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Na przełomie maja i czerwca, do malowniczego 
dolnośląskiego miasteczka Paczków zawitała 
grupa młodych rumuńskich projektantek  
z Vaslui. Przez trzy tygodnie, przy sprzyjającej 
letniej aurze, wśród urokliwych krajobrazów i 
pod czujnym okiem swoich nauczycielek oraz 
pracowników firmy odzieżowej CORPO dziew-
czyny pilnie rozwijały swój talent.
Dwutygodniowe, ośmiogodzinne warsztaty 
rozpoczęły się od testu badającego umiejętności 
praktykantek, następnie wdrożono je do pracy 
w elektronicznym systemie FDS (Fashion De-
sign System). Nauka projektowania w tym 
programie była celem projektu! - Podobało mi 

się jak pani Kamila prowadziła zajęcia, codzien-
nie pisałyśmy krótki test, miałyśmy też zawsze 
czas, żeby poćwiczyć, ale chyba najfajniejsze 
było to, że mogłam robić swoje projekty i mieć 
własne pomysły.” – mówi świetnym angiels-
kim siedemnastoletnia Alex. - Oprócz projek-
towania ubrań sportowych, takich jak bojówki 
czy kurtki sportowe, uczyłyśmy się dbałości o 
detale – choćby tego jak prawidłowo wszyć su-
wak do bluzy czy oznaczyć prawidłowo szwy, 
pracowałyśmy też na manekinach” – dodaje 
Larysa. 
Wielką atrakcją okazała się wizyta w podkra-
kowskiej firmie LPP, produkującej ubrania dla 

najpopularniejszych polskich sieciówek, m.in.: 
Reserved, Mohito, Cropp, House. - Tam naj-
bardziej podobały się nam zajęcia, podczas 
których miałyśmy okazję przenieść zaprojek-
towany przez siebie wzór czy grafikę na 
koszulkę.- opowiadają uczennice liceum. 
Zaabsorbowanie praktyką zawodową nie prze-
szkodziło jednak młodym Rumunkom w reali-
zacji bardzo intensywnego programu zajęć 
dodatkowych i wycieczek: - Zwiedziłyśmy 
przepiękny zamek w Książu, kopalnię złota 
w Złotym Stoku,arboretum w Wojsławicach, 
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, jeździ-
łyśmy konno, pojechałyśmy także do zam-
ku w czeskim Jansky Vrch, do Srebrnej 
Góry…-wyliczają. - Oczywiście z zachwytem 
poznawałyśmy także Wrocław, zoo, ogród 
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Estończycy  
w Polmotorsie!
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Pierwsi 
   NIEMCY  
u nas na praktykach 
OBALAJĄ  
STEREOTYPY!

językowym, ale poznaliśmy różne poglądy 
na świat, sposób patrzenia na rzeczywistość 
innych ludzi. Nauczyliśmy się, co to znaczy 
być naprawdę niezależnym i pewnym siebie.- 
śmieje się Theresa. 

Kiedy trójka niespełna dwudziestoletnich 
Niemców, Mareike, Theresa i Chris, zdecy-
dowali się na praktyki w Kuehne & Nagel, 
firmie logistycznej na wrocławskich Biela-
nach, mieli nieco obaw przed  przyjazdem 
do Polski.
-Doskonale zdajemy sobie sprawę że teraz 
nastały już inne czasy, świat jest globalną 
wioską a różnice kulturowe zacierają się;  
w Polsce jednak nigdy nie byliśmy,  
a słyszeliśmy, że Polacy są raczej średnio 
pozytywnie nastawieni do Niemców, głównie 
ze względu na zaszłości historyczne. Wyjazd 
jednak ostatecznie całkiem rozwiał nasze 
obawy. We Wrocławiu byliśmy po prostu 
jedną z nacji tworzącą unikalną atmosferę tego 
miasta, zbiorowisko wielu kultur i języków! 
Skorzystaliśmy nie tylko pod względem 

Janek i Sander, estońscy mechanicy samochodowi, 
odbyli swoje praktyki w firmie Polmotors. Jak się oka-
zuje, ich brak znajomości języka polskiego nie stanął 
na przeszkodzie w nabyciu nowych umiejętności i zbu-
dowania w środowisku pracy przyjaznej atmosfery.

