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Opinie i referencje jakie uczniom wystawili pracodawcy 

– zawarte przez pracodawców w dzienniczkach praktyk, które uczniowie prowadzili 

podczas realizacji stażu. 
 

Paulina Rutkowska 

Powierzone zadania wykonywała Paulina z największą starannością i pilnością. Szybko i bardzo dokładnie pracowała.  

W stosunku do personelu i pacjentów była zawsze uprzejma. Dużym problemem była niska znajomość języka 

niemieckiego. Pracownicy kawiarni przekazali mi, ze Paulina wykazała się tam wysoką kulturą osobistą.  Paulina była 

zawsze starannie ubrana  i punktualna. Nie opuściła żadnego dnia praktyk. Dziękujemy, że nam pomogłaś.    Ocena 

5+ 

Sandra Wielgosik 

Sandra był zawsze uprzejma wobec  przełożonych, pacjentów i  wszystkich pracowników.  Wprawdzie rozumie one 

trochę po niemiecku, jednak  komunikacja sprawiała trochę problemów.  Powierzone zadania wykonywała starannie, 

szybko i skrupulatnie. Nie zawsze była zadowolona z pracy i powierzonych jej obowiązków. Bardzo jednak nam 

pomogła . Bardzo dziękujemy.  Ocena 5+ 

 

Kowalska Emila 

Pani Kowalska odbyła praktykę z ogromnym zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem.  Dzięki  jej szybkiej 

zdolności pojmowania możliwe było sprawne obchodzenie się ze specyficznymi programami komputerowymi i praca 

z nimi.   Zachowanie Pani Kowalskiej było zawsze wzorcowe, zawsze była pomocna.  Wszystkie działy cenią sobie jej 

stosunek do pracy i sprawność w działaniu. W przeciągu czterech tygodni praktyk mogła Pani Kowalska poznać wiele  

rzeczy w obszarze zawodowym hotelarstwo i te czynności  przećwiczyć i zadania wykonywać wzorcowo. Ocena 6 

Patrycja Nierzwicka 

Praktykantka wykonywała powierzone zadania częściowo dobrze. Samodzielna praca powinna być w dalszym ciągu 

ćwiczona. W stosunku do współpracowników była Paulina miła, uprzejma i usłużna.  Problemy ze znajomością języka 

prowadziły czasem do nieporozumień. Jej potencjał nie jest jeszcze  wyczerpany i daje dużo możliwości.   Ocena  4 

Grzegorz Groszkowski 

Grzegorz bardzo dobrze zintegrował się z grupą. Przygotowywał sałatki, przystawki i dania główne. Powierzone 

zadania wykonywał z największą starannością.  



Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości. Ocena 5 

Aftyka Martyna 

Martyna bardzo starannie wykonywała powierzone zadania. Niestety miała trudności z porozumiewaniem się w 

języku obcym. Jest też nieśmiała, ale uprzejma wobec współpracowników. Chętnie z nią pracowaliśmy i życzymy jej 

wszystkiego najlepszego w przyszłości.  Ocena 5 

Klaudia Gorczyca 

Klaudia pracowała ze starannością, czysto i pilnie. Czasem tylko trzeba było jej podpowiedzieć, żeby zostawiła 

stanowisko pracy w czystości. Klaudia była zawsze punktualna. Rozumiała się dobrze z personelem i pracowała ku 

zadowoleniu firmy. Zadania wykonywała samodzielnie. Ocena 5 

Singer Klaudia 

Karolina odbyła praktykę zawodową w kuchni ku naszemu zadowoleniu. Mimo problemów językowych i na początku 

praktyki zdrowotnych pracowała dobrze. Jej pozytywne nastawienie do pracy, punktualność i uprzejmość były bez 

zarzutów.  Do jej zadań należało sprzątanie, zmywanie, mycie i obieranie owoców i warzyw, przygotowywanie 

sałatek, krojenie wędlin i mięsa, podawanie potraw i napojów, porcjowanie i serwowanie deserów.  Życzymy 

