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Zawodowo z Bolonii 

Bolońska przygoda dla ucze-

stników projektu pn. PRAKTY-

KA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWO-

DOWA, realizowanego w ra-

mach projektu Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwen-

tów oraz kadry kształcenia za-

wodowego rozpoczęła się 

11 marca 2019 roku a zakoń-

czyła 5 kwietnia. 

P o  d w u d z i e s t u  g o d z i -

nach spędzonych w autokarze, 

około  południa,  dotarl i 

oni do miejsca zakwaterowania 

– Residence Terzo Millennio. 

Podczas miesięcznego pobytu 

w tym pięknym hotelu stawiali 

czoła codziennym obowiązkom, 

takim jak utrzymywanie porząd-

ku w pokojach, pranie i gotowa-

nie różnorakich potraw. Zaraz 

po  przyjeździe do hotelu odbyło 

się spotkanie z panią Agatą, 

k t ó r a  o p o w i e d z i a ł a , 

na co stażyści powinni zwra-

cać uwagę podczas wykony-

wania obowiązków, po czym 

zostali oni przydzieleni 

do konkretnych miejsc prak-

tyk. Nazajutrz wszyscy byli 

podekscytowani.  Każdy 

po raz pierwszy zobaczył 

miejsce swojej pracy.                    

cd. na str. 2 

O stażu w cztery oczy z EKONOMISTAMI 

Jakie przygotowania poprze-
dziły wyjazd do Bolonii? 
Przed wyjazdem odbyły się 
lekcje wsparcia z języka angiel-
skiego, włoskiego, wsparcie 
kulturowe oraz zajęcia integra-
cyjne. 
Na ile okazały się one przy-
datne?  
Te zajęcia przygotowały nas 
do udziału w projekcie, 
pozwoliły nam odnaleźć się 

w obcym wcześniej kraju 
oraz porozumieć z tamtejszy-
mi ludźmi. Dzięki tym zajęciom 
poczuliśmy się pewnie od sa-
mego początku. 
Czy udział w stażu odzwiercie-
dlał wasze wyobrażenia? 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z faktu, że dostaliśmy możli-
wość uczestniczenia w takim 
stażu. Na początku mieliśmy 
wiele obaw dotyczących mię-

dzy innymi nieznajomości języ-
ka czy też różnic kulturowych. 
Ale okazało się, że były one 
niepotrzebne. Staż w zupełno-
ści sprostał naszym oczekiwa-
niom i na pewno był dla każ-
dego z nas niezapomnianym 
doświadczeniem.   cd. na str. 3 

Koszty druku  
Wieści z EKONOMIKA 
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KARIERA ZAWODOWA, 

finansowanego 
przez Unię Europejską 

w 100 % ze środków 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER), w ramach projektu 

Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowe-
go, na podstawie umowy 

nr POWERVET-2017-1-PL01-
KA102-037503 

zawartej pomiędzy 
Powiatem Zawierciańskim/ 

Zespołem Szkół 
im. Oskara Langego w Zawierciu 

a Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji (FRSE) . 
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Zawodowo z Bolonii     cd. ze str. 1 

Początkowa niepewność 

i strach związane z wyzwania-

mi, przed którymi stali, szyb-

ko zamieniły się w satysfak-

cję i zadowolenie. Po kilku 

dniach pracy okazało się, 

że świetnie dają sobie radę. 

Poza praktykami, w czasie 

wolnym, uczestnicy wyjazdu 

zwiedzali przepiękną Bolonię. 

Odkrywanie tego włoskiego 

miasta zaczęli od głównych 

atrakcji turystycznych jakimi 

są: Piazza Maggiore i Bazyli-

ka San Petronio. W weeken-

dy również nie próżnowali. 

