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Poezja pokoju 304  i 316 
        Z Płocka do Schkeuditz wyruszamy po drodze lekkie problemy mamy. Parę postoi było 

by nam się nie nudziło. Wieczorem  kolacje zjedliśmy i rano do Lipska wyruszyliśmy. 
Pani Gosia bardzo miła była i po Lipsku nas oprowadziła. Dużo zwiedzaliśmy i zdjęcia 
robilśmy. We wtorek z Kaiem szkolenie BHP przeszliśmy lecz nic nie zrozumieliśmy, bez 
pana Krzyśka by się nie obeszło, z nim do głowy nam wszystko weszło! Później z 
Joshem zajęcia mieliśmy i z Phoro-Thermu murowaliśmy. Każdy robił coś innego i 
nowego lecz bardzo pożytecznego. W czwartek do pracy poszliśmy tynki, gładź, 
zbrojenia robiliśmy. W piątek do Drezna pojechaliśmy, zamek Saksoński zwiedzaliśmy. 
Kebaba u turka pysznego zjedliśmy. Wieczorem do ośrodka wróciliśmy i szybko spać 
poszliśmy bo rano do Berlina jechaliśmy. Sobotę i niedziele w Berlinie byliśmy, 
największy dworzec kolejowy w Europie widzieliśmy. Po dotarciu do hotelu się 
zameldowaliśmy i szybko do zwiedzania wyruszyliśmy. Żeby Berlin zwiedzić cały trzeba 
nogi mieć ze stali. Z przewodniczką najpiękniejsze miejsca zobaczyliśmy, pamiątki 
kupiliśmy i do ośrodka pociągiem wróciliśmy. Poniedziałek tynki, płytki, betony gładź, 
bolało nas wszystko nie mogliśmy wstać. Choć to wszystko męczy nas to we wtorek do 
pracy i tak musimy wstać. We wtorek długą drogę z Johanem przemierzamy i od razu 
do pracy się zabieramy. Druga grupa na miejscu została i materiały transportowała.  
My kuliśmy i deskowaliśmy, od Johana się dużo nauczyliśmy. My Polacy nie boimy się 
pracy! W środę rano wstaliśmy, śniadanie pyszne zjedliśmy i Lipsk zwiedzać 
wyruszyliśmy. W czwartek trochę deszczu było lecz nas to nie zniechęciło. Szybko 
płaszcze zakładamy i do pracy wyruszamy. Deskowanie skończyliśmy i za betonowanie 
się wzięliśmy. W piątek po całym dniu wracamy i certyfikaty odbieramy. W sobotę 
szybkie śniadanie jemy i do domu startujemy. Wszystko podziwiamy bo miłe 
wspomnienia mamy. Pani Gosia piękny uśmiech miała i wszystkim się spodobała! 



Wycieczka do Lipska (Liepzig) 

 
Dworzec Kolejowy w Lipsku 

 
 

 

 

 

 

 

Widok z tarasu widokowego 
na Lipsk i okolice 



Drezno (Drezden) 

          Zwinger 

                                               Ratusz 



Berlin 

 

 

Największy dworzec 
kolejowy w Europie 

 

 

Budynek mieszkalny 
Kanclerza Niemiec 

 

 

 

 

 



Brama Brandenburska 



Praca, praca, praca 

 

 

Wykonywanie prac 
stolarskich 

 

 

 

 

Murowanie 

 

 

 

 



 

 

Wykonywanie gładzi 
gipsowej i tynków 

cementowo-wapiennych 

 

 

 

 

Przyklejanie płytek 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przycinanie pustaków 
ceramicznych za pomocą 
szlifierki 



Wiersz pokoju 7,8 

     Vitalis, Vitalis to fajny ośrodek, praktyki tu 
dobre i jakiś zarobek. Wszyscy ludzie są tu 
mili byśmy się nie nudzili.Rano na S-bahna 
wyruszamy i ciekawe miejsca zwiedzamy. 
W Lipsku był kościół i punkt widokowy w 
Berlinie długi spacer i ciekawe rozmowy. Ze 
stolicy Niemiec wróciliśmy i na pyszną 
kolacje zdążyliśmy. Innego dnia do Drezna 
wyruszyliśmy i ciekawe miejsca 
zwiedziliśmy. Byli z nami dobrzy 
opiekunowie i było im z nami bardzo 
dobrze. Na koniec praktyk certyfikaty 
dostaliśmy i do domu wyjechaliśmy. 



Prace plastyczne Łukasza 
Tyburskiego 



Dziękujemy !! 

 

 

Serdeczne podziękowania dla Ośrodka 
Vitalis oraz ZSB nr 1 w Płocku 