Zapytaliśmy Włochów, 
którzy gościli we 
Wrocławiu na przełomie 
lata i jesieni o ich opinie 
na temat naszego kraju  
i panującej w nim atmos-
fery. Ich odpowiedzi były 
wręcz zaskakująco  
optymistyczne!

Myślę, że Wrocław jest pod wielkim wpływem 
konsumpcjonizmu i globalizacji. Kiedy byłem 
w Krakowie, widziałem różnice w otoczeniu, 
mówię o trzeźwości ludzi i stylu ich życia. 
Myślę, że Kraków jest bardziej konserwaty-
wnym miastem niż Wrocław i jak dla mnie 
bardziej podobny do ‘wschodniej Europy’.

ANTIONIO:
Co sądzisz o Wrocławiu? 
Jakie różnice dostrzegasz 
między Wrocławiem  
a innymi miastami?  
Jakie są różnice 
porównując Polskę  
do Włoch?

Moja opinia o Polsce może być tylko jedna…….
kocham ją! Moi współpracownicy stworzyli 
wspaniałą atmosferę, byli bardzo otwarci  
i przyjacielscy w stosunku do mnie…Polska 
jest krajem bardzo odmiennym od Włoch, różni 
się zarówno historycznie i terytorialne, ale 
mimo to czuję się we Wrocławiu jak w domu!
Zmiany pogody bywały czasami dla mnie bardzo 
ciężkie, miewałam gorączki, przeziębienia, ale 
nie doskwierało mi to zbyt mocno. Cały wyjazd 
był fantastycznym doświadczeniem, niestety, 
trwał zbyt krótko. Sądzę, że jeśli mogłabym 
zostać dłużej, nauczyłabym się lepiej języka 
polskiego i mogłabym zdobyć jeszcze więcej 
doświadczenia w pracy.
W ZOO miałam również kurs angielskiego na 
poziomie B2, który ukończyłam egzaminem i 
otrzymałam certyfikat. Podsumowując,  nau-
czyłam się wielu rzeczy o nauce, marketingu 
i myślę, że okaże się to bardzo ważne w mojej 
przyszłej pracy. No i chciałabym tu wrócić. Tak 
szybko, jak to tylko możliwe!

LUCREZIA:
Jaka jest Twoja opinia  
o Polsce? Jak przebiega 
Twój staż w ZOO?  
Co o nim sądzisz?

KUCHENNE 
REWOLUCJE!

VOCATIONAL TRAINING

poland
VOCATIONAL TRAINING

poland

poważne doświadczenia w pracy. Ich codzi-
enne obowiązki niewiele różniły się od zakresu 
prac doświadczonych mechaników. Zajmowali 
się diagnostyką problemów, poznawali nowe 
materiały i sposoby rozwiązań problemów, 
poprzez monitorowanie i obserwację. Zmien-
iali koła, olej, naprawiali drobne usterki, jednak 
praktyka okazała się pomocna także pod inny-
mi niż zawodowe względami – Janek i Sander 
nauczyli się podstawowych zwrotów w języku 

polskim, a także tych związanych z mechaniką 
samochodową. Mieli także okazję poćwiczyć 
swój angielski oraz nauczyć się porozumiewać 
z zespołem, pracować w grupie, zaadaptować 
do pracy w nieco odmiennej od własnej 
kulturze. W Polmotorsie dziewiętnastoletni 
Janek i Sander najbardziej cenili przyjazną 
atmosferę i wysoką jakość warsztatu. Co im 
się nie podobało? Wczesne wstawanie i brak 
możliwości płacenia kartami kredytowymi w 
wielu sklepach. Ich ostateczna opinia okazuje 
się być jednak bardzo optymistyczna: “Piękne 
miasto, niskie ceny, ładne dziewczyny, nie 
mamy nic złego do powiedzenia o Polsce.”

Rozgadany i pełen energii Katalończyk Diego  
nie wiedział co to jest ..seler!  Dowiedział się tutaj  
we Wrocławiu pod okiem Zbyszka Koźlika,  
szefa kuchni restauracji  Hotelu PARK PLAZA.

