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Cel i zakres projektu 
 
 
 
 
 

Główny cel projektu to rozwój oferty edukacyjnej 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

im. św. Jana Pawła II w Łapanowie  
poprzez wdrożenie zagranicznych praktyk zawodowych 

oraz rozwój kompetencji językowych, zawodowych  
i interpersonalnych 23 uczniów. 

 



Cele szczegółowe 

 
 
 
 
 
 
 

• zwiększenie kompetencji zawodowych i interpersonalnych 

• poszerzenie świadomości międzykulturowej 
• zapoznanie z europejskimi standardami pracy  

oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi 
• zwiększenie jakości kształcenia CKZiU w Łapanowie  
• podniesienie kompetencji organizacyjnych, językowych  

i kulturowych wśród pracowników placówki 



Informacje dotyczące praktyk 
 
 
 
 
  

 

 
• czas trwania stażu: 25.05.2019-22.06.2019 

• miejsce odbywania stażu: Bolonia 

• szkolny koordynator projektu: Roman Matus 
• opiekunowie włoscy: Paulina Walacik, Agata Myszkowska,  

Camilla Pedroni 
• opiekunowie wyjeżdżający z młodzieżą:  
      - Roman Matus, Paweł Kocioł /25.05–08.06.2019/ 
      - Barbara Radzięta, Ewa Lorent /09.06–22.06.2019/ 
• udział w projekcie jest bezpłatny /zakwaterowanie, wyżywienie, transport do 

Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki 
oraz ubrania robocze i rozmówki polsko-włoskie sfinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+/ 



Uczestnicy projektu 
 
 
 
 
  

 
 
 

W ramach projektu zrekrutowano uczniów kształcących się  
w zawodach: 
 
• technik logistyk 

• technik organizacji reklamy 

• technik rolnik 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 



Uczestnicy projektu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Technik logistyk 

 
Gabriel Zając 

Natalia Kącka  
Justyna Stańdo  
Mariusz Kazek 

Grzegorz Wlazło 

Kamil Leśniak 

Jakub Młyński 
Weronika Wrona 

Urszula Konopka 

Joanna Daniel 

Technik  
żywienia i usług 
gastronomicznych 
 
Sylwia Giza 

Wiktoria Gacek 

Weronika Kurzeja 

Zuzanna Janus 
Gabriela Stalmach 

Kinga Wawszczyk 

Natalia Augustynek 

Technik  
organizacji  reklamy 
 
Marzena Kurzeja 

Weronika Kapera 

Natalia Karcz 

Technik rolnik 
 
 
Jakub Tabor 
Krzysztof Wojtas 
Wojciech Goryl 



Przygotowanie do wyjazdu 

 
2 marca 2019 roku rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do wyjazdu w ramach 
programu Erasmus+ „Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery”.  
W zajęciach uczestniczyła grupa 23 zakwalifikowanych uczestników wyjazdu oraz 
grupa uczniów z listy rezerwowej. Przygotowania obejmowały zajęcia językowe  
z języka angielskiego i włoskiego, w trakcie których uczestnicy zapoznali się  
ze słownictwem branżowym oraz związanym z komunikacją w życiu codziennym. 
Zajęcia były realizowane w trzech grupach uczniowskich w zawodach technik 
logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy 
oraz technik rolnik. 

 
Uczniowie wzięli także udział w zajęciach ze wsparcia pedagogicznego, których 
celem było zapoznanie z dokumentem Europass-CV, zasadami savoir-vivre  
oraz przygotowanie do zagranicznego pobytu i podniesienie motywacji 
m.in. wzmocnienie odporności na stres, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 
adaptacja w nowym międzynarodowym środowisku, radzenie sobie z rozłąką  
z rodziną. Dla młodzieży przeprowadzone zostały również zajęcia ze wsparcia 
kulturowego w trakcie których uczestnicy zapoznani zostali z normami 

kulturowymi panującymi we Włoszech, tradycją, obyczajami. 



Przygotowanie do wyjazdu 



25 maja 2019 roku grupa 23 uczniów CKZiU w Łapanowie wyruszyła 
do Włoch.  
 
Młodzież kształcąca się w zawodach: technik logistyk, technik rolnik, 
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji 
reklamy przebywała do 22 czerwca 2019 roku na stażach 
zagranicznych w Bolonii.  
 
