
 
 
         Na przełomie kwietnia i maja grupa uczniów trzecich klas technikum odbywała, jak co 
roku od ponad dwudziestu lat, praktyki we Frankfurcie nad Menem. 
         Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w schronisku młodzieżowym. Po 
krótkim odpoczynku wzięliśmy udział w grze terenowej. Zadanie wydawało się bardzo 
proste: podzieleni na trzy grupy mieliśmy znaleźć wskazane budynki, zapisać ich pełne nazwy 
i wrócić jak najszybciej. Frankfurt uwiódł nas jednak swoim urokiem i piękną pogodą, więc 
zabawa trochę się przedłużyła. 
         Następnego dnia każdy z nas wyruszył na miejsce odbywania praktyk wyznaczonych 
zgodnie z kierunkiem kształcenia. Pracownicy firm przyjmowali nas bardzo serdecznie              
i starali się dokładnie wytłumaczyć, na czym będą polegać nasze obowiązki. Przez kilka 
najbliższych dni doskonaliliśmy się w różnych technikach pracy, poznawaliśmy nowoczesny 
sprzęt i nawiązywaliśmy nowe znajomości. 
 

   
 
          Odbywałam praktyki w firmie Georg Braun. Zostałam bardzo miło przyjęta. W każdym 
dniu pracowałam z innymi osobami i robiłam inne rzeczy w różnych miejscach: pracowałam 
przy budowie tarasu, zajmowałam się renowacjami placów zabaw oraz pielęgnowałam zieleń 
miejską. Zapoznałam się z profesjonalnymi narzędziami i maszynami. Praktyka była dla mnie 
bardzo przydatna i przekonała mnie do pracy w zawodzie. 
                                                                                                                                        Malwina, IIIBk/r 
 



         Pracowałem w firmie budowlanej Aron Send, w której poznałem wielu wspaniałych 
ludzi, m.in. z Francji, Afganistanu, Włoch czy Portugalii. Zajmowałem się np. obsługą 
betoniarki, wykonywałem prace wykończeniowe w mieszkaniach, pomagałem przy 
flizowaniu. Nabyłem wiele przydatnych umiejętności, a pobyt we Frankfurcie bardzo mi się 
podobał i upłynął niezwykle szybko. 
                                                                                                                                        Waldek IIIBb/i 
 
         Moją praktykę odbyłem w firmie Alfons Dresch GmbH. Zdobyłem doświadczenie               
w montażu grzejników i wykonywaniu podłączeń do nich oraz w montażu uzbrojenia 
pomiarowego używanego w instalacji grzewczej. Zdobyłem także doświadczenie w usuwaniu 
awarii oraz serwisowaniu pieców gazowych 
                                                                                                                                      Grzesiek, IIIBb/i 
 

                   
 
         Podczas pobytu we Frankfurcie mieliśmy także okazję zwiedzić najważniejsze miejsca      
w mieście związane z jego przeszłością i współczesnością. Widzieliśmy m.in. wspaniałą 
katedrę Cesarską, kościół św. Pawła, ale także lotnisko, stadion Commerzbank Arena czy 
ogród zoologiczny. 
 

               



 
         Frankfurt okazał się wyjątkowym miastem. Stare i nowe budownictwo tworzy 
harmonijną całość, dając bardzo ciekawy efekt. To wielokulturowe miasto, w którym żyją 
ludzie bardzo różniący się tradycją i wyglądem, a jednak funkcjonują w zgodzie. 
                                                                                                                                        Malwina, IIIBk/r 
 
         Program praktyk został tak ułożony, abyśmy mieli czas na odrobinę kultury i rekreację. 
W pamięci utkwiła mi wizyta w sali cesarskiej, gdzie moją uwagę przykuły mistrzowsko 
wykonane wizerunki władców. Odwiedziny w różnych ogrodach również stanowiły dla mnie 
ciekawą formę spędzania czasu.  
                                                                                                                                         Damian, IIIBk/r 
 

                  
 

             



 
         Zostaliśmy miło przyjęci przez władze miasta w miejscowym ratuszu i oczywiście 
odwiedziliśmy Philipp Holzmann Schule, szkołę, z którą prowadzimy wymianę uczniowską. 
Mogliśmy wymienić poglądy z miejscową młodzieżą i zapoznaliśmy się z systemem nauczania 
obowiązującym w tej placówce. 
 

         
 
         Po dziesięciu dniach, pełni wrażeń i nowych doświadczeń, wróciliśmy do Polski. Chętnie 
powtórzylibyśmy taki wyjazd.   
                                                                                                                                             

        
 
                                                                                                                                                   Iza, IIIBa/d 


