
Giżycko 
in

Greece 



W dniach 7-18 października 
2019 r. mieliśmy okazję 

„podbić Grecję” 
na praktykach zawodowych.



Technikum Agrobiznesu, Technikum Inżynierii 
Środowiska i Technikum Budownictwa 

Praktyki odbyły się w ramach projektu p.t. „Nowoczesne praktyki 
zagraniczne formą podwyższenia umiejętności zawodowych uczniów 

techników oraz ich mobilności na krajowym i zagranicznym rynku pracy” 
współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu POWER, 

na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.



Naszą podróż zaczęliśmy 
od zbiórki o godzinie
4:45 na Placu Józefa 

Piłsudskiego.
Planowany wyjazd miał być 

o godzinie 5:00,
lecz opóźnił się troszkę i 
wyjechaliśmy jakoś pół

godziny później.

Droga do Grecji :)



W drodze do granicy Polsko-
Słowackiej zajechaliśmy do Burger
Kinga na ciepły posiłek, którym 
był
burger i frytki + napój do wyboru.

Po kilku godzinach podróży
dojechaliśmy do Skierniewic, gdzie
dosiadło się do nas 30 uczniów z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
Józefa Paczkowskiego.



Droga do granicy Słowackiej mijała
nam bardzo spokojnie. Im bardziej
na południe jechaliśmy tym coraz
więcej gór widzieliśmy.



Będąc na Słowacji, zajechaliśmy na kolacje:
-danie I to był rosół
-danie II to był schabowy z frytkami.
Na dalszą podróż dostaliśmy na wynos śniadanie. Zestaw zawierał 
kanapki i wodę.

Po kolacji ruszyliśmy w dalszą drogę.
Naszą następną stacją był postój na 
granicy Słowacko-Węgierskiej.
Przejście przez granicę poszło szybko i 
sprawnie i mogliśmy ruszyć dalej w drogę.



Wjeżdżając do Serbii był środek nocy, więc większość osób 
poszła spać.
Obudziliśmy się będąc blisko granicy Serbsko-Macedońskiej.
Na tej granicy trochę czekaliśmy na swoja kolej, ale wszystko 
poszło szybko i mogliśmy ruszyć dalej.



Przedzierając się przez malowniczą
Macedonię w końcu dojechaliśmy
do granicy Macedońsko-Greckiej.
Stojąc w małym korku za innymi
autokarami nie mogliśmy się już 
doczekać kiedy przekroczymy
granicę i oficjalnie będziemy w Grecji.



Po ponad 30 godzinnej podróży w końcu 
dotarliśmy na miejsce. Nastał czas, aby wysiąść z 
autokaru i udać się do recepcji po klucze do 
naszych pokoi. Kiedy każdy miał już swój klucz 
udaliśmy się do autokaru po nasze walizki, a 
następnie mogliśmy przejść do pokoi.



Ateny

Legenda

Lepptoka
ria

Odwiedzane miejscowości

Stolica

W czasie odbywania praktyk mieszkaliśmy w  Poseidon Palace 
Hotel**** w Leptokarii. Miasto położone jest w południowej 
części Riwiery Olimpijskiej, u wschodnich  zboczy masywu 
górskiego nazywanym  Olimp.



Od razu po przyjeździe do tego cudownego miejsca mieliśmy zajęcia z 
BHP. Poszerzyliśmy naszą wiedzę dotyczącą m.in. pierwszej pomocy, 
bezpieczeństwa w sieci oraz jak zachowywać się nad wodą.



Innego dnia dużo dowiedzieliśmy się o prowadzeniu 
własnej działalności. Umiemy już założyć własną 
firmę, wiemy jak szukać potencjalnych klientów i jak 
zaprojektować oryginalne logo.



Podczas praktyk poszerzaliśmy zdobyte w szkole umiejętności oraz
zdobywaliśmy nowe doświadczenia zawodowe.



Nie zabrakło też spotkania z kulturą i historią 
Grecji. Pani prowadząca zajęcia przekazała nam 
cenne informacje o historii Grecji. Dowiedzieliśmy 
się też skąd wzięła się nazwa kraju i nauczyliśmy 
się kilku podstawowych zwrotów.

