
Praktyki we Frankfurcie nad Menem 
 

 
 

         W dniach 6-17 maja 2017 roku grupa uczniów trzecich klas technikum z ZSB nr 1 
uczestniczyła w międzyszkolnej wymianie z niemiecką szkołą Philipp-Holzmann Schule              
z Frankurtu nad Menem.  
         W pierwszym dniu naszego pobytu we Frankfurcie mogliśmy przekonać się, jak duże 
jest to miasto. Poznaliśmy również miejsca odbywania praktyk zawodowych.  
 

 
 

         Wykonując prace związane z naszymi zawodami, poznaliśmy nowe technologie, 
zapoznaliśmy się z różnymi formami organizacji pracy, mieliśmy dostęp do specjalistycznych, 
nowoczesnych maszyn i materiałów. Nasi opiekunowie bardzo nas chwalili i doceniali nasze 
starania: 
 
         Monika IIIBk/r: 
W trakcie wyjazdu odbywałam praktykę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w firmie zajmującej 
się konserwacją dzieł sztuki. Tam zdobyłam nowe doświadczenia. Nauczyłam się pozłacania 
złotem w płatkach, konserwacji obrazów oraz różnych technologii czyszczenia rzeźb. 
         Wojtek IIIBb/d: 
Odbywałem praktykę w niewielkim zakładzie stolarskim, gdzie zajmowałem się olejowaniem 
drewna, okleinowaniem płyt wiórowych, przygotowywaniem mebli pod lakierowanie               
i montażem mebli. Podczas pracy zaskoczyło mnie wiele ciekawych rozwiązań, których nie 
stosuje się w Polsce, brałem udział w produkcji mebli z nieznanych mi materiałów. Miłym 
zaskoczeniem były nowoczesne maszyny do produkcji mebli. 



         Natalia IIIBk/r: 
Odbywałam praktykę  w Leonhardskirche. Od pani konserwator, pod której opieką 
pracowałam, bardzo dużo dowiedziałam się na temat konserwacji zabytków. Doskonaliłam 
umiejętności wykonywania projektów na komputerze. 
 

      
 
 
         Maciek IIIBa/i: 
Na praktykach nauczyłem się wielu nowych technik wykonywania tynków i flizowania, ale 
także pogłębiłem swoją wiedzę o kulturze niemieckiej. 
         Ania IIIBk/r: 
W czasie praktyk zajmowałam się pielęgnacją i zakładaniem ogrodów. Nabyłam wiele 
nowych umiejętności, które na pewno wykorzystam w przyszłości. 
         Michał IIIBa/i: 
Pracowałem w firmie zajmującej się m.in. konserwacją piecyków gazowych, naprawami 
usterek hydraulicznych i montażem armatury. Wszystko było perfekcyjnie zorganizowane. 
Grono pedagogiczne przyjęło nas niezwykle ciepło, dzięki czemu nie odczuwaliśmy, że 
jesteśmy w obcym kraju. 
 

       
 
        Niemieccy nauczyciele oprowadzili nas także po swojej szkole i warsztatach. Ogromne 
wrażenie wywarło na nas wyposażenie sal w nowoczesne i często bardzo drogie maszyny. 
Nie obyło się bez drobnych upominków w postaci wypalonych w „metrówce” naszych imion  
i logo szkoły. 



 
         Gustaw IIIBb/d: 
W trakcie praktyk poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi: Irenę, która była opiekunką 
naszej grupy, Dorotę, która pokazywała mi miejsce pracy i miasto, Alexa, który zorganizował 
nam fantastyczną wycieczkę poza miasto. Poznaliśmy także ludzi z Nigerii i Australii. Dzięki 
tej wymianie przekonałem się, że Niemcy są bardzo gościnnym narodem. 
 

   
 
         Oprócz możliwości zdobywania nowych umiejętności zawodowych nasi gospodarze 
zapewnili nam także wiele rozrywek. Zwiedzaliśmy Frankfurt i pobliskie, bardzo ciekawe 
miasteczka. We Frankfurcie szczególnie podobały nam się wycieczki do ogrodu 
zoologicznego, na stadion czy na olbrzymie lotnisko. Pogoda dopisywała, więc było bardzo 
przyjemnie i wesoło. 
 

   
 

   
 



         Praktyki we Frankfurcie były dla każdego z nas ogromnym przeżyciem i umożliwiły nam 
spojrzenie na świat z nowej perspektywy. Poprawiliśmy nasze umiejętności językowe, 
popracowaliśmy nad zmysłem kreatywności, poznaliśmy kulturę Niemiec i  zawarliśmy nowe 
znajomości oraz spotkaliśmy się z władzami miasta. 
 
         Arkadiusz IIIBk/r: 
Mile zaskoczyło mnie nastawienie Niemców do historii. Bardziej otworzyłem się na używanie 
języka angielskiego i niemieckiego. 
         Dawid IIIBa/i: 
 Ludzie w Niemczech są bardzo otwarci i udało nam się nawiązać znajomości z grupą, która 
była na wymianie w Polsce. 
 
         Do naszego wyjazdu nie doszłoby, gdyby nie finansowe wsparcie Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 
 

 
 

         Chcielibyśmy także podziękować naszym opiekunkom, paniom prof.: Beacie Kapłańskiej 
i Danucie Legutko, bez których ten wyjazd nie byłby tak urozmaicony i bogaty we wrażenia. 
         Gorąco zachęcamy naszych młodszych kolegów do solidnej nauki, a wtedy też będziecie 
mogli uczestniczyć w podobnym wyjeździe. 
 

 
 

                                                                                                                                       Ania IIIBk/r 


