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Podczas praktyk, które odbyliśmy w Niemczech mieszkaliśmy w małym 

miasteczku pod Berlinem w Bad Freienwalde. Wszyscy zakwaterowani 

byliśmy w internacie prowadzonym przez Partnera projektu – stowarzyszenie 

VFBQ. 

Podczas pobytu nasza koordynatorka – Pani Violetta dbała aby niczego nam 

nie brakowało. 



Mieszkaliśmy w komfortowych pokojach z łazienkami.  

Pani kucharka codziennie rozpieszczała nas pysznymi posiłkami, które 

jedliśmy na stołówce, mieszczącej się w parterowej części internatu.  

Do naszej dyspozycji były także sale komputerowa i konferencyjna.  



W budynku była także świetlica, gdzie po praktykach 

spędzaliśmy razem czas. Codziennie spotykaliśmy się 

w niej, przy herbacie i ciastkach, dzieliliśmy się 

wrażeniami z praktyk. Słuchaliśmy muzyki, graliśmy w 

piłkarzyki, a chłopcy, korzystając z siłowni, pracowali 

nad rzeźbą. 



Mieszkając razem i 

spędzając ze sobą czas, 

lepiej się poznaliśmy i 

zaprzyjaźniliśmy. 



Z okazji Dnia Chłopaka, zrobiłyśmy naszym kolegom małą niespodziankę i 

przygotowałyśmy wesołe upominki. 



BAD FREIENWALDE 

Nasza opiekunka Pani Violetta 
zaplanowała dla nas 

niespodziankę – grę miejską, 

która pozwoliła nam lepiej 
poznać miasto i okolicę. 

Otrzymaliśmy różne zadania, 
polegające na odszukaniu 

wybranych obiektów oraz 
znalezieniu odpowiedzi na 

pytania. Wszyscy doskonale się 
bawiliśmy. 



Wieża Widokowa                                                                    Uzdrowisko 

Bad Freienwalde to niemieckie uzdrowisko, w którym mieści się słynna Klinika 

Moorbad. W miasteczku znajduje się także skocznia narciarska i wieża widokowa, 

gwarantująca piękne widoki na okoliczne wzgórza.  



Nie brakuje tu także sklepów, ani restauracji, w jednej z nich – Restauracji La Fontana, 

mieliśmy okazję skosztować pysznych dań kuchni włoskiej. 



TROPICAL ISLAND 

Jeden z weekendów spędziliśmy 
na Tropikalnej Wyspie pod 

Berlinem.  

Doskonałą zabawę uzupełniały 
niesamowite atrakcje jakie 

oferuje to miejsce. 



Wyspa jest rajem dla miłośników gorących kąpieli, 
lenistwa w jacuzzi, ekstremalnych zjeżdżalni, 

tropikalnej roślinności i plażowania. To niezwykłe 
miejsce oferuje nawet loty balonem i lepienie babek z 

piasku nad brzegiem Morza Południowego. 

Bawiliśmy się doskonale i zakochaliśmy w tropikach.  



EBERSWALDE- „LEŚNE MIASTO” 
 Okolica, w której mieszkaliśmy słynie z pięknych jezior i lasów. 

 Wiele uwagi poświęca się przyrodzie i ekologii, promuje dobre wzorce dotyczące ochrony 

środowiska.  



 

Lew                                                                       Jeżozwierz                                         Lemury 

 

Podczas jednego z weekendów odwiedziliśmy lokalne ZOO w Eberswalde, podziwialiśmy 

ponad 1500 zwierząt z pięciu kontynentów. Wśród nich były gatunki rzadkie i egzotyczne 

takie jak: tygrys syberyjski, lampart chiński, lwy, orzeł bielik amerykański i liczne gatunki 

małp.  



Podczas pobytu korzystaliśmy także z lokalnych 

rozrywek i wybraliśmy się na kręgielnię w 

Eberswalde.  



