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Słowem wstępu 

Od czegoś zacząć trzeba 

Dresden Hauptbahnhof – główny dworzec kolejowy w Dreźnie 
 
Kiedy półtora roku temu dowiedzieliśmy się, że udało nam się dostać na zagraniczne 
praktyki przed każdym pojawiła się cała armada pytań, wątpliwości i obaw, ale też 
ekscytacji i pewnego rodzaju prestiżu, w końcu "na zachodzie wszystko jest lepsze". Wiele 
czasu poświeciliśmy na przygotowania zarówno językowe tak by wydusić chociaż słodko 
brzmiące "tschüss" na pożegnanie bądź zamówić obiad w barze, jak i mentalne na starcie 
się z masą nowych obowiązków i miesięczny staż który miał być zarówno wyzwaniem jak 
i nagroda. Jak wyszło w praktyce? Przekonajcie się sami! 
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Pierwsze kroki 

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku" – Lao-tzu. chiński filozof, 
twórca taoizmu 

Drezno nocą 
 
 
Kiedy po wielu miesiącach wyczekiwania wreszcie zajechaliśmy do Drezna, w 

naszych głowach nadal przeplatała się ciekawość, niepewność i ekscytacja, na szczęście z 
pomocą Pani Barbary Mierzeckiej bardzo szybko udało nam się wchłonąć w atmosferę 
Niemiec. Wszystkie problemy jakie napotykaliśmy pomagała nam rozwiązać i dzięki 
sprawnej współpracy z Europa - Direkt (firmą zajmującą się nami) byliśmy w stanie 
poradzić sobie nawet z przeprowadzką. Każdy z nas odbył krótką rozmowę, w której 
otrzymał podstawowe informacje apropos firmy, w której został ulokowany, a także mapę 
miasta wraz z dokładnymi informacjami jak tam dotrzeć, dodatkowo zostaliśmy 
zaopatrzeni w karty miejskie dzięki którym miasto stało dla nas otworem o każdej porze. 
Pierwszego dnia w pracy zostaliśmy uraczeni towarzystwem kogoś z firmy kto pomógł 
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nam zaaklimatyzować się w nowym miejscu, oczywiście opinie na temat samych praktyk 
mogą być różne, ale trzeba przyznać, że dołożono wszelkich starań byśmy mogli aktywnie 
rozwijać się w naszych zawodach. 
 

Wycieczki, podróże, przygody 

Praca pracą, ale to weekendy jak to weekendy cieszyły najbardziej i to w jaki sposób! 

Cała ekipa na barce w Berlinie 
 
 
Maj, miesiąc pełen słońca, sprawdził się świetnie jako podkład pod nasze wycieczki, a tych 
było naprawdę wiele! Zwiedziliśmy nie tylko Drezno i jego ciekawe zakamarki takie jak 
artystyczny Neustadt, w którym mieliśmy do czynienia z przepięknym Kunsthofpassage, 
czy muzeum wojskowości, a także całą masę miejsc w Saksonii i wiele dalej! Lipsk był 
naszym pierwszym celem po obejrzeniu naszego miasta-bazy. Wraz z przewodnikiem 
zwiedziliśmy najciekawsze miejsca tej renesansowej potęgi handlowej. Odbyliśmy również 
wizytę w muzeum historii w którym poznaliśmy historię powojennych Niemiec aż po dziś 
dzień. Następnego dnia chętni wraz z Panią Mierzecką udali się do oszołamiająco pięknego 
parku w Pilnitz. Nasza opiekunka uraczyła nas wieloma ciekawostkami, a widoki na jakie 
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przyszło nam tam podziwiać są nie do opisania! Już tydzień później z samego ranka 
ruszyliśmy na podbój Koningstein. Naszym oczom ukazała się największa twierdza w 
Saksonii, potężny zamek zbudowany na szczycie ogromnej góry. Niezależnie od tego czy 
interesujesz się historią, to miejsce robi wrażenie. Tam otrzymaliśmy audio przewodniki w 
języku polskim które wbrew pozorom okazały się przydatne, gdyż już po chwili kręcenia 
się alejkami fortecy jej historia zaczęła nas ciekawić. Obłowieni zdjęciami i nową wiedzą 
wróciliśmy by wieczorem tego samego dnia powitać naszą kolejną opiekunkę, 
niezastąpioną Panią Inez Kubicka-Zaczkowska. Tym sposobem minęliśmy półmetek 
wyjazdu, co nie znaczyło oczywiście, że zwolniliśmy tępo. Niedzielny poranek 
rozpoczęliśmy od pożegnania Pani Mierzeckiej po czym dziarskim krokiem ruszyliśmy 
nad Łabę (rzekę płynącą przez miasto) gdzie spędziliśmy popołudnie. Kolejne pięć dni 
intensywnej pracy trzeba było osłodzić jakąś wycieczką, także z samego ranka w sobotę 20 
maja, wsiedliśmy w autokar i ruszyliśmy na podbój Berlinu. Zaraz po przyjeździe 
wsiedliśmy na barkę, przy pomocy której odbyliśmy rejs Sprewą, ktoś powiedział, że nie 
można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Tuż po zejściu na ląd przywitał nas przemiły 
przewodnik, który mimo bardzo ograniczonego czasu pokazał nam najciekawsze miejsca 
w Berlinie i uprzyjemnił spacer masą ciekawostek. Na samym końcu wycieczki w stolicy 
Niemiec mieliśmy chwilę wolnego na placu Aleksandryjskim, podsumowując spędziliśmy 
naprawdę ciekawy i aktywny dzień w sercu naszego zachodniego sąsiada. Gdy niecały 
tydzień później do końca wyjazdu zostały zaledwie dwa dni my nadal nie próżnowaliśmy 
i wyruszyliśmy ponownie, tym razem nieco bliżej, bo do muzeum wojskowości 
wspomniane na początku. Tam mogliśmy na żywo zobaczyć sprzęt wojskowy używany w 
Niemczech na przestrzeni wielu wieków, spojrzeć na makiety, repliki, oryginały, a także 
oczywiście postarać się co nieco zapamiętać (w końcu edukacji przede wszystkim), no i nie 
zapominajmy o zdjęciach, a tych jest naprawdę wiele także gorąco zapraszam do obejrzenia 
galerii pod artykułem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DREZNO 2017 PIOTR SZADKOWSKI 6 