Karolinie w jej dalszej nauce powodzenia i sukcesów i dziękujemy za pracę i pomoc. Ocena 5 

Marcin Cieśluk 

Marcin był podczas praktyk bardzo spokojny i pracowity. Używanie języka niemieckiego sprawiało mu wiele 

trudności, dlatego komunikacja była utrudniona. Powierzone zadania wykonywał starannie. Wobec przełożonych i 

współpracowników zachowywał się nienagannie. Bardzo nam pomógł. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na 

przyszłość. Ocena 5 

Adrian Chabowski 

Adrian był podczas odbywania praktyk bardzo otwarty i używał języka niemieckiego coraz częściej. Dlatego nie było 

problemów z porozumiewaniem się. Powierzone zadania wykonywał z należytą starannością, ku naszemu 

zadowoleniu. Wobec przełożonych i współpracowników zachowywał się nienagannie. Był dla nas wielką pomocą. 

Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość. Ocena 5 

Dawid Kosicki 

Dawid odbył praktykę ku naszemu pełnemu zadowoleniu. Powierzone zadania wykonywał porządnie i z poczuciem 

obowiązku. Mimo bariery językowej dobrze radzi sobie w naszym zespole.  Praktykę odbywał w dziele wydawania i 

przyjmowania towaru, magazynowania towaru. Życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość. Ocena 5 

Mateusz Okoński 

Pan Okoński wykonywał powierzone zadania podczas praktyk starannie ku naszemu pełnemu zadowoleniu. Jego 

zachowanie wobec przełożonych i współpracowników  było zawsze bardzo poprawne. On pracował samodzielnie i 

rozważnie. Życzymy Panu Okońskiemu wszystkiego najlepszego w przyszłości. Ocena 5 

Barbara Przybyło 

Barbara pracowała pilnie, czysto i dokładnie. Musi się jeszcze nauczyć zostawiać stanowisko pracy w czystości. 

Barbara była punktualna. Potrafiła porozumieć się dobrze ze współpracownikami i pracowała ku zadowoleniu naszej 

firmy. Wszystkie powierzone zadania wykonywała samodzielnie. Ocena 5 

 



Mateusz Rychłowski 

Mateusz wykazał się zaangażowaniem oraz pracowitością, posiada umiejętności obejmujące programowanie oraz 

posługiwanie się oprogramowaniem, które miał sposobność zaprezentować pracując w mojej firmie. Nauczył się 

bibliotek odnośnie pozyskiwania danych z wyszukiwarki Gogle i zastosował to w aplikacji Windows w celu 

wyszukania szczegółowych danych dotyczących określonych rzedsiębiorstw. Z uporem dążył do celu, jakim było 

stworzenie użytecznej aplikacji do zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestniczył w imprezach 

firmowych pomagając w ich organizacji. Miał możliwość konfigurowania telewizyjnych systemów dozorowania 

(CCTV) pracujących w lokalnej sieci internetowej. 

Maciej Bełz 

Jestem bardzo zadowolony z pracy ucznia, który jest uprzejmy i pracowity. Jego nastawienie do pracy i obowiązków 

jest profesjonalne i na najwyższym poziomie. 

Dawid Rutkowski 

Dawid Rudkowski bardzo ciężko pracował w naszym przedsiębiorstwie. Swoją ogólną postawą udowodnił, że jest 

pracowity i uczciwy. Był bardzo cennym członkiem naszego zespołu. Żywimy nadzieję, że w przyszłości będzie odnosił 

sukcesy oraz chcielibyśmy utrzymać z nim kontakt. 

Kamil Dembek 

Kamil odbył praktykę w Zettabyte IT od 19 września do 13 października 2017. W pracy miał do czynienia zarówno z 

oprogramowaniem jak i sprzętem. Zadania, jakie wykonywał to usuwanie szkodliwego oprogramowania (wirusów), 

przeinstalowywanie systemu operacyjnego, ustawienie Outlook’a , wymiana ekranu laptopa, naprawa DC Jack’a, 

naprawa płyty głównej i tym podobne. 

