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FIRENZE - MY LOVE 

 Podczas naszego pobytu we Włoszech mielis my okazję brac  udział 
w wycieczce do Florencji. Pogoda  dopisała i moglis my w pełnym słon cu podziwiac  
uroki tego pięknego miasta. Nasza przewodniczka dysponowała ogromną wiedzą 
na temat Florencji a takz e umiejętnos cią ciekawego jej przekazania. Chodzilis my 
malowniczymi uliczkami pełnymi turysto w, ale nawet nie zwracalis my 
na nich uwagi otoczeni przez niezliczoną ilos c  kos cioło w, zabytko w i  muzeo w. Brą-
zowe mury miasta oraz otaczające je go ry dopełniały obrazu jednego z najbardziej 
urokliwych miast Włoch. 
 Moz emy s miało powiedziec , z e Florencja jest jak worek z prezentami, kto ry 
nie ma dna. Na kaz dej uliczce mo wił  nam „dzien  dobry” podręcznik historii sztuki. 
Mały, niepozorny plac, a na jego skraju ols niewający kos cio ł. Rzez ba przedstawiają-
ca s więtego Sebastiana, przebitego strzałami, schowana za szkłem we wnęce bar-
dzo niepozornego domu. Przepiękne ołtarzyki wmurowane w fasady. Wspaniałe 
rzez bione klamki i potęz ne, bogato zdobione drzwi do liczących setki lat kamienic. 
Co kilkadziesiąt metro w zabytek. Po prostu klęska urodzaju! 
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PRAKTYKI ZAWODOWE W BOLONII 
 W okresie od 3 do 31 marca 2018 r. osiemnastu ucznio w z Zespołu Szko ł 
im. O. Langego w Zawierciu wyjechało na praktyki zawodowe do Włoch. Wyjazd 
nasz jest realizacją projektu pod nazwą „PRAKTYKA, ROZWO J, KARIERA ZAWODO-
WA” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilnos c  ucznio w i absolwento w oraz 
kadry i kształcenia zawodowego” realizowanego ze s rodko w PO WER na zasadach 
Programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Podczas pobytu w 
Bolonii, uczniowie zdobywali nowe i poszerzali nabyte w szkole umiejętnos ci zwią-
zane z kierunkiem kształcenia. Opro cz pracy i nauki mieli tez  szansę poznac  włoską 
kulturę, zabytki i piękne krajobrazy. 
 Bolon ska przygoda rozpoczęła się 3 marca 2018 r. Po kilkunastu godzinach 
w autokarze, przed południem, dotarlis my do miejsca zakwaterowania. Residence 
Terzo Millennio stało się naszym tymczasowym domem. Podczas miesięcznego po-
bytu mierzylis my się z codziennymi obowiązkami takimi jak utrzymywanie porząd-
ku w pokojach, pranie i gotowanie obiado w. Pierwszego dnia pobytu, jedna z wło-
skich opiekunek pokazała nam okolicę – dzięki niej dowiedzielis my się gdzie są naj-
bliz sze sklepy, przystanki autobusowe i dworzec. 
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 Wieczorem, podczas spotkania z koordynatorką każdy z nas został przydzielony do miejsca, w którym odbywał praktykę. Poniedziałek,  
5 marca, był dniem pełnym wrażeń i emocji. Każdy z nas po raz pierwszy zobaczył hotel lub agencję reklamową, w której pracował. Poznaliśmy 
współpracowników i zakres obowiązków. Początkowa niepewność i strach związane z wyzwaniem, przed którym staliśmy, szybko zamieniły się 
w satysfakcję i zadowolenie. Po kilku dniach pracy okazało się, że świetnie sobie radzimy. Strach jak zawsze miał wielkie oczy. Zdobywaliśmy nowe 
umiejętności, poznawaliśmy programy komputerowe, uczyliśmy się pracować z dokumentacją. Poznawaliśmy też specyficzne dla zawodu zadania: 
hotelarze dbali o wystrój pokoi, przygotowywali desery, pracowali w restauracji; organizatorzy reklamy tworzyli loga, projektowali strony interneto-
we, tworzyli mini sesje zdjęciowe. Wiele się działo. 