 
Praca Kariera Robota 

"Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje." - József Eotvos węgierski 
pisarz i polityk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oczywiście staraliśmy się przynieść chlubę naszej szkole  
 
 
No tak w końcu ostatecznie to po to tam pojechaliśmy, oczywiście był to rdzeń naszego 
wyjazdu i mógłbym się o nim rozpisywać niezliczoną ilość linijek, tym bardziej że 
pracowaliśmy w naprawdę zróżnicowanych firmach/zakładach, ale chciałbym raz jeszcze 
powiedzieć, że naprawdę nikt z nas nie latał z mopem czy kubkiem kawy za szefem. 
Dostawaliśmy zadania które w większym bądź mniejszym stopniu stanowiły dla nas 
wyzwania i mieliśmy szansę się rzeczywiście rozwijać, jednocześnie poznając kulturę 
dookoła nas, a także ćwicząc język i myślę, że jak na miesiąc za granicą naprawdę udało 
nam się poszerzyć wiele horyzontów.  
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Rekapitulacja 

czy też podsumowanie, jakież ciekawe to słowo swoją drogą 

Zwinger – późnobarokowy zespół architektoniczny znajdujący się w centrum Drezna 
 
 
 
Jest to część myślę o wiele bardziej subiektywna od pozostałych, tak więc bez ogródek 
powiem, moim zdaniem wyjazd był naprawdę świetny, bawiłem się doskonale i jestem 
bardzo zadowolony, że udało mi się dostać na te zagraniczne praktyki. Można się 
oczywiście czepiać paru uchybień czy niedoróbek, ale gdzie ich nie ma, a poza tym ze 
wszystkimi sobie w ten czy inny sposób poradziliśmy. Tak więc mając te skromne minusy 
za sobą mogę śmiało powiedzieć o tych ogromnych plusach. Swoboda, to w moim odczuciu 
ogromny plus, nie mieliśmy stałych wytycznych a propos posiłków i tutaj ogromny plus 
dla firmy, każdy otrzymał gotówkę, którą dysponował tak jak uważał za stosowne i to był 
też swojego rodzaju sprawdzian dorosłości, a uwierzcie mi, że nikt nie głodował, a i tak 
portfele nadal mienią się europejską walutą. Opiekunki, ja wiem, że brzmi to jak ogromne 
lizusostwo, ale taka jest moja opinia i bardzo chciałbym tutaj ponownie podziękować 
obydwu Paniom, podziwiam, że dały Panie sobie z nami radę. Wycieczki, mieliśmy 
przecież pracować, a tak "przy okazji" zwiedziliśmy naprawdę ogrom przeróżnych miejsc! 
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Na sam koniec chciałbym jeszcze podziękować ekipie, z którą przyszło mi spędzać ten czas, 
a co mi tam klawiatura się nie skończy: Magda, Robert, Gębusia, Anton, Kuna, Bazyl, Alicja, 
dwójce Kacprów, Kubie, Jakubowi, Błażejowi, Arturowi oraz Damianowi wielkie dzięki za 
świetny miesiąc! 
 

Najlepszy wyjazd ever! 
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