
                                                                    

           
                               
       W dniach 17.10.2013 - 14.11.2013 uczniowie  klasy IIIBc/i 
kształcący się w zawodach: technik budownictwa i technik urządzeo 
sanitarnych odbywali w Lipsku staż w formie praktyk zawodowych.   
             Praktyki realizowane były ramach projektu pt: "Nowe 
kierunki specjalizacji zawodowej techników budownictwa" dzięki 
wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu 
"Uczenie się przez całe życie".  
             Koordynatorem projektu Leonardo da Vinci było Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy ul. Krupniczej w Krakowie , a ze 
strony  niemieckiej Dom Europejski w Lipsku reprezentowany przez 
dr Marię Peter, Polkę od lat mieszkającą w Lipsku. Wraz z naszą 
szkołą w programie uczestniczył również Zespół Szkół Geodezyjno-
Drogowych i Gospodarki Wodnej. 
 

       



            Uczniowie zatrudnieni byli w pięciu różnych firmach:                
- Leipzig Seen GmbH w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem 
- Forsbohm& Sohne GmbH - firmie budowlanej ze 135-letnią  
  tradycją 
- ReProBau GmbH- firmie wykonującej remonty w centrum miasta 
- Caruso Umweltservice -firmie wykonującej roboty rozbiórkowe 
-  Heizungs-und Sanitartechnik- firmie naprawiającej instalacje. 
 

     
 
            Poza wykonywaniem prac związanych  z naszymi zawodami 
organizatorzy wyjazdu zapewnili nam mnóstwo atrakcji. 
             Nasz przyjazd do Lipska zbiegł się z obchodami jubileuszu 
200-lecia Bitwy Narodów. Uczestniczyliśmy  w uroczystościach 
związanych z 200. rocznicą śmierci naczelnego dowódcy, księcia 
Józefa Poniatowskiego. 
 

      
 
             Zobaczyliśmy także Stadion Leipzig ARENA, gdzie oglądaliśmy 
mecz piłki nożnej RB Lipsk - Borussia Dortmund.  
             Zwiedziliśmy miejscowe ZOO, w którym oglądaliśmy m.in. 
kapiel słonia, co wzbudziło powszechne zainteresowanie. 
 



    
 
            Uczestniczyliśmy też w grze miejskiej, która pomogła nam 
oswoid się z miastem i zintegrowad z nowo poznanymi osobami. 
 

                 
 
            Byliśmy także w Muzeum Historii Niemiec. 
 

                 
 



            Następnie wybraliśmy się na targi, z których Lipsk słynie. 
Mogliśmy podziwiad najnowsze nowinki z naszej branży.  

    
            Podziwialiśmy panoramę miasta z platformy widokowej 
Panoramahaus. To, co tam zobaczyliśmy, było niesamowite.  
Pływaliśmy łodziami po kanałach rzeki Weisse Elster. Wieczorem, 
trochę zmęczeni, udaliśmy się na „ekscytujący inaczej” koncert        
w filharmonii. 
 

                    
 
             Zorganizowano nam  również wycieczkę do Drezna, stolicy 
kraju związkowego Saksonia, gdzie podziwialiśmy piękną 
architekturę. 
 

      



             Na zakooczenie praktyk każdy uczestnik otrzymał certyfikat 
wręczony podczas uroczystości w Europa - Haus Leipzig.  
 

           
 
             Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękowad pani 
Danucie Legutko, która przez cztery tygodnie cierpliwie                       
i z ogromnym poświęceniem opiekowała się nami. 

         

                                                                                                               Damian  IIIBc/i 