Jest punktualny, niezawodny, wykazuje inicjatywę oraz zawsze wypełnia swoje obowiązki z profesjonalizmem i 

entuzjazmem. 

Z poważaniem,   Thomas Tesfaye (Dyrektor) 

Maciej Tutlewski 

Maciej jest uprzejmą i pracowitą osobą. Pan Maciek wypełniał należycie wszelkie powierzone mu zadania. Był także 

bardzo punktualny przybywając kilka minut przed rozpoczęciem pracy. Zadowoleni jesteśmy z postępów, jakie 

poczynił w pracy. 

Powinien jednak odrobinę popracować nad lepszym zapamiętywaniem niektórych rzeczy. 

Mateusz Kowalczyk 

Mateusz był bardzo zaangażowany w rozwój naszego przedsiębiorstwa. Jego umiejętność posługiwania się sprzętem 

była bardzo użyteczna i z pewnością poprawiła się jeszcze w czasie 4 tygodni trwania praktyki. Pracując tu miał 

możliwość utrwalenia oraz nauczenia się wielu użytecznych umiejętności. 

Karol Kwiatkowski 

Bardzo inteligentny i pracowity. Sam wychodzi z inicjatywą i potrafi pracować samodzielnie i niezależnie. 

Będzie cennym pracownikiem dla wszelkich organizacji, w których przyjdzie mu pracować. Życzymy mu wszelkich 

sukcesów w przyszłości. 

Referencje z Stamford Hill Computers 



 

Do zainteresowanych 

Niniejszym potwierdzam, że Karol Kwiatkowski z sukcesem odbył staż w naszej firmie – Stamford Hill Computers w 

terminie od 19.09.2017r. do 13.10. 2017r. Podczas praktyki wykazał, ze jest pracowity i z entuzjazmem  podchodzi do 

postawionych mu zadań. Będzie cennym pracownikiem dla wszelkich organizacji, w których przyjdzie mu pracować. 

Życzymy mu sukcesów w pracy i w szkole.  Tahir Muhammad    (Kierownik) 

Klaudia Wasiewicz 

Jest wybitnie uzdolniona i punktualna. Ciężko pracowała w czasie praktyki. 

Tomasz Jankiewicz 

Tomasz odbył praktykę w Zettabyte IT od 19 września do 13 października 2017. W pracy miał do czynienia zarówno z 

oprogramowaniem jak i sprzętem. Zadania, jakie wykonywał to usuwanie szkodliwego oprogramowania, 

przeinstalowywanie systemu operacyjnego, ustawienie Outlook’a, wymiana ekranu laptopa, naprawa DC Jack’a, 

naprawa płyty głównej i tym podobne. 

Jest punktualny, niezawodny, wykazuje inicjatywę oraz zawsze wypełnia swoje obowiązki z profesjonalizmem i 

entuzjazmem. 

Z poważaniem,  Thomas Tesfaye (Dyrektor) 

Krzysztof Niekurzak 

Pracowity i inteligentny. Potrafi pracować w zespole oraz odznacza się bardzo pozytywnym nastawieniem do nauki i 

innowacyjności. Będzie cennym pracownikiem dla wszelkich organizacji, w których przyjdzie mu pracować. 

Życzymy mu sukcesów w życiu osobistym i w pracy. 

Referencje z Stamford Hill Computers 

Do wszystkich zainteresowanych 

Niniejszym potwierdzam, że Krzysztof Niekurzak z sukcesem odbył staż w naszej firmie – Stamford Hill Computers - w 

terminie od 19.09.2017r. do 13.10. 2017r. Podczas praktyki wykazał, ze jest pracowity i z entuzjazmem  podchodzi do 

postawionych mu zadań. Będzie cennym pracownikiem dla wszelkich organizacji, w których przyjdzie mu pracować. 

