
Świetne doświadczenie! 

 

            W dniach od 4 do 13 maja uczniowie z naszej szkoły po raz osiemnasty  wzięli udział                   

w corocznej wymianie z Philipp-Holzmann Schule we Frankfurcie nad Menem. Pod opieką pao 

profesor: Beaty Kapłaoskiej i Danuty Legutko było dziesięcioro uczniów wybranych z klas IIIBb/k, IIIBa, 

IIBa i IIBb/k.  

 

            Pierwszy dzieo pobytu „na obczyźnie” upłynął nam bardzo interesująco, ponieważ mieliśmy 

okazję wziąd udział w grze miejskiej, która polegała na szukaniu miejsc zaznaczonych na mapie. Dzięki 

temu mogliśmy sami przekonad się, jak duży jest Frankfurt i jednocześnie - jak bardzo podobny do 

Krakowa. Ponadto poznaliśmy miejsca naszych praktyk, które mieliśmy rozpocząd następnego dnia. 

Siedziby firm znajdowały się w różnych odległościach od miejsca zamieszkania, dlatego niektórzy 

musieli korzystad z komunikacji miejskiej. Inni mogli pozwolid sobie na codzienny kilkuminutowy 

spacer do pracy.  

 



            W czasie tygodniowych praktyk uczniowie z klas o profilu technik architektury krajobrazu 

zajmowali się między innymi budową grilla i wykonywali drewniane pomieszczenia gospodarcze.  

Pracowali również na terenach zielonych przy przedszkolach i szkołach, a także w ogrodzie 

botanicznym „Palmen Garten”.  

    

            Z kolei praktykanci z klas o profilu technik budownictwa podzieleni byli na dwie specjalności: 

malarz i murarz. Pracowaliśmy między innymi na rusztowaniach przy renowacji fasad budnyków, przy 

budowie ogrodzeo oraz w remontowanych domach jednorodzinnych i mieszkaniach. 

             

          Po każdym dniu pracy mogliśmy zwiedzad miasto i podziwiad jego najciekawsze miejsca. 

Poznaliśmy  między innymi innowacyjną technologię wykorzystania dachu centrum handlowego. 

Stworzono na nim park, z którego można podziwiad panoramę miasta pomimo deszczowej pogody,   

a także rozbudzid w sobie ducha rywalizacji, grając w piłkarzyki.             

   



                Po tygodniu pracy nadszedł długo wyczekiwany piątek, czyli wieczór, który mieliśmy spędzid 

w podmiejskiej kręgielni. W czasie kilkugodzinnej rywalizacji uczniowie szli „łeb w łeb”, walcząc          

o tytuł najlepszego zawodnika. Również nauczyciele nie pozostali dłużni i włączyli się do rywalizacji.  

               

 

               W sobotę mieliśmy okazję zwiedzid zoo, które wywarło na nas duże wrażenie, ponieważ 

mogliśmy pokazad swoją zwierzęcą naturę, a przy tym zobaczyd wiele rzadkich okazów zwierząt.  

 

   

 

      



                Po południu zostaliśmy zaproszeni na kolację do restauracji przez nauczycieli z Philipp-  

Holzmann Schule. Dzięki temu mieliśmy okazję spróbowad lokalnego trunku z jabłek, czyli Apfelwein.      

   

             Podczas kolejnych dni zwiedziliśmy lotnisko, a także spacerowaliśmy w pobliskim lesie.           

W czasie zajęd w porcie lotniczym dowiedzieliśmy się, jaką drogę przebywa bagaż, zanim dotrze do 

właściwego samolotu lub wyjścia i przekonaliśmy się, jak funkcjonuje jedno z największych lotnisk na 

świecie. 

         

            W poniedziałek zostaliśmy zaproszeni do ratusza na oficjalne spotkanie z przedstawicielami 

miasta.  Później udaliśmy się na wycieczkę z polskim przewodnikiem, który interesująco opowiadał     

o historii Frankfurtu nad Menem.  

           

                                                         



                                           

              We wtorek, czyli w dzieo wyjazdu odwiedziliśmy Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego    

i zaprzyjaźnioną szkołę - Philipp-Holzmann Schule, w której zostaliśmy przywitani ciepło i serdecznie. 

Pod okiem jednego z nauczycieli zrobiliśmy dla siebie unikatowe koszulki, które zawsze będą nam 

przypominad o tym niezwykłym wyjeździe.  

      

             Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tego typu wyjazdach, ponieważ można wiele zyskad, nic 

przy tym nie tracąc. W czasie wymiany dużo się nauczyliśmy. Nie chodzi tylko o nowe technologie czy 

umiejętności budowlane, ale przede wszystkim o umiejętności językowe i zmysł kreatywności. 

Podczas praktyk poznaliśmy osoby, z którymi mamy nadzieję utrzymywad kontakt w przyszłości .  

                                                      Żaneta IIIBb/k 