Tak, to prawda! – przytakuje Diego. -Seler 
widzę pierwszy raz !Polska kuchnia ma bardzo 
dużo ciekawych przepisów, dań, o których 
wcześniej nawet nie słyszałem. Ale właśnie to 
jest jedna z najważniejszych rzeczy w zawodzie 
kucharza, cały czas trzeba się dokształcać  
i poznawać nowe smaki. Dzięki temu teraz mogę 

łączyć kuchnię hiszpańską i polską. Udało mi 
się nawet nauczyć kilku moich kolegów z Pol-
ski jak przygotowywać tradycyjne hiszpańskie 
dania. Jednak jeśli miałbym wybierać, chyba 
zostałbym przy swojej narodowej kuchni, jest 
znacznie lżejsza i po prostu bardziej mi smaku-
je! - wnioskuje .

„Nauczyłem się wiele o fordach, wcześniej bard-
zo niewiele wiedziałem o tej marce” – napisał 
w podsumowującej pobyt w Polsce ankiecie 
19 letni Sander Pihlak. On i jego kolega Janek 
są uczniami szkoły zawodowej w Järvamaa. 
„Pewniej się teraz czuję, kiedy pomyślę o pracy 
wśród ludzi , którzy nie mówią w moim języku, 
zawsze należy sobie dać radę i znaleźć sposób 
na porozumienie się ” – dodaje Janek. Podczas 
sześciotygodniowej praktyki zdobyli pierwsze 

japoński, fontannę na Pergolii – przyznaje.  
Jakie są ich wrażenia z całego pobytu?  
- Polska jest niesamowita, z pewnością 
kiedyś chętnie tu wrócimy, jednak do znacznie 
większego miasta niż Paczków, Wrocław byłby 
idealny! - podkreślają dziewczyny. 
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U nas  nauka zawodu zaczyna się średnio  
w wieku 14-15 lat. Często pracujemy całymi 
tygodniami, a czasem nawet w weekendy.  
W tym wieku jesteśmy już dość dobrze 
opłacani. Nasz zawód traktujemy jednak jako 
coś więcej niż sposób zarabiania na życie, 
jesteśmy pasjonatami i kochamy to co robimy, 
wiążemy z tym plany na przyszłość, marzenia  
– opowiada osiemnastoletni Benjamin. 

Trudno było ogarnąć zapał do pracy młodych 
dekarzy z francuskiego Kraju Loary, którzy 
nie tylko pracowitością, ale i umiejętnościami 
zaskakiwali dosłownie wszystkich szefów firm. 
–Niestety praktykanci w listopadzie nie będą 
mogli być zaangażowani na sto procent, bo 
zamykamy budowy przed zimą i wykonujemy 
tylko drobne prace wykończeniowe - komentuje 
Krzysztof Cieśla, szef firmy ogólnobudowlanej.  
Do pracy w pięciu dekarskich firmach prakty-
kanci stawiali się już na godzinę 7.00.  Co ich 
zaskoczyło? -Bardzo się cieszymy, że mieliśmy 

okazję zaobserwować metody stosowane przez 
polskich dekarzy, zwłaszcza, że tutejszy system 
pracy jest dość odmienny od francuskiego. We 
Francji często mówimy „czas to pieniądz” - im 
szybciej danego dnia wykonasz powierzone 
ci zdania, tym więcej zarobisz. Często pracu-
jemy bez większych przerw, wolimy wcześniej 
skończyć pracę i wrócić do domu. We Francji 
pracujemy dosyć szybko, tutaj za wolno.  
- narzeka ambitny Pierre budujący dach nowej 
Biedronki na Oporowie. - Czasem mieliśmy 
też wrażenie że było po prostu zbyt dużo pra-
cowników na jednej budowie i wydaje nam się, 
że robią za dużo przerw.- dodaje z przekąsem. 
-Przerwy w pracy praktykantów z kolei wynikają 
z systemu pracy, jaki założyłem - tłumaczy Kar-
ol Kościelny z firmy Magros. - Chłopcy pracują 
w 3 grupach i każda ma swojego opiekuna, 
a mamy tylko jednego tłumacza! Jak tłumacz 
tłumaczy jednej grupie jakąś nową rzecz, to 
inni się w tym czasie nudzą. A chłopcy tego 
nie lubią, bo widać garną się do pracy.  Nie ma 