16 marca, po ponad godzin-

nej podróży pociągiem, zna-

leźli się we Florencji. Miejsce 

to przywitało ich bardzo sło-

neczną pogodą. Z przewod-

niczką spotkali się pod ko-

ściołem di Santa Croce, 

a stamtąd udali się na zwie-

dzanie miasta. Największe 

wrażenie wywarła na nich 

katedra di Santa Maria  

del Fiore, stojąca obok 

dzwonnica di Giotto i znajdu-

jące się na przeciwko bapty-

sterium Jana Chrzciciela. 

Zabytki te były oblegane 

przez setki turystów, ale nasi 

uczniowie i tak zdołali zrobić 

sobie wiele pamiątkowych 

zdjęć. Kolejnym punktem 

wycieczki była Piazza della 

Signoria. Położony w centrum 

miasta plac otoczony jest 

zewsząd rzeźbami. Najczę-

ściej fotografowaną z nich 

jest kopia rzeźby Michała 

Anioła przedstawiająca Dawi-

da. Następnie przez Most 

Złotników – Ponte Vecchio, 

udali się na wzgórze, żeby 

podziwiać Florencję w całej 

okazałości. 17 marca odbyła 

się gra miejska w centrum 

Bolonii, której celem było 

wykonanie jedenastu zadań, 

takich jak na przykład odna-

lezienie rodowitego bolończy-

ka i poproszenie go, by opo-

wiedział legendę na temat 

dwóch wież Asinelli i Garisen-

da. Najtrudniejszym jednak 

zadaniem było odnalezienie 

dwóch mieszkańców Bolonii, 

którzy mieli powiedzieć coś w 

lokalnym dialekcie. Naszym 

uczniom z trudem udało się 

wykonać wszystkie zadania. 

23 marca cała grupa wybrała 

s i ę  n a  w y c i e c z k ę 

do Werony. Na samym po-

czątku obrali sobie za cel 

znalezienie domu, w którym 

rzekomo mieszkała główna 

bohaterka dramatu W. Szek-

spira Julia Capuleti. 28 mar-

ca po raz kolejny odwiedzili 

Bolonię, aby wspiąć się 

na sam szczyt jednej z wież. 

Po wyczerpującej, jednakże 

satysfakcjonującej wspinacz-

ce, ukazała im się przepiękna 

panorama miasta. 30 marca 

udali się do stolicy zakocha-

nych – Wenecji. Miasto kana-

łów wywarło na naszych 

uczniach niesamowite wraże-

nie. Spacer wąskimi uliczka-

mi, przechadzka dziesiątkami 

mostów, na przykład Mostem 

Westchnień – Ponte dei So-

spiri i wizyta na placu Święte-

go Marka, który na szczęście 

nie był w tym czasie zalany 

wodą, to niezwykłe atrakcje. 

Po przejściu przez historycz-

ne centrum miasta, z kolejne-

go mostu mieli okazję podzi-

wiać Canale Grande, a mija-

ne po drodze klimatyczne 

sklepiki  i stoiska z artystycz-

nymi szklanymi figurkami 

oraz znanymi na całym świe-

cie weneckimi maskami kusi-

ły ich do zakupu tychże pa-

miątek. Dzień później staży-

ści z EKONOMIKA wybrali się 

do sanktuarium Di Madonna 

Di San Luca, które znajduje 

się na stromym wzgórzu. Roz-

pościera się stamtąd piękny 

widok na Bolonię. Arkady San 

Luca prowadzące do celu 

składają się z 666 portyków 

– numer diaboliczny oznacza-

jący klęskę zła zwyciężonego 

dobrem. Miesięczne praktyki 

uczestnicy zapamiętają jako 

cenne doświadczenie, które 

otworzyło ich na nowych lu-

dzi, ich wiedzę i doświadcze-

nia. Do Polski wrócili bogatsi 

o piękne przeżycia i zadowo-

leni, że poradzili sobie z wy-

zwaniem, jakie stanowił 

dla nich pobyt w Bolonii. 

Opiekę nad uczniami pod-

czas praktyk sprawowały Pa-

nie: Małgorzata Wasik, Joan-

na Nikolin, Jolanta Kurczyń-

ska i Katarzyna Żbikowska. 

