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Opinie pracodawców o pracy uczniów podczas staży, które pracodawcy wpisali uczniom w 

dzienniczkach praktyk wraz z oceną za staże, jaką każdy z uczniów otrzymał na 

zakończenie staży. 

 

Paulina Piór 

Praktykantka bardzo dba o porządek w miejscu pracy. Jest precyzyjna i uważna. 

Powierzone jej obowiązki wykonywała z uwagą i odpowiedzialnością. 

 

Filip Beksa 

Praktykant bardzo uważny i precyzyjny. Dobrze wykonywał swoją pracę. 

 

Wiktoria Maria Menczikowska 

Była bardzo dobrą praktykantką, punktualną i precyzyjną w swojej pracy. 

 

Dominika Heiducka 

Była bardzo dobrą praktykantką, punktualną i precyzyjną w swojej pracy. 

 

Jakub Kamiński 

Dobry pracownik, dobrze wykonywał pracę w grupie, ale lepiej radził sobie w zajęciach 

indywidualnych, jeśli będzie chciał, to w przyszłości mógłby osiągnąć jeszcze więcej. 

 

Łukasz Kaźmierczak 

Jest to chłopiec- pracownik troszkę „roztrzepany”, ale kończy powierzone zadanie bardzo dobrze. 

Powinien popracować nad koncentracją i skupieniem nad realizacją zadań a wiele osiągnie. 

 

Radosław Mateusz Pinkus 

Jest to praktykant, który osiągnął duży postęp podczas realizacji stażu.  Jest otwarty wobec innych 

pracowników firmy, zorganizowany - dobrze wykonywał swoją pracę. W mojej opinii osiągnął 

wiele, demonstrując również swoje doświadczenie.   

 

Wioleta Zielonka 

Wioleta jest znakomitą osobą, bardzo pracowitą, oddaną i wykonująca powierzone jej zadania 

profesjonalnie, poważnie i z odpowiedzialnością. Polecamy bardzo jako pracownika dla przyszłej 

firmy.   

 

Daniel Napiątek 

Uczeń wykazał się dobrymi  umiejętnościami i zdolnościami. Jest dokładny podczas czynności 

pakowania i potrafi zachować  się odpowiednio podczas rozwiązywania problemów z produkcją. 

Potrafi poradzić sobie z wykonywaniem czynności, radzi sobie z innymi czynnikami, sprawdza 



zabezpieczenia, pakuje przedmioty w różnym  kształcie w odpowiedni sposób, układa  produkty w 

magazynie we właściwych lokalizacjach i koszach. 

Milena Adamczyk 

Milena wykonywała dobrą pracę podczas całego stażu. Jest bardzo pomocna, uczy się szybko 

nowych powierzonych jej zadań. Jeśli chodzi o wykonywane obowiązki: sprawowała kontrolę nad 

jakością produktów, organizowała pracę w magazynie, przygotowywała zamówienia wraz z 

dokumentami dla spedytorów, wprowadzała nowe produkty do bazy danych oraz tworzyła ich kody 

kreskowe.   

 

Weronika Brylowska 

Pracownica potrafi współpracować, organizować swoją pracę. Ma odpowiedni stosunek do pracy, 

pracuje szybko. Potrzebuje spokoju do pracy, i wtedy pracuje szybko, ale zdarzają się małe błędy. 

Jej angielski wymaga większego zakresu słownictwa. Będzie pomocna każdemu, w każdej pracy, 

w każdej firmie. 

 

Aleksandra Guzowska 

Pracownica ma wspaniały stosunek do pracy, jest odpowiedzialna osobą, potrafi współpracować 

w zespole. Łatwo dostosowuje się do środowiska, szybko się integruje. Powinna popracować nad 

językiem angielskim, w przyszłości będzie bardzo dobrym pracownikiem. 

 

Aleksandra Latos 

Stażystka jest bardzo uprzejma, ma właściwe podejście do pracy. Po pierwszym dniu przestała 

być nieśmiała. Mówi płynnym angielskim, szybko uczy się nowego słownictwa i używa go w pracy. 

Będzie świetnym współpracownikiem w biznesie.  

 

Piotr Borowski 

Chętny, uprzejmy i pełen szacunku chłopiec. Uczy się szybko i poprawnie wykonuje wszystkie 

powierzone mu zadania. Dobrze zintegrował się z resztą zespołu. Zrobił świetny postęp.  

