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W tym numerze: 
 
1. Praktyki uczniowskie w ramach projektu 

Erasmus+ (wywiady z uczniami). 
 

2. Co warto przeczytać—uczniowie polecają 
książki. 
 

3. „Nie boję się wyrażać własnego   
M. Kapuśniak. 
 

4. Poezja—prace uczniowskie. 
 

5. Hugorelax—dla znudzonych ciekawostki  
na dziś. 
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              Wrażenia uczniów po odbyciu praktyk w Niemczech  

w ramach programu ERASMUS+ 

 
Już w sumie 30 uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Zawierciu, kształcących się w zawodach technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik logistyk zakończyło praktyki  

zawodowe w Niemczech w ramach projektu „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja 

dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 

(VET) – Erasmus+. 

Praktykanci odbywali 4 tygodniowe praktyki w renomowanych firmach na terenie Turyngii i Hesji:  

w przedsiębiorstwie logistycznym oraz w hotelach *** i ****. Udział w projekcie był bezpłatny.  

Przed wyjazdem na praktykę uczniowie mieli zapewniony szereg kursów i szkoleń. Koszty  

zakwaterowania, wyżywienia, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowego w wysokości 330 euro, programu 

kulturalnego oraz transportu lokalnego w Niemczech pokryto z budżetu projektu. 

A co o praktykach sądzą nasze uczennice i nasi uczniowie? Zapytaliśmy o wrażenia uczniów z każdego 

kierunku kształcenia. 

Angelika Kręcichwast i Kamila Synowiec – klasa III technikum logistycznego: 
Odbywałyśmy praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie logistycznym Storch Ciret GmbH, który mieści się 

w miejscowości Werra, a noclegi i wyżywienie miałyśmy zapewnione w ośrodku  

w Eisenach. Do pracy i z powrotem do Eisenach zawoził nas pracownik firmy Storch Ciret.  

Czego nauczyłyśmy się dzięki praktyce w Niemczech? Na pewno zdobyłyśmy doświadczenie zawodowe  

i poszerzyłyśmy swoje kompetencje. Nabyłyśmy praktykę w komisjonowaniu, etykietowaniu czy  

foliowaniu. Wyjazd zagraniczny był też świetną okazją do podszkolenia języka niemieckiego, zwłaszcza 

zawodowego.  W pracy panowała miła i serdeczna atmosfera, nasz opiekun cierpliwie i w zrozumiały 

 sposób objaśniał nam powierzone zadania. Dzięki uczestnictwu w projekcie stałyśmy się bardziej pewne 

siebie. To był nasz drugi udział w praktykach zagranicznych. Pierwszy raz pojechałyśmy do Schkeuditz  

w ramach programu POWER. Z chęcią pojechałybyśmy na kolejną praktykę do Niemiec. 



Filip Meyer i Mikołaj Dunak – klasa II technikum żywienia  

i usług gastronomicznych: 
Naszą praktykę odbyliśmy w **** hotelu Posthotel w Rotenburgu, gdzie mieliśmy również zapewniony  

nocleg i wyżywienie. Wiążemy swoją przyszłość z zawodem żywieniowca, a dzięki uczestnictwu w projekcie  

zagranicznym i otrzymaniu dokumentów Europass – Mobilność uznawanych we wszystkich krajach UE  

mamy nadzieję na znalezienie lepszej pracy w przyszłości. Praktyka nauczyła nas przede wszystkim  

sumienności, punktualności i samodzielności oraz przyczyniła się do naszego rozwoju zawodowego  

i językowego. 

Izabela Kowal i Kinga Kurek – klasa III technikum hotelarskiego:  
Praktyki były dla nas świetnym doświadczeniem zawodowym. Realizowałyśmy je w **** hotelu Seehotel  

w miejscowości Diemelsee nad pięknym jeziorem. Wykonywałyśmy czynności typowe dla naszego zawodu 

hotelarza, czyli housekeeping i przygotowywanie sal konferencyjnych. Dzięki udziałowi w praktyce  

nauczyłyśmy się kreatywności, samodzielności oraz wiemy, że w przyszłości nie będziemy bać się wyzwań 

zawodowych. Poznałyśmy wspaniałych ludzi, nowe miejsca oraz kulturę Niemiec. Przełamałyśmy barierę 

językową. Nawiązałyśmy kontakt ze środowiskiem z branży hotelowej, a dodatkowo zdobyłyśmy nowe  

i cenne umiejętności praktyczne, dlatego wiemy, że szybko znajdziemy ciekawą pracę po ukończeniu szkoły. 
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Katarzyna Gęsikowska i Karolina Rasztabiga - klasa II technikum żywienia i usług 

gastronomicznych: 
Udział w projekcie był dla nas bardzo ważny. Dzięki niemu mogłyśmy zdobyć nowe umiejętności,  

nauczyłyśmy się wielu nowych rzeczy pod okiem specjalistów. Mogłyśmy obserwować funkcjonowanie  

zagranicznego przedsiębiorstwa. Uczyłyśmy się zawodu w realnych warunkach, poznawałyśmy  

zaawansowane technologie i jeszcze podszkoliłyśmy język. Podczas pracy na kuchni wykonywałyśmy zada-

nia o różnym stopniu trudności, począwszy od obierania warzyw  

i owoców, poprzez smażenie mięs i przygotowywanie bufetu szwedzkiego, a na przygotowywaniu  

regionalnych potraw skończywszy. Rozwinęłyśmy kreatywność, stałyśmy się bardziej odpowiedzialne,  

otwarte na ludzi oraz tolerancyjne. W przyszłości chciałybyśmy pracować w Niemczech.  