Wyjazd zorganizowany został w związku z realizacją projektu  
„Włoska mobilność – fundamentem europejskiej kariery”,  
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  
Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.  
 
Partnerem naszej szkoły jest YouNet z siedzibą w Bolonii. 

Wyjazd z Łapanowa 



Wyjazd z Łapanowa 



Wyjazd z Łapanowa 



Przyjazd do Bolonii 

 
 
 
 
 



Zwiedzanie Bolonii nocą 

W dniu przyjazdu, zaraz po naszym pierwszym wspólnym posiłku, czyli oczywiście 
włoskiej specjalności – pizzy, cała nasza 25 osobowa grupa wybrała się do centrum 
Bolonii na pierwsze wieczorne spotkanie z jakże malowniczym i urokliwym miastem. 
To bez wątpienia dopiero krótki, ale niesamowicie przyjemny początek naszej 
przygody z tym i z innymi pięknymi włoskimi miastami. Oprócz doświadczeń 
związanych z wykonywaniem zadań stażowych, doskonaleniem umiejętności 
komunikacji w języku angielskim czy włoskim, mamy nadzieję, że będzie to również 
wspaniała okazja poznania i ugruntowania naszej wiedzy na temat ogromnego 
wkładu tego rejonu w rozwój kultury i nauki całej Europy. 



Zwiedzanie Bolonii nocą 

 
 
 



Najwyższy szczyt Bolonii zdobyty! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugiego dnia pobytu weszliśmy na wieżę Asinelli (100m wysokości), która wspólnie  
z usytuowaną obok niej Garisenda tworzą parę obecnie najbardziej rozpoznawalnych wież  
w Bolonii. W średniowieczu w mieście było (według różnych źródeł) od 180 do 200 wież,  
z których współcześnie zachowało się około dwudziestu. Dlatego też Bolonię nazywa się często 
średniowiecznym Nowy Yorkiem. 



Najwyższy szczyt Bolonii zdobyty! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Najwyższy szczyt Bolonii zdobyty! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pierwsze wrażenia 

 
 
26 i 27 maja, uczniowie zostali zapoznani z planem miasta, otrzymali bilety  
wraz z informacjami jak dojechać do miejsc odbywania staży. Po spotkaniu  
z polskojęzyczną opiekunką, przyszedł czas na spotkanie z opiekunką 
anglojęzyczną, która była odpowiedzialna za kontakt z pracodawcami i realizację 
staży uczniowskich. 

 
Następnie miały miejsce spotkania organizacyjne w firmach, do których zostali 
skierowani nasi uczniowie. Dostarczyły one młodzieży wielu ciekawych 
doświadczeń jak np. pierwsze rozmowy w języku angielskim, czy też włoskim.  
Te pierwsze wrażenia były bardzo ciekawe, a wszystkim dopisywały świetne 
nastroje. 



Praktyki gastronomia 

Weronika Kurzeja i Kinga Wawszczyk:  
„Pracujemy w restauracji nieopodal naszego zakwaterowania. 
Aby tam dotrzeć potrzebujemy zaledwie kilku minut. Głównie 
zajmujemy się krojeniem kalmarów, obieraniem krewetek, 
oczyszczaniem małż, patroszeniem ryb i krojeniem warzyw.  
Po wykonanych czynnościach naszym zadaniem jest 
uporządkowanie stanowiska pracy.  
W Polsce owoce morza są mało popularne. Zagraniczne  
praktyki dały nam możliwość nauczenia się przygotowywania  
ich do spożycia”. 



Praktyki gastronomia 

 
Sylwia Giza: „Pracuję w cukierni w centrum Bolonii. Dekoruję 
lukrem, czekoladą oraz cukrem pudrem ciasteczka, babeczki, 
tarty, torty, drożdżówki, muffinki itp. Przygotowuję i piekę  
rogaliki, kruche ciasteczka, drożdżówki. Robię kanapeczki,  
a wszystko, co przygotuję układam na specjalnych paterach 
tak, aby estetycznie i smakowicie wyglądało. Poznaję nowe 
techniki, receptury i przepisy oraz obsługę specjalistycznych 
sprzętów cukierniczych. Po wykonanej czynności 
systematycznie porządkuję swoje stanowisko pracy”. 



