
WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW STAŻU W BRADZE    - PAŹDZIERNIK 2021 

Nazywam się Martyna Znajdek i mam 19 lat. Jestem uczennicą klasy 4 w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Pile na kierunku Technik Hotelarstwa. We wrześniu 2021 roku 

miałam okazję uczestniczyć w stażu w Bradze w Portugalii. Wyjechaliśmy grupą na 3 

tygodnie. Wyjazd wspominam bardzo dobrze. Pracowałam ze wspaniałymi ludźmi. 

Zwiedziłam kilka miast oraz kilka zabytków. Pobyt tam wiele mnie nauczył. Bardzo 

lubię wracać do tego wspomnieniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Gryka, jestem uczennicą 4 klasy technikum w 

Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile na kierunku Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych. We wrześniu wyjechałam na staż do Portugalskiej Bragi na 3 

tygodnie. Staż wspominam bardzo dobrze, zwiedziliśmy wiele miast, zobaczyliśmy 

ogromną ilość zabytków. Praca tam była cudownym doświadczeniem i na pewno 

zapamiętam to na długo. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy. Staż w Portugalii jest 

jednym z moich najlepszych wspomnień. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Portugalii pozwolił mi poznać lepiej zagraniczną kuchnie, oraz poprawić 

swoje umiejętności pracy w restauracji. Wycieczki dały mi możliwość poznać kraj i 

jego kulturę. Restauracja, w której odbywałem staż była jedną z lepszych w jakich 

pracowałem, a dania były przepyszne. 

 

 

 

 

 

 

-Bartek Ścigała, IV B 



Nazywam się Martyna Bilon. Mam 18 lat. Uczęszczam do Zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Pile na kierunku kucharz. Będąc na stażu w Portugalii zyskałam wiele doświadczeń, 

które wykorzystam w przyszłości. Przez pobyt w tym miejscu polubiłam ich smaczną 

kuchnię. 

Zwiedziłam wiele przepięknych miejsc oraz spełniłam marzenie  pływania w oceanie 

atlantyckim. 

Bardzo polecam branie udziału w projektach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzytygodniowy staż w Portugalii pozostanie dla mnie najlepszym wspomnieniem. 

Zasmakowałam nowych dań i mimo to, że nie wszystkie przypadły mi do gustu, stały 

się ciekawym doświadczeniem. Oprócz umiejętności zawodowych podszkoliłam także swój 

język angielski w praktyce. Poznałam cudownych ludzi zarówno w zakładzie w którym 

pracowałam podczas stażu jak i ze szkoły. Do końca życia będę pamiętać swój 

pierwszy lot samolotem, pokonywanie lęku wysokości podczas przejażdżki kolejką 

linową nad miastem oraz rejs po rzece Duero w Porto i zapierające dech w piersiach 

widoki. Wspomnienia z Portugalii zawsze będą mieć specjalne miejsce w moim sercu. 

           

 

 

 

 

- Martyna Dubicka, IIIGB 

Staż w Portugalii jest pięknym wspomnieniem. Nabyłam dzięki niemu dużo nowego 

doświadczenia w mojej branży. Staż w hostelu, jak i sam pobyt w Portugalii pomógł 

mi doszlifować mój angielski. Poznałam przyjaciół, z którymi spędziłam świetnie 

czas. Zwiedziłam przepiękne miasta. Najbardziej podobało mi się w Porto. Może uda 

mi się w przyszłości odwiedzić jeszcze raz Portugalię. 

 

 

 

- Kasia Szafran, IV H 

 

 

 



Dzięki stażu w Portugali miałam okazję pierwszy raz polecieć samolotem, co było dla 

mnie niesamowitym przeżyciem. Zwiedziłam wiele przepięknych miast, których nigdy 

nie widziałam. Porto podobało mi się chyba najbardziej, ale inne miasta też były 

cudowne. Poznałam wiele wspaniałych ludzi jak i tych ze szkoły, z którymi za bardzo 

nie miałam okazji rozmawiać, jak i tych w hotelu czy pracowników restauracji w 

której odbywałam staż. Spędziłam dzień opalając się na plaży i kąpiąc w Oceanie 

Atlantyckim. Jedzenie też było ciekawe, pierwszy raz jadłam ośmiornicę, kalmara, 

mule i inne owoce morza i bardzo mi smakowały. To był naprawdę udany wyjazd. 

        - Weronika Biernacka,IIIga 

 

 

 

 

 

 

Braga była ślicznym miastem, lecz najbardziej podobało mi się Porto. Przepływ 

statkiem rzeką Duero, która rozdziela dwa miasta. Świetnie się bawiłam szczególnie, 

że były to moje osiemnaste urodziny. Poznałam wspaniałych ludzi z którymi nadal 

utrzymuje kontakt. Zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc np. Lizbonę i Fatimę. Staż 

był świetnym doświadczeniem.  