Patryk Pietrzyk 
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O stażu w cztery oczy z EKONOMISTAMI   cd. ze str. 1 

Jakich nowych zagadnień nauczyły-

ście się? Jakie nowe umiejętności 

zawodowe nabyłyście? 

Nasz staż odbywał się w formie wy-

kładów w języku angielskim. Więc 

przede wszystkim pomógł nam 

otworzyć się na mówienie w tym ję-

zyku. Przypomnieliśmy sobie pod-

stawowe terminy ekonomiczne, 

ale nie tylko. Poruszaliśmy tematy 

dotyczące potencjalnej konkurencji, 

funkcjonowania rynku, cyklu życia 

produktu oraz wiele innych zagad-

nień związanych z ekonomią. Mieli-

śmy też zajęcia poświęcone omó-

wieniu i pisaniu takich dokumentów 

jak CV, list motywacyjny czy też ofer-

ta, uczyliśmy się stosowania formal-

nego słownictwa. 

 

Czy pobyt w Bolonii wpłynął na roz-

wój waszych umiejętności osobi-

stych, czy zwiększył samodzielność, 

podniósł poziom znajomości języ-

ków obcych? 

Dzięki pobytowi w Bolonii poprawił 

się nasz poziom języka angielskie-

go. Poznaliśmy dużo nowych i przy-

datnych zwrotów. Dodatkowo przez 

miesiąc osłuchaliśmy się z językiem 

na naszych wykładach, dzięki cze-

mu wielu z nas o wiele lepiej potrafi 

wymówić słowa i zrozumieć kogoś, 

kto do nas mówi. Nauczyliśmy się 

również przydatnych zwrotów i słó-

wek z języka włoskiego, których 

mogliśmy codziennie używać w skle-

pie, autobusie itp. We Włoszech 

musieliśmy być również bardzo sa-

modzielni. Codziennie musieliśmy 

dojeżdżać na praktyki w obcym mie-

ście. Na początku było nam ciężko 

z orientacją w terenie, ale po pierw-

szym tygodniu już mniej więcej rozpo-

znawaliśmy, gdzie wysiąść z autobu-

su i gdzie do niego wsiąść, którą dro-

gą iść na praktyki, na kolację, do ho-

telu. 

 

Czy możemy powiedzieć, że program 

kulturowy uatrakcyjnił wasz pobyt 

we Włoszech? 

Bardzo! Dzięki niemu mogliśmy zoba-

czyć piękne budowle i widoki, inne niż 

w naszym kraju. Naszą pierwszą wy-

cieczką był wyjazd do Florencji. Jest 

to przepiękne miasto leżące w Toska-

nii. Bardzo duże wrażenie wywarł 

na nas wygląd kościoła Santa Croce. 

Jest on zbudowany z różnych rodza-

jów marmuru. W kościele tym jest 

pochowany między innymi Michał 

Anioł. Na placu Piazza della Signiora 

znajduje się natomiast wiele wspa-

niałych rzeźb. Jedna z nich przedsta-

wia kopię rzeźby Dawid autorstwa 

Michała Anioła. Jednak najważniejszą 

budowlą na tym placu jest pałac Vec-

chio, który jest dawną siedzibą rady 

miejskiej. Mogliśmy również podzi-

wiać widok całej Florencji ze wzgórza 

Michała Anioła. Nasza druga wyciecz-

ka odbyła się do Wenecji. Na począt-

ku zwiedziliśmy Most Rialto. Jest 

to najstarszy most wenecki. Pomię-

dzy jego łukami znajdują się sklepiki.  

