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Do  wyjazdu na jesienny staż w okresie 13-26 października
zostali wytypowani i starannie wyselekcjonowani uczniowie klas: III i 
(troje uczniów), III T (pięciu uczniów), III M (jeden uczeń) oraz III 
Zp (siedmiu uczniów) szkoły zawodowej naszej szkoły. 

Oto oni:
Paweł Adamczyk, Łukasz Chojnacki, Kamil Dąbkowski, Damian Degner, 
Mariusz Gajewski, Maciek Janecki,
Radek Jankowski, Sławek Kijanowski, Paweł Kłos, Dominik Kusy, 
Krystian Majchrzak, Dominik Małecki,
Damian Moryń, Przemek Rogowski,
Tomasz Tomaszewski  i  Artur Załuga

Natomiast opiekunami szkolnymi wydelegowanymi do wyjazdu zostali 
nauczyciele:

p. Elżbieta Domagała-Lisocka,
p. Krzysztof Siemieniak



Wyjazd z Polski - Kutno



Frankfurt – pierwsze wrażenie:
wejście do Ośrodka



Powitanie się z miastem –
Ratusz we Frankfurcie



Pierwszy dzień
„nie wiadomo czym  zawinił…”



Pierwszy dzień: 
odbiór odzieży ochronnej-
męska sesja fotograficzna



PRACA

O tym, że będzie to wyjątkowy staż dowiedzieliśmy się podczas zajęć
praktycznych, ponieważ uczniowie mieli do wykonania tzw. KOZŁY 
(„nogi” do np blatu stołowego). Był to jednocześnie prezent 
wręczony przez Niemieckich Gospodarzy Stażu podczas oficjalnego 
otwarcia warsztatów szkolnych 25 października w Płocku.

Niewątpliwie atrakcją zajęć praktycznych były wycieczki dydaktyczne: 
na PLAC PRZEBUDOWY DAWNYCH KOSZAR WOJSKOWYCH oraz 
do firmy zajmującej się RECYKLINGIEM BUDOWLANYM. 

Na placu przebudowy dawnych koszar uczniowie zapoznali się z historią
koszar oraz planami  i pracami renowacji zabytkowych budynków.

Natomiast podczas odwiedzin firmy zajmującej się recyklingiem 
budowlanym młodzież poznała niemiecką procedurę prawną
wykorzystania wtórnego i zbędnego materiału budowlanego. 
Oczywiście chłopców zachwyciły drogie maszyny i samochody 
wykorzystywane do tego procesu…



Praca- zajęcia praktyczne



W pełnej krasie KOZIOŁEK



Ostatnie szlify



Podziękowanie ulubionemu 
nauczycielowi p. Maikowi



Pamiątkowe zdjęcie 
(w tle hala warsztatowa)



Wycieczki dydaktyczne: 
PLAC PRZEBUDOWY 
DAWNYCH KOSZAR WOJSKOWYCH



Wycieczki dydaktyczne: 
PLAC PRZEBUDOWY 
DAWNYCH KOSZAR WOJSKOWYCH



Koszary
„ do pracy wężykiem, wężykiem”



FIRMA RECYKLINGU BUDOWLANEGO
ach te maszyny…



CZAS WOLNY

Nie ukrywamy, że już esencją stażu był czas wolny…
WYCIECZKI do Berlina, Frankfurtu nad Odrą czy Słubic.
W Berlinie Wschodnim jak i Zachodnim zrobiliśmy sobie mnóstwo zdjęć

przy zabytkowych budynkach, zwiedziliśmy z przewodnikiem Muzeum 
Miasta Berlin i co ciekawe przeszliśmy również po zabytkowym 
schronie p/atomowym wybudowanym w okresie „Zimnej wojny”.

Niezapomniane wrażenia stażyści mieli podczas wyjść na kręgle-
odbywały się tam turnieje, zwycięzca otrzymywał czekoladę z 
orzechami. Natomiast ścianka wspinaczkowa dla niejednego stażysty 
okazała się za łatwa, dzwonek finiszowy na szczycie non stop 
rozbrzmiewał triumfem.

Piękna pogoda podczas całego naszego pobytu w Niemczech sprzyjała 
grom i zabawom na powietrzu.

A już hitem czasu wolnego była dla niektórych chłopców integracja ze 
stażystkami ze Stalowej Woli !!!



Berlin
-w autobusie nie jedna piosenka 
rozbrzmiała…



WYCIECZKI: Berlin – Muzeum 
(oczywiście w tle fragment Muru 
Berlińskiego)



Berlin- Muzeum
nie ma jak u mamy…



WYCIECZKI: Frankfurt



Słubice
(w pamięci pozostaną niezliczone 
wędrówki tym mostem…)



W pełnym rynsztunku do wspinaczki



Tomasz - nasz zdobywca



ZABAWA: wyjścia na kręgle



Robienie prania było stałym 
punktem dnia…



Nie ma jak telefon do domu
(głowa rozbolała, nogi…)



Integracja ze stażystkami 
ze Stalowej Woli



A tak żegnaliśmy ekipę
Gospodarzy wyjeżdżającą do 
Płocka 23 października



Pożegnanie trwało i trwało,
Pani Dyrektor wzruszona…



Uroczystość
zakończenia stażu

Wręczenie certyfikatów 
i … resztki poczęstunku



Eryk (nasz tłumacz)
„ A wszystko to bo Was Kochamy…”



To już jest koniec…

Mamy nadzieję, że pozostanie po nas nie tylko pamiątkowa 
prezentacja przebiegu stażu ;-)
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