Życzymy mu sukcesów w pracy i w szkole  Tahir Muhammad   (Kierownik) 

 

Natalia Kopek 

Przez cały czas trwania praktyki Natalia była posłuszna, godna zaufania, pracowita, skrupulatna i uczciwa. Jest osobą 

dobrze zorganizowaną. Potrafi pracować samodzielnie i dążyć do wykonania postawionego przed nią zadania. 

Dominika Darnowska 

Przez cały czas trwania praktyki Dominika była posłuszna, pracowita, skrupulatna i uczciwa. Jest osobą uwielbiającą 

spokój. Bardzo dobrze posługuje się komputerem i jest dobrze zorganizowana. Potrafi pracować samodzielnie i dążyć 

do wykonania postawionego przed nią zadania. 

Paweł Kosobudzki 

Paweł jest bardzo profesjonalnym kucharzem cechującym się wspaniałym nastawieniem do swojej pracy. Posiada 

dogłębną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy zagrożeńkrytycznych punktów kontroli 

(HACCP) oraz kontroli substancji zagrażających zdrowiu (COSH) wymaganych w hotelu o dużym obłożeniu. 

Paweł znakomicie posługuje się nożem, przykłada dużą wagę do obecności w pracy i właściwego stroju. 



Wierzę, że Paweł zostanie wspaniałym kucharzem w przyszłości i z przyjemnością zatrudniłbym go na 

pełen etat w zarządzanej przeze mnie kuchni. 

 

Aleksander Gajewski 

 

Referencje firmy A2Z ACCESSORIES 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Pan Aleksander Gajewski odbył staż w naszym przedsiębiorstwie w terminie od 19.09.2017 r. do 

13.10.2017r. Jest on ujmującym młodym człowiekiem o spokojnym usposobieniu przy tym jest spragniony 

wiedzy oraz pragnie dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami i przez to przyjemnością było 

goszczenie go w naszej firmie. Ponadto Aleksander jest obdarzony wysoką inteligencją i umiejętnościami 

analitycznymi. Co do jego osobowości, jest osobą zdyscyplinowaną i pracowitą o łagodnym usposobieniu. 

 
Co więcej, jest bardzo dobrze zorganizowany, godny zaufania i posiada umiejętność posługiwania się komputerem. 

Potrafi pracować samodzielnie i dążyć do wykonania postawionego przed nim zadania. Jest elastyczny i chętny do 

pracy nad każdym projektem, który powinien być wykonany. Aleksander bez chwili zwłoki sam zgłaszał się, aby 

uczestniczyć w zadaniach firmy w innych obszarach jej działalności. Nie dał powodów, aby wątpić w jego prawość i 

uczciwość. W rzeczywistości. jego całościowa postawa jest prawa i godna pochwały i może służyć za wzór do 

naśladowania dla innych ludzi z jego pokolenia. 

Aleksander będzie cennym pracownikiem dla wszelkich przedsiębiorstw i ma moją rekomendację. Z przyjemnością 

przekaże więcej informacji, jeśli będzie to konieczne. 

Fazulhaq Fazuliar   Dyrektor 

Damian Krenc 

 

Referencje firmy A2Z ACCESSORIES 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Pan  Damian Krenc odbył staż w naszym przedsiębiorstwie w terminie od 19.09.2017r. do 13.10.2017r. Jest 

on ujmującym młodym człowiekiem o spokojnym usposobieniu przy tym jest spragniony wiedzy oraz 

pragnie dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami i przez to przyjemnością było goszczenie go w 

naszej firmie. Ponadto Damian obdarzony jest wysoką inteligencją i umiejętnościami analitycznymi. Co do 

jego osobowości, jest osobą zdyscyplinowaną i pracowitą o łagodnym usposobieniu. 