Następnie poszliśmy zwiedzać plac 

świętego Marka. Najważniejszą bu-

dowlą na tym placu jest bazylika 

św. Marka. Nad arkadą, nad głównym 

wejściem, znajdują się cztery brązo-

we figury koni. Nad bazyliką znajduje 

się pomnik patrona, a poniżej lew 

św. Marka - symbol Wenecji. W środ-  

ku bazyliki na jej ścianach i posadz-

kach znajdują się bogato zdobione 

mozaiki, które przedstawiają życie 

Jezusa i św. Marka. Wokół placu 

św. Marka znajduje się wiele sklepi-

ków z pamiątkami oraz restauracji. 

Byliśmy również w Weronie - mieście 

Romea i Julii. Była to dodatkowa wy-

cieczka zorganizowana przez nasze 

nauczycielki. Zwiedziliśmy piękne 

uliczki Werony. Byliśmy również zoba-

czyć słynny balkon Julii. Każdy chciał 

dotknąć piersi Julii, by mieć szczęście 

w miłości. W Bolonii również zwiedzili-

śmy ciekawe miejsca, między innymi 

dwie wieże - Asinelli i Garisenda. 

Na pierwszą z nich weszliśmy, dzięki 

temu zobaczyliśmy to piękne miasto 

z wysokości około 100 metrów. Pano-

rama Bolonii jest przepiękna. Można 

było zobaczyć czerwone budynki, 

piękne małe uliczki oraz cudowne 

zielone wzgórza otaczające to piękne 

miasto. Bardzo mi się również podo-

bała wycieczka do sanktuarium Ma-

donna di San Luca, do którego pro-

wadzą arkady San Luca składające 

się z 666 łuków. Co jakiś czas pomię-

dzy łukami znajdowały się kapliczki. 

Droga ta była bardzo męcząca, 

lecz gdy dotarliśmy na miejsce stwier-

dziliśmy, że warto było się poświęcić 

dla tak pięknego widoku. Z jednej 

strony można było zobaczyć całą Bo-

lonię, a z drugiej piękne zielone wzgó-

rza. 

Z uczestniczkami projektu Roksaną 

Gajek, Donatą Rok i Kornelią Sąkól 

rozmawiała Małgorzata Wasik, 

koordynator projektu. 
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Włoskie wrażenia 

W marcu 2019 roku uczniowie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Zawierciu odbyli staż zagranicz-

ny w przepięknej Bolonii. Mieli-

śmy szansę zdobycia nowych 

umiejętności oraz poznania kultu-

ry innego kraju. Byliśmy pod wra-

żeniem piękna architektury wło-

skiej oraz pozytywnego nastawie-

nia rdzennych Włochów. 

W ciągu czterech tygodni naszego 

pobytu otrzymaliśmy możliwość 

zamieszkania w typowo włoskim 

hotelu o nazwie RTMliving Bolo-

gna – Residence Terzo Millennio. 

Otrzymaliśmy dwuosobowe poko-

je z pełnym wyposażeniem. Po-

mieszczenia były czyste i schlud-

ne, a sprzątanie odbywało się raz 

w tygodniu. Mieliśmy do dyspozy-

cji siłownię, salę gier oraz salę 

muzyczną, co umiliło nam pobyt 

w tym miejscu.  

Spośród wszystkich uczniów, któ-

rzy pojechali na staż grupa ekono-

mistów była jedyną, która odby-

wała praktykę w postaci wykła-

dów w języku angielskim obejmu-

jących tematy związane z podsta-

wowymi zagadnieniami ekono-

micznymi, takimi jak: księgowość, 

rynek pracy, popyt, podaż oraz 

struktura funkcjonowania ekono-

mii we Włoszech. Wykłady były 

prowadzone przez miłe i zaanga-

żowane młode kobiety które two-

rzyły przyjazną atmosferę.  

