
ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEĆKOWIE

,,Po doświadcznie do Włoch”
08.07.2018 - 21.07.2018 r.



O co chodzi?

W ramach projektu 40 uczniów naszej szkoły z klas 

technikum  o specjalności: technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik ekonomista i technik informatyk wyjechało na 

dwutygodniowe staże do Włoch.

Każdy uczestnik projektu wziął udział w kursie 

przygotowywującym go do wyjazdu na staż. 

Na kurs złożyły się zajęcia z przygotowania 

pedagogicznego, językowego i kulturowego.



FOTO RELACJA GRUPA II

08.07.2018 - 21.07.2018 r.



08 lipca 2018 – wyjazd z Niećkowa
Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Przed wyjazdem o 6:00 rano młodzież 
z grupy drugiej spotkała się w szkole 
aby dokonać ostatnich formalności 
przed podróżą.

Pan Dyrektor wraz z koordynatorem 
projektu przekazał koszulki projektowe, 
dokumenty potrzebne na czas stażu, 
bilety na samolot oraz kieszonkowe. 

Podróż do Warszawy odbyła się busem.



Niektórzy na lotnisku byli pierwszy raz
Pomimo tego humory dopisywały



W Rzymie z lotniska odebrał nas Włoski kierowca 
i ruszyliśmy autokarem w kierunku pięknej Umbrii



Po przyjeździe zakwaterowaliśmy się w hotelu 
Arca



Pierwszy dzień - 09 Lipca 
Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Po śniadaniu przeszliśmy do 
Villi Redenta. 

Tam Pani Ewa i Pani Beata 
sprawdziły nasz poziom 
komunikacji w języku obcym 
i po krótkiej rozmowie 
przydzieliły nam miejsca 
stażu. 



Do obiadu czas spędziliśmy w parku koło Villi 
Redenta 



Do obiadu czas spędziliśmy w parku koło Villi 
Redenta 



Do obiadu czas spędziliśmy w parku koło Villi 
Redenta



Po obiedzie poszliśmy na spacer ulicami Spoleto



Zamek Rocca  Albornoz



Wjazd schodami na górę od której zaczyna się stare 
miasto



Już na górze w tle Spoleto



Giro dei Condotti – biała droga – ścieżka spacerowa która 
biegnie wzdłuż stromych zboczy Monteluco na wysokości 

440 m



Most Ponte Delle Torri



Fontana del Mascherone



      Katedra    Fontana 
Santa Maria Assunta                del Mercato                



Wędrówka uliczkami Spoleto



Wędrówka uliczkami Spoleto



Czasami się jeździło pod miastem



Łuk triumfalny



Teatr rzymski



Najlepsze lody na świecie - Crispini



Ponowny nocny spacer ulicami Spoleto



Ponowny nocny spacer ulicami Spoleto



Ponowny nocny spacer ulicami Spoleto



Zrobiliśmy mnóstwo km ale była moc i radość 
- cały tydzień chodziliśmy wieczorami na starówkę



N ASTĘPNEGO DNIA 
ROZPOCZĘLIŚMY 

STAŻE

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



RELACJA ZE STAŻY

TECHNIK EKONOMISTA



TOMASZ ŚLESZYŃSKI - Azzurra 
Soc.Coop.Sociale

Kliknij ikonę, aby dodać obrazAzzurra jest organizacją, która 
realizuje cele  solidarności 
społecznej i pomocy rodzinie:

 w zakresie pomocy 
społecznej, społeczno-
medycznej, społeczno-
edukacyjnej

 opieki zdrowotnej, edukacji 
i szkoleń na rzecz osób 
starszych, 
niepełnosprawnych, dzieci i 
dorosłych

  aby zapobiec, zmniejszyć 
i usunąć sytuacjach trzeba, 
ryzyka, marginalizacji 
i społecznego dyskomfortu



TOMASZ ŚLESZYŃSKI - Azzurra Soc.Coop.Sociale 



JAKUB NAGÓRSKI 
- CESVOL Centro Servizi Per il volontariato

Kliknij ikonę, aby dodać obrazCESVOL Perugia 

 to organizacja 
wolontariacka, zajmująca 
się doradztwem dla rodzin 
i emigrantów. 

 Oferuje swoje wsparcie 
w zakresie podstawowym 
i specjalistycznym: 
szkolenia, publikacje, 
porady o charakterze 
administracyjnym.



