
 
 

Sprawozdanie z praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu 
POWER "Staże zagraniczne - teoria w praktyce"  

w regionie Leipzig/Schkeuditz w Niemczech  
streszczenie tekstu oryginalnego przekazanego szkole przez niemieckiego partnera. 

1. Wstęp. 

Po przyjeździe uczestników dniu 20.11.2016, grupa została serdecznie powitana 
przez zespół Vitalis Sp.z.o.o. i zapoznana z programem praktyk na najbliższe 
4 tygodnie. Nad uczniami opiekę sprawowało po dwóch nauczycieli przez 
kolejne dwa tygodnie, w sumie czterech opiekunów. 

Głównym celem pedagogicznym pobytu było przekazanie uczestnikom 
fachowej wiedzy oraz kompetencji praktycznych z zakresu logistyki 
i informatyki jak również zdobycie umiejętności socjalnych i interkulturowych, 
poprawa sprawności językowej. Uczestnicy nabywając powyższych 
kompetencji powinni sprostać wymaganiom międzynarodowego rynku pracy. 
Praktyka uczniów w Niemczech służyła zdobyciu umiejętności praktycznych 
i zapoznaniu się z kulturowymi, socjalnymi aspektami życia w regionie Lipska. 

Dalszymi celami projektu było zapoznanie się ze strukturami organizacji pracy 
w niemieckim przedsiębiorstwie, jak i niemieckim systemem kształcenia 
zawodowego  

2. Trening praktyczny. 

Dnia 21.11.16 uczniowie rozpoczęli praktyki zawodowe, pierwszego dnia 
zostali zapoznani ze stanowiskiem i miejscem praktyk, objaśniono im sposób 
dojazdu publicznymi środkami komunikacji i zapoznano z niemieckimi 
zasadami BHP. 

Informatycy na wstępie zostali przeszkoleni w zakresie sieci komputerowych. 
Omówili podobieństwa i różnice między siecią lokalną, bezprzewodową wifi a 
radiową. Pracowali w systemie operacyjnym Windows i Mac-OS, konfigurowali 
protokoły sieciowe IPv4 i IPv6, montowali sieć komputerową na ściance 
montażowej, instalowali sieć lokalną, tworzyli strony internetowe w języku 
HTML i CSS i JavaScript, zamieszczali filmy video i zdjęcia i tabele na 
stronach internetowych, tworzyli sieci lokalne, modernizowali stanowiska pracy 



 
 

dla informatyka, diagnozowali połączenia sieciowe i przesyłali dane poprzez 
system Share i Peer-to-Peer. 

Logistycy przed rozpoczęciem praktyk ukończyli tygodniowy kurs na temat 
działalności firm i przedsiębiorstw w Niemczech, ich form prawnych i 
sposobów finansowania w nich działających. Uczyli się tworzyć biznesplan, 
poznali różne rodzaje opodatkowania, nauczyli się  tworzyć bilans –  rachunek 
zysków  i strat. Zostały omówione wymagane ubezpieczenia i umowy potrzebne 
przy rejestracji działalności gospodarczej jak i rejestracji firmy. Równocześnie 
zostały omówione podstawowe procedury przy przyjęciu towaru, i jego 
składowaniu. Kolejne trzy tygodnie logistycy spędzili na praktykach w 
dyskoncie Netto w Schkeuditz. Sieć dyskontów Netto została założona w  roku 
1928 w Regensburgu. Do 1983 r. działało 19 filii pod nazwą „Super dyskont” W 
1983 powstała pierwsza filia pod nazwą Netto. Sieć dyskontów Netto liczy 4000 
marketów i zatrudnia 64 000 pracowników. 