płynności, ale wynika to z bariery językowej. 
- wyjaśnia pan Karol.    
-Techniki pracy dekarzy nieco się różnią – 
choćby w obrębie stosowanych materiałów  
i narzędzi, w odróżnieniu od Polski we Francji 
blacha jest dość mało popularnym materiałem, 
częściej używamy dachówek - stwierdza nau-
czyciel. O ile Wrocław, jego historia, zabytki  
i atmosfera, tak samo jak polskie dziewczyny 

aviva@avivapoland.com

ETOS PRACY 
MŁODYCH 
FRANCUZÓW!

i tutejsze imprezy zachwyciły chłopców, tak 
nie mogli przekonać się do polskiego grafiku 
posiłków: -We Francji zaczynamy dzień od 
kawy i croissanta, śniadanie jest lekkie i przy-
gotowane na słodko; w okolicach południa 
jemy konkretny lunch, a późnym wieczorem 
dużą kolację. Polacy mają całkiem inny system, 
nie mogliśmy się przyzwyczaić do śniadań jed-
zonych przed wyjściem do pracy, często o 6, 7 
rano, z kolei polscy robotnicy już o 10 jedli swoje 
drugie śniadanie. Jak się okazuje, jedynym 
czego jeszcze brakowało naszym dekarzom był 
kontakt z większą ilością Polek i Polaków w ich 
wieku, tu jednak przeszkodą okazały się proble-
my w komunikacji. Jednomyślnie stwierdzili, że 
nasz ojczysty język jest niesamowicie trudny!

Chłopcy uczą się w jednej z francuskich eli-
tarnych placówek zawodowych,  kształcących 
między innymi przyszłych dekarzy, cieśli, 
ślusarzy i w innych technicznych profesjach.

Serena  
Biancini  

28 lat  
architekt  

Włochy 

W architekturze miasta 
najbardziej podobają mi 

się muralia. Zaskakuje 
zróżnicowanie budynków, ich stylów architek-
tonicznych – socjalistyczne bloki i eleganckie 
wille, nowoczesne konstrukcje i poniemieckie 
kamienice istniejące w jednej przestrzeni. To 

inne podejście niż we Włoszech, u na osiedla 
domków jednorodzinnych oddzielone są od 

dzielnic willowych.

Tarik  
18 lat  

IT   
Turcja:

Panuje chaos 
w komunikacji 

długodystansowej, 
nie można zamawiać 

biletów autobusowych drogą elektroniczną. W 
Turcji na długich trasach mamy w środkach 

transportu telewizję i hostessy, które oferują 
napoje.   

 Benjamin Alibert 
19 lat 

lakiernik  
Francja

Widać dużą różnicę 
między centrum a pery-

feriami miasta. Ludzie 
tutaj są albo bogaci, albo 

biedni.

Maitane  
Martinez  

22 lata  
video  

Hiszpani

Polskie tradycyjne jedze-
nie jest zbyt pikantne  

i ciężkie. 

Marcel  
Petek  
18 lat  

mechatronika  
Słowenia

Świetne piwo i fantastyc-
zne dziew-czyny. 

 Francuzi 
– lakiernicy

Myśleliśmy że Polska to 
biedny, postkomunis-
tyczny kraj, a Polacy 

jeżdżą samymi La-
dami, ale rzeczywistość 

okazała się całkiem 
inna. Polacy są wyjątkowo gościnni i otwarci.  
Macie bardzo ciekawą historię, bardzo dużo 
dowiedzieliśmy się na ten temat po wizycie  

w Oświęcimiu. 

Francuzi  
– dekarze

Polacy produkują świetną 
wódkę orzechową, 

ale w porównaniu do 
Francuzów jedzą bardzo 

mało czerwonego mięsa, 
brakowało nam więc 

tradycyjnej francuskiej kuchni.