 
Co więcej, jest bardzo dobrze zorganizowany, godny zaufania i posiada umiejętność posługiwania się komputerem. 

Potrafi pracować samodzielnie i dążyć do wykonania postawionego przed nim zadania. Jest elastyczny i chętny do 

pracy nad każdym projektem, który powinien być wykonany. Damian bez chwili zwłoki sam zgłaszał się, aby 

uczestniczyć w zadaniach firmy w innych obszarach jej działalności. Nie dał powodów, aby wątpić w jego prawość i 

uczciwość. W rzeczywistości, jego całościowa postawa jest prawa i godna pochwały i może służyć za wzór do 

naśladowania dla innych ludzi z jego pokolenia. 

Damian będzie cennym pracownikiem dla wszelkich przedsiębiorstw i ma moją rekomendację. Z przyjemnością 

przekażę więcej informacji, jeśli będzie to konieczne. 

Fazulhaq Fazuliar - Dyrektor 

 
Zofia Szpajcher 

Zofię cechuje dojrzałość, dobrze wywiązywała się z postawionych przed nią zadań, wykazywała się inicjatywą i była 

bardzo punktualna. Zachowywała się nienagannie. Bardzo dobrze zintegrowała się z zespołem. Zawsze przychodziła 



do pracy na czas i w wyznaczonym czasie wykonywała swoje zadania. Uważamy, że w przyszłości będzie bardzo 

dobrym pracownikiem. 

Paulina Rumińska 

Jest bardzo dobrym pracownikiem, jest bardzo uprzejma, inteligentna i cechuję ją zrozumienie faktu, że konieczne 

jest szybkie poznanie i nauka koniecznych zagadnień. Przyjemnością była praca z nią ponieważ jest bardzo pojętna. 

Wierzymy, że wszyscy uczniowie waszej szkoły są do niej podobni. Gratulujemy. 

Angelika Zawadzińska 

Angelika jest bardzo pracowita, profesjonalna, bardzo punktualna i zawsze gotowa do pracy, do której jest 

pozytywnie nastawiona. 

Posiada przydatne w pracy umiejętności, jest dobrze zorganizowana, pomocna, uprzejma, samodzielna, świadoma 

swojej wartości i odpowiedzialna. 

Posiada wszelkie cechy konieczne do odniesienia sukcesu w swoim zawodzie. 

Dominika Pypłac 

Zofię cechuje dojrzałość, dobrze wywiązywała się z postawionych przed nią zadań, wykazywała się inicjatywą i była 

bardzo punktualna. Zachowywała się nienagannie. Bardzo dobrze zintegrowała się z zespołem. Zawsze przychodziła 

do pracy na czas i w wyznaczonym czasie wykonywała swoje zadania. Uważamy, że w przyszłości będzie bardzo 

dobrym pracownikiem. 

Maciej Nowak 

Maciek jest wspaniałym młodym człowiekiem i chociaż na początku potrzebował nieco czasu by przywyknąć do 

wymogów obsługi gości przy śniadaniu i pozostałych zadań, to gdy zrozumiał i poznał swoje zadania jego wydajność 

poprawiała się z dnia na dzień. Musi jeszcze popracować nad prędkością wykonywania swoich obowiązków, ale 

ogólnie rzecz biorąc zachowywał się bardzo dobrze. Zadowolony jestem z postępów jakie poczynił pracując z nami 

przez cały okres praktyki. Wierzę, że jeżeli się postara, stanie się dobrym pracownikiem w przyszłości. 

Jan Matyjasik 

Praca z nim była przyjemnością, jest bardzo dobrym pracownikiem, bardzo punktualnym i łatwo przyswajającym 

sobie nowe zagadnienia. Był bardzo profesjonalny. Chętnie ponownie przyjęlibyśmy go na praktykę.Gratulujemy! 

Joanna Landowska 

 

Uczennica z wspaniałym poczuciem odpowiedzialności. Szybko i łatwo przyswajała sobie nowe zagadnienia i świetnie 

radziła sobie z zadaniami. Wykazywała się olbrzymim zaangażowaniem. 