 Poza praktykami, w czasie wolnym, zwiedzaliśmy urokliwą Bolonię. Odkrywanie włoskiego miasteczka zaczęliśmy od głównych atrakcji 
turystycznych jakimi są Piazza Maggiore i Bazylika San Petronio. Spacery bolońskimi uliczkami zaskakiwały ilością i różnorodnością miejsc wartych 
zobaczenia. Na długo zapamiętamy wizytę w bolońskich katedrach i bazylikach. Kościół San Stefano oraz katedra Di San Pietro wywarły 
na nas ogromne wrażenie. Ciekawym przeżyciem była też wyprawa do sanktuarium Di Madonna Di San Luca. Owo sanktuarium znajduje się 
na stromym wzgórzu, z którego rozpościerał się piękny widok na Bolonię. Arkady San Luca prowadzące do celu składają się z 666 łuków – numer 
diaboliczny oznaczający klęskę zła pod ciężarem dobra. Wyprawa w to miejsce była ciekawym przeżyciem i niełatwym testem kondycji fizycznej. 
Bolonię zapamiętamy też z pięknych bibliotek, które mieliśmy szansę odwiedzić. Wbrew powszechnie panującym opiniom, biblioteki te wcale 
nie należały do mało interesujących miejsc wypełnionych po brzegi książkami. Wręcz przeciwnie - Biblioteka Uniwersytecka, została 
przez nas nazwana bolońskim Hogwartem rodem z Harrego Pottera. Kolejna, Archiginnasio di Bologna, urzekła nas kolorami, ciepłym światłem 
i przestrzenią. Warto było udać się w te miejsca. Pobyt w Bolonii był dla nas również możliwością smakowania lokalnych potraw, słuchania włoskiej 
muzyki i posługiwania się obcym, melodyjnym językiem włoskim. 
 W weekendy również nie próżnowaliśmy. 18 marca po ponad godzinnej podróży pociągiem znaleźliśmy się w Wenecji. Miasto kanałów 
wywarło na nas niesamowite wrażenie. Spacer wąskimi uliczkami, przechadzka dziesiątkami mostów, z najbardziej znanym Mostem Westchnień – 
Ponte dei Sospiri i wizyta na Placu Świętego Marka, który na szczęście nie był w tym czasie zalany wodą, na zawsze zostaną w naszej pamięci. 
Po uzupełnieniu energii w czasie typowo włoskiego posiłku obowiązkowo zawierającego makaron, wróciliśmy do zwiedzania. Po przejściu 
przez historyczne centrum miasta z kolejnego mostu mieliśmy okazję podziwiać Canale Grande a mijane po drodze klimatyczne sklepiki i stoiska 
z artystycznymi szklanymi figurkami oraz znanymi na całym świecie weneckimi maskami kusiły nas do zakupu tychże pamiątek. 
 W kolejną sobotę mieliśmy okazję wybrać się do Florencji. Stolica Toskanii przywitała nas słoneczną, typowo włoską pogodą. Z naszą 
przewodniczką spotkaliśmy się pod Kościołem di Santa Croce, a stamtąd udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Największe wrażenie wywarła 
na nas Katedra di Santa Maria del Fiore. Stojąca obok dzwonnica di Giotto i znajdujące się na przeciwko Baptysterium Jana Chrzciciela były wpraw-
dzie oblegane przez setki turystów, ale i tak zdołaliśmy zrobić sobie wiele pamiątkowych zdjęć. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Piazza della 
Signoria. Położony w centrum miasta plac otoczony jest zewsząd rzeźbami. Najczęściej fotografowaną z nich jest kopia rzeźby Michała Anioła przed-
stawiająca Dawida. Następnie przez Most Złotników – Ponte Vecchio udaliśmy się na wzgórze, a jakże, również Michała Anioła, żeby podziwiać 
Florencję w całej rozciągłości. 
 Miesięczne praktyki zapamiętamy jako cenne doświadczenie, które otworzyło nas na nowych ludzi i wiedzę, którą od nich czerpaliśmy. 
Do Polski wróciliśmy bogatsi o piękne przeżycia i zadowoleni, że poradziliśmy sobie z wyzwaniem, jakie stanowił dla nas pobyt w Bolonii. 

