
  

 

Poniedziałek 6 czerwca był dla czterech klas trzecich pierwszym  

dniem po praktykach zawodowych.  Z miesięcznego pobyty we 

Włoszech wrócili hotelarze, żywieniowcy, informatycy i logistycy. 

 Oto wrażenia „hotelarek” po powrocie do Polski: 

 

~ Patrycja~ 

„Był to bardzo cudowny pobyt, który dał mi możliwość poznać inną kulturę, ludzi i kraj. Dzięki 

niemu mogłam zobaczyć jak żyją inni ludzie, jakie maja podejście do życia i skorzystać z tego 

doświadczenia. Praktyka w Hotelu ”Vespucci 1-11 SRL” wiele mnie nauczyła. Był to dobry początek 

tego co czeka mnie w przyszłości po skończeniu szkoły i zdaniu ostatniego egzaminu zawodowego. 

W hotelu panowała miła atmosfera. Mimo różnych języków wszystko można było zrozumieć a 

praca była dostosowana do naszych możliwości. Miasto Rimini, w którym przebywaliśmy to piękne 

miejsce. Dzięki tym praktykom mogliśmy przeżyć świetną przygodę, jednocześnie ucząc się. 

 Z chęcią przeżyłabym to wszystko jeszcze raz!” 

 

~Natalia~ 

„Uważam, że praktyki zagraniczne to bardzo dobra sprawa. 

Dzięki nim mogłam podszkolić swój język oraz podwyższyć 

kompetencję. Będąc za granicą miałam szansę poznać  włoską 

kulturę i obyczaje. Praca była dostosowana do naszych 

możliwości a pracodawcy i współpracownicy okazali się bardzo 

życzliwymi ludźmi. Myślę, że gdyby wyjazd odbył się jeszcze raz 

wybrałabym się z ogromną chęcią”. 

 

 

 



~Ania~ 

„Moim zdaniem wyjazd na praktyki do Włoch był jednym z najlepszych wydarzeń w moim życiu. 

Bardzo mi się tam podobało. Ludzie byli bardzo mili, pracodawcy wyrozumiali. Szkoda, że 

musieliśmy tak szybko wracać. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę. Przez ten wyjazd dużo się 

nauczyłam o zawodzie, który wybrałam, a także komunikowania się w języku angielski i radzenia 

sobie ze stresem”. 

~Marlena~ 

„Wyjazd na zagraniczną  praktykę był najlepszą przygodą w moim 

życiu. Poznałam inną kulturę i zobaczyłam piękne miejsca. Na 

praktykach było sporo pracy, ale miła  atmosfera. Pani, która się 

mną opiekowała w Hotel „Kursaal” była przekochana, choć 

wymagająca. Traktowała mnie jak swoje dziecko. Ogromnym 

plusem wyjazdu była integracja. Zaprzyjaźniłam się z osobami, 

które chodzą do naszej szkoły, ale do tej pory nie miałam z nimi 

kontaktu. Poznałam również praktykantów z innych szkół. Będę miło 

wspominać ten wyjazd. Jakbym mogła wróciłabym tam znowu”. 

~Karolina~ 

Praktyki we Włoszech były jednym z najlepszych przeżyć w moim życiu. Poznanie kultury, nowe 

miejsca oraz praca w zagranicznym hotelu okazały się pozytywnym doświadczeniem. Najmilszym 

co mnie spotkało był zbliżenie się z osobami  z mojej klasy oraz nawiązanie przyjaźni z innymi 

uczniami z mojej szkoły, których wcześniej nie znałam oraz z innych szkół. Z miłą chęcią będę 

wracała do tych wspomnień. Gdybym miała taką możliwość powtórzyłabym tę przygodę!”  

                                                          ~Weronika~ 

„Cały pobyt we Włoszech był dla mnie niesamowitym przeżyciem. 

Doświadczyłam tam wiele przyjemnych chwil, poznałam nowych 

ludzi, kulturę i obyczaje Włoch, a także zwiedziłam wiele 

pięknych miejsc. Praktyka za granicą w „Residence Hotel 

Olimpo” okazała się pozytywnym doświadczeniem mimo, że na 

początku miałam pewne obawy. Jestem szczęśliwa, że miałam 

okazję wziąć w nich udział i gdybym mogła, to z chęcią bym to 

powtórzyła”. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

osobom zaangażowanym  

w organizację naszych praktyk  

oraz opiekunom towarzyszącym 

nam podczas wyjazdu. 

 


