
 

 

LUTY/MARZEC 

2011, NUMER SPECJALNY 

Rok szkolny  2009/2010 

 

62 – praktykantów na praktykach   zagranicznych 

74 000 euro –  dotacji unijnych 

 

Rok szkolny  2010/2011 

 

92 – praktykantów na praktykach zagranicznych 

134 000 euro – dotacji unijnych 

 

do 31 stycznia na zagranicznych praktykach było  56 uczniów 

 

Rok szkolny  2011/2012 

 

Planowane:  

 

110 – praktykantów na praktykach zagranicznych 

 ~ 140 000 euro   – dotacji  unijnych 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
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MŁODZI  LOGISTYCY  UCZĄ  SIĘ  W  NIEMCZECH 

 Nasza szkoła wzięła udział w konkursie na     projekt 

ogłoszony przez Agencję Narodową  w Warszawie,  

w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Jest to 

nowy program edukacyjny Unii Europejskiej pod 

hasłem „Uczenie się przez całe  życie”, który będzie 

realizowany do 2013 roku. Ma on na celu                  

promowanie mobilności pracowników na                  

europejskim rynku pracy oraz podnoszenie            

kwalifikacji zawodowych.  Absolwenci i pracownicy 

mogą zdobywać nowe umiejętności na                        

zagranicznych stażach i praktykach. Jednocześnie 

uczestnicy poznają języki obce oraz kulturę innych 

narodowości.  Pomysł  zyskał uznanie i znalazł się 

wśród 97 najlepszych projektów mobilności               

w kategorii: Projekty staży zagranicznych. Na ten cel 

szkoła otrzymała 87.000 € z zasobów unijnych.        

Ogłoszenie wyników nastąpiło pod koniec maja,    

oficjalne potwierdzenie przyszło w czerwcu a we 

wrześniu, w bardzo szybkim tempie                         

przeprowadzono szkolenia językowe 

młodzieży i pierwsza grupa uczniów 

pojechała do Turyngii. 

 



Str. 3 

2011, NUMER SPECJALNY 

Pierwsza grupa uczniów z klas II i III Technikum Logistycznego, w okresie od         

18 września do 17 października 2010 r. odbyła  miesięczny staż w Eisenach                   

i Hochwaldzie w Niemczech.  Młodzież przez pierwsze 5 dni odwiedziła                    

kilkanaście zakładów logistycznych, m. in. „Berka Logistic” i „Bauer Spedition”. 

Dopiero tam nasi  praktykanci przekonali się, że logistyka to nie tylko                    

magazynowanie i transport. Mieli 

m o ż l i w o ś ć  p o z n a ć  l o g i s t y k ę 

informacji, szkoleń, zaopatrzenia w 

energię elektryczną i wodę.   

Uczniowie mieli  okazję zobaczyć pracę półautomatyczną w zakładzie, w którym 

większość czynności wykonywały maszyny a pracownicy komputerowo            

kontrolowali przebieg produkcji. Praktykanci zapoznali się z pracą spedytora 

poprzez dokumentację spedycyjną, wypełniali zlecenia spedycyjne i listy              

przewozowe. Pracowali także przy przygotowaniu przesyłek. Poznali system    

magazynowania i technologii  oraz dokumentację z nią związaną, ucząc się  tym  

samym  fachowego  języka. Do ich obowiązków należało również: wprowadzanie 

zamówień do systemu informatycznego oraz 

kompletowanie towarów  przeznaczonych do  

wysyłki.       Młodzież była 

zachwycona    wysoko 

rozwiniętą   techniką    i wizją  

takiej pracy                      w 

przyszłości.  
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Bardzo ciekawym doświadczeniem dla stażystów były prace przy pomiarze          

natężenia ruchu drogowego i opracowanie statystyk, które zostaną wykorzystane 

przy powstawaniu projektu budowy obwodnicy w Eisenach.  Godziny pracy  były 

elastyczne– praktykanci musieli być dyspozycyjni od  godziny 6 do 22, ponieważ 

pomiary dokonywane były w różnych porach dnia.  Młodzież liczyła środki     

transportu z podziałem na samochody ciężarowe, busy   i osobowe. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Praktykanci bardzo szczegółowo zwiedzili też lotnisko w Erfurcie. Zapoznali się               

z infrastrukturą liniową (korytarze powietrzne) i punktową (budynki, obiekty).    