         - Weronika Dreszler, 3gc 

 

 

 

 

 

 

Jestem Nikodem Czyż. Uczę się w Zespole Szkół Gastronomicznych 

w Pile, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.  

Ósmego września wylecieliśmy do Portugalii na staż. 

Przydzielono mnie do świetnego zakładu, w którym pracują 

bardzo mili ludzie. Praca jest przyjemna, w związku z czym 

bardzo chętnie do niej chodzę. W wolnym czasie jeździmy na 

wycieczki do pięknych miast w całej Portugalii. Zwiedziliśmy 

między innymi Lizbonę, Porto i Bragę. Myślę, że jest to bardzo 

ciekawy, wartościowy i godny polecenia wyjazd. 

 

 

 

 

 

 



Jestem Agnieszka Bąk. Uczę się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile. Na początku września wylecieliśmy do 

Portugalii na staż. Trafiłam do bardzo dobrego zakładu i poznałam wielu świetnych 

ludzi. W czasie pracy dużo się nauczyłam a przede wszystkim podszkoliłam swój język 

angielski. Na wekendowych wycieczkach mieliśmy okazję zobaczyć stolicę Portugalii-

Lizbonę, Porto i Bragę, która podobała mi się najbardziej. Myślę, że to był bardzo 

wartościowy wyjazd! 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej w Portugalii podobał mi się pobyt w cudownym mieście Porto. Braga sama 

w sobie też nie jest wcale brzydka, ma jakiś swój urok. Moja praca była niczego 

sobie i dużo się nauczyłam. Jednak z całego wyjazdu najbardziej zapamiętam spędzone 

chwile z nowo poznanymi przyjaciółmi. Na pewno wróciłabym tam w takim samym gronie, 

ale na dłużej!   

 

 

 

 

 

    

                                                - Maja Świrko, IIIGH 

Staż bym naprawdę ogromną szansą dla wielu osób, mogliśmy poznawać Portugalskie 

smaki oraz zwiedzać naprawdę ciekawe miejsca. Wzbogaciliśmy swoje doświadczenia 

kulturowe jak i smakowe oraz podszkoliliśmy język angielski. Bardzo dobrze 

wspominam ten wyjazd, poznałem naprawdę miłe i ciekawe osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

   - Kacper 

Siwiak, IIIPC 

 



Nazywam się Natalia Kuchta, mam 19 lat i uczę się w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Pile, na profilu technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Do projektu zgłosiłam się z czystej ciekawości i 

musze przyznać że było warto. Mogłam zobaczyć jak tutaj wygląda 

praca oraz poznać bardzo bogatą kulturę Portugalii. W miejscu w 

którym pracowałam ludzie przyjęli mnie z otwartym sercem, za co im 

bardzo dziękuję. Mam nadzieję że chwile spędzone tutaj zostaną ze 

mną na zawsze.  

 

 

 

 

 

 

 

Nazywam się Marcin Regulski jestem uczniem 4 klasy kierunku technik żywienia i 

usług gastronomicznych. Spędziłem 20 dni w Portugalii w ramach praktyk zawodowych 

pracowałem jako kelner w restauracji zbierałem zamówienia przygotowywałem sale na 

przybycie gości. 

Portugalia to piękny kraj z piękną kulturą pysznym jedzeniem różniącym się 

kompletnie od tego co spotykamy w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Hubert Łucjan, uczęszczam do szkoły gastronomicznej w Pile. We wrześniu 

wyleciałem na staż do Portugalii. Jest bardzo przyjemnie i miło. Jestem pod opieką 

dwóch wspaniałych Pań ( pani Schött i pani Kani). Zwiedziliśmy wiele miejsc, takich 

jak Lizbona, która nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia; Fatima- bardzo ładne 

miejsce; Porto- miejscowość, w której człowiek zakocha się od razu, tak było w moim 

przypadku; Braga- w której mieszkamy, również zachwyca swoimi widokami z gór; Viana 

do Castelo- ostatnia nasza wycieczka. W trakcie pobytu chodziłem do zakładów 

odbywać praktyki. W zakładach dostawałem pyszne obiady i kolacje. Na kuchni 

rozmawiałem po angielsku, pomimo tego, że nie jest on na wysokim poziomie- dawałem 

sobie radę. Codziennie obierałem ziemniaki. Po paru dniach miałem ich dosyć. Mimo 

to bardzo dobrze zapamiętam ten zakład pracy i będę go wszystkim polecał. Na kuchni 

jest miła atmosfera i jest zabawnie. Chciałbym tutaj zostać jak najdłużej i nie 

wracać do normalności. Będę tęsknił i mile wspominał 

ten wyjazd. 

 