Z wypowiedzi uczniów wynika, że warto wziąć udział w praktykach zagranicznych, bo są one  

znakomitą szansą na zdobywanie doświadczeń życiowych oraz na udoskonalenie umiejętności  

zawodowych / językowych w międzynarodowym środowisku. 
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Uczniowie naszej szkoły polecają książki, które ich zdaniem warto 

przeczytać. Może i Wy znajdziecie lekturę dla siebie!!! 

Paulina Palut z kl. II TŻ: 

 

„Książka Katarzyny Michalak pt. 

„Leśna Polana” jest bardo ciekawa, 

ponieważ opowiada o przyjaźni 

trzech dziewczyn, które pomimo 

trudnych chwil w swoim życiu, 

zawsze się wspierają i pomagają 

sobie nawzajem. Pojawia się tu 

również wątek nieszczęśliwej  

miłości. Zachęcam do lektury  

książek tej autorki”. 

Olga Kostrzejowska z kl. II TŻ: 

 

„ Książka Anny Todd pt. „After’ składa się  

z czterech tomów i opowiada o dziewczynie,  

o imieniu Tessa, która wyjeżdża z rodzinnego  

domu na studia. W akademiku poznaje Steph, 

która wyróżnia się z tłumu  ubiorem i stylem 

bycia. Tess zaprzyjaźnia się z nową koleżanką  

i wchodzi w jej środowisko. Tam poznaje  

również chłopaka,  początkowo go nie lubi, ale  

z czasem … Zachęcam do przeczytania książki, 

która ukazuje życie współczesnych  

nastolatków”.  

 

Polecam książkę „Znienawidzony dupek” 

Klaudufki. 

Można ją znaleźć w Internecie. Opowiada 

ona o problemach młodych ludzi, uczniów 

oraz pokazuje jak je rozwiązać.  

Bohaterka zakochuje się w „szkolnej  

gwieździe”, którą okazuje się jej  

znienawidzony kolega z przedszkola.  

Aby dowiedzieć się czy ta dwójka  

przestała się nienawidzić trzeba sięgnąć  

po książkę Klaudufki. Zachęcam . 

 

                      XYZ 
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Nie boję się wyrażać własnego zdania , ponieważ każdy 
ma prawo do wolności słowa . 

 
 Bardzo często spotykam się z dylematem czy warto wyrażać swoje  
zdanie , mimo obawy, że  ktoś nas wyśmieje? Nasze uczucia i myśli są ważne  
i każdy powinien je wyrażać na swój sposób a nie tłumić ich w sobie i ukrywać 
przed innymi .  
Nie powinniśmy się bać wyrażać swojego zdania na dany temat, myśląc , że  
zawsze zostaniemy wyśmiani i poniżeni .  
W życiu na swojej drodze spotykamy ludzi , którzy zgadzają się z naszą opinią,  
ale napotykamy również tych , którzy są innego zdania i nam się sprzeciwiają,  
a niekiedy nawet nas wyśmiewają lub przekonują do swoich racji, jednocześnie 
umniejszając naszą pewność siebie do wyrażenia swojego zdania . Nie musimy,  
a nawet nie powinniśmy podporządkowywać się innym. Trzeba otwarcie mówić  
co nam nie pasuje, nie zmieniać poglądów i nie rezygnować z nich, ponieważ  
są one bardzo ważne w dzisiejszym świecie. 
        Ludzie pewni siebie na pewno z łatwością wyrażają swoje uczucia i nie mają 
z tym problemu , jednak znajdą się i tacy, którzy są skromni i nie zawsze wyrażą 
swoje zdanie w obawie o opinie innych .  
Jest to jednak ważne , ponieważ nawet jeśli mamy obawy, że nasze zdanie na  
dany temat może być złe, powinniśmy je wyrazić.  Uczymy się na błędach i każdy 
je popełnia, nie zależnie od wieku . Nikt nie jest idealny i perfekcyjny .  
        Mówienie „nie” w chwili, gdy wszyscy spodziewają się usłyszeć „tak”, nie jest  
aktem zdrady. Tak naprawdę wyrażenie własnego zdania pomaga najczęściej 
wzmocnić pozycję w relacjach z innymi ludźmi . 
 

Przemyślenia Magdaleny Kapuśniak  
 
 

Nasz głos  
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„Malarz własnego losu” - Wiktoria Przybyła 

 

„ Metalowy pędzel sunie po płótnie 

Dziwnie bladym, miękkim 

Żeby było płótnem  

Wprawiony zaś w ruch 

Dłonią drżącą, której 

Palce muskają skórę 

Śledzą kształty malunków 

Linii niczym rany 

Broczących szkarłatem upojnym 

Ścierają farbę 

Wspomnienia lat minionych 

Czerwoną furię 

Smutek w błękit odziany 

I jadeit strojny 

Zawiścią niźli klejnotem przybrany 

Nękają koszmarem 

W dzień powszedni, nocą 

Zawsze, dopóki nie nadejdzie kres 

Ciało martwe padnie 

Obumrze istota 

Pozostaną tylko 

Te malunki 

Permanentna boleść zwykłego człowieka” 
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Dla znudzonych – ciekawostki na dziś 

1. Potrzeba ponad 60 tysięcy lat, aby obejrzeć wszystkie filmiki  

zamieszczone obecnie na Youtube.  

 

 

2. Dwie trzecie populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. 

 

 

 

4. Howard Hughes – amerykański miliarder i konstruktor lotniczy kupił  

kasyno tylko po to, by usunąć z niego neon, który widział ze swojego okna.  

 

 

 

5. Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej niż jeden rok na Wenus.  

 

Numer redagowali: uczniowie klasy II TŻ , J. Sobieraj. 

 

CZEKAMY  NA  WASZE  UWAGI  I  PROPOZYCJE : 

gazetkakollataj@gmail.com 


