
    

  

 

Staż zagraniczny hotelarzy  
 w Lipsku 

12.01-9.02.2014 r. 



Staż odbywał się w ramach projektu  

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących 

zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego-Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

na zasadach Programu Leonardo Da Vinci . 



Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 

zawodowych uczniów, zdobycie pierwszych 

doświadczeń zawodowych oraz poznanie branży 

hotelarsko-gastronomicznej w Niemczech. 



Na praktykę zawodową do Lipska udało się 30 uczniów, w tym 16 z klasy IIB 

oraz 14 z klasy IIIB Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Turystycznych w Jeleniej Górze wraz z dwiema opiekunkami. 



Instytucja przyjmująca tj. Dom Europejski w Lipsku  

zorganizował stażystom miejsca praktyk w renomowanych obiektach 

hotelarskich i gastronomicznych na terenie miasta Lipsk.  





W ramach realizowanego stażu uczniowie odbywali czterotygodniową 

praktykę zawodową  w wysokiej klasy obiektach hotelarskich  

oraz gastronomicznych, takich jak m.in.  

Hotel NH Hotels Leipzig Messe,  

Hotel Im Sachsenpark,  

Hotel Victor’s Residenz,  

Hotel MotelOne,  

Commundo Tagungshotel,  

InterCity Hotel , 

A&O Hotel Leipzig.  



Uczniowie wykonywali prace w kuchni, 

 na sali restauracyjnej przy obsłudze gościa,  

w służbie pięter, a także zapoznali się  

z systemem pracy recepcjonistów  

oraz pracowników działu administracyjnego. 











































W ramach zajęć kulturowo-językowych uczniowie uczestniczyli  

w projekcjach filmów w Instytucie Polskim  

oraz w Domu Europejskim.   



W wolnym czasie odbywało się zwiedzanie miasta. Głównym punktem 

programu był wjazd na platformę widokową znajdującą się na 33 piętrze 

budynku Panorama Tower, z której można podziwiać panoramę całego Lipska. 





Zdobyta podczas spaceru wiedza została wykorzystana kolejnego dnia  

w grze terenowej „podchody”.  



W trzecim tygodniu pobytu uczniowie  

odbyli interaktywne zajęcia  

w Muzeum Najnowszej Historii Niemiec i Europy. 





Po zajęciach w muzeum udali się 

 na zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów, 

upamiętniającego największą bitwę okresu 

napoleońskiego, która toczyła się wówczas  

w okolicach Lipska. 





Z historią parzenia kawy  

oraz z akcesoriami do tego przeznaczonymi  

uczniowie zapoznali się następnego dnia, 

 podczas zwiedzania Muzeum Kawy, mieszczącego się w budynku 

jednej z najstarszych kawiarni Europy „Coffe Baum”.  

 

Uczniowie mogli skosztować lipskiego specjału  

tj. kruchej babeczki zwanej  „lipskim słowikiem” (Leipziger Lerche). 





W ramach stażu uczniowie odbywali spotkania z przedstawicielami 

branży hotelarskiej. 13 stycznia 2014 r. uczniowie odwiedzili obiekt 

 NH Hotel Leipzig Messe  i spotkali się z Panem Axelem Hüpkes, 

 prezesem Stowarzyszenia Lipskich Hotelarzy i Gastronomów 

DEHOGA.  

 

Kolejną okazją do bliższego poznania niemieckiej branży hotelarskiej 

było spotkanie z Panem Kai-Uwe Döhlerem,  

hotelarzem z długoletnim doświadczeniem,  

który obecnie zajmuje się consultingiem dla przedsiębiorstw  

z branży hotelarskiej i turystycznej.  





Na uroczyste zakończenie stażu stażyści otrzymali certyfikaty  

w języku niemieckim oraz polskim.  

Następnie wszyscy udali się na uroczysty obiad. 






