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Studio Reklamy Prymus

Nazywam się Brygida Kwiczala. Moje 5 dniowe praktyki odbyłam w studio 
Reklamy Prymus. Przez ten czas dowiedziałam się jak wygląda praca z reklamą. 
Poznałam etapy pracy w projektowaniu i tworzeniu reklamy od podstaw.          
Czas 5 dniowych praktyk w studio reklamy uważam za ciekawe doświadczenie.



Praca w programach graficznych

W czasie pobytu w firmie miałam okazję pracować                                                  
z różnymi programami graficznymi. Zapoznałam się                                                    
możliwościami jakie oferują te programy. Swoje                                                                                           
umiejętności wykorzystałam w tworzeniu wzorów                                                                                                                   
i podstawowych form reklamy w CorelXDraw.



Przygotowanie reklamy

Podczas pobytu w firmie zapoznałam się kolejnymi                                                  
zadaniami w procesie tworzenia reklamy. Poznałam nazwy                                       
i rodzaje materiałów potrzebnych do przygotowania różnych                                                                             
form reklamy. Nauczyłam się korzystać z plotera tnącego do                                                                                
wycinania folii. Potrafię teraz wycinać etykiety                                                                               
w różnych kształtach.



Wodzisławskie Centrum Kultury 

Nazywamy się Nikola Rać, Amelia Bała, Roksana Lach i Zuzanna Porębska. 
Nasze 5 dni stażu spędziłyśmy w Wodzisławskim Centrum Kultury (WCK). W tym 
czasie poznałyśmy wielu ciekawych ludzi o różnych zainteresowaniach i pasjach. 
Dowiedziałyśmy się jakie grupy działają w WCK i mogłyśmy z bliska obserwować 
ich zajęcia. 



Tworzenie krótkiego filmiku  promującego WCK 

Przez te pięć dni naszym głównym 
zadaniem było nagranie filmu 
zachęcającego ludzi (w szczególności 
młodzieży) do zaangażowania się w 
życie WCK. Nagrywałyśmy życie toczące 
się wewnątrz WCK, zobaczyłyśmy jak 
wyglądają tam próby tańca ludowego, 
grup teatralnych, salsy, mirażu (grupy 
tanecznej).



Przeprowadzanie wywiadów 

Nasze zadanie wymagało przeprowadzania 
wywiadów z pracownikami tej placówki oraz 
uczestnikami zajęć. Nauczyłyśmy się 
podstaw dziennikarstwa,obsługiwania 
kamery oraz stałyśmy się bardziej otwarte 
na innych ludzi. 



Biuro projektowe Lasok Architekci 

Nazywamy się Zofia Bugla i Małgorzata 
Duda, razem odbyłyśmy staż w biurze 
projektowym Lasok Architekci. Ten owocny 
czas pokazał nam jak wygląda zawód 
architekta w praktyce. Dowiedziałyśmy się 
wiele na temat powstawania projektów, 
przepisów prawnych dotyczących 
projektowania i budowy oraz podstawowych 
narzędzi którymi posługuje się architekt



Program AutoCAD

Podczas naszego stażu trwającego 5 dni, 
oprócz wartościowych rozmów 
kształtujących nasz przyszły wybór 
dotyczący zawodu, miałyśmy możliwość 
zapoznania się z programem AutoCad.

AutoCAD to podstawowe narzędzie, 
którym posługują się architekci w swojej 
pracy.



Wykonanie projektu w programie AutoCAD

Kluczowe w pracy architekta są wymiary, to 
one pozwalają wykonać realny projekt. 

Miałyśmy okazję wykonać rzut pokoju z 
góry. 

Mierzenie oraz obliczanie wszystkich ścian, 
szczelin było dla nas nie lada wyzwaniem 
ale również nauczyło nas to wytrwałości.

 



Firma „E-PRINT”

Nazywam się Piotr Bednorz. Swój 
pięciodniowy staż odbyłem w Firmie 
Usługowo-Handlowej "E-PRINT". 
Poznałem pracę poszczególnych działów 
odpowiadających za skoordynowane 
działanie firmy. Uważam spędzony tam 
czas za ciekawą możliwość nabycia 
nowej wiedzy i doświadczenia.



 Planowanie tras

Podczas organizowanych praktyk miałem okazję 
nauczyć się planować i optymalizować trasy 
kierowców odpowiedzialnych za transport 
produktów. Również obserwowałem drogę jaką 
przebywa paczka od jej zamówienia do finalnego 
dostarczenia jej klientowi.  



 Obsługa programów komputerowych

 Nauczyłem się podstawowych funkcji programu 
CRM polegających na lepszym zarządzaniu 
bazami danych klientów co umożliwia 
sprawniejszą pracę pracowników oraz jak działa 
system BDO odpowiedzialny za ekologiczne 
rozwiązanie problemu dotyczące wytwarzanych 
odpadów w danym przedsiębiorstwie.



Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim
Nazywam się Mikołaj Skwira, 
odbyłem trwający 5 dni staż w 
Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wodzisławiu Śląskim. Praca 
strażaka interesowała mnie od 
zawsze, a możliwość 
przepracowania kilku dni w 
jednostce świetnie ukazała jak 
wygląda codzienność takiej 
pracy i wszystkie obowiązki 
strażaków zawodowych.



