
Uczniowie Zasadniczych Uczniowie Zasadniczych 
SzkSzkóółł Zawodowych w Zawodowych w 

zawodach branzawodach bran żży y 
budowlanej w dniach budowlanej w dniach 

15.11.09 15.11.09 –– 28.11.09 odbyli 28.11.09 odbyli 
stasta żż w ramach projektu pod w ramach projektu pod 

nazwnazwąą
„„ Budujemy fundamenty pod Budujemy fundamenty pod 

europejskeuropejsk ąą karierkarier ęę
zawodowzawodow ąą”” ..



Uczestnikami staUczestnikami sta żżu u byli:byli:
GrzywiGrzywi ńński Paweski Pawe łł

Lewandowski KamilLewandowski Kamil
Bartkowski AndrzejBartkowski Andrzej
Owczarzak MichaOwczarzak Micha łł

Dobrowolski BartDobrowolski Bart łłomiejomiej
WiktorskiWiktorski GabrielGabriel

Dziewanowski JacekDziewanowski Jacek
GGóórecki Krzysztofrecki Krzysztof
Grabski DariuszGrabski Dariusz
GrudnyGrudny MichaMicha łł

Kubacki ArkadiuszKubacki Arkadiusz
Sosnowski  BartSosnowski  Bart łłomiejomiej

Matczak RafaMatczak Rafa łł
CzubakowskiCzubakowski PatrykPatryk

Kowalski PaweKowalski Pawe łł
Trzaska MariuszTrzaska Mariusz

ChrustowskiChrustowski KamilKamil
Pietrzak MariuszPietrzak Mariusz
CecelakCecelak MateuszMateusz

Piechowski Piechowski ŁŁukaszukasz
KKąądrackidracki AdrianAdrian

Opiekunowie: Nalikowski StanisOpiekunowie: Nalikowski Stanis łław, Witkowski Janaw, Witkowski Jan



W drodze po nowe doW drodze po nowe do śświadczenia.wiadczenia.



Zakupy odzieZakupy odzie żży roboczej siy roboczej si ęę udauda łły, pierwsze koty za py, pierwsze koty za p łłoty, oty, 
a teraz moa teraz mo żżemy braemy bra ćć sisięę do roboty.do roboty.



O czym ten instruktor O czym ten instruktor VinkeVinke w ogw og óóle mle m óówi, zastanawiajwi, zastanawiaj ąą sisięę
Dziewanowski Jacek, Kubacki Arkadiusz, Wiktorowski Gab riel.Dziewanowski Jacek, Kubacki Arkadiusz, Wiktorowski Gab riel.



Kamil Lewandowski ma dylemat. Czy te kostki czymKamil Lewandowski ma dylemat. Czy te kostki czym śś sisięę rróóżżniniąą, , 
ktkt óórrąą wybrawybra ćć??



W dzieciW dzieci ńństwie namistwie nami ęętnie uktnie uk łładaadałł puzzle, puzzle, 
teraz siteraz si ęę przydaprzyda łło o –– Kamil Kamil ChrustowskiChrustowski ..



OstroOstro żżnonośści nigdy za wiele ci nigdy za wiele -- CecelakCecelak Mateusz Mateusz 
i Dziewanowski Jacek.i Dziewanowski Jacek.



BolBol ąą jujużż nogi od tej twardej podnogi od tej twardej pod łłogi. Wysiogi. Wysi łłek Kamila ek Kamila 
ChrustowskiegoChrustowskiego i Mateusza i Mateusza CacelakCacelak nie poszednie poszed łł na marne.na marne.



Czy kiedyCzy kiedy śś skosko ńńczymy ten chodnik? zastanawiajczymy ten chodnik? zastanawiaj ąą sisięę
MichaMicha łł Owczarzak i Gabriel Owczarzak i Gabriel WiktorskiWiktorski ..