Pomimo tego że celem naszego 

wyjazdu była nauka, mieli-

śmy możliwość zwiedzania 

kilku z najpiękniejszych 

włoskich miast. Pierwszym 

zorganizowanym wyjazdem 

była wycieczka do niesa-

mowitej Florencji. Miasto 

zrobiło na nas ogromne 

wrażenie. Przewodniczka, 

która towarzyszyła nam 

w trakcie zwiedzania opo-

wiadała o jego historii 

i architekturze. Mieliśmy 

szansę przejść Mostem 

Złotników – Ponte Vecchio 

oraz zobaczyć znaną na całym 

świecie rzeźbę Dawida. Drugą 

wycieczką, którą odbyliśmy była 

podróż do Wenecji. Miasto 

na wodzie wywarło na nas niesa-

mowite wrażenie, a opowieści 

o nim, które wcześniej słyszeli-

śmy  nie były przesadzone. Trafi-

liśmy na przepiękną pogodę, 

która sprawiła, że zwiedzanie 

było czystą przyjemnością. Mieli-

śmy szansę zobaczyć między 

innymi bazylikę św. Marka, Pałac 

Dożów oraz Wieżę Zegarową 

(wł. Torre dell’Orologio).  

Czasu wolnego nie spędzaliśmy 

leżąc na kanapie. Przy każdej 

możliwej okazji jeździliśmy 

do centrum Bolonii zwiedzając 

okoliczne kościoły i muzea. Naj-

większe wrażenie zrobiło na nas 

wdrapanie się na szczyt jednej 

z charakterystycznych 

bolońskich wież (Torre 

degli Asinelli), gdzie 

zobaczyliśmy niesamo-

witą panoramę miasta. 

Ten widok utkwi nam 

w pamięci do końca 

życia. Wdrapaliśmy się 

też, przechodząc 666 

arkadami na wzgórze, 

by zobaczyć sanktua-

rium San Luca. Korzy-

stając z wolnego week-

endu postanowiliśmy 

zwiedzić również ro-

dzinne miasto Julii 

i Romea ze znanego 

dramatu Szekspira. Werona i jej 

zabytki wywarły na nas ogrom-

ne wrażenie. Miasto to – 

w przeciwieństwie do Florencji 

i Wenecji, było mniejsze i spo-

kojniejsze, ale nadal bardzo 

ciekawe.  

Jesteśmy ogromnie zadowoleni 

ponieważ wiemy, że niewiele 

osób ma szansę odbyć taką 

podróż. Nasza włoska praktyka 

pomogła nam dorosnąć i obu-

dziła w nas chęć podróżowania 

i zdobywania wiedzy. Zachęca-

my wszystkich do brania udziału 

w tym projekcie, ponieważ od-

mienił on nasze życie. Wyjazd 

pozwolił nam na integrację oraz 

naukę samodzielności. 

Daria Rybarczyk 

Joanna Makieła 
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Hotelarze w Bolonii 

W marcu tego roku osiemnastu 

uczniów kształcących się w Tech-

nikum nr 3 w Zespole Szkół Eko-

nomicznych w zawodzie technik 

hotelarstwa wzięło udział w mie-

sięcznym zagranicznym stażu we 

Włoszech. Warunki zamieszkania 

w hotelu RTMliving Bologna - Re-

sidence Terzo Millennio w Bolonii 

były bardzo dobre. Uczniowie 

mieszkali w pokojach dwuosobo-

wych, w których znajdowało się 

nie tylko podstawowe wyposaże-

nie, ale także aneks kuchenny. 

Każdy pokój miał również osobną 

łazienkę. Od 11 marca do 5 kwie-

tnia uczniowie biorący udział 

w stażu mieli szansę dokształcać 

się w swoim zawodzie poprzez 

udział w praktykach zawodowych 

we włoskich hotelach znajdują-

cych się w Bolonii. Najczęściej 

odbywali praktyki w parach. I tak 

Paulina wraz z Patrykiem odbywa-

li praktyki w hotelu Pavaglione, 

Natalia z Patrycją w hotelu Zan-

hotel Europa, natomiast Joanna 

i Agnieszka pracowały samodziel-

nie, pierwsza w hotelu Touring 

Bologna, druga w hotelu Guerci-

no. Dzięki praktykom, uczniowie 

kształcili się nie tylko zawodowo. 

