


Dzień 1 - 14 października 

Bladym świtem, niewyspani i zziębnięci, 

ciągnąc ciężkie bagaże po brukowanych 

ulicach, budząc pogrążonych jeszcze we śnie 

mieszkańców, zmierzamy w kierunku 

schroniska młodzieżowego.  

 



Po długim oczekiwaniu na pokoje i próbie 

zdobycia czegoś do jedzenia wreszcie możemy 

trochę odpocząć.   

Około 17.30 przyjeżdża grupa uczniów z opiekunami z Węgier. 



Dzień kończy się wspólną kolacją w pobliskiej pizzeri. 



15 października 

Pierwszy dzień zaczyna się od przedstawienia 

głównego celu projektu,…  

 oraz wyjaśnienia rzeczy niejasnych…  

Przewodnikami grup zostają niemieckie uczennice i uczniowie, którzy 

przez najbliższe dwa tygodnie będą towarzyszyć uczniom na 

 zajęciach w szkole oraz pokażą jak spędzają swój wolny czas. 



Później zostaliśmy oficjalnie  

przywitani jako uczestnicy  

projektu Comenius  

w ratuszu w Ingolstadt, 



O 21.00 zostaliśmy zaproszeni na oprowadzenie po 

mieście przez Klucznika Miasta  

Ingostadt, który naprawdę ciekawie przybliżył nam 

historię tego miasta, najpierw  

recytując… 

…śpiewając… 

A nawet grając na trąbce  



Dni mijają nam bardzo szybko. Rano 
uczestniczymy w lekcjach. Po południu 
uczniowie poznają zainteresowania 
niemieckich kolegów, a nauczyciele zwiedzają 
piękne okolice Ingolstadt, między innymi 
Augsburg, klasztor Weltenburg oraz jeden z 
najstarszych bawarskich browarów z 
charakterystyczną wieżą, zaprojektowaną 
przez austriackiego architekta i malarza 
Hundertwassera.   

16 – 19 października 



Zajęcia lekcyje 



Naturalnie zwiedzamy także Ingolstadt. 

Niesamowite wrażenie robi na nas muzeum Audi.  

 



Wreszcie Weekend! 
W sobotę odwiedziliśmy Monachium a w niedzielę 

Norynbergię, zwiedzając mnóstwo zabytków, pomników, 

muzeów i tym podobnych… 

ś ó ż ę

ü



22.10.2012 i 23.10.2012 
Te dwa dni spędziliśmy na praktyce w warsztatach 

szkolnych. W pracowni mieli podobny sprzęt jak u nas, 

zrobiliśmy świeczniki i otwieracze do butelek. Szkoda, że u 

nas w warsztatach (w CKP) jest za dużo teorii, a za mało 

zajęć praktycznych… Musimy to zmienić! :) 



23.10.2012 - środa 

Pracę w tym dniu rozpoczęliśmy o 8.00 i 

zakończyliśmy o 18.00. Przygotowaliśmy plakaty i 

prezentację dotyczącą różnic i cech wspólnych 

młodzieży z Polski i z Niemiec, którą za chwilkę 

Wam przedstawimy ;] 



24.10.2012- ostatni dzień 
Rano o 7.45 byliśmy już w szkole żeby 

wszystko dopracować i przedstawić naszą, nie 

chwaląc się dobrą prezentację, która się 

wszystkim podobała :). Ponieważ uczniowie 

przychodzili w grupach prezentacja odbyła się 

kilkakrotnie. 



O 20.10 wyjechaliśmy do  

Opola, noc w autobusie  

minęła szybko i w piątek  

rano już byliśmy na miejscu. 

Po prezentacji pożegnaliśmy naszych przyjaciół 

z Ingolstadt, a wieczorem razem z kolegami i z 

koleżankami z Węgier poszliśmy na 

pożegnalną kolację. Było bardzo wesoło 

i sympatycznie. Bawarskie jedzonko było 

PYCHA!!! 


