Sprawozdanie z wyjazdu do Austrii
w dniach 13.05 do 20.05. 2018 r.
W dniach od 13 do 20 maja uczniowie klasy II a oraz kilkoro z innych klas II-ich i III-ich
pod opieką opiekunów, tj. wychowawcy klasy II a p. Tomasza Hudzikiewicza, p. Uty
Ławrowskiej i p. Renaty Gabzdyl przebywali w Austrii, w landzie Salzburgerland.
W niedzielę późnym wieczorem 13 maja wyjechaliśmy z Krakowa i we wczesnych
godzinach porannych następnego dnia byliśmy już na wzgórzu Kalenberg, miejscu
związanym z Odsieczą Wiedeńską, gdzie mogliśmy zobaczyć tamtejszy kościół polski,
o którym bardzo ciekawie opowiadał nam ksiądz pochodzący z Polski. Przed południem
zwiedzaliśmy również Wiedeń z katedrą św. Szczepana (Stephnsdom), Hofburgiem –
pałacem dynastii Habsburgów, natomiast w drodze powrotnej, w ostatni dzień ich letnią
rezydencję Schonbrunn.
Następnie udaliśmy się do Ramingstein, małej malowniczej miejscowości, nad którą
góruje uroczy mały zamek - cel naszych popołudniowych spacerów, a w której znajdował
się nasz pensjonat. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy między innymi zamek Mauterndorf
– piętnastowieczną siedzibę arcybiskupa Leonarda, leżącą na pradawnym szlaku
handlowym oraz twierdzę Hohenwerfen. Na jej zielonym dziedzińcu mieliśmy okazję
podziwiać pokaz sokolnictwa – sztuki polowania przez oswojone drapieżne ptaki typu
sokoły, orły, myszołowy. Ponadto byliśmy w Eisriesenwelt, największej na świecie
lodowej jaskini, w której w górę i w dół pokonaliśmy ponad 1400 schodów, a drogę
oświetlały nam podręczne karbidowe lampy. Salzburg był miastem, które również
zwiedzaliśmy, tu zobaczyliśmy przede wszystkim katedrę św. Ruperta (Salzburger Dom),
dom Amadeusza Mozarta (Mozarthaus) i kwiatowe ogrody Mirabell (Mirabellgarten).
Ważnym punktem naszego pobytu w Austrii była wizyta w Landwirtschaftsschule (szkoła
rolnicza) w miasteczku Tamsweg, w której nasi uczniowie nie tylko mogli usłyszeć,
jak wygląda nauka w takiej szkole, ale i zobaczyć wszystkie pomieszczenia, z internatem
i szkolnym gospodarstwem rolnym włącznie. Uczniowie klasy DSD mogli sprawdzić
swoją znajomość języka niemieckiego w praktyce, słuchając nauczyciela
oprowadzającego nas po szkole.
W ostatnim dniu w Wiedniu zwiedziliśmy, poza wspomnianym już pałacem Schonbrunn,
muzeum mebli z epoki Biedermeier, będących dawniej w posiadaniu rodziny cesarskiej,
a także muzeum Belweder ze wspaniałą kolekcją dzieł sztuki, między innym obrazami
Gustawa Klimta z jego najbardziej znanym dziełem – obrazem „Der Kuss” („Pocałunek”).
Nasz pobyt w Austrii uwieńczyła wizyta w wiedeńskim wesołym miasteczku Prater.
W godzinach porannych 20 maja wróciliśmy szczęśliwie do Krakowa. Zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele ocenili pobyt w Austrii jako bardzo udany i ciekawy.
nauczyciel jęz. niemieckiego
R. Gabzdyl