Monika Bugajska i Katarzyna Zgryźniak 
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PRAKTYKI ZAWODOWE  
W BOLONII 

Między nami stażystami... 

 Cześć! Mam do Ciebie kilka pytań związanych z pobytem 
na praktykach w Bolonii. 

 Cześć! Chętnie na nie odpowiem. 

 Jakie są Twoje ogólne wrażenia z wyjazdu? 

 Myślę, że była to jedna z lepszych przygód w moim życiu, 
na pewno długo będę ją wspominać. 

 Jak oceniasz sam transport do Włoch? 

 Uważam, że autokar był całkiem dobrym rozwiązaniem - mimo 

długich godzin spędzonych w środku. Podczas podróży mogli-
śmy przez okno podziwiać krajobrazy innych krajów. 

 A sam staż? Gdzie pracowałaś? 

 Pracowałam w dużym hotelu. Na początku było ciężko, 

ale po kilku dniach - dzięki pracownikom, łatwo mogłam przy-
wyknąć i przyzwyczaić się do reguł tam panujących. 

 Czujesz się bardziej samodzielna po wyjeździe? 

 Na pewno! Miesiąc w obcym kraju nauczył mnie dużo samo-

dzielności, współpracy z koleżankami i kolegami. 

 Pewnie podszkoliłaś język angielski? 

 Oczywiście, że tak! Blokada, która pojawiała się na samym po-
czątku po kilku dniach ustąpiła i swobodnie porozumiewałam 
się w języku angielskim. Ale to nie wszystko! Mogłam się nau-
czyć także podstaw języka włoskiego. 

 Poleciłabyś zagraniczne staże swoim znajomym? 

 Oczywiście! Na pewno nie będą żałować decyzji o wzięciu udzia-

łu w praktykach. To doskonały sposób na nabywanie nowych 
umiejętności. 

 Dziękuję za rozmowę. Cześć. 

 Cześć. 
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BOLOŃSKIE WSPOMNIENIA 

 Od dwóch lat uczę się w Zespo-
le Szkół im. O. Langego w zawodzie technik 
hotelarstwa i razem z pięcioma koleżanka-
mi w marcu 2018 r. odbyłam staż w Bolo-
nii. Istotne kwestie dotyczące stażu można 
podzielić na trzy grupy: doświadczenie 
zawodowe, znajomość kultury włoskiej 
i nasze relacje w grupie. 
 W pracy byłyśmy podzielone 
na pary i pracowałyśmy w trzech różnych 
miejscach. Ola i Weronika odbywały staż w 
czterogwiazdkowym hotelu, ale ich głów-
nym miejscem praktyk była restauracja. 
Kolejna dwójka – Ania i Ala pracowały 
w restauracji. Ostatnią dwójką były dwie 
Kasie i one również pracowały w bardzo 
luksusowym czterogwiazdkowym hotelu. 
 Weronika i Ola pracowały 
w hotelu Il Gerucino. Jest to hotel typu 
butikowego. Dziewczyny w hotelu pomaga-
ły w kuchni (na przykład przy zmywaniu 
naczyń czy roznoszeniu posiłków na salę 
restauracyjną) . Wraz z zespołem służby 
pięter sprzątały pokoje i korytarze, 
po których poruszali się goście. Ich zada-
niem była również dbałość o czystość 
terenu wokół hotelu. Nauczyły się 
jak obsługiwać gości hotelowych w restau-
racji, przeszły także szkolenie dotyczące 
poprawnego sprzątania pokoju. Bardzo 
dobrze sobie poradziły i są zadowolone  
z miejsca pracy i opiekunów. Nauczyły się 
również od załogi hotelu wielu podstawo-
wych włoskich słówek, a w zamian uczyły 
ich podstaw języka polskiego. Dzięki temu 
wyjazdowi jeszcze lepiej radzą sobie 
z językiem angielskim. 
 W przypadku Ani i Ali praca 
odbywała się w restauracji Ostaria al Cam-
ping. Posiadała ona niesamowity klimat. 
Restauracja ta znajdowała się na obrzeżach 
miasta. Dzięki wspaniałym pracownikom 
oraz szefostwu, dziewczyny szybko poczuły 
się jak w domu. Jednym z ich codziennych 
zadań było przygotowywanie sali restaura-
cyjnej dla gości oraz ich obsługa. Ich szefo-
wa, która była wybitnym cukiernikiem, 
pokazała im sposób przyrządzania różno-
rodnych deserów – między innymi panna 
cotta. Natomiast szef kuchni pokazał 
na czym polega sekret włoskiego makaro-
nu. W porze śniadaniowej mogły nauczyć 
się specjalnych technik przyrządzania 
tradycyjnej włoskiej kawy. Język włoski 
szybko przestał być przeszkodą. 
 Dwie Kasie odbywały praktyki 
w czterogwiazdkowym hotelu Relais Bella-
ria. Jest to obiekt konferencyjny. Razem 
z Ericą – pracownicą hotelu, roznosiły 
zamówione kawy podczas konferencji. 
Zanim na śniadania przybyli głodni goście, 
zajmowały się bufetem śniadaniowym 
oraz układały potrzebne nakrycia na stoli-
kach. Podczas śniadań wraz z pracownika-
mi restauracji hotelowej Corbezzoli sprzą-
tały stoliki po odejściu od nich gości.  