Moje zadania

Staż rozpocząłem od koniecznego kursu BHP, bez którego nie miałbym 
możliwości dalszej pracy. Przez 5 dni trwania w stażu wziąłem udział w wielu 
szkoleniach, między innymi dotyczących tankowania gazu LPN, prądu 
elektrycznego oraz sprzętu ratowniczego zawartego w wozach strażackich i torbie 
ratowniczej R1. Miałem możliwość wyjeżdżania z Panami dowódcami na akcje 
ratownicze, co było wspaniałym przeżyciem i przybliżyło mi kulisy pracy strażaka. 
Oprócz tego, miałem także okazję na obejrzenie i przetestowanie sprzętów takich 
jak Hot Stick czy aparat powietrzny. Miałem też szansę umycia wozu strażackiego 
( co strażacy robią po powrocie z każdej akcji).



Czego się dowiedziałem?

Strażacy przez cały dzień muszą być czujni gotowi na przyjęcie wezwania i 
wyruszenie na pomoc. Ciągłe treningi sprawnościowe, szkolenia specjalistyczne i 
kursy działają na ciągły rozwój strażaka. Praca ta bardzo mnie zainteresowała i po 
wielu rozmowach z pracownikami wodzisławskiej jednostki, wiem co powinienem 
w sobie poprawić i gdzie udać się po szkole średniej aby osiągnąć jak największy 
sukces w tym kierunku, ponieważ staż ten nakierował mnie na to co chciałbym 
robić w swoim życiu. 



Fotorelacja



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Nazywam się Aleksandra Bednorz. 
Swoje pięć dni stażu spędziłam  w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Wodzisławiu Śląskim.

 Poznałam wiele specjalizacji 
poszczególnych zawodów. W poradni brałam 

udział w różnych zajęciach ,które pogłębiły 
moją wiedzę m.in. o zawodzie logopedy.



ZAJĘCIA W DZIALE OGÓLNOROZWOJOWYM  MAŁEGO  DZIECKA

Na zajęciach pomagałam Paniom prowadzącym 
przygotowywać pomoce dydaktyczne do zajęć: koce, 
piłki czy przedmioty do toru przeszkód. Dzięki 
uczestniczeniu rodziców w  zabawie dziecka, rodzic 
buduje lub pogłębia więź rodzinną z dzieckiem.



ZAWÓD LOGOPEDY I ZAJĘCIA SI

Dzięki odbytym rozmowom z Panią logopedą 
dowiedziałam się ile jest specjalności tego 
zawodu i ile jest rodzajów wad wymowy. Na 
zajęciach SI uczyłyśmy się jak przeprowadzić 
podstawowe ćwiczenia dla dziecka w sali.



PODSUMOWANIE

Przez resztę dni poznałam również zawód psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Dzięki 
pięciu dniom spędzonym w poradni, zobaczyłam ile jest problemów u małych dzieci.  Zwróciłam 
również uwagę na to, że warto obserwować małe dzieci i jeśli  zauważy się jakiś problem należy 
jak najszybciej udać się do poradni  specjalistyczną o pomoc. 



Przychodnia weterynaryjna "Nasi Przyjaciele”

Nazywam się Karolina Chrószcz, miałam 
przyjemność odbyć 5 dniowe praktyki 
weterynaryjne. Zwierzęta od zawsze odgrywały 
ważną rolę w moim życiu. Czas spędzony w 
przychodni wzbogacił moją wiedzę na temat 
czworonogów, jak i pobudził  ciekawość i chęć 
dalszego zgłębiania wiedzy. 



ZAWÓD WETERYNARZ

 Zawód weterynarz nie jest dla osoby, która przychodzi do pracy, 
tylko ze względu na wynagrodzenie czy prestiż. To praca, której 

oddaje się serce, która staje się częścią naszej osobowości. 
Wymaga niesamowitej wszechstronności niemal w każdej 

dziedzinie, empatii, a zarazem umiejętności odłożenia emocji na 
bok. Zaskoczył mnie brak monotonności, tempo i ilość pracy, 

każdy przypadek, był inny i wymagał indywidualnego podejścia. 



ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE 
  Przede wszystkim dowiedziałam się o najczęstszych chorobach  
występujących u kotów( to one stanowią znaczną część pacjentów). 
Obserwowałam przebiegi różnorodnych zabiegów. Dodatkowo 
pokonałam swój strach dotyczący widoku krwi. Przeprowadziłam 
wiele wartościowych rozmów na temat przebiegu studiów, samego 
wykonywania zawodu jak i prowadzeniu własnego biznesu. 

Najbardziej podobało mi się obserwowanie procesu powrotu do 
zdrowia, odzyskiwania sił czworonogów. 



Gazeta Nowiny

W ramach praktyk miałam okazję 
odwiedzić wiele ciekawych miejsc, 
do których nie poszłabym 
normalnie. Zdobyłam 
doświadczenie w pisaniu 
artykułów, oraz poznałam inne 
ważne funkcje w redakcji 



Restauracja “Dzika Kaczka”

Nazywam się Michał Umerski. Swój 
pięciodniowy staż odbyłem w 
restauracji “ Dzika Kaczka”. 
Pracowałem na stanowisku barmana, 
lecz ogół moich obowiązków można 
podłączyć także pod kelnera. Uważam 
spędzony tam czas za ciekawą 
możliwość nabycia nowej wiedzy i 
doświadczenia.



Savoir  - vivre podczas imprezy urodzinowej

Poznałem dokładne procedury 
rozkładania zastawy stołowej oraz 
urządzania sali na specjalne 
okazje



Przygotowywanie napojów

Jako barman, nauczono 
mnie przyrządzać wiele 
rodzajów kaw, herbat czy 
drinków.



Podsumowanie

Czas spędzony na stażu bardzo 
miło wspominam ponieważ 
pozwolił mi się rozwinąć oraz 
pozwolił mi na zatrudnienie w 
owej restauracji jako pracownik 
weekendowy.
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