 

Adrianna Kruszewska 

Chętna, uprzejma i pełna szacunku osoba. Uczy się szybko i poprawnie wykonuje wszystkie 

powierzone jej zadania. Dobrze zintegrowała się z resztą zespołu. Zrobiła świetny postęp. 

 

Julia Żemetro 

Chętna, uprzejma i pełna szacunku osoba. Uczy się szybko i poprawnie wykonuje wszystkie 

powierzone jej zadania. Dobrze zintegrowała się z resztą zespołu. Zrobiła świetny postęp. 

 

Karolina Ziółkowska 

Uczennica od początku wykazała się wysokim zaangażowaniem w pracę. Wykonywała wszystkie 

powierzone jej zadania z wielką troską i precyzją. Elastyczna, inteligentna, prezentowała 

odpowiednią postawę zarówno  w stosunku do gości hotelowych  jak i swoich kolegów. 

 

Simone Zieliński 

Uczeń od początku wykazał się wysokim zaangażowaniem w pracę. Wykonywał wszystkie 

powierzone mu zadania z wielką troską i precyzją. Elastyczny, inteligentny, prezentował 

odpowiednią postawę zarówno  w stosunku do gości hotelowych  jak i swoich kolegów. 

 

Kuba Chlebowski 



Podczas stażu Kuba wykonywał powierzone mu zadania i stosował się do instrukcji z wielką 

łatwością. Posiada bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, porozumiewał się ze wszystkimi 

członkami załogi w języku angielskim.  W wielu różnych sektorach, w których pracował, 

prezentował pozytywny stosunek do pracy i chęć uczenia się. Był uprzejmy, przyjazny, pomocny, i 

dobrze współpracował w zespole. 

Krzysztof Wieliczko 

Podczas stażu Krzysztof wykonywał powierzone mu zadania i stosował się do instrukcji z wielką 

łatwością. Posiada bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, porozumiewał się ze wszystkimi 

członkami załogi w języku angielskim.  W wielu różnych sektorach w których pracował, 

prezentował pozytywny stosunek do pracy i chęć uczenia się. Był uprzejmy, przyjazny, pomocny, i 

dobrze współpracował w zespole. 

 

Patrycja Kownacka 

Opinia wystawiona przez grupę z  The Cafe Imperio zaświadcza, że Patrycja to bardzo dobra 

praktykantka, która potrafiła wykonać wszystkie powierzone jej zadania, wykonywała je z dość 

szybko, i z dużą starannością (perfekcją), co jest niezwykłe. 

Jest wspaniała w relacjach z innymi, z odpowiednim stosunkiem i szacunkiem do 

współpracowników i miejsca pracy. Mogę powiedzieć, że będzie świetnym pracownikiem w 

przyszłości. Życzymy jej wszelkiej pomyślności w przyszłości. Z podziękowaniami od zespołu 

 Cafe IMPERIO. 

 

Katarzyna Wąsik 

Opinia wystawiona przez grupę z  The Cafe Imperio zaświadcza, że Katarzyna to bardzo dobra 

praktykantka, która potrafiła wykonać wszystkie powierzone jej zadania, wykonywała je z dość 

szybko, i z dużą starannością (perfekcją), co jest niezwykłe. 

Jest wspaniała w relacjach z innymi, z odpowiednim stosunkiem i szacunkiem do 

współpracowników i miejsca pracy. Mogę powiedzieć, że będzie świetnym pracownikiem w 

przyszłości. Życzymy jej wszelkiej pomyślności w przyszłości. Z podziękowaniami od zespołu 

 Cafe IMPERIO. 

 

Dominika Czechowska 

Podczas praktyk Dominika wykazała się bardzo dobrym zachowaniem w stosunku do pracy, 

dynamiki pracy, punktualnością, wydajnością, którą przedstawiała przez cały staż. Wszyscy 

współpracownicy byli usatysfakcjonowani, a z ich pomocą praktykantka robiła wszystko, by 

wzbogacić swoją wiedzę.  

Doceniamy pobyt tej uczennicy i życzymy jej pomyślności zarówno w zawodowym jak i osobistym 

życiu.  