Mieliśmy także 
okazję uczyć się 
typowego dla Grecji 
tańca pod okiem 
jednego z 
najlepszych 
instruktorów tańca 
w tym regionie.



W czasie praktyki zawodowej Pan konserwator hotelu przekazał nam swoją 
wiedzę. Segregowaliśmy urządzenia i sprzęty znajdujące się w piwnicy hotelu. 
Wszystkie zepsute narzędzia elektryczne utylizowaliśmy, a niepotrzebne 
składowaliśmy w specjalnych pomieszczeniach.
Poznaliśmy też wiele materiałów budowlanych i dowiedzieliśmy się jak znaleźć 
odpowiednią farbę.



Było to trudne i pracochłonne zadanie. 
Najpierw musieliśmy uprzątnąć 
pomieszczenie i dokładnie wyczyścić 
ściany i podłogę.

Na koniec wyjazdu, żeby zostawić po 
sobie pamiątkę przeprowadziliśmy 
kapitalny remont Sali konferencyjnej 
pobliskiego urzędu.



Nabyliśmy umiejętności takie jak:

• Szpachlowanie
• Zabezpieczanie okien i drzwi przed zabrudzeniem
• Odcinanie powierzchni pionowych i poziomych za pomocą taśmy malarskiej
• Malowanie ścian oraz sufitów wałkami malarskimi oraz pędzlami.

Przez cały okres prac dbaliśmy o 
stanowiska naszej pracy. Zawsze 
sprzątaliśmy po sobie i myliśmy 
wszystkie zabrudzone narzędzia.



Opiekunowie widząc ile serca 
wkładamy w naszą pracę pomagali 
nam i wspierali nas. Przy każdym 
nawet najtrudniejszym zadaniu 
dobrze się bawiliśmy.



My jako agrobiznes udaliśmy się na uprawę hydroponiczna ogórków do 
ogromnej szklarni.
Dowiedzieliśmy się jak przygotowywany jest materiał wyjściowy do 
nasadzeń, jak pielęgnowane są rośliny i „prowadzenie” rośliny dorosłej.



Kończąc praktyki w szklarni
dostaliśmy od gospodarza worki z
ogórkami, które po powrocie do
hotelu chłopcy zanieśli do hotelowej
kuchni.



Po praktykach z reguły chodziliśmy
na obiad, potem mieliśmy czas
wolny, a wieczorem zawsze
spotkanie, żeby uzupełnić indeksy
praktyk.

Kilka razy byliśmy na praktykach w
szklarni, gdzie sympatyczna
obsługa pokazała nam co mamy
robić. Pielęgnowaliśmy rośliny,
sadziliśmy pelargonie i gazanie,
wcześniej przygotowując ziemie do
doniczek.



Na kolejnych praktykach
zwiedzaliśmy nowoczesne chłodnie
do przechowywania kiwi i nie tylko.
Potem przeszliśmy do sklepu
ogrodniczego gdzie nawoziliśmy
rośliny ozdobne nawozem, cięliśmy
róże i przygotowywaliśmy ziemie
pod rozsadę drzewek.



W piątek pojechaliśmy do sadu oliwnego i tam pielęgnowaliśmy drzewka 
oliwne. Po zakończeniu tych że prac udaliśmy się do bardzo dużego budynku 
na którym rosły winogrona i mogliśmy sobie narwać trochę owoców.



W poniedziałek po obiedzie
pojechaliśmy na praktyki do winnicy.
Dowiedzieliśmy się jak zarządza się
winnicą, jak ona funkcjonuje i jakie
są procesy produkcji i dystrybucji
wina.



Zapoznaliśmy się procesami 
uzdatniania
wody i oczyszczania ścieków 
odwiedzając
oczyszczalnię ścieków w Larisa.



Ostatniego dnia praktyk
pojechaliśmy zbierać granaty.
Dostaliśmy rękawiczki i sekatory.
Musieliśmy odcinać dojrzałe 
granaty z drzew i wkładać do
odpowiednich skrzynek.



