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Pierwsze dni na Erasmusie:
• W pierwszych dniach Erasmusa 

zwiedziliśmy Lipsk, a dokładnie 
dworzec główny, Kościół Św. 

Mikołaja, Kościół Św.Tomasza, 
Gewandhaus,Pomnik Goethego i 

Piwnicę Auerbacha, Pomnik 
J.S.Bacha, wieżę widokową 

(31pięter), Uniwersytet w Lipsku, 
"poświąteczny" :) targ na rynku..



Nasze miejsce praktyk:

• Praktyki odbywaliśmy w firmie 
DHL, gdzie gotowaliśmy w 
niemieckiej „Kantine” dla 

2500 pracowników.

• Mieliśmy ręce pełne roboty, ale 
też miłą atmosferę. 

• Sylwia i Kamil



Natomiast Paulina z Weroniką odbyły praktyki w 
Schkeuditz, na stołówce gdzie codziennie wszyscy się 
stołowaliśmy. Gotowałyśmy dla 250 wygłodniałych 
Erasmusów :) 



W trakcie praktyk:

• Na kuchni zawsze było coś do roboty. Serwis na przygotowanie dań, 
wydawanie dań, uzupełnianie, a następnie serwis sprzątający. Podczas 
praktyk w Niemczech korzystaliśmy z różnych rodzajów sprzętów, 
ponieważ kuchnie były nowocześnie wyposażone. 





Tak wyglądała stołówka dla pracowników
w DHL :



Czego się nauczycliśmy i co doskonaliliśmy?

 dokonywaliśmy towaroznawczą ocenę surowców,
półproduktów, wyrobów kulinarnych;

 dobieraliśmymetody utrwalania żywności;

 obsługiwaliśmy urządzenia stanowiące wyposażenie
pomieszczeńmagazynowych;

 użytkowaliśmy urządzenia do przechowywania
żywności;

 korzystaliśmy z różnych metod i technik sporządzania
potraw i napojów;

 stosowaliśmy różne metody i techniki obróbki
wstępnej produktów, obróbki cieplnej;

 zajmowaliśmy się zastawą stołową i
przygotowywaliśmy dekoracje stołu;



Czas wolny po skończeniu praktyk:

• Po zakończeniu pracy 
w całym naszym gronie 
miło spędzaliśmy czas.

• Ahh te niezapomniane 
wyjścia do klubu. 



• Nasi opiekunowie organizowali nam różnego rodzaju ankiety oraz 
konkursy. Ciężko było im zapomnieć o pracy nauczyciela… ;P 



• Konkurs na najmilszego chłopaka oraz najmilszą 
dziewczynę wyjazdu wygrali:

• Ala Bednarz i Kamil Kaczmarczyk. Gratulacje !



Pierwsze dwa tygodnie za nami :

Odwiedziny Pani 
Dyrektor oraz nowi 
opiekunowie.



Miejsca które zwiedziliśmy:

• Tego wieczoru 
zagościliśmy w Lipskiej  
filharmonii Gewandhaus 
by posłuchać klasycznych 
kompozycji Vivaldiego 
czy Mozarta oraz 
występu solistek w 
wykonaniu nowojorskiej 
orkiestry.

• Nie dla jednego z nas 
było to po raz pierwszy 
raz w życiu. 



• Tego dnia udaliśmy 
się do lipskiego 
Wildparku . 
Towarzyszyły nam 
dobre humory i 
wszyscy świetnie 
się bawiliśmy.



Wspomnienia z Berlina: zwiedziliśmy m.in. muzea (Das Neue 
Museum - z najsłynniejszym popiersiem Nofretete i 
Technikmuseum- wykoując różne eksperymenty), 
odwiedziliśmy wystawę samochodów w salonie VW,  słynny 
plac Aleksandra - Alexanderplatz, gdzie stoi wieża 
telewizyjna Fernsehturm.



Na własne oczy mogliśmy zobaczyć kawałek histrorii Europy pod pozostałościami z Muru 
Berlińskiego, pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, czy pod Bramą Branderburgską. 
Odwiedziliśmy również siedzibę Niemieckiej Pani Kanclerz Angeli Merkel i siedzibę 
Bundestagu - znany jako Reichstag.
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• W ostatnich dniach naszego pobytu w Niemczech 
zobaczyliśmy Pomnik Bitwy Narodów pod 
Lipskiem. 



W Dreznie, udaliśmy się do Szklanej 
Manufaktury - ręcznej fabryki 
samochodów koncernu VW.



• W Dreznie byliśmy także 
w Kościele Marii Panny, 
Katedrze św. Trójcy i 
Zwingerze.



Dziękujemy za uwagę!

Sylwia Woźniak
Kamil Kaczmarczyk
Weronika Węgrzyn
Paulina Wiśniewska