 

Maria Woźny  

Podczas praktyk Maria wykazała się bardzo dobrym zachowaniem w stosunku do pracy, dynamiki 

pracy, punktualnością, wydajnością, którą przedstawiała przez cały staż. Wszyscy 

współpracownicy byli usatysfakcjonowani, a z ich pomocą praktykantka robiła wszystko, by 

wzbogacić swoją wiedzę.  

Doceniamy pobyt tej uczennicy i życzymy jej pomyślności zarówno w zawodowym jak i osobistym 

życiu. Powodzenia. 

 

Szymon Michniewicz 



Praktykant wykonywał wszystkie zadania bez problemów. Powinien jednak wykazać się większą 

inicjatywę podczas rozwiązywania problemów w pracy, ale wraz z doświadczeniem poprawi tę 

umiejętność w przyszłości.  

 

Mateusz Olkiewicz 

Praktykant wykazywał się dobrym zachowaniem, punktualnością, jednakże brakuje mu trochę 

umiejętności komunikacji z współpracownikami oraz aby przywitać klientów odpowiednio. Mógłby 

również wykazywać większą motywację i inicjatywę. Uczyliśmy go następujących umiejętności: 

Integracja sprzętowo-aplikacyjna w środowiskach IOS and Windows 

Triki w demontowaniu wszystkich  rodzajów laptopów i komputerów stacjonarnych 

Reperowanie telefonów  

Diagnozowanie nieprawidłowego funkcjonowania komputerów 

Jakub Olewnik 

Bardzo punktualny, wykazujący się wielką chęcią do uczenia się. 

Zwracał uwagę na każdy szczegół, cały czas wykazywał chęć, by mieć kolejne wyzwania i 

problemy do rozwiązania w środowisku komputerowym.  

 

Krzysztof Pecka 

Wykazujący się dużą komunikatywnością, i dobrym nastrojem. Zawsze gotowy do pomocy w 

rozwiązywaniu problemów i wyszukiwaniu komponentów.   

 

Jerzy Grążawski 

Pracowity praktykant. Cały czas poszukujący dodatkowych zadań do pracy. Zadawał interesujące 

pytania, co wskazywało na postęp w rozwoju zawodowym.  

 
Daria Mazurek 

Daria jest zorganizowana, skupiona na pracy i ma umiejętność rozwijania efektywnych 

logistycznych czynności. Wychodzi z inicjatywą, potrafi wykonywać wiele aktywności na raz, bez 

straty koncentracji na wymaganych zadaniach. Jest zmotywowana, pracowita, oczekująca na 

kolejną szansę rozwijania swojej wiedzy i techniki. Umiejętności nabyte podczas stażu: rozumienie 

łańcucha dostaw, praca zespołowa przy inwentaryzacji, ważność sztuki publicznej, oraz ważne 

oprogramowania związane z logistyką.  

Dziękuję za pracę w Metropolitano de Lisboa! 

 

Rafał Bednarski  

Rafał jest zmotywowanym i pracowitym praktykantem, szukającym możliwości do rozwijania 

swoich technicznych umiejętności i pogłębienia wiedzy. Posiada dużą etykę pracy i wielką chęć 

dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności. Dobry współpracownik z umiejętnością 

wzmacniania motywacji wśród swoich kolegów i zdolnością współpracy.  

Umiejętności nabyte podczas stażu: rozumienie łańcucha dostaw, praca zespołowa przy 

inwentaryzacji, ważność sztuki publicznej, oraz ważne oprogramowania związane z logistyką.  

Dziękuję za pracę w Metropolitano de Lisboa! 

 

Kamil Cybulski 

Kamil jest zorganizowanym i pracowitym praktykantem. Ma umiejętności bycia przywódca 

zespołu, posiada umiejętności pracy z ludźmi. Wychodzi z inicjatywą, potrafi wykonywać wiele 

aktywności na raz, bez straty koncentracji na wymaganych zadaniach. Jest zmotywowany, 

oczekujący na kolejną szansę rozwijania swojej wiedzy i techniki. Wykazał się dużą motywacją do 



nauki. Umiejętności nabyte podczas stażu: rozumienie łańcucha dostaw, praca zespołowa przy 

inwentaryzacji, ważność sztuki publicznej, oraz ważne oprogramowania związane z logistyką.  

Dziękuję za pracę w Metropolitano de Lisboa! 

