
W ramach programu Erasmus+, uczniowie ZST w Kolbuszowej w zawodzie technik logistyk oraz 

technik informatyk w trzecim tygodniu praktyk, kontynuowali staż zawodowy w zakładach pracy. 

Praktykanci po drugim tygodniu stażu, zakończonym wycieczką do pięknej Kopenhagi, wrócili do 

zakładów pracy, w celu dalszego zdobywania doświadczenia w zawodzie. Oprócz pozyskiwania 

wiedzy w pracy, uczniowie po zakończonych praktykach zdobywali wiedzę na temat szwedzkiej 

gospodarki i warunków klimatycznych. Wieczorami spacerując po ulicach Malmö, poznawaliśmy 

kulturę szwedzką, obserwowaliśmy Szwedów szanujących tradycję i historię własnego kraju, 

otwartość i uprzejmość wobec obcokrajowców, imigrantów.Uczyliśmy się od nich tolerancji i 

akceptacji dla innych kultur. Malmö to spokojne i kameralne miasto. Nie ma tutaj zgiełku ani hałasu, 

który tak często w miastach występuje. Liczne ścieżki rowerowe umożliwiają mieszkańcom Malmö 

przemieszczanie się na rowerach i elektrycznych hulajnogach. Na rowerach jeżdżą rodzice z małymi 

dziećmi, młodzież, dorośli i emeryci. Szwedzi  bardzo dbają o ekologię i czyste środowisko. Na ulicach 

widzieliśmy dużo samochodów elektrycznych. Zaskoczyła nas nowoczesna - elektryczna komunikacja 

miejska i czyste Morze Bałtyckie. 

 

 

4.11.2021r. po powrocie z miejsc stażu, o 19:45 wraz ze szwedzkim opiekunem Leo pojechaliśmy do 

kręgielni Big Bowl. Celem było: propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, integracja grupy, 

zacieśnianie relacji koleżeńskich.  Aktywnie spędziliśmy wolny czas. Współzawodnictwo na torze było 

świetną zabawą, a dzięki Leo mogliśmy w praktyce używać języka angielskiego.



 

 

  

Po powrocie z kręgli, Pani dyrektor przypomniała o uzupełnieniu dokumentacji. 5.11.2021r. o 

godzinie 10:00 odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie praktyk zawodowych. Pani 

dyrektor sprawdziła dokumenty oraz opinie jakie wystawili nam pracodawcy. Następnie 



otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego w naszych miejscach pracy. 

 

 Podczas spotkania, szkolni opiekunowie poinformowali nas o godzinie wyjazdu do Polski oraz 

przypomnieli o zabraniu wszystkich dokumentów potrzebnych do wylegitymowania się w porcie. Po 

spotkaniu, spakowaliśmy się i o 14:00 busem pojechaliśmy  do portu w Trelleborgu. Po odprawie o 

16:00 wypłynęliśmy promem lini TT-line do Świnoujścia. 



 



 

W trakcie przyjemnej podróży bryza morska, szum fal i widoki na Morze Bałtyckie uprzyjemniały nam 

7-godzinną podróż do Polski. O 23:00 dopłynęliśmy do portu  w którym czekał bus, aby zabrać nas do 

Kolbuszowej. Dojazd do miejsca docelowego zajął nam  12  godzin. Szcześliwi i stęsknieni 

przywitaliśmy rodziców, pożegnaliśmy opiekunów i zakończyliśmy naszą przygodę w szwedzkim 

Malmö. 

Uczestnicy projektu wraz z opiekunami. 

 