Odwiedziliśmy plantację hydroponiczną 
ogórków oraz plantację kiwi i bawełny 
gdzie zapoznaliśmy się z rodzajami 
nawodnień.



Zapoznaliśmy się  procesami 
uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków odwiedzając 
oczyszczalnię ścieków w Larisa.



Odwiedziliśmy firmę zajmującą 
się recyklingiem. Podczas wykładu w firmie Horizon 

poszerzyliśmy swoje wiadomości o 
sposobach wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.



Wykonywaliśmy pomiary geodezyjne 
pod czujnym okiem greckiego geodety.



Zapoznaliśmy się z cieplną instalacją 
geotermalną w Hotelu Posejdon, 
w którym byliśmy zakwaterowani.



Organizatorzy praktyk dbali także o 
atrakcje w czasie wolnym mieliśmy 
dużo wycieczek, spacerowania, 
zwiedzania i podziwiania pięknych 
widoków.



Pierwszą naszą wycieczką było wyjście do centrum Leptokarii.

Spacerem nad samym Morzem Egejskim doszliśmy do 
centrum miasta gdzie było wiele restauracji i sklepów z 

pamiątkami.
Podziwiając widoki i kupując pamiątki bliskim mieliśmy 

okazję zapoznać się z językiem Greckim.



Ateny

Legenda

Saloniki

Odwiedzane miejscowości

Stolica

W sobotę pojechaliśmy do Saloników- drugiego co do wielkości 
miasta w Grecji.



Przewodnik oprowadził nas po 
najciekawszych miejscach i mieliśmy 
kilka godzin dla siebie. Poszliśmy na 
targ, do regionalnych sklepów i wiele 
innych miejsc.



Przebywając w południowej części Riwiery 
Olimpijskiej, u wschodnich zboczy masywu Olimpu 
nie obyło się bez wycieczki w góry.



Ateny

Legenda

Litochoro

Odwiedzane miejscowości

Stolica

W Litochoro  (greckie Zakopane) przeszliśmy wąwozem do miejsca, w którym według mitów 
kąpieli zażywała grecka bogini miłości Afrodyta. 

W Paleos Pantaleimonas podziwialiśmy nie tylko uroki tej wioski, ale również widok na Riwierę 
Olimpijską.



Gdy wróciliśmy do hotelu, 
poszliśmy
na kolację a następnie do swoich
pokoi, aby przygotować się na
dyskotekę, na którą musieliśmy
pojechać do Nei Pori.



Ateny

Legenda

Meteory

Odwiedzane miejscowości

Stolica

Dużo emocji dostarczyła nam 
także wyprawa na Meteory.



Masyw skał, na których szczytach wzniesione 
są prawosławne klasztory zrobił na każdym 
ogromne wrażenie. Mieliśmy nawet okazję 

wejść do jednego z nich i poznać historie tego 
pięknego miejsca i spotkać mnichów.



Ateny

Legenda

Skiathos

Odwiedzane miejscowości
Stolica

Najlepszą atrakcją był rejs na wyspę Skiathos
Płynęliśmy statkiem ELISABET CRUISES.



W czasie rejsu udało nam się zauważyć 
bardzo blisko przepływające piękne 
delfiny. Uczyliśmy się także greckich 

tańców i piosenek.
Wyspa była tak cudna że nie jednej osobie 

zabrakło słów na opisanie tego co 
widzieliśmy. Urocze białe domy, wąskie 

uliczki, unikalna występująca tam 
roślinność i morze to było coś 

niesamowitego i na pewno nie zapomnimy 
tego do końca życia… 



Obowiązkowym 
punktem programu 
podczas pobytu w 
Grecji była oczywiście 
kąpiel w morzu 
Egejskim.



Rano w piątek po śniadaniu wyruszyliśmy w
drogę powrotną do domu, do Polski.
Po 36 godzinach drogi dojechaliśmy w końcu 
do Giżycka.



Podsumowując

Niesamowite widoki, regionalne przysmaki, piękna 
przyroda, bardzo dobre warunki w hotelu oraz wspaniała 
obsługa i atmosfera towarzysząca całemu wyjazdowi na 

długo pozostaną w naszej pamięci <3