W trakcie swoich 3-tygodniowych praktyk uczniowie pracowali głównie w 
dziale sprzedaży i w magazynie. Do ich głównych zadań należało: 
rozpakowywanie i sprawdzanie dostarczonego towaru pod względem ilości i 
jakości oraz przygotowanie i etykietowanie towaru na sprzedaż. Inne zadania to 
rozkładanie towaru na regałach, uzupełnianie braków, sprawdzanie terminu 
przydatności do spożycia poszczególnych artykułów. Praktykanci pomagali 
personelowi w rozmieszczaniu towarów w sklepie, dekoracji stoisk; 
porządkowali  faktury i dowody dostawy, składali towary do magazynu. Do ich 
zadań należało również czyszczenie okien wystawowych i lady. Poprzez trening 
praktyczny zdobyli duże doświadczenie zawodowe w prowadzeniu  i organizacji 
handlu detalicznego. Dzięki codziennej komunikacji z pracownikami w języku 
obcym mieli możliwość poprawy swoich umiejętności językowych. 

W trakcie pobytu uczniowie z ZS i PO zwiedzili fabrykę BMW w Lipsku. Na 
powierzchni 208 ha produkowanych jest dziennie ok. 700 samochodów. 
Uczniowie zwiedzali linie produkcyjną, począwszy od spawania części 
stalowych karoserii a skończywszy na lakierowaniu i wyposażeniu samochodu.  
Fabryka BMW w Lipsku stawia na produkcję nowoczesnych i ekologicznych 
pojazdów, do 2013 r.  zainwestowano  400 milionów Euro w rozbudowę fabryki 
i stworzono około 800 miejsc pracy. 



 
 

3. Program towarzyszący. 

21 listopada odbyła się wycieczka do centrum Lipska. Wycieczkę rozpoczęto od 
budynku Dworca Głównego, po renowacji jednego z najpiękniejszych w 
Europie. Kolejnym celem zwiedzania był kościół Św. Mikołaja, przy którym 
odbywały się demonstracje w byłym NRD  jesienią 1989 r., które przyczyniły 
się do upadku Muru Berlińskiego i były początkiem przemian politycznych w 
kraju. Kolejnym punktem był pasaż Madlera ze znaną w całym świecie 
restauracją Auerbach Keller, która została uwieczniona w słynnym dziele 
Goethego „Faust” ; następnie grupa zwiedziła Stary Ratusz, gdzie mieszczą się 
obecnie władze miasta. Stąd przeszli do Kościoła Św. Tomasza, gdzie pracował 
ponad 20 lat i prowadził swój chór Jan Sebastian Bach. Kolejnym przystankiem 
w zwiedzaniu był Plac Augusta, który ze swoimi 40.000 m2 stanowi największy 
plac w mieście. Tu co roku odbywa się słynne Święto Światła, tradycyjnie 
przypominające o zwycięstwie pokojowej rewolucji w NRD. 

Uczniowie zobaczyli również budynek opery i Lipskie Sukiennice, które dzięki 
swojej bardzo dobrej akustyce są miejscem, gdzie odbywają się koncerty 
orkiestry. 
Na koniec uczniowie wyjechali na platformę lipskiego wieżowca, gdzie z 
wysokości 120 m podziwiali piękną panoramę miasta. 
 
W piątek 25 listopada polska grupa wybrała się na 3-dniową wycieczkę do 
stolicy kraju-Berlina. Uczniowie z przewodniczką P. Katarzyną Schmidt 
zwiedzili słynny Plac Poczdamski, gdzie znajdują się pozostałości muru 
berlińskiego, następnie Reichstag czyli budynek Parlamentu i siedzibę 
Kanclerza Niemiec. Kolejnym, można powiedzieć, najważniejszym punktem 
zwiedzania była Brama Brandenburska – symbol miasta i symbol Zjednoczenia 
Niemiec oraz słynny pomnik Holokaustu. 
We wschodniej części Berlina grupa zwiedziła kościół  cesarza Wilhelma, który 
został zbudowany w roku 1895 ku jego czci i zniszczony podczas wojny w 1943 
r, przez lata był pomnikiem. W 1961 został na nowo odrestaurowany 
i poświęcony, przy czym celowo wieżę kościelną zachowano tylko do połowy. 
W sobotę grupa zwiedzała Niemieckie Muzeum Techniki w Berlinie, gdzie 
znajduje się ogromna wystawa starych i nowych technologii. Obok wystawy 
znajduje się tam centrum interaktywne, gdzie znajduje się ok 250 stanowisk 
eksperymentalnych,  które zachęcają zwiedzających do samodzielnego 
eksperymentowania z techniką i przyrodą. 