Monika Sokołowska 

Wspaniały profesjonalizm, wypełniała wszystkie wymagane zadania właściwie. 

Bardzo systematyczna i dokładna, pomocna, punktualna, cechująca się wielkim poczuciem odpowiedzialności oraz 

dobrze zorganizowana. Opanowała wszystkie umiejętności konieczne do wykonywania zawodu. 

Marcin Szota 



Marcin jest bardzo uprzejmym i wykształconym młodym człowiekiem, który wykazuje duże zainteresowanie wiedzą z 

zakresu informatyki. Zawsze wykazuje chęć pomocy, a przy tym szybko się uczy. Z sukcesem i w określonym czasie 

wypełnia powierzone mu zadania. 

Ma dużą szansę na zostanie wspaniałym informatykiem. 

Patryk Salamucha 

Praktykant dobrze wypełniał swoje obowiązki i z przyjemnością wykonywał powierzone mu zadania. 

Dominik Piotrowski 

Dominik jest bardzo uprzejmym i wykształconym młodym człowiekiem, który wykazuje duże zainteresowanie wiedzą 

z zakresu informatyki. Jest pomocny i szybko się uczy. 

Z łatwością stosuje swoją wiedzę wykonując powierzone mu zadania. 

Ma dużą szansę na zostanie wspaniałym informatykiem. 

Marek Czop 

Praktykant dobrze wypełniał swoje obowiązki i z przyjemnością wykonywał powierzone mu zadania. 

Paweł Rybicki 

Podczas praktyki w firmie Go Logistic uczestnik z sukcesem  wykonał wszystkie zadania, które mu zaproponowaliśmy. 

Zaadaptował się pozytywnie w środowisku i wykazał się zdolnościami integracyjnymi z różnymi działami firmy 

udowadniając, że jest osobą zdolną do samodzielnego wykonywania zadań, wykazując także wspaniały zmysł pracy 

zespołowej. Potwierdzam również, że odznacza się świetną umiejętnością poszukiwania wiedzy sam te poszukiwania 

inicjując. Udowodnił także, że pomimo braku doświadczenia, już teraz posiada  wysokie poczucie odpowiedzialności i 

dobrej organizacji, będąc osobą sumienną i punktualną. 

Jagoda Siudak 

Podczas praktyki w firmie Go Logistic uczestniczka z sukcesem  wykonała wszystkie zadania, które jej 

zaproponowaliśmy. Zaadaptowała się pozytywnie w środowisku i wykazała się zdolnościami integracyjnymi z różnymi 

działami firmy udowadniając, że jest osobą zdolną do samodzielnego wykonywania zadań, wykazując także 

wspaniały zmysł pracy zespołowej. Potwierdzam również, że odznacza się świetną umiejętnością poszukiwania 

wiedzy sama te poszukiwania inicjując. Udowodniła także, że pomimo braku doświadczenia, już teraz posiada 

wysokie poczucie odpowiedzialności i dobrej organizacji, będąc osobą sumienną i punktualną. 

Weronika Rosińska 

Podczas praktyki w firmie Go Logistic uczestniczka z sukcesem  wykonała wszystkie zadania, które jej 

zaproponowaliśmy. Zaadaptowała się pozytywnie w środowisku i wykazała się zdolnościami integracyjnymi z różnymi 

działami firmy udowadniając, że jest osobą zdolną do samodzielnego wykonywania zadań, wykazując także 

wspaniały zmysł pracy zespołowej. Potwierdzam również, że odznacza się świetną umiejętnością poszukiwania 

wiedzy sama te poszukiwania inicjując. Udowodniła także, że pomimo braku doświadczenia, już teraz posiada 

wysokie poczucie odpowiedzialności i dobrej organizacji, będąc osobą sumienną i punktualną. 

 

 