cd. na s. 4 
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FIRENZE - MY LOVE  
 W stolicy Toskanii największe wrażenie wywarły na nas trzy miejsca. 
Pierwsze z nich to monumentalna katedra Santa Maria del Fiore. Ta katedra – 
symbol Florencji, urzekła nas ilością szczegółów i niespotykanych zdobień: mo-
zaik, płaskorzeźb, rozet i portali. Można spędzić tu kilka godzin podziwiając 
samą fasadę katedry. Obok, jak baletnica na palcach, wznosi się smukła dzwon-
nica Giotta di Bondone. Obie wywarły na nas monumentalne wrażenie. Mamy 
nadzieję, że na zdjęciach udało nam się uchwycić chociaż odrobinę ich piękna 
i uroku. Zresztą oceńcie sami! 
 Następnym miejscem, o którym koniecznie należy wspomnieć mówiąc 
o Florencji jest plac Piazza della Signoria. Przed Uffizi i innymi galeriami – kilo-
metrowe kolejki. Nawet w tych priorytetowych trzeba było odstać kilkadziesiąt 
minut. A tu, pod gołym niebem, w podcieniach Loggi del Lanzi znajduje się rząd 
wspaniałych i niebywale ekspresyjnych rzeźb. Stworzone, między innymi, przez 
Donatella i Benvenuto Celliniego pięknie ukazują zaklęte w kamieniu cierpie-
nie, piękno i siłę. Tuż obok, przy Palazzo Vecchio, stoi niewzruszenie kopia Da-
wida Michała Anioła.  
 Po zwiedzaniu miasta, udaliśmy się przez most Ponte Vecchio 
na wzgórze Michała Anioła. Mówi się, że stamtąd roztacza się najpiękniejszy 
widok na miasto. Wzgórze to jest bardzo popularne, zwłaszcza podczas zacho-
du słońca, kiedy jak usłyszeliśmy od naszej przewodniczki około pięciu setek 
ludzi fotografuje widoki. 
 Miasto kwiatów, Perła Toskanii, Muzeum pod gołym niebem – wiele 
można znaleźć określeń dla Florencji. I mimo że mogą się one wydawać na-
dmuchane i nieco pompatyczne – wszystkie są prawdziwe. Jedno 
jest dla nas pewne:  zakochaliśmy się we Florencji i jej niepowtarzalnej atmos-
ferze i mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się wrócić do tego zaczarowanego 
miasta. 

