
Pani Dyrektor oraz…  Karolina, Karolina, Agata, Monika, 

Oliwia, Wojtek, Damian i Patryk czyli 3 grupa praktykantów .  

Na Teneryfę  dolecieliśmy wieczorem 9 lipca. Hotel Globales 

Tamaimo Tropical, w którym mieliśmy odbyć staż, zrobił na nas 

wielkie wrażenie. Pracownicy recepcji przywitali nas ciepło  

i z uśmiechem na ustach, więc od razu poczuliśmy się dobrze  

w nowym dla nas miejscu. Później wszyscy udali się do swoich pokoi, 

aby odpocząć i nabrać sił na miesiąc ciężkiej, ale jakże owocnej  

w nowe doświadczenia pracy. 

Następnego dnia razem z Panią Dyrektor wybraliśmy się na 

wycieczkę zapoznawczą dookoła miasteczka Santiago del Teide, 

gdzie mieliśmy okazję przeżyć ten wspaniały miesiąc pełen  

doświadczeń zawodowych i kulturowych.  

Nasza przygoda z pracą na Teneryfie rozpoczęła się już we 

wtorek o 9 rano. Na początku zapoznaliśmy się z całą załogą 

pracowników, a następnie malutkimi kroczkami zaczęliśmy pod ich 

okiem wykonywać przydzielone nam zadania. Pierwsze dni były dla 

nas stresujące, szybko jednak przekonaliśmy się, że praktyka czyni 

mistrza!  

Nasze stanowiska pracy były różnorakie.  Animatorki zajęły się 

na przykład organizacją czasu wolnego gości wypoczywających  

w hotelu Tamaimo Tropical. Zapewniały im różne ciekawe zajęcia, 

prowadziły gry i zabawy sportowe. Podczas wykonywania tej pracy 

dziewczęta poznały wiele układów tanecznych pod okiem 

wspaniałych ludzi, którzy w razie potrzeby je wspierali. Przede 

wszystkim jednak nauczyły się współpracować zarówno z dorosłymi, 

jak też z ich dziećmi. Nieco inaczej wyglądała praca kucharzy, którzy 

podczas stażu uczyli się wykonywać typowe hiszpańskie potrawy, 

zakąski i desery (pyszne były Papas Arrugadas czyli najlepsze 

ziemniaki z Wysp Kanaryjskich przygotowywane w mundurkach  



i obowiązkowo podawane z charakterystycznymi sosami: czerwonym 

- Mojo Rojo i zielonym - Mojo Verde).  

Praca kelnerów często bywała trudna i męcząca wtedy jednak 

nasi starsi stażem koledzy przypominali nam o uśmiechu, który 

powinien gościć na naszych twarzach przez cały dzień. Wielką 

satysfakcję sprawił nam fakt, że pewnego dnia szef powierzył nam 

przygotowanie nakrycia stołu oraz dekoracji na uroczystą kolację 

urodzinową dla naszego rodaka. Stanęliśmy na wysokości zadania, 

solenizant był zadowolony, więc i my cieszyliśmy się, że wszystko 

poszło jak z płatka. 

Po tygodniu spędzonym w pracy jeździliśmy wszyscy razem na 

wycieczki i zwiedzaliśmy największe atrakcje wyspy. Dotarliśmy na 

przykład do Siam Parku czyli największego aquaparku w Europie, 

gdzie przez cały słoneczny dzień bawiliśmy się świetnie. Dni wolne 

od pracy bardzo łączyły nas jako grupę, dlatego przez cały pobyt  

wspieraliśmy się w trudniejszych dla nas chwilach i razem  

cieszyliśmy się z małych oraz nieco większych sukcesów.  

Podczas stażu na Wyspach Kanaryjskich zdobyliśmy mnóstwo 

nowych doświadczeń: zawodowych, językowych i kulturowych. 

Wszystko to pozwoliło nam upewnić się, że wybierając naszą szkołę 

dokonaliśmy dobrego wyboru. Teraz przed nami droga do osiągnięcia 

mistrzostwa w zawodach, których się tutaj kształcimy. 

       

      Karolina Ochałek, Monika Liszka 