Estonia 
Alo Kaare 

restauracja  
zabytków

Nocą w centrum 
miasta czasem bywa 

niebezpiecznie, można 
natrafić na agresywnych, 

pijanych ludzi.

Oscar Cuberta  
22 lata 

turystyka  
Hiszpania

Bardzo dobrze zorgani-
zowany transport pu- 

bliczny, ale Polacy 
prowadzą na drogach jak 

szaleni.

 Theresa Fuller  
19  

logistyka  
Niemcy

Zaskoczyło mnie że 
prawie wszyscy mówią 
tutaj po angielsku i są 
bardzo otwarci wobec 

obcokrajowców.

Turczynki 
HÜMEYRA ZEYBEK

podczas podróży polskim 
pociągiem bardzo 

zdziwiło nas, że można 
przewozić psy bez 

kagańców! Bardzo się 
tego przestraszyłyśmy, 

tym bardziej, że  
w naszej kulturze psy uznawane są za 

zwierzęta nieczyste, w ogóle nie wpuszczamy 
ich do domów żeby nie brudziły dywanów 

służących do modlitwy.

Tuija  
Hartikainen  

branża  
drukarska  
Finlandia

nigdy nie 
zdecydowałbym się na 

odbycie praktyk właśnie 
w Polsce, gdyby nie mój nauczyciel, który po 
odwiedzeniu waszego kraju bardzo mnie do 

tego zachęcał. Pobyt we Wrocławiu całkowicie 
zmienił moją opinię na ten temat,  

i to na lepsze! To naprawdę piękny kraj. 
Piękna, historyczna architektura, zachwyciły 

mnie mosty, duża ilość zabytków, zadbane 
centrum miasta. Jest taniej niż w Finlandii.

Aleš Golob  
Elektronika 

 łowenia

Bardzo podobała mi 
się przyjazna atmos-

fera, jaką tworzyli moi 
współpracownicy, 

zawsze byli skłonni we wszystkim mi pomóc. 
Mam wrażenie że w Polsce większość ludzi 
jest dla siebie bardzo miłych i uprzejmych, 

chociażby za każdym razem kiedy zauważałem 
w środkach komunikacji miejskiej starszą 

osobę albo kobietę w ciąży ktoś ustępował 
im miejsca; świetnie bawiłem się także dzięki 
moim współlokatorom z Włoch, to wszystko 

sprawiło, że pobyt w Polsce był najlepszy  
z moich wyjazdów za granicę.

aviva@avivapoland.com

CO NAS DZIWI, 
CO LUBIMY...
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PRAKTYKANCI  
W OCZACH  
PRACODAWCÓW!

Moi starsi pracownicy byli trochę przerażeni, 
jak dowiedzieli się, że będą mieć młodych 
praktykantów z Francji. Mile się zaskoczyli, 
jak zobaczyli duży zapał do pracy chłopców 
oraz ich duże umiejętności. Bariera językowa 
nagle nie była problemem. Chłopcy okazali się 
samodzielni. Sami czytali instrukcje do montażu 
okien, montowali płotki śnieżne na dachach  
i okna połaciowe. Posługiwali się palnikami  
i elektronarzędziami  i co więcej cały czas dos-
tosowywali się do przepisów BHP. Bardzo do-
brze rokują na przyszłość.  

ANN DACH  
Anna Zadrożny  
właściciel 

Zadaniem naszych praktykantek, Nerei i Eli-za-
beth było asystowanie lekarzom podczas pro-
wadzenia leczenia ortodontycznego. Pomagały 
w codziennej organizacji pracy w gabinecie- 
sterylizacji narzędzi oraz porządkach. Pod 
okiem wykwalifikowanych asystentek i lekarzy 
wykonywały również zabiegi higienizacyjne 
oraz wybielanie zębów.
 W mojej opinii dobrą stroną hiszpańskiego tem-
peramentu jest wesołe usposobienie i optymizm. 
Problematycznym aspektem wynikającym  
z owego temperamentu są jednak różnice obyc-
zajowo- kulturowe, które powodowały nieporo-
zumienia przy konieczności dostosowania się 
do istniejących reguł i praw obowiązujących  
w naszej praktyce. Narea i Elizabeth przyjechały 
do nas z Kraju Basków, w którym przerwa 
obiadowa trwa 2 godziny, a nie tak jak u nas 
30 minut. Dziewczętom trudno było zatem 
zaadaptować się do takich warunków.
Podsumowując, cały zespół mile wspomina  
3 miesięczny pobyt naszych gości. Zawiązały 
się przyjaźnie. Kręci się również łza w oku na  
wspomnienie dnia pożegnania. 