Monika Bugajska 
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BOLOŃSKIE WSPOMNIENIA 
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 Nauczyły się, jak korzystać 
z ogromnego ekspresu do kawy oraz 
przygotowywać tradycyjną włoską kawę 
espresso i cappuccino. Podczas przerw 
na lunch próbowały przygotowanych 
przez kucharzy tradycyjnych włoskich dań 
z makaronu. 
 Oprócz praktyk mieliśmy 
zaplanowane wycieczki. Wspólnie z grupą 
organizatorów reklamy zwiedziliśmy 
Florencję i Wenecję. Bardzo dokładnie 
zwiedziliśmy Bolonię, która oczarowała 
nas widokiem z dwóch wież, zobaczyliśmy 
bazylikę San Petronio oraz Fontannę 
Neptuna, przejechaliśmy się bolońskimi 
pociągami oraz przeszliśmy się diabelski-
mi portykami, na których końcu znajdo-
wała się ogromna bazylika San Luca.  
 Zwiedzając Wenecję z włoską 
przewodnik, która mówiła po polsku 
z zachwytu prawie wpadliśmy do kanału. 
Odwiedziliśmy plac świętego Marka, 
zachwycaliśmy się weneckimi maskami, 
spacerowaliśmy po moście westchnień 
i obserwowaliśmy toczące się w Wenecji 
życie. 
 We Florencji, oprowadzani 
przez polską przewodnik, zobaczyliśmy 
m.in. piękny Most Złotników, a po wdra-
paniu się na wielką górę obserwowaliśmy 
panoramę Florencji i przepiękną katedrę. 
Podziwialiśmy rzekę Arno. 
 Podczas naszego pobytu 
we Włoszech miałyśmy okazję zasmako-
wać w tradycyjnej włoskiej  kuchni. Obia-
dokolacje jedliśmy w hotelu Amadeus, 
tutaj była nasza stołówka. Naszym tym-
czasowym domem była Rezydencja Terzo 
Millenio. Pokoje, które zajmowaliśmy były 
jasne i przestronne. Szybko się w nich 
zadomowiłyśmy. W ciągu miesięcznego 
pobytu musiałyśmy nauczyć się wywiązy-
wać się z codziennych obowiązków, takich 
jak utrzymywanie pokoi w czystości, 
pranie i gotowanie.  
 Cały wyjazd wspominamy 
bardzo dobrze, nauczyłyśmy się wielu 
nowych rzeczy i zdobyłyśmy nowe do-
świadczenia, oraz nauczyłyśmy się pod-
staw języka włoskiego. Gorąco polecam 
wszystkim moim koleżankom i kolegom 
udział w takim projekcie.  

Katarzyna Michalska 

Bolonia artystyczna - wywiad z Panią Karoliną 
Kindler-Skowronek, opiekunem stażu 

Bolonia to piękne miasto. 

Czy według Pani miejsce 

to wpłynęło jakoś na na-

szych kolegów uczących się 

w zawodzie technik organi-

zacji reklamy? 

Każde stare miasto 

ma swój klimat. Obojętne 

czy jest to miasto w Polsce 

czy w innych krajach. Obco-

wanie z kulturą, sztuką, 

architekturą, jak i życiem 

codziennym innych ludzi 

powinno mieć i ma wpływ 

na to, jak człowiek uczący 

się i zajmujący się reklamą 

patrzy na świat. Zawsze namawiam swoich 

uczniów, aby obserwowali otaczający nas świat. 

Wszelkie inspiracje do pracy nad projektami 

dają nam przedmioty, z którymi obcujemy 

na co dzień. Dlatego też w czasie wielu space-

rów po Bolonii rozmawialiśmy o tym, jakie inspi-

racje można zaczerpnąć z kolorów budynków, 

ich faktury, z kolorowych neonów i wystaw, 

z produktów sprzedawanych na straganach. 

Dosłownie ze wszystkiego. Uważam, że czas 

spędzony wśród takich inspiracji bardzo zmienił 

ich postrzeganie reklamy w świecie codziennym. 

Jakie konkretnie zadania stawiała Pani swoim 

uczniom w czasie tych wędrówek po mieście? 

Bardzo fajną lekcją było poszukiwanie cieka-

wych witryn sklepowych. Zadanie polegało 

na odnalezieniu witryny, która będzie zupełnie 

inna niż te, które spotykamy na naszym krajo-

wym rynku. Ważne było, aby wyróżniała się 

kolorem, ciekawą formą plastyczną, elementem 

dekoracyjnym. Miała mieć „TO COŚ”. To ćwicze-

nie bardzo przyda się na zajęcia z mojego przed-

miotu, na którym omawiamy oraz projektujemy 

witryny sklepowe. Innym ćwiczeniem była ob-

serwacja merchandisingu we włoskich sieciach 

handlowych oraz w małych butikach. Młodzież 

obserwowała sposoby ekspozycji produktów 

i szukała inspiracji do swoich projektów. 