Praktyki gastronomia 

 
Gabriela Stalmach i Zuzanna Janus: 
„Przygotowujemy bar do otwarcia 
restauracji. Nalewamy wino białe  
i czerwone, wodę gazowaną i niegazowaną. 
Uzupełniamy miseczki z parmezanem.  
Po otwarciu restauracji przyjmujemy 
zamówienia, robimy kawy. W międzyczasie 
sprzątamy, wkładamy naczynia do zmywarki 
i polerujemy szkło”. 



Praktyki logistycy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natalia Kącka i Mariusz Kazek: „Nasza praktyka polega na realizacji zamówień. Czekamy  
na zamówienie, podpisujemy się na nim, wpisujemy jego numer do czytnika i otrzymujemy 
informację, gdzie znajduje się dany towar. Odnajdujemy dany towar, następnie skanujemy  
kod kreskowy i sprawdzamy czy wszystko się zgadza. Jeśli tak to czynność powtarzamy  
aż do momentu, kiedy zgromadzimy wszystkie produkty. Następnie przygotowujemy  
kartonowe opakowanie, w którym umieszczamy towary, przyklejamy na nim dane  
odbiorcy i odstawiamy do sektora podanego w dokumentach firmy kurierskiej”. 



Praktyki logistycy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Urszula Konopka i Weronika Wrona: „Nasza praca polega na sprawdzaniu dat 
ważności na wszelkiego typu produktach, a następnie układaniu ich na półkach oraz 
regałach. Przy układaniu towarów musimy zwracać uwagę na kody kreskowe, które 
widnieją na metkach. Muszą się one zgadzać z kodem na produkcie”. 



Praktyki logistycy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Justyna Stańdo i Grzegorz Wlazło: „Zajmujemy się sortowaniem towaru 
(odzieży), który wkładamy do opakowań i składujemy w magazynie.  
Przyjęty towar rozpakowujemy i dzielimy na odpowiednie kategorie według 
kodów, a następnie odszukujemy wyznaczone do składowania miejsce  
w magazynie". 



Praktyki reklama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weronika Kapera, Marzena Kurzeja i Natalia Karcz: „Pracujemy 10 min autobusem od naszego hotelu  
w Firmie IFOM, która organizuje wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. Na starcie otrzymałyśmy 
tutaj pełną gamę programów potrzebnych do obróbki zdjęć, filmów, a także grafiki. Naszym pierwszym 
zadaniem było zapoznanie się z Programem Adobe Premiere Pro CS6, dzięki któremu przez następne dni 
mogłyśmy składać filmiki ze zdjęć oraz fragmentów video. Gdy już nabrałyśmy wprawy zaczęłyśmy takie 
filmiki tworzyć samodzielnie i wstawiać do nich dźwięk. Naszym kolejnym zadaniem było stworzenie 
wizytówek dla firmy YOUNET w wybranym przez nas programie.  
W kolejnych dniach naszego stażu zapoznałyśmy się z platformą Weebly. Celem tego miało być 
stworzenie własnej strony internetowej dotyczącej wybranego przez nas polskiego bądź włoskiego 
miasta (opisanie jego historii, miejsc wartych odwiedzenia itp.). Następnie wykonałyśmy słownik polsko 
- angielsko - włoski z podstawowymi zwrotami oraz słownictwem związanym z naszym kierunkiem 
kształcenia. Kolejny etap to praca w programie Photoshop. Na wstępie dostałyśmy od naszej przełożonej 
film instruktażowy, który w prosty sposób prezentował wykonanie plakatu w Photoshopie. Po obejrzeniu 
go próbowałyśmy stworzyć taki sam plakat jak w tutorialu.  Gdy  nam się to udało przygotowałyśmy 
plakat promujący praktyki. W ostatnich dniach naszego stażu skupiłyśmy się na tworzeniu strony 
dotyczącej praktyk w Bolonii. Początkowo miała ona dotyczyć wyłącznie naszego stażu, jednak 
stwierdziłyśmy, że fajnie byłoby umieścić tam informacje o pozostałych kierunkach kształcenia, pobycie 
tutaj oraz o wycieczkach, jakie odbyliśmy”. 