KUEHNE & NAGEL  
Jakub Januś  
project manager

Theresa, Maraike i Christian pracowali 3 tygod-
nie w najlepszym na świecie w roku 2011/2012 
magazynie logistyki kontraktowej firmy Kuehne 
&Nagel, która znajduje się na wrocławskich 
Bielanach! – Latem mieliśmy praktykantów   
z krajów poza europejskich i z Polski. Nie byliśmy 
do końca z nich  zadowoleni i przed przyjęciem 
na praktykę Niemców, nieco oba-wialiśmy się. 
Tutaj jednak sprawdził się stereotyp, bo młodzi 
Niemcy  byli sumienni i wykazali się dobrą 
wydajnością w pracy, bo np. przylepiali 500 
etykiet na godzinę, kiedy średnia wynosi 800. 
Jak na początkujących pracowników to bardzo 
dobry wynik- stwierdza Jakub Januś. 

ASTRUM  
Marcin Hudyma  
właściciel

ORTHOSMILE  
Alina Strzałkowska  
właściciel

W roku 2012 miałem przyjemność gościć 
praktykantów z Hiszpanii oraz Finlandii. Cały 
nasz zespół był pod wrażeniem ich przygo-
towania merytorycznego oraz zapału do pracy. 
Korzyści z tytułu ich pobytu są w brew pozo-
rom obopólne gdyż jak w naszym przypadku 
mamy możliwość przypomnienia i podszlifow-
ania języka angielskiego oraz poznania całkiem 
odmiennego stylu i kultury pracy. Dajemy 
praktykantom możliwość aktywnego uczest-
niczenia w większości wykonywanych przez 
nas prac pomiarowych, zarówno na niskim jak 
i średnim napięciu. Oczywiście ze względów 
bezpieczeństwa oraz krajowych uwarunkowań 
prawnych są prace gdzie praktykanci zmuszeni 
są jedynie się przyglądać . 

1. Katherina, Peruwianka badała skład 
wszelkiego rodzaju wód, gleb, osadów 
ściekowych. Lemitor. 

2. Codzienny uścisk dłoni Leszka 
Ośnickiego, właściciela firmy LIMBA, 
produkującej energooszczędne domy  
z drewna, był dla młodych cieśli  z Francji  
cennym gestem, dzięki któremu czuli się 
mile widziani. LIMBA 

3. Egoitz z Hiszpanii pracuje przy kilku-
tonowych odlewach z metalu i plastiku. 
Zajmował się naprawą i transportem części 
oraz wymianą uszkodzonych partii maszyn. 
Polmer.             

DOŚ 
WIAD 
CZE 
NIE!

Naszą ostatnią praktykantką z zagranicy z Pro-
gramu Leonardo da Vinci, była Hiszpanka Van-
essa. Była bardzo cichutka, sumienna i bardzo 
przykładała się do obowiązków. Jak każdy za-
graniczny praktykant, Vanessa musiała wykazać 
się cierpliwością i zdolnościami adaptacyjnymi, 
ponieważ przez większość czasu była otoczona 
językiem polskim. Dzięki Vanessie, jak i innym 
praktykantom z zagranicy, nasz zespół otwiera 
się na inne kultury. Vanessa istotnie pomogła 
nam w obszarze administracyjno-biurowym 
poprzez przygotowanie analiz i statystyk  
ja-kościowych dla procesów produkcyjnych. 