Na szkolnym facebooku oraz na profilu związa-

nym ze stażem mogliśmy podziwiać zdjęcia 

z Waszego wyjazdu. Czy to również była forma 

ćwiczenia? 

Jak najbardziej. Fotografia dla młodzieży uczącej 

się w tym zawodzie jest jak ołówek i papier 

dla rysownika. Fotografując zapisujemy swoje 

wspomnienia nie tylko w głowie, ale również 

w pamięci aparatu. Poza tym robienie zdjęć 

uczy wielu elementów potrzebnych do tworze-

nia kompozycji, koloru, wykorzystania światła. 

Większość zadań jakie wykonujemy na zajęciach 

szkolnych opiera się właśnie na fotografii.  Dla-

tego tez starałam się urozmaicać wypady foto-

graficzne, aby młodzież mogła zebrać jak naj-

więcej materiału do zadań. 

Kilka razy udało 

nam się być na wieczornych 

spacerach właśnie po to, 

aby w nocnym oświetleniu 

zapisywać cyfrowe obrazy 

z całkiem innej perspektywy. 

Dzięki temu mogliśmy obser-

wować, jak jedno miejsce 

zmienia się pod wpływem 

pory dnia, światła, koloru 

oraz ludzi. Powstało wiele 

bardzo dobrych fotografii, 

które oglądaliście na facebo-

oku. Będzie można zobaczyć 

więcej na wystawie, którą 

urządzimy na korytarzu naszej szkoły w najbliż-

szej przyszłości. 

Czy znaleźliście jakieś konkretne miejsce, które 

najbardziej Was zafascynowało? 

Z racji mojego wykształcenia, a jestem artystą 

plastykiem, mam „fioła” właśnie na punkcie 

historii sztuki. Dlatego też osobiście wybierałam 

miejsca, które są przesycone sztuką wszelkiego 

rodzaju. Kilkoro ze stażystów wybrało się wiec 

w jeden dzień ze mną na  poszukiwanie tego 

jednego, jedynego miejsca, które będzie 

„perełką sztuk wszelakich”. Oszołomiły 

nas przede wszystkim kościoły, które z racji 

swojej historii oraz okresu powstania, były 

przesycone kolorowymi dziełami sztuki. Najbar-

dziej podobały nam się kościoły: bazylika 

św. Piotra i druga – św. Bartłomieja i Kajetana. 

Pierwsza, wciśnięta pomiędzy sklepy odzieżowe 

na głównej ulicy handlowej, oszołomiła 

nas swoją wielkością. Przepiękna, jasna, biało-

złota nawa główna, ze wspaniałymi malowidła-

mi oraz rzeźbionymi ołtarzami bocznymi. Niesa-

mowite wrażenie wielkości i kunsztu renesanso-

wych i barokowych artystów. Druga, ukryta 

zaraz za wieżami Assinelli, pośród obdrapanych 

portyków, skrywała przecudne barokowo-

rokokowe czarno-złote wnętrze, które zachwyci-

ło nas mrocznym a zarazem ostrym światłem 

padającym z małych okien. Ogrom malowideł, 

kopuł, kapiącego złota zestawiona z czernią tła 

oraz niewielką ilością światła. Cudowne do-

świadczenie, ale bardzo trudne do fotografowa-

nia.  A jednak powstało tam kilka bardzo do-

brych zdjęć, które wykorzystamy w projektach. 

Myślę, że  każdy uczeń znalazł w Bolonii jakieś 

swoje miejsce. To miasto ma tyle pięknych 

zakamarków, ukrytych uliczek, historycznych 

nawiązań, artystycznych tematów, że nie spo-

sób wybrać  to jedno. Ja osobiście wracałam 

do bazyliki św. Bartłomieja i Kajetana  cztery 

razy. Ta budowla mnie zafascynowała i wciągnę-

ła do tego stopnia, że fotografie tego wnętrza 

wiszą na mojej ścianie. 
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 Jest Pani nauczycielem z wieloletnim stażem pracy. Z jakim nastawieniem wyjeżdżała Pani 

do Włoch? Czy towarzyszyły temu jakieś obawy, niepokoje? 

