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Praktyki w Rimini cd.
Minęły już trzy tygodnie naszych praktyk i mimo, iż tęsknimy już trochę za domem,
rodziną a nawet szkołą, to żal nam wracać, bo każdy z nas poznał już swoją pracę, obowiązki,
nawiązały się znajomości i przyzwyczailiśmy się do zwyczajów panujących w Italii.
Na szczęście tylko 2 osoby z naszej grupy pracują po południu, więc wieczorami
mamy czas, aby razem zasiąść do kolacji, a właściwie to prawie wieczerza, bo poprzedzona
przystawkami, następnie dostajemy pierwsze danie (zupa lub makaron), drugie danie, to
zazwyczaj mięso, lub ryba a na końcu przepyszny deser.
Jak prawdziwi Włosi wtedy celebrujemy posiłek, rozmawiając i dzieląc się
wszystkimi doświadczeniami i ciekawostkami z naszych praktyk. Pani Ania, mieszkając we
Włoszech pracowała we włoskiej restauracji co wieczór zdradza nam tajniki tej najlepszej na
świecie kuchni włoskiej. Bo któż z nas nie lubi, bądź nie zna pizzy, lasagne, spaghetti, sosu
bolognese, czy deseru panna cotta?
Nasi koledzy pracujący w sektorze gastronomii też potwierdzają, że dania w naszym
hotelu są na wysokim poziomie, ale oni trafili trochę lepiej, bo Jakub i Julia W. trafili do
najlepszej i najpopularniejszej restauracji w Rimini: Bounty, która urządzona jest w stylu
pirackiego statku, a kelnerzy i kelnerki pięknie przebrani za piratów. Restauracja ta w tym
roku pobiła rekord popularności.
Jakub nawet nauczył się robić pizzę, a jest to zawsze pilnie strzeżona tajemnica
każdego pizzaiolo.
Natomiast Kacper i Ola trafili to restauracji Diana w pobliskiej miejscowości
Riccione, która konkuruje z Rimini i ta restauracja też jest numerem jeden pod względem
zadowolonych klientów.
Sektor hotelarski też może dużo się nauczyć, ponieważ Kasia, Julia i Benjamin trafili
do pięknego czterogwiazdkowego hotelu ze SPA: Sovrana.
Natomiast Marcelina i Julia G. to chyba największe szczęściary bo do pracy mają
najbliżej, bo ich hotel Alibi graniczy z naszym. W tym sektorze nauczyli się z jakich
produktów robi się dobre śniadanie, włoskie cappuccino, no i jak wyposażone powinny być
pokoje.
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Praktykanci ze specjalności turystycznej Estera, Wiktoria i Jacek mogą się również
dużo nauczyć, bo ich hotel Genty, to też przepiękny obiekt, a ludzie w nim pracujący zawsze
służą
im dobra radą i pomocą.
Nasi logistycy, czyli Hubert i Kacper praktyki odbywają w firmie Carvi Bio, gdzie
poznają tajniki pakowania, spedycji i magazynowania warzyw, które są z ekologicznych
upraw i trafiają do najlepszych sklepów i restauracji.
No i nasz „rodzynek” informatyk Sebastian trafił….do szkoły i został asystentem
nauczyciela.
Mimo, iż w ich szkole pracują na innym systemie (już przestarzałym☹) to Sebastian
służy im pomocą i są pod wrażeniem, że uczeń ZSP3 tak dużo potrafi
Nasze weekendy, to czas poświęcony na zwiedzanie przepięknej Italii, bo to przecież
kraj z największą liczbą zabytków na liście UNESCO. Mamy szczęście, że zwiedziliśmy tak
piękne miejsca jak Rimini, Wenecję i Bolonię o czym wcześniej pisaliśmy.
Natomiast w drugim tygodniu w sobotę pojechaliśmy na wycieczkę zorganizowaną
przez Sistema Turismo do Florencji, a w niedzielę sami z panią Anią do San Marino.
Florencja, to miasto, gdzie narodził się włoski renesans. Chyba w żadnym włoskim
mieście rodziło się tak wiele znanych osób, bo chyba każdemu mówiąc coś takie postaci, jak:
Dante Alighieri (twórca języka włoskiego), Giovanni Boccaccio, Niccoló Machiavelli, czy
Sandro Botticelli.
We Florencji jest również grób najsłynniejszego artysty wszechczasów, czyli Michała
Anioła. Na placu della Signoria mogliśmy podziwiać rzeźbę jego autorstwa, „Dawida”.
Mimo, że kopia to i tak robi ogromne wrażenie. Wszystkie inne rzeźby i zabytki z przepiękną
katedrą Santa Maria del Fiore, Baptysterium z „Rajskimi drzwiami”, Pałac Pitti, Ponte
Vecchio (most złotników, gdzie ilość wyrobów ze złota przyprawia o przysłowiowy ból
głowy) to wrażenia nie do opisania.
Niedzielę spędziliśmy natomiast w San Marino, czyli, tak jakby w innym kraju, bo
Włochy zawierają takie dwie enklawy, czyli Watykan, no i San Marino, urokliwie położone
jest na górze Titano, na wysokości 700 metrów nad poziomem morza, co oznacza
niezapomniane widoki
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San Marino, choć niewielkie, to jednak znajduje się na świat liście UNESCO i ma do
zaoferowania bardzo dużo punktów widokowych i spacerując średniowiecznymi uliczkami
pełnymi rożnych sklepów, kafejek i restauracji mogliśmy w sumie poczuć się „jak u siebie”
bo dowiedzieliśmy się, że aby pracować w sklepie w San Marino trzeba zdać egzamin z
języka
polskiego. To państwo, które mimo, iż nie jest w UE posługuje się walutą euro no i nie ma
żadnego zadłużenia, ale również żadnego lasu ☹
W ostatni weekend w sobotę chcieliśmy dokładnie poznać miasto naszych praktyk
Rimini, zobaczyć najstarszy most Ponte di Tiberio z I wieku, zobaczyć dzielnicę poświęconą
jednemu z ważniejszych reżyserów włoskich Federico Felliniego.
Fellini, urodzony w Rimini, uważany za jednego z najbardziej wpływowych i
najważniejszych reżyserów w historii kina i zdobywca 4 Oskarów.
W niedzielę pani Ania nie chcąc „powielać” programu z zeszłego roku zorganizowała
nam wycieczkę do miejscowości Gradara.
Znajdująca się w miasteczku twierdza powstała w XII wieku - był to tzw. donżon,
czyli wieża strażniczo-mieszkalna. Całe miasteczko otoczone jest murami i to właśnie tu
miała się wydarzyć tragiczna historia miłosna Paola Malatesty i Franceski da Rimini, opisana
przez Dantego w Boskiej komedii.
Wszystkie te miejsca zwiększyły nasz apetyt na zwiedzanie tego przepięknego kraju i
jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie tu odbywają się nasze praktyki.
Nasza pani przeprowadziła monitoringi w miejscach pracy i jest niezmiernie z nas
dumna.
We wszystkich miejscach usłyszała same pochwały i gratulacje, że taka młodzież
istnieje. Pochwałom nie było końca
Wszyscy podkreślali nasz profesjonalizm, zaangażowanie, znajomość zawodu a
przede wszystkim kulturę osobistą.
Przecież pozdrowienia, zwroty grzecznościowe, brak wulgaryzmów i kultura osobista
to podstawa!
W młodzieży siła! :)
Cieszymy się, że daliśmy radę i wszyscy mogą nam pogratulować!

Pozdrawiamy, ciao, ciao ! A presto