 

EISENACH 

ERFURT 
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Nasi uczniowie wzięli  udział w targach, które są najważniejszą światową          

imprezą z zakresu technologii dla przemysłu i odbywają się od roku 1947.  Mieli 

tam okazję podziwiać „pojazdy przyszłości”, nowoczesne metody pozyskiwania 

energii oraz  całe spectrum innowacji i przełomowych rozwiązań dla przemysłu.  

 

HANNOVER– targi motoryzacyjne 
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LAUSCHA– huta szkła artystycznego 

Logistycy zwiedzili też Hutę Szkła Kolorowego (Farbglashütte) w mieście             

Lauscha, zwanym miastem dmuchaczy szkła i kolebką  szklanych  ozdób           

choinkowych. Charakter tego miasta ukształtowała ponad 400-letnia tradycja 

dmuchania szkła. Zwiedzający wszędzie napotykają warsztaty, w których        

zobaczyć można dmuchaczy szkła przy pracy. 
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GOLDISTHAL-elektrownia szczytowo– pompowa 

 Dużą atrakcją była  wizyta w elektrowni szczytowo– pompowej, będącej        

największą w Niemczech i jedną z największych w Europie.  Musicie   przyznać, 

że robi wrażenie :) 

KETTMANNSHAUSEN– wioska energii słonecznej 

Mieliśmy okazję zobaczyć domy zbudowane wg. 

technologii Solar:  ocieplone wełną owczą z 

kolektorami ciepła zamontowanymi na dachach  i 

ścianach, które ogrzewają wodę i powietrze w domu. 
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Przemysław Fatyga, Karol Jakubowski, Artur Kozłowski, Damian Langer, Adrian            

Machura, Bartosz Skuła, Mateusz Turopolski, Maciej Windys, Damian Wódka, Paula   

Zamora i Sebastian Zyss, czyli nasi uczniowie z klasy 3 TL po miesięcznym pobycie          

w Niemczech wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.  Podsumowując, praca w zakładzie    

Berka dała im wiele satysfakcji oraz, co ważne, pozwoliła uzyskać doświadczenie              

w pracy w przemyśle logistycznym.  Choć największą trudność sprawiała początkowo   

komunikacja w  języku niemieckim oraz fachowy język,  jednym z najmilszych              

wspomnień jest właśnie praca w „Berka Logistic” oraz forma spędzania wolnego czasu, 

podczas którego  młodzież chętnie zwiedzała miasto a przede wszystkim piękny zamek   

Wartburg, który był nieopodal. .A gdy brakowało chęci lub siły na poznawanie okolicy, 

umilali sobie czas grając w karty, lub w kręgle.   
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Imię i nazwisko:   Damian Gaca, Patryk Okraska 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka: Suhl 

Nazwa hotelu: Business Vital Hotel 

Stanowisko pracy:  kuchnia, restauracja 

Godziny pracy: 10:00– 14:00, 18:00 - 22:00 

Wykonywane czynności:  przyrządzanie „szwedzkiego  stołu” przygotowywanie potraw  

Atmosfera w pracy:  pracowało się wyśmienicie 

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: kręgielnia, sauna, siłownia, fitness, masaże 

Organizacja czasu wolnego: zwiedzanie miasta, poznawanie nowych kultur, korzystanie z  i sauny 

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?:     nie było czegoś takiego 

Co wspominasz najmilej?: najmilej wspominam rozmowy i żarty z kucharzami oraz czas spędzony 

na kręgielni, ponieważ była naprawdę świetna! 

Suhl to miasto na prawach powiatu w Turyngii w dolinie 

Lasu Turyńskiego, liczy ok. 39,5 tys. mieszkańców, posiada 

450-letnią historię. Turyńska Filharmonia Gotha  jest      

najważniejszym obiektem kultury w mieście. Jest siedzibą 

orkiestry i filharmonii. Włącza się w różnorodne                

wydarzenia kulturalne w mieście: przeglądy tańca, 

wystawy, teatr. Odbywa się tutaj też coroczny festiwal 

kabaretowy. Ciekawą atrakcją jest Muzeum Broni, które 

wyspecjalizowało się w dziedzinie broni palnej. W parku znajduje się ogród 

zoologiczny, w którym można podziwiać nie tylko zwierzęta domowe, ale również 

zwierzęta egzotyczne żyjące w ciepłych krajach n p . 