 

Patryk Przybysz 

Patryk jest zorganizowany, ma umiejętność opracowywania wydajnych czynności logistycznych. 

Jest zmotywowany i pracowity. Jest świetnym członkiem zespołu, który buduje silną więź z innymi 

członkami. To pracowita młoda osoba z  silnym poczuciem przynależności do grupy. Umiejętności 

nabyte podczas stażu: rozumienie łańcucha dostaw, praca zespołowa przy inwentaryzacji, 

ważność sztuki publicznej, oraz ważne oprogramowania związane z logistyką.  

Dziękuję za pracę w Metropolitano de Lisboa! 

 
 
 
Aleksandra Derda 
- Szybko uczy się wszystkich zadań; 
- Odpowiednie zachowanie w pracy; 
- Zawsze gotowa do nauki; 
- Punktualna; 
- Jest pracowita, wykonując dobrze i szybko wszystkie powierzone zadania; 
- Chętna do współpracy. 
 
Klaudia Dulska 
Klaudia wykazała wiele zainteresowania swoją praktyką. Zawsze była punktualna i nie opuściła 
ani jednego dnia pracy. Nie mieliśmy żadnych problemów, aby się z nią porozumieć; dobrze 
zarządzała powierzonymi zadaniami. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy poznać Klaudię i życzymy 
jej wszystkiego najlepszego w przyszłości. 
 
Łukasz Patryk Borkowski 
Osiągnął wszystkie cele a jego zachowanie podczas praktyki zawsze było odpowiednie. Jego 
właściwa postawa umożliwiła pełną integrację podczas wykonywania codziennych obowiązków. 
 
Jakub Michniewicz 
Jego praca i zachowanie podczas praktyki zawsze były odpowiednie. Rozwinął swoje 
umiejętności, zgodnie z wymaganiami w miejscu pracy. Jego właściwa postawa umożliwiła dobrą 
integrację podczas wykonywania codziennych obowiązków. 
 
Maja Weronika Komorowska 
Jej praca na stanowisku kelnerki w Ilunion Malaga jest dowodem na to, że będzie cennym 
pracownikiem w każdej firmie. Znam Maję od czterech tygodni i na podstawie jej pracy oceniam ją 
jako jedną z najlepszych praktykantów, których kiedykolwiek mieliśmy. Jeśli potrzebowaliby 
Państwo dodatkowej pomocy z mojej strony lub dalszych informacji, proszę  
o kontakt. 
 
Wiktoria Balcerska 
- Jest pracowita i punktualna; 
- Dba o porządek na stanowisku pracy; 
- Szybko się uczy; 
- Odpowiednie zachowanie w pracy; 
- Zawsze gotowa do nauki; 
- Koleżeńska wobec współpracowników. 
  
Natalia Rekowska 
Pani Natalia Rekowska była praktykantką w naszej firmie od 18. września do 12. października 



2018. Jest młodą osobą o ujmującej powierzchowności; jest spokojna, lecz posiada głęboką pasję 
do nauki i dzielenia się doświadczeniem oraz umiejętnościami, więc jej obecność w naszej firmie 
była przyjemnością. Sumiennie wykonywała swoją pracę i ukończyła wszystkie zadania. Natalia 
jest niezwykle inteligenta i posiada dobre umiejętności analityczne. Jest zdyscyplinowaną i 
pracowitą osobą o przyjemnym charakterze. 
Ponadto posiada wyjątkowe umiejętności organizacyjne, jest rzetelna i potrafi obsługiwać 
komputer. Natalia potrafi pracować samodzielnie i doprowadzić sprawę do końca, tak aby zadanie 
było wykonane. Jest elastyczna i chętna do pracy przy każdym przypisanym jej projekcie. Natalia 
szybko zaczęła także zgłaszać chęć asystowania w innych obszarach pracy firmy. Nie mam 
żadnych wątpliwości co do jej uczciwości. Jej rzetelna i godna pochwały postawa jest doskonałym 
wzorcem dla jej pokolenia. 
 