Bob budowniczy zawsze da radBob budowniczy zawsze da rad ęę, bob budowniczy nie jest sam. , bob budowniczy nie jest sam. 
Naszym Bobom: Bartkowskiemu Andrzejowi i Naszym Bobom: Bartkowskiemu Andrzejowi i WiktorskiemuWiktorskiemu
Gabrielowi instrukcji udzielajGabrielowi instrukcji udzielaj ąą pan Nalikowski i Witkowski.pan Nalikowski i Witkowski.



ŚŚwiat z perspektywy dachu jest bardziej ciekawszy. Ow oc wiat z perspektywy dachu jest bardziej ciekawszy. Ow oc 
dwudniowej pracy to zadaszenie nad grillem.dwudniowej pracy to zadaszenie nad grillem.



SSłłodkie obodkie ob żżarstwo. Dziearstwo. Dzie ńń bez liczenia kalorii.bez liczenia kalorii.



W centralnym miejscu Frankfurtu stoimy, tu nigdy siW centralnym miejscu Frankfurtu stoimy, tu nigdy si ęę nie nie 
zgubimy. Pan Witkowski z grupzgubimy. Pan Witkowski z grup ąą uczniuczni óów.w.



Po dniu pracy trzeba siPo dniu pracy trzeba si ęę wyluzowawyluzowa ćć. Gra w bilard to . Gra w bilard to 
ulubiony sposulubiony spos óób spb sp ęędzania czasu.dzania czasu.



CzyCzyżżby Mateusz by Mateusz CecelakCecelak i Jacek Dziewanowski i Jacek Dziewanowski 
chcieli zostachcieli zosta ćć alpinistami?alpinistami?



Jeden faJeden fa łłszywy ruch i bszywy ruch i b ęędzie buch! Dziewanowski Jacek sidzie buch! Dziewanowski Jacek si ęę boi, boi, 
a Piechowski a Piechowski ŁŁukasz stoi.ukasz stoi.



PrPróóbujemy wydostabujemy wydosta ćć sisięę z Berlin z Berlin HauptbahnhofHauptbahnhof ––
kakażżdy chciady chcia łł sisięę przejechaprzejecha ćć..



CaCałła grupa z opiekunami na tle Bramy Brandenburskiej.a grupa z opiekunami na tle Bramy Brandenburskiej.



W kolejce do przytulenia: Gabriel Witkowski, Kamil W kolejce do przytulenia: Gabriel Witkowski, Kamil ChrustowskiChrustowski , , 
BartBart łłomiej Sosnowski i Arkadiusz Kubacki omiej Sosnowski i Arkadiusz Kubacki 

na jednej z ulic Berlina.na jednej z ulic Berlina.



Polityka ich nudzi, tym bardziej niemiecka. Pani Gos ia opowiada Polityka ich nudzi, tym bardziej niemiecka. Pani Gos ia opowiada 
o siedzibie parlamentu Niemiec.o siedzibie parlamentu Niemiec.



Ale fura! Za 60 lat bAle fura! Za 60 lat b ęęddąą takimi jetakimi je źździdzićć: : 
Kamil Kamil ChrustowskiChrustowski i Andrzej Bartkowski.i Andrzej Bartkowski.



PiPięękne widoki, szkoda tylko, kne widoki, szkoda tylko, żże mamy le mamy l ęęk wysokok wysoko śści. Pan ci. Pan 
Nalikowski i uczeNalikowski i ucze ńń Matczak RafaMatczak Rafa łł na tarasie otaczajna tarasie otaczaj ąącym cym 

kopukopu łęłę Katedry BerliKatedry Berli ńńskiej.skiej.



Praktyka siPraktyka si ęę skosko ńńczyczy łła, nieza, niez łła zabawa bya zabawa by łła. a. 
Tak wspomina Mateusz Tak wspomina Mateusz CecelakCecelak ..



RadoRadośćść –– nareszcie do domunareszcie do domu
Smutek Smutek –– żżal wyjeal wyje żżddżżaaćć..

Satysfakcja Satysfakcja –– mamy certyfikaty.mamy certyfikaty.
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