Kamila Chrostowska, Julia Kozikowska - 
Flaminia Bus

Kliknij ikonę, aby dodać obrazJest to młoda firma, która 
zajmuje się turystyką 
krajową i międzynarodową, 
transportem szkolnym, 
przewozem osób do hoteli i 
na lotniska. Wykwalifikowana 
kadra pracowników oferuje 
obsługę klientów na wysokim 
poziomie.



Kamila Chrostowska, Julia Kozikowska - Flaminia 
Bus



RELACJA ZE STAŻY

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH



Karolina Kraujutowicz - Ristorante Cuore & Sapore

   Ristorante Cuore & Sapore – to 
restauracja, która słynie z 
nowoczesnej kuchni oraz 
wykwintnych potraw. Znajdziemy 
tutaj kuchnię włoską, 
śródziemnomorską, europejską, 
wegetariańską oraz bezglutenową. 
Jest to idealne miejsce do spotkań 
biznesowych oraz rodzinnych



Karolina Kraujutowicz - Ristorante Cuore & Sapore

   



Wioleta Konopka - Osteria dell’Enoteca

Osteria dell’Enoteca znajduje się 
w historycznym centrum Spoleto 
niedaleko Katedry di Santa Maria 
Assunta. 

W restauracji znajdziemy potrawy 
regionalne kuchni umbryjskiej.



Wioleta Konopka - Osteria dell’Enoteca



Konrad Łagodziński - Ristorante Sabatini

Ristorante Sabatini -to prestiżowy 
lokal gastronomiczny położony w 
pięknym, historycznym centrum 
Spoleto. Rangi restauracji dodaje 
eleganckie, wyrafinowane otoczenie, 
uzupełnione pięknym ogrodem. Swoja 
renomę restauracja zawdzięcza 
różnorodnym potrawom, wysoko 
cenionym przez odwiedzających 
gości, którzy są smakoszami kuchni 
włoskiej – śródziemnomorskiej i 
wegetariańskiej.



Konrad Łagodziński - Ristorante Sabatini



RELACJA ZE STAŻY

TECHNIK MECHANIZACJI I AGROTRONIKI



Przedsiębiorstwo rolne Tomasso Coricelli 
znajduje się około 2 km od Spoleto w 

miejscowości Morgnano

Kliknij ikonę, aby dodać obrazDaniel Jaczyński

Paweł Borawski

Grzegorz Rogalski

Kamil Chalamoński

Emil Ostaszewski

Karol Chmielewski

Bartłomiej Bagiński

Mateusz Załuska

Damian Zdanewicz

Karol Kuczyc

Karol Zieliński

Kamil Wasilewski

Jakub Rogowski



Staże w przedsiębiorstwie rolnym Tomasso 
Coricelli

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



Staże w przedsiębiorstwie rolnym Tomasso 
Coricelli

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



Staże w przedsiębiorstwie rolnym Tomasso 
Coricelli

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



Staże w przedsiębiorstwie rolnym Tomasso 
Coricelli

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



ZAJĘCIA 
KULTUROWE 
I SPĘDZANIE 

WOLNEGO CZASU

Kliknij ikonę, aby dodać obraz



Zwiedzanie Zamku na Skale



Zwiedzanie Zamku w Spoleto



Narodowe Muzeum Archeologiczne w 
Spoleto



Cmentarz San Salvatore



Cmentarz San Salvatore



Galeria Sztuki w Spoleto



Muzeum Kostiumów w Spoleto



Dom Rzymski z okresu II wieku naszej 
ery



WYCIECZKA DO RZYMU - Coloseum



WYCIECZKA DO RZYMU - Łuk Konstantyna 
Wielkiego



WYCIECZKA DO RZYMU - PANTEHON



WYCIECZKA DO RZYMU - Fontanny



WYCIECZKA DO RZYMU - Fontanna Di Trevi



WYCIECZKA DO RZYMU - Watykan



WYCIECZKA DO ASYŻU



WYCIECZKA DO ASYŻU



Wspólne wyjścia do restauracji



Wspólne wyjścia do restauracji



Wspólne wyjścia do restauracji



Wspólne wyjścia do restauracji



Spędzanie czasu na miejskim basenie



Spędzanie czasu na basenie w 
gospodarstwie rolnym



Wędrówki w góry



Wędrówki w góry



Wspólna gra w piłkę



Wieczory w pokojach hotelowych



Posiłki 



Uroczysty obiad na zakończenie stażu



Rozdanie certyfikatów



ROZDANIE CERTYFIKATÓW



DZIĘKUJEMY
,,Po doświadcznie do Włoch”

08.07.2018 - 21.07.2018 r.
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