
DRUGI TYDZIEŃ PRACY W 

MALMÖ 

 

W drugim tygodniu praktyk, uczniowie ZST w Kolbuszowej, kontynuowali staż zawodowy w 
zakładach pracy. 

Praktykanci po pierwszym, zapoznawczym z miejscem pracy tygodniu, zakończonym 
wycieczką po Malmö, wrócili do zakładów pracy, w celu dalszego zdobywania doświadczenia w 
zawodzie. Oprócz pozyskiwania umiejętności w pracy, uczniowie po zakończonych praktykach 
zdobywali wiedzę na temat szwedzkich zabytków oraz kultury, uczęszczając na spotkania 
kulturowe. Zdalne poznawanie Malmö zamieniliśmy na praktyczne: wieczorami spacerowaliśmy 
po ulicach, poznawaliśmy historię i architekturę, sposoby recyklingu i segregacji śmieci. 
Obchodzone święto Halloween sprzyjało imprezom w mieście, dzięki czemu młodzież mogła 
spędzić wolny czas, obserwując zwyczaje Szwedów.  

Tydzień został zwieńczony sobotnią wycieczką do Parku Narodowego Söderåsen, gdzie 
można było podziwiać zapierające dech widoki rwących strumieni wody, skalnych skarp czy 
szeroko pojętej natury, natomiast w niedzielę grupa udała się do Kopenhagi.   

Wyruszyliśmy z Malmö pociągiem o godzinie 10:00. Wszyscy byli podekscytowani 
przejazdem przez Most nad Sundem. Metalowe konstrukcje i bezkresne morze „towarzyszyło” 
nam podczas półgodzinnej podróży. Kopenhagę zwiedzaliśmy po studencku: w jeden dzień, 
pieszo i z kanapkami. Po wyjściu z pociągu wyruszyliśmy w stronę pałacu w Christiansborgu.  

Długa kolejka nie zniechęciła nas i cierpliwie czekaliśmy, aby wjechać windą na szczyt 
wieży. Widoki, które ujrzeliśmy były tego warte. Kopenhaga ukazała swoje piękno z czterech stron 
świata. Kolejnym punktem wycieczki były domy w Nyhavn. Zachwyciły nas bajeczne kolory i klimat 
nad kanałem. Urzekający był również pałac w Amalienborgu, który jest domem duńskich 
monarchów i duńskiej rodziny królewskiej od 1794 roku. Być w Kopenhadze i nie zobaczyć Małej 
Syrenki - ikony tego miasta to nie do pomyślenia. Był to więc kolejny punkt naszego programu  w 
zwiedzaniu. Pieszą wędrówkę po mieście zakończyliśmy w Ogrodach Królewskich, gdzie stoi 
pomnik Hansa Christiana Andersena, autora Baśni. W drodze powrotnej podziwialiśmy również 
park Tivoli, który oferuje szeroką gamę atrakcji: budynki w egzotycznym orientalnym stylu: teatr, 
altany, restauracje i kawiarnie, ogrody kwiatowe oraz mechaniczne urządzenia, takie jak karuzele i 
proste kolejki górskie. Zmęczeni, ale zadowoleni, wsiedliśmy do pociągu i mostem Øresund 
wróciliśmy do Malmö. 

29 października pożegnaliśmy pana Karola, współorganizatora staży zawodowych, który 
musiał wrócić do Polski w sprawach służbowych. Pożegnanie było wzruszające. 











 











 
 
 