SUHL 

Eleganckie, przestronne wnętrza i usługi na 

wysokim poziomie tym właśnie charakteryzuje się 

„Business Vital    Hotel”. Odbywają się tutaj 

szkolenia, konferencje i inne imprezy. Hotel 

posiada      nowoczesną siłownię, saunę i bowling.  
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Imię i nazwisko: Aneta Rychlewicz, Karolina 
Kapuśniak 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka: Rudolstadt 

Stanowisko pracy:  kelnerka, pomoc   

Godziny pracy: 10.00– 18.30, 14.00– 22.00  

Wykonywane czynności: obieranie i krojenie warzyw i owoców, czyszczenie sztućców, 
przygotowywanie drinków i potraw, obsługa klientów, dekorowanie sali konsumenckiej na przyjęcia.  

Atmosfera w pracy: jeśli ilość gości była mniejsza a praca lżejsza,  kucharze i szefostwo byli chętni do 
nauki języka polskiego, natomiast przy organizowaniu  imprez obowiązywała większa dyscyplina,  ale 
wciąż panowała  miłą atmosfera.  

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: internet 

Organizacja czasu wolnego:  zwiedzanie miasta i okolic. 

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?: nauka profesjonalnego noszenia naczyń. 

Co wspominasz najmilej?: zwiedzanie, spacery.  

Aneta i Karolina w hotelu Marienturm 

RUDOLSTADT 

   

Z całą pewnością  miejscowość ta jest 

jedną z piękniejszych w Turyngii.    

P o ł o ż o n e  u  p o d n ó ż a  L a s u 

Turyńskiego, nad rzeką Soława 

miasto,            Rudolstadt, wzbudziło 

zachwyt           naszych uczennic, dla  

których jedną z atrakcji było 

zwiedzanie  tamtejszego zamku. 
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Imię i nazwisko: Sylwia Odyjas, Grzegorz Kmieć 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka: 
Frauenwald 

Stanowisko pracy: kucharz, kelner/ka 

Godziny pracy: 10.00– 18.30, 14.00– 22.00  

Wykonywane czynności: obsługa klientów, nakrywanie do 
stołu, przygotowywanie posiłków na kuchni,  obsługa zmywaka.  

Atmosfera w pracy: miła, sympatyczna, nie nerwowa.  

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: sauna, solarium. 

Organizacja czasu wolnego: , zwiedzanie miasta, rozmowy z 
personelem.  

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?: nie 
było czegoś takiego.  

Sylwia i Grzegorz w Waldhotel ‘Rennsteighohe’ 

Frauenwald - miejscowość i gmina          

w Niemczech w Turyngii,  liczy około 

1020   mieszkańców. 

FRAUENWALD 

Pełen wachlarz udogodnień oraz przyjazny    

i troskliwy personel sprawiły, że powrócimy 

do Waldhotel Rennsteighohe  - mówią 

uczniowie.  
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Imię i nazwisko: Michał Trójca,  Piotr Kaczmarzyk 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka: Masserberg 

Stanowisko pracy: kelner 

Godziny pracy: 8 godzin dziennie 

Wykonywane czynności: praca w restauracji hotelowej, obsługa konsumenta,  zaopatrzenie sali 
konsumenckiej , przygotowanie Sali do posiłku 

Atmosfera w pracy: sympatyczna i miła 

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: basen, strzelnica, kręgielnia, fotel do masażu 

Organizacja czasu wolnego: zwiedzanie miasta 

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?: bariera językowa, nowe techniki 
gastronomiczne 

Co wspominasz najmilej?: baseny w Badehaus, współpracowników, bar lotników 

 

Hotel Rennsteig zbudowany na zasadach Bauhaus          

i post-modern, znajduje się na obrzeżach  Lasu       

Turyńskiego Masserberg. Zainspirowany  pracami  

filozofa i pedagoga Hugo Kükelhaus,  

charakteryzuje się dużymi szklanymi ścianami 

lśniącymi w słońcu, wnętrze to włoskie skórzane   

sofy w jasnych kolorach i błyszczący jasny parkiet—

tworzą elegancką atmosferę.  

Michał i Piotr w hotelu Rennsteig 
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Imię i nazwisko: Kamila Wanik, Milena Bednarz 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka:  Arnstadt 

Stanowisko pracy: hotelarz 

Godziny pracy: 6:30– 13:00, 10:00-16:00,  16:00– 22:00. 

Wykonywane czynności: sprzątanie, pomoc na kuchni, przygotowywanie stołów do posiłków.  