Pobyt we Włoszech w roli opiekuna był moim drugim wyjazdem w takim charakterze. Pierwszy 

odbył się w lutym 2017 r. i był bardzo udany. Dlatego przygotowując się do pobytu w Bolonii mia-

łam już pewne doświadczenie i związane z tym przemyślenia, ale równocześnie byłam świadoma, 

że każdy wyjazd jest inny. Uczestniczy w nim inna młodzież, warunki pobytu nigdy nie są te same, 

a przede wszystkim miejsce odbywania praktyk, tzn. kraj i miejsca pracy, są zupełnie odmienne. 

Wiedziałam, że nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, z którymi będę się musiała zmierzyć 

na miejscu, ale znałam młodzież i wiedziałam, że jest to grupa odpowiedzialnych, młodych ludzi, 

którzy godnie będą reprezentować naszą szkołę poza granicami kraju. Nie zawiodłam się. 

Rozumiem, że Pani zdaniem wyjazd można zaliczyć do udanych, spełniających oczekiwania staży-

stów? 

Tak, myślę, że tak. Młodzież odbywała praktyki w różnych miejscach pracy w zależności od naucza-

nego zawodu. Uczniowie uczący się w zawodzie technik hotelarstwa konfrontowali wiedzę teore-

tyczną zdobyta w szkole z praktycznymi umiejętnościami obsługi gości hotelowych w kilku hotelach 

w Bolonii. Podobnie organizatorzy reklamy. Wykorzystywali umiejętności nabyte na lekcjach u wło-

skich pracodawców zgodnie z ich potrzebami. To wszystko sprawiło, że młodzież wróciła bogatsza 

o nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę. 

 

5 

 Praca u włoskich pracodawców to wprawdzie główny cel pobytu w Bolonii, ale nie jedyny. Myślę, 

że zgodzi się Pani ze mną, że pobyt za granicą daje duże możliwości poznania kultury danego 

kraju. 

Oczywiście. Dobrze, że o tym mówisz. Miasto, w którym mieszkaliśmy – Bolonia – jest pięknym, 

urokliwym miejscem  z mnóstwem zabytków, pamiątek i różnych atrakcji dla zwiedzających je tury-

stów. Był to dodatkowy atut całego wyjazdu. Bolonia wywarła na nas wszystkich ogromne wrażenie 

i mocno zapadła w pamięć. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w mieście, obserwowaliśmy miesz-

kańców, ich zwyczaje, poznaliśmy kuchnię włoską. To naprawdę robi wrażenie. Rozmawiałam 

z młodzieżą i wiem, że maja podobne zdanie. 

Dla większości uczniów był to pierwszy pobyt za granicą. Dodajmy tak długi pobyt. 

Tak, trwał cztery tygodnie. To dość długi czas. Ale myślę, że każdy dzień był tak wypełniony i pełen 

wrażeń, że pobyt szybko minął. 

W tygodniu młodzież pracowała. A jak spędzaliście czas wolny podczas weekendów? 

Czy był to czas, który uczniowie sami sobie organizowali? 

Podczas dwóch weekendów mieliśmy zorganizowane dwie wycieczki do Wenecji  i  Florencji. 

Nie musze dodawać jak atrakcyjne turystycznie są to miasta. Mieliśmy możliwość z pomocą prze-

wodnika poznać historię obu miast i zobaczyć miejsca licznie odwiedzane przez turystów z całego 

świata. 

Jak ocenia Pani zachowanie uczniów podczas stażu? Czy ma Pani jakieś uwagi? A może należą się 

im pochwały? 

Nie ukrywam, że planując wyjazd zastanawiałam się, co mnie czeka po przyjeździe na miejsce. 

