Wycieczka Zawodoznawcza –Airport Wrocław 26.02.2020r.

Dnia
26.02.2020r.
wybraliśmy się dwiema klasami (2E i
1E) na wycieczkę zawodoznawczą na lotnisko Strachowice we Wrocławiu. Do Wrocławia dostaliśmy się
pociągiem Kolei Dolnośląskich, który z Jeleniej Góry wyjechał o godzinie 07:27. W trakcie naszej podróży
poznaliśmy infrastrukturę kolejową. Po dojechaniu na Dworzec Główny we Wrocławiu udaliśmy się na
przystanek przed dworcem i wsiedliśmy do autobusu MPK nr 106, którym później jechaliśmy 41 minut, aby
wysiąść tuż przy samym lotnisku.

Po wejściu na lotnisko spotkaliśmy się z panią z działu marketingu, która nam na początek opowiedziała o
ogólnych procedurach na lotnisku. Nasze spotkanie odbyło się na hali odlotów, w której znajdują się informacje o
odlotach i przylotach samolotów. Dzięki niej mieliśmy możliwość zwiedzenia lotniska ze strony niewidocznej dla
pasażerów. Następnie wzięliśmy udział w kontroli bezpieczeństwa dla personelu. Gdy wszyscy uczestnicy naszej
wycieczki przeszli przez bramkę, otrzymaliśmy kamizelki odblaskowe przeznaczone dla zwiedzających które
umożliwiały nam poruszanie się po płycie lotniska.

Następnie udaliśmy się na poziom, na którym znajdowała się kaplica, lustro weneckie,
które kryje po drugiej stronie tunel, którego założeniem jest połączenie portu lotniczego
z dworcem PKP. Terminal jest gotowy na to połączenie, lecz czeka na decyzję miasta.
Następnym punktem zwiedzania była kontrola bezpieczeństwa pasażera. Straż Ochrony
Lotniska kazali nam włożyć do kuwet 5 rzeczy, czyli: kurtki, plecaki/torebki, paski,
bransoletki lub zegarki. W momencie gdy osoba przeszła przez bramkę i bramka wydała dźwięk to taka osoba była
kontrolowana przez Strażników dziewczyny przez kobietę, a chłopcy przez mężczyznę. Służby takie jak: Lekarz, Straż
Graniczna, Służba Ochrony Lotniska nie przechodzą kontroli bezpieczeństwa.
Następnie udaliśmy się na płytę lotniska.

Nasze przewodniczki opowiedziały nam o firmie handlingowej WRO-LOT, która obsługuje lotnisko we Wrocławiu.
WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. jest agentem handlingowym działającym w Porcie Lotniczym we Wrocławiu od
roku 1995, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obsługi naziemnej samolotów, pasażerów i ich bagażu.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodne
ze światowymi. Mieliśmy okazję zobaczyć samoloty trzech przewoźników, którzy obsługują pasażerów we
Wrocławiu, tj. WizzAir, Ryanair oraz Lufthansa.
Mogliśmy również przyjrzeć się czynnościom wykonywanym po wylądowaniu samolotu, np. ładowaniu
specjalnych wózków bagażami rejestrowanymi pasażerów. Na płycie lotniskowej oprócz samolotów obserwowaliśmy
pracę innych urządzeń używanych przez WRO-LOT, np. wypychacz, podnośniki itd. Podczas naszego pobytu na płycie
postojowej byliśmy świadkami kilku lądowań samolotów m.in. z Bristolu i Dusseldorfu oraz startów samolotów m.in.
do Monachium.

Kolejny punkt zwiedzania - Straż pożarna
Strażacy mają 30sec. żeby zjechać z rury na dół i ubrać się w specjalistyczny sprzęt, 2,5 min. Na dotarcie do
najbardziej oddalonej części lotniska i 2 min. na opanowanie pożaru w 90%.

Odbywają oni roczne testy sprawnościowe, z wiedzy ogólnej , poza tym przez cały miesiąc nagrywane są
wszystkie rozmowy radiowe niezależnie od kanału na którym się rozmawia.
Pas startowy jak i również samochody znajdujące się na nim są monitorowane 24/7.

Samochód strażacki:
Prędkość max. 130km/h
Waga:46ton
Napędzany dwoma silnikami
Pojemność :
-15 ton wody
-250 kg proszku gaśniczego
Widzieliśmy również Wieżę Kontroli Lotów i stanowiska większości przewoźników obsługujących
wrocławskie lotnisko. Halę odlotów opuściliśmy, udając się na przystanek linii 106 w kierunku dworca PKP.
Po aktywnym zwiedzaniu zjedliśmy posiłek we Wroclavii i wraz z naszym regionalnym przewoźnikiem KD
S.A. wróciliśmy późną porą do domów.
Odwiedziliśmy miejsce, w którym możemy pracować, a na pewno miejsce naszych praktyk. Dziękujemy
Organizatorkom wyjazdu i liczymy na więcej takich przygód

