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MART YNA

• Staż zagraniczny w Saragossie to dla mnie niesamowite 
przeżycie. Dał mi on możliwość spędzenia po raz pierwszy 
czasu za granicą i to aż przez miesiąc. W pracy nauczyłam 
się przede wszystkim dostosowywania się do nowej 
sytuacji, szczególnie, że pracowałam sama. Cieszy mnie 
także, że miałam szansę zobaczyć jaka jest kultura pracy w 
innym kraju. Poznałam także wiele wspaniałych osób, 
których będzie mi brakować po powrocie do Polski. 
Nauczyłam się także lepiej posługiwać językiem angielskim 
w praktyce, a także poznałam sporo nowych hiszpańskich 
słów. Saragossa jest przepięknym miastem do którego na 
pewno będę chciała wrócić jeżeli będę miała taką okazję. 
Ten wyjazd będę wspominać bardzo długo.



WIKTORIA
• Miałam okazję uczestniczyć w miesięcznym stażu zagranicznym, 

odbywającym się w Saragossie. Na tym wyjeździe nauczyłam się wielu 
nowych rzeczy. Podszkoliłam swój język angielski i nauczyłam się 
podstaw hiszpańskiego. Poznałam wiele nowych osób z którymi miałam 
przyjemność pracować podczas całego naszego pobytu w tym 
miejscu. W pracy nauczyłam się wielu rzeczy takich jak obsługiwanie 
maszyn, z których nigdy wcześniej nie korzystałam oraz przygotowanie 
różnorodnych posiłków. Plusem tego wyjazdu jest również to, że miałam 
okazje poznać kulturę jaka panuje w tym kraju. Oprócz tego, że 
zwiedziłam piękne miasto w którym się zatrzymaliśmy, mogłam również 
spędzić miło czas na łonie natury, wśród wodospadów, podczas naszej 
wycieczki. Ten wyjazd bardzo mnie usamodzielnił, stałam się bardziej 
komunikatywna oraz nauczyłam się jak radzić sobie stresowych i 
nowych dla mnie sytuacjach. Uważam, że każdemu mogę polecić 
wzięcie udziału w takim projekcie, ponieważ jest to niesamowite 
przeżycie, które wszyscy powinni kiedyś doświadczyć, tym bardziej, że 
wyjazd jest całkowicie darmowy.



JULITA

• Jestem szczęśliwa, że otrzymałam taką szansę jaką 
jest wyjazd na miesiąc do Hiszpanii. Na wyjeździe 
nauczyłam się przede wszystkim samodzielności, 
nabrałam więcej pewności siebie, stałam się bardziej 
otwarta do ludzi oraz nauczyłam radzić sobie w 
stresowych sytuacjach (co nie było łatwe) Poznałam 
wspaniałych ludzi, podszkoliłam swój język angielski 
oraz nauczyłam się kilka słówek po hiszpańsku. 
Miałam okazje spróbować wiele potraw hiszpańskich. 
W wolnym czasie zwiedzałam Zaragoze. Jest to 
przepiękne miasto pełne zabytków i historii. Mimo 
wielu obaw związanych z wyjazdem jestem szczęśliwa 
i wdzięczna za daną mi szansę. Polecam każdemu, 
przeżycie niesamowite.



DANIEL

• Od czego by tu zacząć. Zaragoza to bardzo piękne miasto nie można 
powiedzieć o nim złego słowa. Zabytki są piękne , ludzie są bardzo otwarci, 
uprzejmi oraz mili. Jeśli chodzi o pracę to jest mega atmosfera, aż chce się 
pracować. Pracownicy są bardzo sympatyczni. Wycieczka nad wodospady 
była przepiękna, najchętniej bym pojechał tam drugi raz. Jestem mega 
wdzięczny szkole za to, że mogłem pojechać na takie praktyki i wiem na 
pewno, że jeszcze wrócę do tego kraju.



OLA

• Staż zagraniczny w Saragossie była to dla mnie niezapomniana przygoda, 
którą będę wspominała bardzo dobrze. Poznałam ciekawych ludzi, 
odkryłam kulturę hiszpańską oraz nabyłam nowych umiejętności dzięki 
mojej pracy. Hiszpania ma świetną atmosferę dla której zostałabym tutaj 
na dłużej. Miałam możliwość podszkolenia swojego języka angielskiego. 
Jakbym miała możliwość skorzystania po raz drugi w zagranicznych 
praktykach bez zastanowienia skorzystałabym z kolejnej okazji.



NATALIA

• Generalnie cały pobyt bardzo mi się podobał. 
Praca była bardzo przyjemna i lekka. Wspaniali 
ludzie, bardzo mnie zaskoczyła ich otwartość. 
Bardzo podobała mi się wycieczka nad 
wodospady. Zaragoza jest cudownym miejscem, 
widoki, zabytki prześliczne. Jestem bardzo 
wdzięczna za to że miałam szanse zwiedzić to 
miasto i zostać tu na miesiąc.



MAGDA

• Praktyki zagraniczne w Hiszpanii to prawdopodobnie najlepszy wybór jaki 
dokonałam w moim życiu. Wyjazd ten pozwolił mi poznać nową kulturę i 
mentalność. Podszkoliłam swój język angielski ale i również nauczyłam się 
podstaw hiszpańskiego. Zobaczyłam wiele pięknych miejsc w Zaragozie i 
poza nią, pobyt ten umożliwił mi zobaczenie jak wygląda życie w innym 
kraju i jak funkcjonują w nim ludzie.



ESTERA
• Staż zagraniczny w Hiszpanii to była jedna z lepszych 

decyzji w moim życiu. Dzięki temu że zyskałam taką 
szansę mogłam odnaleźć swoje mocne strony i teraz już 
wiem ze sobie potrafię poradzić nawet w trudnych 
sytuacjach. Stałam się bardziej otwarta do ludzi i 
podszkoliłam swój język angielski oraz nauczyłam się 
podstaw języka hiszpańskiego. W pracy odkryłam wiele 
nowych technik oraz nowe smaki. Bardzo chętnie 
chodziłam na praktyki ponieważ miałam tam świetnych 
ludzi z którymi się czułam szczęśliwa. Odkryłam inną 
kulturę i zobaczyłam jak to jest żyć za granicą. Miło 
spędziłam czas w gronie znajomych oraz poznałam nowe 
ciekawe osoby. Zwiedziłam piękne miejsca a przykładem 
są wodospady które zrobiły na mnie duże wrażenie. 
Osobiście każdemu polecam taką przygodę, przeżycie 
niesamowite.



MICHAŁ

• Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Zaragoza jest pięknym 
miastem z dużą ilością ciekawych miejsc i zabytków. W pracy poznałem 
wiele wspaniałych osób, nauczyłem się wielu nowych rzeczy oraz 
podszkoliłem swoje umiejętności z języka angielskiego. Chętnie zostałbym 
tutaj na dłużej. Każdemu polecam skorzystać z okazji wyjazdu na praktyki 
zagraniczne.