Przyjmując praktykanta, trzeba pamiętać o tym, 
aby najpierw poświęcić mu czas i odpowiedni 
wdrożyć go do pracy w Dziale. W zależności 
od czasu praktyki może zajmować się pracami  
w obszarze administracyjnym, np. prow-
adzeniem statystyk, analiz błędów produk-
cyjnych, tworzeniem „checklist”, drukowanie  
i dystrybucją dokumentów. Są to prace, których 
można w miarę szybko nauczyć się i tutaj prak-
tykant najlepiej spełnia nasze oczekiwania.
Gdy natomiast mamy do czynienia z długo-
terminową praktyką, praktykant otrzymuje do 
wykonania projekt, który może zakończyć się 
pisaniem pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
W tym samym czasie staramy się przekazać 
jak wygląda nasza codzienna praca w różnych 
obszarach danego działu, w taki sposób, aby 
dana osoba kończąc studia wiedziała, jak 
wygląda rzeczywistość w danej jednostce biz-
nesowej.
Życzymy Vanessie wszystkiego dobrego 
zarówno w karierze zawodowej, jaki i w życiu 
prywatnym

.

VOLVO  
Artur Sikoń  
Kierownik Działu Jakości 4. Maider pokazuje wisior w kształcie 

liścia zawieszonego na długim łańcuszku. 
– Zrobiłam go dzisiaj, na warsztatach na 
które mnie i Agarę zabrała nasza szefowa, 
pani Anna Daszyńska –cieszy się - To mój 
projekt, wykonany jest z czystego srebra.. 
– mówi z dumą  ! Silver Art.  

5. O 4.30 rano Iniaki i Aratz na rowerach 
wyjeżdżali z Ołatszyna , aby na al. Hallera 
wsiąść do samochodu  polskiego kolegi,  
z którym razem pracowali w oddalonych  
o 30 km od Wrocławia Obornikach Śląs-
kich. Na zdjęciu ostatni dzień w Technisa-
cie. Czują ulgę.., radość i dumę  z blisko 3 
- miesięcznego poświęcenia... . Technisat. 
 
6. Przyszłe dietetyczki z Wysp Kanaryjs-
kich przysłuchują się, jak wygląda pier-
wsza  wizyta  pacjenta w  Centrum Futura. 
 
7. Tero z Finlandii z mistrzem rzemiosła 
Stanisławem Kędzierskim i synem Ma-
teuszem – Nauczyłem się przygotowywać 
elewację muru do drewnianej elewacji.   
                     
8. Nerea i Elizabeth na pierwszym 
spotkaniu w Orthosmile z doktor Aliną 
Strzałkowską. Orthosmile.  

9. Ander załadowywuje i wyładowywuje 
towar i sprawdza ich jakość. KERMI.
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Od Finów  
chcemy się uczyć 
promocji 
umiejętności  
zawodowych. 

Zaczęło się  
od „Czterej  
pancerni …” 
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W kwietniu 2012 na 
największym wydarzeniu 
promującym  edukację 
zawodową w  Finlandii,   
zdumieni byliśmy 
współpracą fińskich  
szkół  z firmami. 

Na 500 stanowiskach  w wielkich halach 
Jyväskylä, stolicy fińskiej edukacji, oddalo-
nej o 270 km od Helsinek, zobaczyliśmy 
konkurujących w najrozmaitszych dziedzin-
ach zawodu, wybranych uczniów szkół za-
wodowych z całej Finlandii. Budowali kominki 
i ogrodzenia z cegły, robili instalacje elektry-
czne, hydrauliczne, zajmowali się blacharką 
samochodową, komponowali piękne bukiety 
kwiatów, drukowali plakaty, projektowali ubra-
nia, przeprowadzali zabiegi kosmetyczne i re-
habilitacyjne a także przygotowywali wypieki  
i dania. I to wszystko działo się pod okiem fa-
chowców egzaminatorów , których celem było 
wyłonienie najlepszych. Całe przedsięwzięcie 
było możliwe dzięki narodowej fundacji „Skills 
Finland” („Umiejętności Finlandia”), która opra-
cowała plan kształcenia zawodowego aż do 
2020 roku. Strategia ta oparta jest na licznych 
sondażach badających czynniki rozwoju talentu 
zawodowego. W konsekwencji przekłada się to 
na konkretne działania w szkołach i przestrze-
ni publicznej, mające na celu pobudzenie  
w uczniach prawdziwej pasji do wykowanego 
zawodu. Akcja przynosi pozytywne efekty. Co 
trzeci uczeń kształci się w szkole zawodowej  
a w  Europie często przedstawia się ich system 
edukacji jako wzór.

