 

който бяха играни традиционни танци 

от Полша, България и Турция.

• All the students had a Polish class with one 

of the students, Natalia, and a PE class, 

where we danced traditional dances from 

Poland, Bulgaria and Turkey. 



• След това този ден се разхождахме из

парк Czartoryskich и слушахме 

историята на забележителностите в 

него, разказана от учениците домакини.

• Later that day we walked around park 

Czartoryskich and we listened to the history 

of the sights in it, told by the polish 

students. 



Петък, 11- ти март

• В последния ден от нашата мобилност участниците имаха 
дейности в училището. Всички ученици бяха разделени по 
групи и трябваше да направят плакати с правила, идеи и 
рисунки, свързани с това какво е за тях идеалното училище. 
След това всяка група представи своята работа пред 
останалите. 



• During our last day of the mobility the 
participants had activities in the school. All 
of the students were divided in groups, in 
which they had to make posters with 
drawings, rules and ideas about the dream 
school they want. After the time was up, 
everyone presented their work to the others. 



• Финалът беше церемонията по 
раздаването на сертификатите

• The final of the school 
activities was the 
ceremony of giving the 
certificates away. 



• Тъй като беше последната ни вечер в 
Пулави, домакините организираха 
караоке вечер за учениците. Всички 
много се забавляваха. Най-трудната 
част беше сбогуването, защото 
наистина си прекарахме чудесно и 
създадохме много спомени и 
приятелства.

• Since it was our last night in Pulawy, the 
hosts organized a karaoke night for the 
students. Everyone was having a lot of fun. 
The hardest part was saying “goodbye”, 
because we truly had the best time and 
made a lot of memories and new friends. 



Събота , 12-ти март

• И както всяка история има своя 

край, така и нашето гостуване в 

Полша трябваше да приключи. В 

деня на полета ни се отбихме и 

за кратко до Варшава. 

Разходихме се, разгледахме, 

усетихме прекрасната 

атмосфера на красивия град и 

тръгнахме към вкъщи доволни и 

заредени с положителна енергия.



• Everything comes to an end sooner or later, just 

like our trip to Poland. In the day of our flight to 

Sofia we stopped over in Warsaw. We walked and 

looked around, felt the amazing atmosphere of the 

pretty city and then went home happy and full 

with good energy and memories. 




