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Olivia Ossowska, kl. IV N, technik żywienia i usług gastronomicznych 

Erasmus+ „Śródziemnomorskie doświadczenia zawodowe”



Podróż z 
Gdańska 

do Rimini 
Zbiórka pod szkołą odbyła się 

30.08.2021 o godzinie 6:00. Następnie 

przejazd na lotnisko w Modlinie oraz 

bezpośredni samolot do Rimini. 



Praktyki w 

restauracji La 

Cappa W praktykach uczestniczyłam 4 

tygodnie, dzięki czemu nauczyłam się

robić przeróżne rzeczy jak np. praca z 

owocami morza, rybami, makaronami, 

ravioli, gnocchi, tortellini. Pracowałam

tam  od 9:00-15:00. Również poznałam

nowe wspaniałe osoby.



Ekipa na praktykach. 

Dzięki wspaniałym ludziom na praktykach nie

było stresu, przychodziło się z wielkim

zadowoleniem na praktyki i ciężko się z nich

wychodziło. Byli dla nas wyrozumiali, cierpliwi i

bardzo pomocni, zawsze było można z nimi

porozmawiać i poduczyć język włoskiego. 

Wszystko nam tłumaczyli z ogromną

cierpliwością. Bardzo ciężko mi się z nimi

żegnało, i dzięki temu zyskałam wspomnienia do 

końca życia. 



Oto produkty, z 
którymi pracowałam



Wycieczka do Wenecji Dnia 5.09.21 wybraliśmy

się cała grupa na

wycieczkę do Wenecji. Na 

początku jechaliśmy

autokarem a następnie

przesiadaliśmy się do 

tramwaju wodnego. 

Wenecja jest przepięknym

miejscem, zwiedzaliśmy z 

panią przewodnik pełno

pięknych uliczek oraz

zabytków, o których nam

opowiadała. 

Również 

spróbowałam 

tam pierwszy 

raz prawdziwej 

włoskiej pizzy 



San Marino 

Na kolejna wycieczkę

wybraliśmy się do San 

Marino. Pojechaliśmy tam 

busem i jechaliśmy około

półtorej godziny. San Marino 

to małe miasto – państwo,

ale za to z przepięknym

widokiem, o którym nie da 

się zapomnieć. 

Zwiedzaliśmy katedrę, 

spacerowaliśmy wąskimi

uliczkami i próbowaliśmy

nowych pysznych dań.



Rawenna

Ostatnia wycieczka odbyła się do

Rawenny. Zobaczyliśmy tam dom jak i

grobowiec Dantego, piękne mozaiki na

budynkach, Mauzoleum Galli Placidi. Jak 

również spacerowaliśmy pięknym

deptakiem. 



Czas Wolny 

Podczas czasu wolnego całą grupa 

wychodziliśmy wspólnie na miasto zwiedzać 

czy nawet posiedzieć gdzieś wspólnie. Nie 

lubiliśmy siedzieć samotnie w pokojach więc 

zawsze musieliśmy wymyślić sobie wspólne  

zajęcie. Dzięki temu byliśmy bardzo zgrani 

czuliśmy się w swoim towarzystwie 

swobodnie. 



Powrót do Polski 

27.09.2021

Odbyliśmy przejazd autobusem na 

lotnisko w Rimini. Przelot z Rimini do 

Modlina odbył się o godzinie 17:35. 

Na miejscu jechaliśmy autokarem do 

Gdańska, pod szkoła byliśmy około 1 

w nocy. 



Wrażenia z wyjazdu 

 Wyjazd oceniam na udany

 Poznałam wiele wspaniałych ludzi, nową kulturę

jak i nowe potrawy

 Poduczyłam się trochę języka włoskiego



Dziękuje za uwagę 


