
  

 

Poniedziałek 5 czerwca był dla czterech 

klas trzecich pierwszym  dniem szkoły 

po praktykach zawodowych.  

 Z miesięcznego pobyty we Włoszech 

wrócili hotelarze, żywieniowcy i 

uczniowie ZSZ. Oto wrażenia 

„hotelarek” po powrocie do Polski: 

 

~Martyna~ 

„Praktyki odbywałam w hotelu „Cristallo” 

w Cattolice. Od poniedziałku do piątku 

dojeżdżałam do pracy pociągiem. W 

hotelu przywitano mnie gorącym, włoskim 

uśmiechem. Z każdym kolejnym dniem 

uczyłam się jak wygląda praca w hotelu. 

Wszyscy pracownicy „Cristallo” okazali się 

pełni radości życia oraz nauczyli mnie, że 

praca powinna dawać szczęście i 

satysfakcję. Myślę, że jest to 

doświadczenie na całe życie. Nigdy nie 

przeżyłam tak wielu fajnych chwil jak w ciągu tego jednego miesiąca. Dodatkowo praktyki 

uatrakcyjniały wycieczki kulturalne do San Marino i  Wenecji. Włochy to wspaniały kraj. Z 

pewnością mogę powiedzieć, że gdybym miała taką możliwość odbyłabym te praktyki jeszcze 

raz”. 

~Ania~ 

„Praktyki, które odbywałam we Włoszech bardzo mi się podobały. Pracowałam w hotelu 

„Cristallo”. Nauczyłam się  tam wielu nowych i przydatnych rzeczy, które wykorzystam w przyszłej 

pracy zawodowej. Poznałam nowych, ciekawych ludzi i przede wszystkim nowe miejsca. A Rimini 



jest malowniczym i przyjaznym miastem. Chciałabym jeszcze raz odwiedzić to włoskie 

miasteczko.” 

~Karolina~ 

„Moje praktyka w hotelu „Kursaal” przebiegła bardzo pomyślnie. Z zadowoleniem wykonywałam 

powierzane mi obowiązki. Pracownicy hotelu byli serdeczni  i pomocni. Gdyby była taka możliwość 

to pojechałabym tam jeszcze raz. Była to dla mnie wielka przygoda, z której wyciągnęłam wiele 

wniosków, co z pewnością zaowocuje w mojej dalszej 

pracy.”  

~ Patrycja~ 

„Bardzo mi się podobało we Włoszech. Odbywałam 

praktyki w hotelu ”Kursaal” Cattolica. Jest to obiekt 

czterogwiazdkowy o bardzo wysokim standardzie.  

Nabyłam wiele istotnych umiejętności, które 

wykorzystam w przyszłej pracy i z pewnością na 

egzaminie zawodowym. Poza tym poznałam włoską 

kulturę i zobaczyłam dużo fajnych miejsc. Był to fajnie 

spędzony czas z koleżankami z klasy oraz z nowo 

poznanymi osobami.”  

 

~Angelika~ 

„Początek praktyk we Włoszech wzbudził we mnie pewne 

obawy, a były one związane  z przyjazdem do obcego 

państwa. Jednak pomimo nieznajomości języka 

włoskiego i miejsca praktyk byłam zaskoczona miłym, pozytywnym i otwartym przyjęciem. Włosi 

okazali się życzliwi i opiekuńczy oraz bardzo jasno wyjaśniali nam nasze obowiązki. Najbardziej 

podobała mi się wycieczka kulturalna do San Marino i Wenecji. Doświadczyłam czegoś nowego i 

jestem z tego dumna!. Poznałam inną kulturę, obyczaje  oraz na co dzień w nich uczestniczyłam. A 

powiedzenie „co kraj, to obyczaj” nabrało dla mnie nowego znaczenia”. 

~Weronika~ 

„Praktyki, które odbyłam we Włoszech dały mi możliwość poznania kultury śródziemnomorskiej, 

języka i obyczajów. Praca w 4* Hotelu „Boemia” umożliwiła mi zdobycie wielu nowych 

doświadczeń oraz umiejętności. Z pewnością wykorzystam je w przyszłości. Pobyt w Rimini 

wspominam dobrze. Oprócz doskonalenia zawodowego miałam okazję zobaczyć znane na całym 

świecie miejsca turystyczne.” 

~Kateryna~ 

„Moją praktykę realizowałam w 4* Hotelu „Kursaal” w Cattolice. Ponieważ jeszcze nigdy nie 

pracowałam w obiekcie tej kategorii praca w tym hotelu pozwoliła mi zdobyć nowe umiejętności. 



Chciałabym tam kiedyś wrócić i móc pracować oraz zarabiać. Praktyka w „Kursaalu” uzupełniła 

moją wiedzę na temat wyposażenia j.m. czy technik organizacji pracy. Udoskonaliłam moje 

umiejętności komunikacyjne, zarówno w 

relacjach pracownik – pracownik, jak i 

pracownik – gość. Miałam okazję 

zastosować swoją wiedzę teoretyczną w 

praktyce.”   

 ~Anhela~ 

„Praktyk we Włoszech wywołały u mnie 

szereg różnych emocji. Pracowałam, jako 

kelnerka w hotelu „Boemia” w Riccione. 

Najpierw było bardzo ciężko, ponieważ nie 

byłam przyzwyczajona do takiego 

intensywnego tempa pracy, ale każdego 

kolejnego dnia podobało mi się coraz bardziej. Personel hotelu, z którym miałam zaszczyt pracować 

był bardzo miły i tworzył fajną atmosferę. Każdy z pracowników był szczery i pomocny. Dzięki 

praktykom doświadczyłam niezapomnianych wrażeń, poszerzyłam swoje umiejętności zawodowe 

oraz poprawiłam język angielski. Jestem bardzo wdzięczna za otrzymanie takiej możliwości. ” 

~Wiktoria~ 

„Włoskie praktyki realizowałam w hotelu ”Cuba”, gdzie nauczyłam się wielu cennych w moim 

zawodzie rzeczy. W hotelu panowała bardzo miła i przyjazna atmosfera. Bardzo chętnie bym tam 

znowu pojechała. Czas praktyk uważam za udany.” 

~Jola~ 

„Praktyki w hotelu „Maracaibo” bardzo 

mi się podobały. Chciałabym kiedyś tam 

wrócić. Nauczyłam się wielu cennych 

rzeczy ważnych w zawodzie  hotelarza, 

poprawiłam język angielski,  a praca nie 

była ciężka. Włochy to piękny kraj. 

Dzięki wycieczkom kulturowym miałam 

okazje zobaczyć urocze San Marino i 

tajemniczą Wenecję. Poznałam ludzi, 

których będę pamiętała do końca 

życia.” 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

osobom zaangażowanym  

w organizację naszych praktyk.  