Praktyki rolnicy 

Krzysztof Wojtas: „Pracuję 14 km od naszego 
miejsca zakwaterowania na gospodarstwie 
prowadzonym przez mamę i jej córkę. 
Codziennie rano daję paszę zwierzętom, takim 
jak kury, barany, kozy, owce a nawet „uparte 
osły”. Ponadto czyszczę i dezynfekuję 
pomieszczenia inwentarskie. Pielęgnuję teren 
wokół gospodarstwa, m.in.: kosząc trawy  
i nawadniając rośliny ozdobne. Pracuję także 
przy zbiorach czereśni. Zajmuję się również 
pracą przy zbiorach siana, przewożąc 
traktorem bele, a następnie kładąc je na 
palety. Moim zadaniem jest również zbiór 
plonów ze sporego ogródka. Niedawno 
zajmowałem się przygotowaniem ziemi  
w polu pod kolejne uprawy”. 



Praktyki rolnicy 

 
 
 
Jakub Tabor i Wojciech Goryl: „Pracujemy  
w gospodarstwie znajdującym się 10 km od naszego 
miejsca zakwaterowania. Gospodarstwo to nosi 
nazwę „Il Biricoccolo” i zajmuje się ekologiczną 
uprawą warzyw, owoców oraz starożytnych zbóż. 
Wszystkie produkty wytwarzane w gospodarstwie 
trafiają bezpośrednio do klienta. Prace, które mamy za 
zadanie wykonywać to głównie zbiór warzyw  
i owoców oraz przygotowanie ich do sprzedaży. 
Zajmujemy się również pielęgnacją roślin. 
Przygotowujemy także miejsca, gdzie będą siane  
i sadzone nowe rośliny, budując tunele, systemy 
nawadniające oraz uprawiając glebę”. 



Wizyta monitorująca 



Wizyta monitorująca 



Wizyta monitorująca 



Wenecja 

 

 

 

 
W pierwszą sobotę naszego pobytu na stażach w Bolonii, w ramach wsparcia 
kulturowego, zwiedzaliśmy przepiękna i gorącą Florencję. W podróż wyruszyliśmy 
„wczesnym ranem” jak na sobotę, ciekawi tego co będzie nam dane zobaczyć  
w tym mieście. Około dwugodzinna podróż pociągiem była okazją do 
dokończenia szybko przerwanego snu. Po krótkim spacerze z dworca kolejowego 
do centrum miasta, naszym oczom i obiektywom ukazała się wizytówka miasta 
czyli Katedra Santa Maria del Fiore z jej przepiękną marmurową fasadą, wielkim 
baptysterium oraz kopułą i dzwonnicą. Zanim udaliśmy się w południe na obiad 
mieliśmy jeszcze chwilę czasu na indywidualne podziwianie miasta i wędrowanie 
z tłumem turystów odwiedzających to miejsce. 
 
Po obiedzie wybraliśmy się na zwiedzanie z panią przewodnik, która pokazała 
nam najważniejsze budowle i zabytki oraz w ciekawy sposób przybliżyła historię 
miasta, które swój największy rozkwit przeżyło w czasie gdy było stolicą 
Zjednoczonych Włoch. 

Florencja 
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Florencja  

 

 

 

 

 



Florencja  

 

 

 

 

 



Florencja  

 

 

 

 

 



Rimini 

 
2 i 15 czerwca odwiedziliśmy Rimini – jedno z najpopularniejszych miast 
turystyczno-wypoczynkowych nad północnym Adriatykiem.  
 
W latach siedemdziesiątych XX wieku powstało tutaj najwięcej hoteli  
i apartamentowców ciągnących się kilometrami wzdłuż plaż. Miasto 
szczególnie w okresie wakacji tętni życiem dzięki licznie przybywającym  
tu turystom z całego świata.  
 
W ramach niedzielnego wypoczynku wykorzystaliśmy piękną pogodę 
zażywając kąpieli morskich i słonecznych do późnych godzin popołudniowych. 
Dopisywały nam humory, nie brakowało pomysłów i energii na wykonywanie 
wodnych akrobacji.  