Atmosfera w pracy: przeważnie miła i przyjazna. Sporadycznie zdarzały „gorsze dni”.  

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: sauna, solarium, TV. 

Organizacja czasu wolnego: spacery, zwiedzanie miasta. 

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?: język 

Co wspominasz najmilej?: odpoczynek,  restaurację włoską.  

Milena i Kamila w hotelu „Anders” 

Arnstadt 

Nasze uczennice trafiły do miasteczka, 

które jest przede wszystkim  ośrodkiem 

turystycznym, dlatego  zwiedzania   było  

co     niemiara ;) 
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Imię i nazwisko: Dagmara Sobala, Marcela  Szczecina 

Miejscowość, w której odbywała się praktyka: Gotha, Boxberg 

Stanowisko pracy: pomoc kuchenna 

Godziny pracy: 12:00-14:00, 15:00-21:00, 17:00-21:00. 

Wykonywane czynności: pomoc na kuchni, nakrywanie 
do stołu, pomoc w przygotowywaniu posiłków. 

Atmosfera w pracy: dobra, przyjazna, miła, spokojna.  

Dostępne nieodpłatne atrakcje hotelowe: sauna, 
solarium, siłownia.  

Organizacja czasu wolnego: odpoczynek, oglądanie TV, 
spacery po mieście.  

Co sprawiało Tobie największą trudność, kłopot?: 
język 

Co wspominasz najmilej?: okolicę, odpoczynek, spacery, 

atmosferę w pracy i kucharzy. 

Marcela i Dagmara w „Thuringer Waldblick” 

Gotha 

Nasze uczennice odbyły praktykę      
w malowniczej miejscowości Gotha, 
w Turyngii, bogatej w zabytki–    
można tam zobaczyć między innymi 
renesansowy ratusz, zamek z epoki 
baroku oraz zwiedzić liczne muzea 
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Dziękujemy pracodawcom i opiekunom z Niemiec, dzięki którym  
w miłej i  życzliwej atmosferze zdobywaliśmy                                         

nowe doświadczenia zawodowe. 

Praktykanci– uczniowie Zespołu Szkół 
im. Hugona Kołłątaja 

8 grudnia 2010 r.  w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów 

oraz dokumentów Europass wszystkim uczniom, którzy mieli szansę szkolić się                      

w Niemczech. Z tej okazji ówczesny Starosta, Pan Ryszard Mach oraz Pan            

Manfred Meller będący niemieckim partnerem  przybyli do Kołłątaja, by  wręczyć       

naszym uczniom dyplomy. I tak  Pan Starosta wręczył  europejskie dokumenty 

kwalifikacji zawodowych, czyli Europassy,  a Pan Meller,  który nie szczędził        

naszym praktykantom pochwał,  przekazał Certyfikaty.  

WRĘCZENIE EUROPASSÓW  
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Zespół redagujący:  Gacek A., Wizor M., Cudanowska 
J. 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Dwóch klientów w restauracji głośno miesza 
herbatę. Wszyscy na nich patrzą. Dostrzega to 
jeden i lekko speszony mówi do kolegi:  
- Ty... My chyba nie w tę stronę mieszamy... 

W związku z tym, że wydanie specjalne naszej szkolnej gazetki w całości 
poświęcone jest praktykom zagranicznym, postanowiliśmy, że i strona       
z dowcipami powinna nawiązywać do zawodów i prac, jakim musieli  
sprostać nasi uczniowie. Oczywiście tutaj spoglądamy na to                              
z przymrużeniem oka ;).  

- Kelner! Dlaczego wino, które mi pan podał jest takie mętne?! 
- Mętne? Niemożliwe! To pewnie kieliszek jest brudny. 

W restauracji gość zaleca się do kelnerki: 
- Gulasz proszę i dobre słowo na ucho.                  
Po kilku minutach kelnerka przynosi gulasz. 

- A dobre słowo? - pyta gość. 
Kelnerka nachyla się i mówi: 
- Niech pan tego lepiej nie je... 

Trzeba odetchnąć... 

 

 Przychodzi Wania do restauracji i zamawia piwo. Kelnerka przynosi i stawia 
na podstawce. Za jakiś czas Wania zamawia jeszcze jedno. Ponieważ podstawka 
zniknęła to kelnerka przyniosła nowa.  
Przy trzecim piwie kelnerka się wkurzyła i nie przyniosła podstawki. Wania   
pyta zdziwiony : 
- A waflia niet???  