Miłosz Bartłomiej Sobkowiak 
Pan Miłosz Sobkowiak był praktykantem w naszej firmie od 18. września do 12. października 
2018. Jest młodą osobą o ujmującej powierzchowności; jest spokojny, lecz posiada głęboką pasję 
do nauki i dzielenia się doświadczeniem oraz umiejętnościami, więc jego obecność w naszej firmie 
była przyjemnością. Sumiennie wykonywał swoją pracę i ukończył wszystkie zadania. Miłosz jest 
niezwykle inteligentny i posiada dobre umiejętności analityczne. Jest zdyscyplinowaną i pracowitą 
osobą o przyjemnym charakterze. 
Ponadto posiada wyjątkowe umiejętności organizacyjne, jest rzetelny i potrafi obsługiwać 
komputer. Miłosz potrafi pracować samodzielnie i doprowadzić sprawę do końca, tak aby zadanie 
było wykonane. Jest elastyczny i chętny do pracy przy każdym przypisanym mu projekcie. Miłosz 
szybko zaczął także zgłaszać chęć asystowania w innych obszarach pracy firmy. Nie mam 
żadnych wątpliwości co do jego uczciwości. Jego rzetelna i godna pochwały postawa jest 
doskonałym wzorcem dla jego pokolenia. 
 
Jakub Pietrzak 
Pan Jakub Pietrzak był praktykantem w naszej firmie od 18. września do 12. października 2018. 
Jest młodą osobą o ujmującej powierzchowności; jest spokojny, lecz posiada głęboką pasję do 
nauki i dzielenia się doświadczeniem oraz umiejętnościami, więc jego obecność  
w naszej firmie była przyjemnością. Sumiennie wykonywał swoją pracę i ukończył wszystkie 
zadania. Miłosz jest niezwykle inteligentny i posiada dobre umiejętności analityczne.  
Jest zdyscyplinowaną i pracowitą osobą o przyjemnym charakterze. 
Ponadto posiada wyjątkowe umiejętności organizacyjne, jest rzetelny i potrafi obsługiwać 
komputer. Jakub potrafi pracować samodzielnie i doprowadzić sprawę do końca, tak aby zadanie 
było wykonane. Jest elastyczny i chętny do pracy przy każdym przypisanym mu projekcie. Jakub 
szybko zaczął także zgłaszać chęć asystowania w innych obszarach pracy firmy. Nie mam 
żadnych wątpliwości co do jego uczciwości. Jego rzetelna i godna pochwały postawa jest 
doskonałym wzorcem dla jego pokolenia. 
 
Sandra Urbanowicz 
Pani Sandra Urbanowicz była praktykantką w naszej firmie od 18. września do 12. października 
2018. Jest młodą osobą o ujmującej powierzchowności; jest spokojna, lecz posiada głęboką pasję 
do nauki i dzielenia się doświadczeniem oraz umiejętnościami, więc jej obecność w naszej firmie 
była przyjemnością. Sumiennie wykonywała swoją pracę i ukończyła wszystkie zadania. Sandra 
jest niezwykle inteligenta i posiada dobre umiejętności analityczne. Jest zdyscyplinowaną i 
pracowitą osobą o przyjemnym charakterze. 
Ponadto posiada wyjątkowe umiejętności organizacyjne, jest rzetelna i potrafi obsługiwać 
komputer. Sandra potrafi pracować samodzielnie i doprowadzić sprawę do końca, tak aby zadanie 
było wykonane. Jest elastyczna i chętna do pracy przy każdym przypisanym jej projekcie. Sandra 
szybko zaczęła także zgłaszać chęć asystowania w innych obszarach pracy firmy. Nie mam 
żadnych wątpliwości co do jej uczciwości. Jej rzetelna i godna pochwały postawa jest doskonałym 
wzorcem dla jej pokolenia. 
 



Natalia Agnieszka Burnicka 
Praca i zachowanie – doskonałe. 
Wykonane zadania – zawsze o wysokim standardzie jakości i wykonane na czas. 
Zdobyła dobre umiejętności w komunikowaniu się językiem angielskim, umiejętności słuchania i 
współpracy w zespole. Wspaniały uczestnik! 
 
Karol Jenczelewski 
Karol jest wspaniałą osobą do współpracy. Jest bardzo inteligentnym uczniem. Jest punktualny i 
zawsze robi co w jego mocy, aby się czegoś nauczyć. Przez cały okres praktyki dawał z siebie 
100%. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Jest jednym z najlepszych uczniów, których 
mieliśmy w KAM Computers and Mobiles. 
 