    W niedzielę 2 Października wybraliśmy się 
na wycieczkę do Poczdamu. Poznaliśmy 
historię słynnego pałacu Cecylienhof, w 
którym podpisano traktat poczdamski.  
Wizyta w tym miejscu okazała się żywą 
lekcją historii na temat zakończenia  

    II Wojny Światowej. 

POCZDAM - MIASTO 

PAŁACÓW I OGRODÓW  



Zwiedzaliśmy również piękny zespół 

pałacowo-ogrodowy Sanssouci. 

Podziwialiśmy bogato urządzone wnętrza i 

zachwycaliśmy się rozległymi winnicami 

otaczającymi pałac.  



Poczdam okazał się prawdziwą perełką i 

zaskoczył nas swoim pięknem, a jeden dzień 

to zdecydowanie za mało, by poznać to 

piękne miasto. Dlatego każdy z nas, na 

pewno wróci tu w przyszłości. 



BERLIN- JAKO MIASTO PEŁNE KONTRASTÓW  

Na mapie naszych wycieczek 

nie zabrakło także Berlina.  

Stolica Niemiec to miasto, 

które żyje przez całą dobę. 

Jest kolorowe i radosne, nie 

ma chyba drugiej takiej 

stolicy w całej Europie, która 

byłaby świadkiem tylu 

ważnych wydarzeń 

historycznych.   



Wizytę w Berlinie zaczęliśmy od Reichstagu – czyli 
niemieckiego Parlamentu. Na jego szczycie znajduje się 

niesamowita szklana kopuła, będąca jednocześnie 
najbardziej znanym punktem widokowym Berlina.  

Spacerując spiralnym chodnikiem słuchaliśmy ciekawostek 
dotyczących miasta. 



Podziwialiśmy słynną bramę 
Brandenburską, a potem 

spacerkiem przeszliśmy przez 
pomnik pomordowanych Żydów, 

który przypomina plac 
porozrzucanych betonowych 

bloków. To właśnie w tym rejonie 
podczas II Wojny Światowej 
mieściła się siedziba Hitlera. 



Spacerowaliśmy także wzdłuż najdłuższych zachowanych 

fragmentów Muru Berlińskiego, który przez lata dzielił Berlin 

na Wschodni i Zachodni.  



NIEDERFINOW- PODNOŚNIA STATKÓW  

Ostatnim celem naszego zwiedzania w trakcie 

pobytu była podnośnia statków w Niederfinow 

na Kanale Odra-Hawela. Zbudowana została w 

latach 1927-1934. Różnica poziomów pomiędzy 

górnym, a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 m. 

Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą 

olbrzymiej wannie, która jest podnoszona lub 

opuszczana za pomocą czterech zabytkowych 

mechanizmów, działających od 90 lat.  

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Hawela
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Hawela
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Hawela


PODSUMOWANIE 

Wyjeżdżając na staż byliśmy pełni 
obaw czy poradzimy sobie z językiem 
niemieckim, bo co tu ukrywać orłami 
to my nie jesteśmy.  

Ale wyjazd do Niemiec wiele zmienił, 
nie tylko przyniósł nam nowe 
doświadczenia zawodowe, ale 
pozwolił uwierzyć w siebie.  

Teraz wiemy, że czasami warto 
zaryzykować.  

Zaskoczyli nas również Niemcy, 
zupełnie inaczej postrzegaliśmy ich 
przed wyjazdem. Okazali się bardzo 
sympatyczni, weseli, otwarci, 
niezwykle spontaniczni i 
uśmiechnięci. Moglibyśmy uczyć się 
od nich optymizmu i pogody ducha. 



PODSUMOWANIE  

Koleżanki i koledzy z młodszych klas, 

jeśli nadal zastanawiacie się, czy warto 

pojechać na staże do Niemiec, to 

zapewniamy, że nie musicie się 

niczego obawiać. Jesteśmy 

przekonani, że tak jak my, przeżyjecie 

tam fantastyczną przygodę, wiele 

zobaczycie, zdobędziecie 

doświadczenie i nowych przyjaciół. 
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