Newsy z Saragossy

Praktyki w Hiszpanii są bardzo ciekawe,
na pewno ten wyjazd nauczy każdego z
nas wiele. Zdobyliśmy wiele
doświadczenia jak i w pracy oraz w życiu
codziennym. Ludzie otaczający nas są
bardzo mili i ręczą pomocą w każdym
możliwym momencie. Saragossa jest
bardzo ładnym miastem, wyjazd na te
praktyki uważam za bardzo udany.

Aleksandra Jodko

Na praktykach jest fajnie. Fajny hostel i
fajny dojazd do hostelu i z hostelu.
Ciekawie się komunikujemy z tubylcami.
Jestem zadowolony z organizacji i z
miejsca praktyk.

Filip Olszewski

Organizacja związana z projektem
Erasmus jest na jak najwyższym
poziomie. Praktyki w miejscu pracy
przygotowują nas do tego jak będzie
wyglądała nasza praca w przyszłości.
Hostel w bardzo dobrym stanie
usytuowany w korzystnej dla nas
lokalizacji - centrum Zaragozy. Wiele
ciekawych wycieczek integrujących
nasza grupę.

Nikola Najder

Praktyki w Hiszpanii to dobre
doświadczenie. Na praktykach
codziennie uczymy się czegoś nowego.
Ludzie się bardzo mili i otwarci.

Żaneta Piszko
Uważam, że wyjazd na zagraniczne
praktyki do Saragossy był strzałem w
dziesiątkę! Przez trzy tygodnie mieliśmy
okazje zwiedzić Madryt oraz piękne
zakątki słonecznej Saragossy. Każdy z
nas jest przydzielony do pracy związanej
z branżą logistyczną. Dzięki miłej
atmosferze, która panuje w pracy z
chęcią się do niej wraca.

Daria Opalińska

Wyjazd na zagraniczne praktyki uważam
za bardzo udany. Saragossa jest
pięknym miastem, pełnym przeróżnych
ciekawych miejsc. Miła atmosfera w
pracy tylko zachęca do tego aby rano
wstać zmotywowanym do działania

Kacper Wielebiński

Erasmus przebiega bez problemów
mamy świetny dojazd do pracy.
W pracy wymagają od nas wiele to
znaczy ze sie nie obijamy.
Wracamy zmęczeni jednak szczęśliwi.
Pracodawca jak i inni pracownicy okazują
mam szacunek i są pomocni. Hostel jest
zadbany wiec przyjemnie spędzamy w
nim wolne chwile. Pozdrawiam

Sebastian Mydlak

Praktyki bardzo mi się podobają.
Organizacja jest pierwsza klasa.
Saragossa to piękne miasto. W sobotę
będziemy zwiedzać Barcelonę co mnie
niezmiernie cieszy.

Tomasz Taratorkin

Praktyki w Hiszpanii bardzo mi się
podobają. Na początki w pierwszym
hostelu było kiepsko ale teraz w nowym
jest super. Praca nie jest ciężka i jestem
z niej zadowolony.

Tomasz Krzemiński

Hiszpania to piękny kraj bardzo mi się
podoba. Ludzie tutaj są otwarci i pomocni
mimo że nie mówią po angielsku to można
się z nimi dogadać. Praktyki tutaj są bardzo
fajne codziennie uczymy się nowych rzeczy.
Mimo wcześniejszych problemów z
hostelem w obecnym mieszka się bardzo
dobrze.

Gabriela Pląskowska
Praktyki są bardzo w porządku. Nowy hostel
jest super. W najbliższą sobotę jedziemy
zwiedzać Barcelonę to mi się bardzo
podoba. Zaragoza jako miasto też jest
super.

Mateusz Łaskarzewski

Miejsce praktyk - Zaragoza bardzo ładne
miasto .
Hostel dobrze usytuowany, w centrum
miasta.
Nasi wychowawcy dobrze się nami opiekują i
zawsze służą radą.
Nasi przełożeni zawsze nam pomagaja.
Praktyki dają nam wiele doświadczenia
praktycznego i teoretycznego .

Tomasz Kiljan

Praktyki odbywają się we wspaniałej
atmosferze. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z
pracy która wykonujemy. Wszyscy
współpracownicy są dla nas bardzo mili i
chętnie nam pomagają. Nieopodal naszej
pracy znajduje się wojskowe lotnisko, więc
załączamy zdjęcie z ćwiczeń myśliwców f-18.

Mateusz Gliwa,
Kacper Piniecki

Bardzo dobry hostel .Praktyki bardzo fajne
szybciutko czas leci sama przyjemność. Na
praktykach dowiaduje sie bardzo fajnych i
przydatnych informacji o moim zawodzie.
Hiszpanie w pracy pokazują nam jak
naprawdę prowadzić magazyn. Zagaroza
bardzo ładne miasto z wieloma obiektami
do zwiedzania. Wychowawczynie bardzo
dobrze się nami opiekują zawsze wyciągają
do nas pomocna dłoń.

Michał Bembenek

Według mnie praktyki bardzo fajnie
zorganizowane , jestem bardzo zadowolony.
Myślę że nie mamy na co narzekać, hostel I
organizacja na najwyższym poziomie! A to
oczywiście za sprawą Pani prof. Beaty I Lidii.
Ten czas na pewno zaliczę do bardzo udanych
I przywiozę ze sobą powiększony bagaż
doświadczenia.
Wojciech Kwolik

Pierwszego dnia byliśmy w Madrycie, który jest
bardzo ładnym i czystym miastem. Saragossa też
jest ładna ale nudna i nie ma co tu robić
wieczorami. W Zeppelinie jest miła atmosfera i
wszyscy sobie pomagają. Jedyne co jest nie
fajne w Hiszpanii to to, że mało kto tu rozmawia
po angielsku.

Jakub Suleja

Nasz pobyt w Hiszpanii przebiega bez żadnych
problemów. Nasz dojazd do pracy jest bardzo dobry.
Atmosfera w firmie jest przyjemna, a nasz szef jest
wyrozumiały i uczciwy. Wiem że na pewno wyniosę z
mojej pracy nowo nabyte doświadczenie które przyda
mi się w późniejszej pracy. Nasz Hostel jest
komfortowy i przytulny, bardzo miło spędza mi się w
nim wolny czas. Pozdrawiam.

Michał Czerwony
MichaCzerwony
Praktyki są bardzo udane, nauczyliśmy się
wielu podstaw do pracy na magazynie.
Miejsce, w którym odbywamy praktyki i
hostel są na świetnym poziomie. Ludzie
otaczający nas są bardzo przyjazni i mili.
Pobyt w Saragossie każdy będzie miło
wspominał przez wiele lat, pozdrawiam :)

Michał Krzyszczuk

Wyjazd na praktyki zagraniczne do
Saragossy uważam za udany. Praca jest
najlepszym aspektem tego wyjazdu, jest
miła atmosfera, ludzie są pomocni i mili.
Zwiedziliśmy Madryt oraz Barcelonę.
Wyjazd na takie praktyki to ciekawe
doświadczenie.

Maciej Siarkowski

Bardzo miło spędzam tu czas, ludzie są
pomocni i praca z nimi to sama
przyjemność. Dobrze się bawię zbierając
przy tym doświadczenie zawodowe.

Kacper Topolski