To nowe doświadczenie pozwoliło 

im również kształcić samego sie-

bie, swoją osobowość. Uczestnicy 

stażu stali się pewniejsi siebie. 

Polepszyła się także ich znajo-

mość języków obcych, głównie 

języka angielskiego, ale trzeba 

podkreślić, że wielu uczniów po-

łknęło też bakcyla języka włoskie-

go. Oprócz praktyk uczestnicy 

stażu mieli szansę zwiedzić do-

datkowo dwa włoskie miasta: 

Florencję i Wenecję, a w czasie 

wolnym, poznać lepiej Bolonię. 

Pogoda przez cały okres pobytu 

we Włoszech była sprzyjająca, 

co umożliwiło swobodne i niezwy-

kle przyjemne zrealizowanie za-

planowanych wycieczek oraz pla-

nowanie dodatkowych. Wędrówki 

te pozwoliły uczestnikom wyjazdu 

zapoznać się z kulturą i tradycja-

mi Włochów. Uczniowie EKONO-

MIKA zasmakowali w typowo wło-

skiej kuchni, najbardziej w praw-

dziwej włoskiej pizzy, która 

wszystkim przypadła do gustu. 

Cały pobyt we Włoszech był bar-

dzo dobrze zorganizowany. Dzięki 

temu nie pojawiły się żadne nie-

przyjemności, które mogłyby 

go w jakikolwiek sposób zepsuć. 

Ten niesamowity wyjazd, który był 

nie tylko wielką przygodą 

dla uczestników biorących w nim 

udział, ale jednocześnie wyzwa-

niem sprawdzenia samych sie-

bie, na pewno będzie bardzo do-

brze i chętnie wspominany przez 

wszystkich uczestników. 

Agnieszka Ciszewska 
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W kilku słowach o stażu 

W okresie od 11 marca do 5 kwietnia 

2019 roku wraz z kilkoma innymi uczniami 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu 

miałem przyjemność odbywać praktykę 

w ramach programu Erasmus+ we Wło-

szech. Placówką, w której odbywaliśmy 

praktykę było biuro IFOM zajmujące się 

kursami szkoleniowymi. 

Na miejsce przybyliśmy autokarem. Po przy-

jeździe i rozpakowaniu, spotkaliśmy się 

z jedną z osób pracujących w placówce, 

żeby omówić szczegóły naszych praktyk. 

Następnie zapoznaliśmy się z zasadami 

panującymi w hotelu. 

Zajęcia odbywały się od poniedziałku 

do piątku w godzinach 9:30 – 14:00, były 

prowadzone  w języku angielskim przez 

dwie nauczycielki. Podczas praktyk  

poszerzaliśmy naszą wiedzę z zakresu 

ekonomii, wzbogacaliśmy również słow-

nictwo związane z tym zawodem. Popra-

wie uległ także nasz język angielski, 

zarówno pisany, jak i mówiony. 

Poznaliśmy włoską mentalność, zwyczaj 

celebrowania wspólnych posiłków. Wie-

le czasu spędziliśmy na długich rozmo-

wach oraz wspólnym zwiedzaniu zakąt-

ków Włoch.  

Cały okres praktyk minął bez większych 

problemów. Uczniowie w pełni dogady-

wali się z opiekunami i personelem 

hotelu. Pogoda jak na tą porę roku była 

sprzyjająca, dzięki temu każdemu dopi-

sywał dobry humor już od rana. Ser-

decznie polecam wyjazd na praktyki 

w ramach programu Erasmus +. Pragnę 

dodać, że kieszonkowe, które otrzymali-

śmy w ramach programu wystarczyło na 

pobyt w tym pięknym miejscu, a pozna-

ne osoby, klimat oraz atrakcje turystycz-

ne sprawiły, że nie chciało się nam wy-

jeżdżać z Bolonii. 

                               Damian Bakowski 
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