 
 

W niedzielę, w trzecim dniu pobytu w Berlinie - 27 listopada grupa zwiedzała  
Friedrichstrasse i Kurfurstendamm - najsłynniejsze ulice handlowe w Berlinie, 
przepiękną malowniczą ulicę „Unter den Linden” z licznymi historycznymi 
budynkami oraz jedno ze znanych przejść granicznych między wschodnim a 
zachodnim Berlinem w latach podziału miasta 1945-1990 – Checkpoint Charlie. 
Po tym zwiedzano Katedrę Berlińską i słynny Alexanderplatz z wieżą 
telewizyjną. 
Grupa pożegnała się z przewodniczką na Dworcu Głównym, który  pięknie 
odrestaurowany został na nowo otwarty w 2006 r. Stąd grupa udała się w podróż 
powrotną do Schkeuditz. 
 
W niedzielę dn. 11 grudnia 2016 grupa polska pojechała na wycieczkę do 
stolicy Saksonii - Drezna. Po dwugodzinnej podróży koleją, z Dworca 
Głównego w Dreźnie, spotkali się z przewodniczką p. Martiną Zellmer. 
Zwiedzanie rozpoczęli od słynnego kościoła Marii Panny (Frauenkirche), który 
został doszczętnie zniszczony podczas II Wojny Światowej i dzięki hojnym 
datkom z całego świata, w całości odbudowany i uroczyście poświęcony w 
październiku 2005 r. Kolejnymi punktami zwiedzania były słynny barkowy 
pałac Zwinger i tarasy Bruhla - piękna promenada spacerowo-widokowa, 
położona nad Łebą oraz arsenał broni, w którym obecnie mieści się galeria 
sztuki. Zwiedzanie uczniowie zakończyli na katedrze Św. Trójcy zwanej 
kościołem Dworskim, placu teatralnym i operze pod nazwą Saksońska Opera 
Narodowa.  

Grupa zobaczyła również słynny pomnik Bitwy Narodów, mieszczący się pod 
Lipskiem, upamiętniający największą bitwę okresu napoleońskiego, która miała 
miejsce w 1813 r pod Lipskiem, gdzie zginęło ponad 120.000 żołnierzy. Jest to 
najwyższa budowla pomnikowa Europy. 

W piątek dn. 16 grudnia, uczniowie wraz z p. Małgorzatą Wroną z firmy Vitalis 
dokonali oceny i podsumowania praktyk zawodowych. Rozmawiali o ich 
przebiegu i programie wycieczek w ramach praktyk. Następnie nastąpiło 
przekazanie certyfikatów i dokumentów potwierdzających odbycie praktyk 
zawodowych. 

Podczas pobytu w ośrodku Vitalis uczniowie z Polski mieli okazję poznać 
obyczaje i kulturę innych europejskich krajów, ponieważ mieszkali razem z 
praktykantami z innych krajów. Cały pobyt w Niemczech został oceniony przez 



 
 

uczestników praktyk jako cenne i ciekawe doświadczenie. Następnego dnia 
grupa udała się w podróż powrotną do Polski. 

 

4. Podsumowanie 

Podczas całego pobytu grupa zdobyła bogate doświadczenie zawodowe 
w dziedzinie informatyki i logistyki. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę 
teoretyczną i praktyczną w tych dwóch dziedzinach, którą zdobyli już w swoim 
kraju. Uczestnicy praktyk wykazali duże zaangażowanie w pracę, udoskonalili 
swoje umiejętności językowe, nawiązali wiele międzynarodowych kontaktów ze 
swoimi rówieśnikami z Hiszpanii, Chorwacji, Węgier, Słowacji i Portugalii. 
Zespół Vtalis życzy im wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w pracy na 
przyszłość. 

Schkeuditz, 17 grudnia 2016 

Johanna Rub 

Vitalis  

 
 

Tłumaczenie  

Romana Zadęcka 

 


