
Kilka wspomnieo                     

z… Frankfurtu 
                W tym roku dziesięcioro uczniów  naszej szkoły pojechało do Frankfurtu nad 
Menem w ramach współpracy z niemiecką szkołą Philipp Holzmann Schule. Frankfurt to 
piękne i duże miasto. Pojechaliśmy tam, aby nauczyd się czegoś nowego, uczęszczając na 
praktyki do różnych firm, m.in. „PalmenGarten” (więcej informacji na ten temat                      
w oddzielnym artykule) , ale także poznad niemiecką kulturę i podszkolid się w językach 
obcych. 
                Po długiej podróży znaleźliśmy się na dworcu we Frankfurcie, skąd udaliśmy się do 
schroniska, w którym zostaliśmy ciepło przywitani przez niemieckich nauczycieli.                     
Panowały tam idealne warunki do odpoczynku. Mieszkaliśmy w dwuosobowych pokojach, 
dostawaliśmy pyszne i różnorodne posiłki, a kiedy wychodziliśmy rano na praktyki, 
zabieraliśmy ze sobą  „pakiet-lunch”, czyli   prowiant do pracy,  abyśmy nie chodzili głodni  :-)  
               Naszymi opiekunkami były panie: Beata Kapłaoska i Danuta Legutko, które 
pokazywały nam piękno Niemiec i starały się zapewnid jak najwięcej zajęd na każdy dzieo. 
Już w pierwszym dniu nasze panie zorganizowały nam zabawę. Podzieliliśmy się na grupy. 
Każda  otrzymała fotografie różnych budowli znajdujących się we Frankfurcie. Musieliśmy jak 
najszybciej odnaleźd miejsca ze zdjęd i podad ich nazwy. Każdy z  nas dodatkowo robił ich 
zdjęcia. Dzięki tej zabawie mogliśmy się szybko zorientowad w mieście. 
 

                    
 
             Mieliśmy wiele atrakcji. Odwiedziliśmy m.in. Muzeum „Explora” , gdzie zobaczyliśmy 
wiele ciekawych zjawisk fizycznych: iluzje optyczne, obrazy 3D, zmieniające się w zależności 
od miejsca obserwacji, lustra zmieniające posturę człowieka, a także instrumenty wydające 
różne ciekawe brzmienia.  



             Udaliśmy się także do ZOO, w którym oglądaliśmy rzadko spotykane gatunki zwierząt, 
np. nietoperze, nosorożce, żyrafy oraz wiele rodzajów ptaków i ryb. Wszyscy byli 
zainteresowani, ponieważ z bliska mogliśmy zaobserwowad zachowania tych zwierząt.  
             We wspaniały nastrój wprawiła nas gra w kręgle. Rywalizowaliśmy o to, kto trafi 
najcelniej. Bawiliśmy się świetnie razem z naszymi opiekunkami  przy dźwiękach popularnych 
piosenek.  
             Byliśmy także na wycieczce w Moguncji, po której oprowadził nas nauczyciel uczący 
we Frankfurcie.   
 

                    
 
            Zwiedzaliśmy  również największy port lotniczy w Europie, gdzie zobaczyliśmy wiele 
potężnych samolotów. Udało nam się wejśd do biur, do których wstęp mają tylko pracownicy 
– tam mogliśmy  zobaczyd ich codzienną pracę. 
 

                   



            Wybraliśmy się też do najlepszej we Frankfurcie szkoły Philipp Holzmann Schule,           
z którą nasza Budowlanka współpracuje od wielu lat. Uczy się w niej około 2000 uczniów . 
Zostaliśmy przywitani poczęstunkiem, a także napisem w języku polskim : „POWITANIE”, co 
wywołało uśmiech na naszych twarzach. Poznaliśmy warunki nauki niemieckich uczniów  
oraz efekty ich pracy . 
 

                     
 
 

                                      



 
            Zwiedziliśmy także wiele kościołów i katedr , np. Katedrę Św. Bartłomieja , która jest 
najstarszym i najwyższym obiektem sakralnym we Frankfurcie.  

                                                  
 
              Zobaczyliśmy Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego, gdzie na różnych 
wydziałach studiuje około 36.000 studentów.   

                         
 

           Zwróciliśmy uwagę na  dużą aktywnośd fizyczną ludzi (biegi, jazda na rowerze) ,          
a także na wiele modeli samochodów ( nie tak często spotykanych w Polsce), za którymi 
ciągle oglądała się męska częśd naszej grupy : )  
Pomimo zmęczenia wykorzystywaliśmy w pełni każdy dzieo. Wróciliśmy pełni  
niezapomnianych wrażeo i wspomnieo. 
            W imieniu wszystkich uczestników wycieczki dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom, 
którzy przyczynili się do naszego wyjazdu. 
                                                                                                                                                          Luśka 