Artur Brodnicki 
Artur ma bardzo pozytywne podejście i zawsze jest gotowy, aby spróbować czegoś nowego. Jest 
punktualny i wykonuje zadania na czas. Komunikuje się w sposób efektywny i nawiązuje dobre 
relacje z personelem oraz rówieśnikami. Posiada bardzo dobrą wiedzę na temat komputerów i 
szybko pojmuje różne procedury. 
 
Małgorzata Protokowicz 
Małgorzata ma bardzo pozytywne podejście wobec pracy i wykonuje zadania na czas.  
Jest bardzo punktualna. Komunikuje się efektywnie, wykonuje i rozumie polecenia.  
Jest odpowiedzialna oraz rzetelna w wypełnianiu obowiązków. Jest osobą, która szybko się uczy i 
dostosowuje się szybko do różnych sytuacji. 
 
Michał Adam Kiełkowski 
Michał ma potencjał, aby zostać liderem. Jest w stanie samodzielnie wykonywać zadania po 
otrzymaniu instrukcji. Szybko i chętnie uczy się nowych zadań. Jest bardzo punktualny. Bardzo 
dobrze porozumiewa się z zarówno personelem, jak i pozostałymi stażystami.  
Jest zmotywowany oraz odpowiedzialny i często nadaje tempo pracy w grupie. Poleciłbym go na 
każde stanowisko, o które by się ubiegał. 
 
Maciej Brylowski 
Maciej jest bardzo pracowity i chętnie uczy się nowych zadań. Dobrze porozumiewa się  
z rówieśnikami i innymi stażystami. Jest punktualny i ma bardzo pozytywne podejście. Wykonuje 
także powierzone polecenia i zadaje niezbędne pytania, jeśli czegoś nie rozumie. 
 
Miłosz Filip Gębicki 
Miłosz był bardzo pomocny, pomagając naszemu informatykowi w kafejce internetowej oraz 
naprawianiu komputerów. Wykazał się odpowiedzialnością w obsłudze sprzętu klientów,  
bez wahania przyjmował obowiązki i doprowadzał zadania do końca. Jest świadomy zasad 
bezpieczeństwa, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest towarzyski i przyjazny. 
 
Marcin Viktor Szydłowski 
Marcin jest uprzejmy, sumienny, rzetelny i ma dobre podejście wobec naszego personelu oraz 
klientów. Kiedy wyznaczy się mu zadanie, wykonuje je chętnie i bez wahania. Skutecznie 
porozumiewa się z innymi, gdy powierzy się mu obowiązki takie jak nadzorowanie sklepu  
i powiadamianie nas, gdy przyjdą klienci. Jest świadomy zasad BHP i bezpieczeństwa.  
Jest towarzyski i pewny w kontakcie z ludźmi. Był dobrym pracownikiem podczas pobytu u nas. 
 
Matusz Borowiec 
Jesteśmy niezwykle zadowoleni z pracy Mateusza. Jest oddanym pracy i pracowitym młodym 
człowiekiem, który wyznacza sobie cele i plany. Jego główną funkcją i obowiązkiem było 
nadzorowanie naszego sklepu internetowego na Ebayu. Główne obowiązki obejmowały 
rozpakowywanie i zapakowywanie towaru oraz wysyłanie go do klientów. Zdobył także dużą 
wiedzę dotyczącą części komputerowych. Wie, w jaki sposób zdiagnozować i zidentyfikować 



usterkę oraz proponuje, jak ją naprawić. Posiada także dużą wiedzę na temat oprogramowania, 
ponieważ potrafi zainstalować system operacyjny, jak również dokonuje kontroli wirusów i kondycji 
komputerów. 
 
Wiktoria Sudak 
- Jestem bardzo zadowolony z jej pracy, pracowała bardzo dobrze nad powierzonymi zadaniami; 
- Uprzejma i przyjemna we współpracy, jestem pod wrażeniem jej pracy. 
 
Michał Jan Sobczyński 
Michał jest pełnym entuzjazmu i uczciwym młodym człowiekiem. Pracuje dobrze w zespole, 
wykazując inicjatywę i pozytywne podejście wobec pracy. Podczas stażu u nas pracował nad 
dużym projektem dot. sieci monitoringu, który obejmował instalację potężnego serwera NUR. Mój 
zespół i ja życzymy Michałowi samych sukcesów w jego – jak sądzę – wspaniałej karierze. 