Przed wyjazdem przeprowadziłam wraz pozostałymi opiekunami rozmowy z uczniami na temat 

zachowania w miejscach pracy, zakwaterowania i w miejscach publicznych. Młodzież miała również 

zajęcia z przygotowania kulturalnego. Dało to efekty. Muszę przyznać, że grupa była bardzo zdyscy-

plinowana i zorganizowana. Nie było żadnych problemów wychowawczych, zdrowotnych. Jeżeli 

pojawiały się pytania lub sugestie odnośnie spędzania czasu wolnego to wspólnie dochodziliśmy 

do ustaleń. Życzyłabym sobie w przyszłości pracować z tak dobrze zachowująca się młodzieżą. 

Na koniec co powiedziałaby Pani młodszym uczniom na temat udziału w podobnych projektach 

w przyszłości? 

Wyjazd do Bolonii – tak jak na wstępie powiedziałam, był drugim projektem realizowanym przez 

naszą szkołę. Podsumowując oba projekty stwierdzam, że dają one dużą szansę stażystom na pogłę-

bienie swojej wiedzy i umiejętności w nauczanym zawodzie, a tym samym zwiększają szansę na 

znalezienie pracy w przyszłości. Mając to na uwadze zachęcam młodszych uczniów oraz kandyda-

tów do naszej szkoły do nauki w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy i tech-

nik hotelarstwa. Zwracam również uwagę na fakt, że  właściwe zachowanie oraz dbanie o własny 

wizerunek na terenie szkoły są to czynniki, które w głównej mierze decydują podczas rekrutacji 

o udziale w projekcie. 

Staż jako forma rozwoju - rozmowa z Panią Agatą Ciszewską, opiekunem stażu 



Opro cz pracy, nasz pobyt obfitował w ro z nego rodzaju wycieczki. Jak tylko było to moz liwe i mielis my siłę po cięz kim zapra-

cowanym dniu, wyjez dz alis my wraz z Opiekunami, by zwiedzac  miasto. Bolonia to bardzo piękne, historyczne miejsce. Koleb-

ka nauki oraz stolica regionu Emilia-Romagna. Niby zwykłe miasto, lecz dla nas było to miejsce, w kto rym dos wiadczalis my 

wielokulturowos ci oraz wraz en , kto re zostaną przez nas zapamiętane na zawsze  

Wrażenia, 
wspomnienia... 

Zostalis my zakwaterowani 

w pokojach z łazienkami 

i aneksami kuchennymi 

z pełnym wyposaz eniem. 

Było to s wietne rozwiąza-

nie, poniewaz  musielis my 

sami zadbac  o wyz ywienie 

w ciągu dnia. Gotowalis my 

więc przero z ne rzeczy. 

Mięsko  z sosem, makarony, 

tortellini z pesto, warzywka, 

no i zupki chin skie.  

3 marca tego roku 

rozpoczęła się nasza 

przygoda z Bolonią. 

Po osiemnastu 

godzinach podro z y 

dotarlis my 

do hotelu, w kto rym 

mielis my spędzic  cały 

miesiąc. Residence 

Terzo Millenio  

to studencki hotel, 

w kto rym opro cz 

nas mieszkały ro wniez  

grupy z innych polskich 

miast oraz studenci 

bolon skiego 

uniwersytetu.  

Towarzyszy nam w mys lach przepiękny plac Maggiore, na kto rym stoi jedna 

z największych bazylik na s wiecie czyli Bazylika San Petronio, zbudowana 

z charakterystycznych dwo ch koloro w kamienia. Na tym samym placu znajdują 

się jeszcze dwa pałace, biblioteka, szereg pięknych arkad z luksusowymi 

sklepami oraz fontanna Neptuna. Z tego placu moz na wybrac  się na słynną 

via Zamboni, kto ra prowadzi do dzielnicy studenckiej lub na dwie gło wne ulice 

handlowe gdzie robilis my włoskie zakupy. Kaz da uliczka lub arkada 

prowadziła nas w jakies  zaczarowane miejsce.  Mo wiące portyki, przepiękna 

biblioteka Archignasio di Bologna, bazylika s w. Piotra, fantastyczny kos cio ł 

pod wezwaniem s w. Kajetana i Bartłomieja, biblioteka uniwersytecka 

przypominająca tę z filmo w o Harrym Potterze. 