To studentka  jednej ze szkół zawodowych  
w Haapsalu, Estonii. Jak się okazuje, nie jest 
to jej pierwsza ścieżka kariery. – Spędziłam 
dziesięć lat w Szwecji, gdzie studiowałam 
socjologię, języki nordyckie i ekonomię na 
Uniwersytecie Sztokholmskim. Mimo tego 
zdecydowałam się na podjęcie dalszej nauki   
w całkiem innym kierunku, głównie ze wzglę-
du na moje zainteresowania architekturą i re-
nowacją drewnianych domów. Po skończeniu 
szkoły zdobędę tytuł restauratora kamiennych  
i drew-nianych budynków – cieszy się Katrin. Pla-
ny zawodowe Katrin mają bezpośredni związek  
z jej życiem prywatnym. Jest posiadaczką star-
ego, drewnianego domu w Tallinie. Stara się 
go odrestaurować, przy jak najpełniejszym za-

chowaniu jego szczegółów i odtworzenia jego 
dawnej atmosfery: - Szlifuję, kładę glazurę, 
olej, maluję ściany, podłogi, robię elewację  
i montuję izolację. Chcę używać tradycyjnych, 
może nawet nieco przestarzałych technik  
i narzędzi, naturalnych materiałów i tynków- 
mówi Katrin. 

Z Polakami Katrin miała styczność jeszcze 
przed przyjazdem do naszej Ojczyzny - Kiedy 
mieszkałam w Szwecji, spotkałam tam bardzo 
dużo Polaków, byli bardzo sympatyczni  i nie 
wiadomo czemu nieszczęśliwi, że pochodzą 
z Polski. I ponownie, teraz, kiedy Polska jest 
niezależnym i wolnym państwem, chciałam 
zobaczyć ją jeszcze bardziej.- Jak opowiada 

Kiedy byłam dzieckiem, Estonia  
wciąż była częścią Związku Radzieckiego.  
Mój wujek subskrybował polskie  
czasopisma, zawsze kiedy je oglądałam, 
miałam ochotę zobaczyć Polskę  
na własne oczy. W czasach sowieckich 
oglądałam też wiele filmów polskiej produkcji, 
jak na przykład „Czterej pancerni i pies” – 
opowiada na czterotygodniowych praktykach  
z restauracji zabytków Katrin Paas z Tallina.

Katrin odbyła swoją praktykę w firmie  
GRUNWALD pana Bogdana Jóźwika.
Ornamenty na kamienicy przy ul. Prusa 
pochodzą z rąk Katrin.

Estonka, Polscy restauratorzy budynków po-
jawili się w Tallinie już przed rozpoczęciem Ig-
rzysk Olimpijskich w 1980 roku i wyrobili sobie 
opinię ciężko i dobrze pracujących profesjonal-
istów. - Oczekiwałam że przyjeżdżając tutaj, by 
połączyć swoje pasje – zainteresowanie Polską 
i renowacją budynków, nauczę się czegoś od 
Polaków. Potwierdziła się moja opinia na ich 
temat. Naprawdę mają wysokie kwalifikacje. 
Zdobyłam nie tylko fantastyczne wspomnie-
nia, ale pracując nad renowacją wrocławskiej 
kamienicy przy ulicy Prusa,  nauczyłam się 
wielu rzeczy, których z pewnością użyję  
w przyszłości, nie tylko w zawodzie, ale także 
przy renowacji mojego domu, mam zresztą  
w planach otworzyć własną firmę zajmującą 
się podobnymi projektami.- zanacza Katrin. 
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Wszystkim Państwu 
dziękujemy za 
umożliwienie  
zagranicznym studentom 
cennych doświadczeń
zawodowych w 2012  
i życzymy wszelkiej  
pomyślności  
w 2013 roku !


