
Wycieczka zawodoznawcza na lotnisko do Wrocławia - 16 marca 2023. 

 

Jak wyglądają miejsca na lotnisku na co dzień niedostępne dla pasażerów?  

Jak prezentują się w powietrzu startujące i lądujące samoloty, oglądane z bliskiej odległości? 
Na czym polega praca Marszałka?  

Co to jest "Biała lista"?  

Czym różni się lotniskowa Straż Pożarna od tej, którą widzimy na ulicach miast?  

Mogło się o tym przekonać 27 uczniów naszej szkoły podczas wycieczki zawodoznawczej do 
Portu Lotniczego we Wrocławiu.  

W czwartek 16 marca 2023 roku 27 uczniów z klasy 1 e oraz 2 e (TEPiT) wyruszyło w podróż 

do Wrocławia.  Zwiedzanie części ogólnodostępnej wraz z komentarzem przewodnika,  

przejście przez bramki kontroli bezpieczeństwa, zbliżenie się do płyty postojowej dla 

samolotów oraz wizyta w Lotniskowej Straży Pożarnej było ciekawym przeżyciem, wysoko 

ocenionym przez uczniów, tym bardziej, że dla niektórych był to pierwszy raz - stanięcie oko 



w oko z potężnym statkiem powietrznym. 

 

Czekamy na pasażerów, którzy pojawią się w rękawie:) 

 

 

Rzeczy, których lepiej nie zabierać z egzotycznych krajów. 



 

Pokaz lotniskowej Straży Pożarnej. 

 

Nasze wrażenia:  

„Byliśmy w miejscach, do których podróżni nie mają dostępu. Zdziwiłem się jak zobaczyłem 

kościół na lotnisku albo niecodzienne wozy strażackie, których nigdy nie widziałem. Odprawa 

była mniej stresująca niz myślałem”  P.B. 

„Na lotnisku byłam pierwszy raz w życiu i zdziwiło mnie to, jakie to wszystko jest duże i 

bardzo zorganizowane. Najbardziej podobał mi sie pokaz wozu strażackiego, oraz przejście 

kontroli bezpieczeństwa” CZ.M. 

„ Wycieczka na lotnisko bardzo mi się podobała. Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć wszystko 

od strony, od której zwykły podróżny nie zobaczy. Najbardzie podobało mi sie wejście na 

płytę lotniska” Ł.O. 

„ Moim zdaniem wycieczka na lotnisko do Wrocławia była bardzo udana. Widać było, że 

osoba, która nas oprowadzała była wykwalifikowana i doświadczona. Mieliśmy dostęp do 

przejść pracowniczych, dzięki temu dowiedzieliśmy sie jak pracownicy postrzegają lotnisko i 

w jaki sposób pracują. Weszliśmy nawet na początek płyty lotniska. Zdobyliśmy wiedzę, która 

przyda nam się w przyszłych latach nauki.” G.M. 



„Na lotnisku było super. Podobało mi się, że Pan, który nas oprowadzał był bardzo 

zaangażowany. Podobała mi się płyta lotniska i sposób wykonywania pracy. Pracownicy 

sprawnie obsługiwali samolot. Bardzo polecam taką wycieczkę” M.K. 

„ Wyjazd na lotnisko do Wrocławia był fascynujący. Mogliśmy dowiedzieć się wielu 

ciekawych technicznych informacji z życia lotniska. Pan, który nas oprowadzał starał się 

pokazać nam wszystkie pracownicze „zakamarki”, do których podróżni nie maja dostępu. 

Mogliśmy poczuć się jak pracownicy portu lotniczego” I.W. 

„ wycieczka na lotnisko do Wrocławia bardzo mi się podobała. Najbardziej odprawa check -in 

i wejście na płytę lotniska. Podobało mi się, ponieważ Pan pokazal na wiele fajnych miejsc, 

gdzie może w przyszłości będziemy pracować. Moim zdaniem zdobyłam dużo informacji na 

temat lotniska” K.J. 