 
Zobaczcie sami… 



Rimini 



Rimini 



Rimini 



Florencja 

8 czerwca 2019 roku zwiedziliśmy Wenecję, która w latach 726-1797 była stolicą 
niezależnej Republiki Weneckiej oraz stanowiła jedną z morskich i handlowych potęg 
Morza Śródziemnego. Miasto położone jest na bagnistych wyspach Morza 
Adriatyckiego, a wokół niego znajduje się Laguna Wenecka wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W czasie całodniowej wycieczki na własne oczy 
mogliśmy podziwiać liczne zabytki miasta, które w większości pochodzą z czasu 
największego rozkwitu Republiki przypadającego na okres od XIII do XVI wieku. 
Transport w Wenecji odbywa się głównie drogą wodną lub pieszo. Najpopularniejszy 
środek lokomocji to vaporetto czyli tramwaj wodny, którym mieliśmy możliwość 
przemieszczać się wzdłuż Canal Grande. 
 

Wędrując klimatycznymi uliczkami podziwialiśmy zabytki: Bazylikę św. Marka  
z zachwycającymi freskami i mozaikami, najwyższą budowlę, a zarazem symbol 
Wenecji – Dzwonnicę św. Marka, Pałac Dożów o niezwykle kunsztownej i bogatej 
oprawie rzeźbiarskiej, Bibliotekę św. Marka, Most Westchnień, Wieżę zegarową, Pałac 
Ca’ d’Oro – „Złoty Dom”, będący gotycką, asymetryczną budowlą z delikatnymi 
maswerkami zdobiącymi trzykondygnacyjną loggię i wiele innych. 
 

Zwieńczeniem naszej wyprawy było wspólne zdjęcie – oczywiście na Placu św. Marka, 
patrona miasta. 

 

Wenecja 
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Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z takimi kibicami zwycięstwo było gwarantowane! Polska wygrała z Włochami 1:0! 
 
Stadion: Stadio Renato Dall’Ara, Bolonia. 
 
Wstęp na mecz kosztował zaledwie 3 euro a dostarczył nam mnóstwo pozytywnych 
emocji, które odczuli nie tylko fani piłki nożnej.  



Notte in Borgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 czerwca 2019 roku w dzielnicy naszego zamieszkania – Borgo Panigale odbywała się 
coroczna impreza regionalna „Noc w Borgo”, która przyciągnęła tysiące mieszkańców  
i turystów. Na zamkniętych czasowo dla ruchu kołowego ulicach dzielnicy znajdowały 
się stoiska wielu stowarzyszeń i rzemieślników oraz stragany z różnorodnymi 
produktami lokalnymi. Wspomnienia smaków, zapachów i atmosfery panującej  
w regionalnej włoskiej kuchni na długo pozostaną w naszej pamięci. Do późnych 
godzin nocnych trwała wspaniała zabawa, której towarzyszyły liczne pokazy, koncerty 
muzyczne, gry i zabawy, uwieńczone pokazem sztucznych ogni. 



Gra miejska 

10 czerwca 2019 roku uczestniczyliśmy w grze miejskiej przygotowanej przez 
instytucję partnerską – firmę Younet. Pracując w kilkuosobowych grupach 
musieliśmy wykonać 11 zadań o różnym stopniu trudności. Celem rywalizacji było 
poznanie Bolonii i sprawdzenie swoich umiejętności językowych w komunikacji  
z mieszkańcami miasta. Na wykonanie zadań mieliśmy zaledwie jedną godzinę 
więc presja czasu była duża. Realizacja poszczególnych punktów gry nie była łatwa 
zatem aby nie tracić czasu, po ich uważnym przeczytaniu ruszyliśmy w miasto.  
W zależności od stopnia trudności zadania były różnie punktowane. Te, polegające 
na szukaniu zabytków, które najbardziej nam przypadły do gustu były punktowane 
najmniej. Najwięcej kłopotów przysporzyły nam zadania polegające  
na rozmowach z mieszkańcami miasta, ponieważ nie wszyscy chcieli wziąć udział  
w naszej zabawie. Gra dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń, radości  
z poznawania nowych miejsc i odkrywania tajemnic Bolonii.  



Gra miejska 
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Powrót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 22 czerwca młodzież wraz z opiekunami:  
panią Barbarą Radziętą i panią Ewą Lorent wróciła do kraju.  


