Jesteśmy dumni z naszych uczniów ! Piękny gest szefa kuchni - pochwała dla naszych
uczniów odbywających praktyki w Maladze
Po przylocie naszej młodzieży z Malagi Pani Dyrektor otrzymała drogą elektroniczną
gratulacje i podziękowania od naszej partnerskiej organizacji Tribeka. Gratulacje związane
były z pisemną pochwałą pracy i postawy naszych uczniów, napisaną przez szefa kuchni
renomowanego hotelu Malaga Palacio. Pochwałę przesłała do szkoły i przetłumaczyła na
język polski pani Magdalena Pieczarka, która nadzorowała przebieg naszych praktyk
z ramienia firmy Tribeka.
Dzień Dobry
Nazywam się Magdalena Pieczarka i piszę do Państwa z firmy Tribeka Training Lab
w Maladze, która w ostatnim miesiącu nadzorowała praktyki Pańskich uczniów w ramach
programu Erasmus + (GOTOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU - PRAKTYKI W
HISZPANII).
Piszę, aby przekazać gratulacje i podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i przede wszystkim
Uczniom, z którymi miałam przyjemność pracować przez ostatni miesiąc.
Po ich wyjeździe otrzymałam wiadomość od szefa kuchni Malaga Palacio, jednego
z najbardziej prestiżowych hoteli w naszym mieście i jednego z najbardziej wymagających
kucharzy, jakich miałam okazję poznać w Maladze. Pozwolę sobie o przetłumaczenie
następującej wiadomości z języka hiszpańskiego:
" Ha sido un autentico placer para toda la cocina de hotel Malaga Palacio y en especial
para mi...conocer a un grupo chic@s tan encantadores. Con la poca edad que tienen cada
un@ que sean: tan responsables, tan trabajadores, tan obedientes y tener tanto compromiso
con el trabajo y de ser cada uno tan respetuosos con todas sus compañeros. BRAVO por
todos ell@s! Y yo particularmente les estoy muy agradecido y aunque no lo crean he
aprendido más de ELLOS que ellos de mi. Un abrazo enorme para todo el grupo. Que no es
un grupo son un EQUPIO.
Asia, Weronika, Magdalena, Kacper, Kamil, Pawel.”

„To był prawdziwy zaszczyt dla wszystkich pracowników kuchni Hotelu Malaga Palacio
i specjalnie dla mnie…poznać grupę tak uroczych osób. Mimo tak młodego wieku każdy
z nich jest tak odpowiedzialny, pracowity, tak posłuszny, tak zaangażowany w swoją pracy
i pełen szacunku do swoich kolegów i koleżanek z pracy. Brawo dla wszystkich!
Ja szczególnie jestem im bardzo wdzięczny i mimo, że w to nie wierzą, osobiście nauczyłem
się od nich więcej niż oni ode mnie. Ogromne podziękowania dla całej grupy … to nie jest
grupa to drużyna!! Dziękuję Asia, Weronika, Magdalena, Kacper, Kamil, Paweł. "

Dla wszystkich pracowników Tribeki jest ogromnym zaszczytem usłyszeć takie słowa od
szefa kuchni. Dzięki uczniom takich jak Państwa nasza praca staje się na prawdę
wartościową, głęboko wierzymy w wartości programu Erasmus + i jesteśmy bardzo dumni, że
Państwa uczniowie tak pięknie je tu reprezentowali. Nigdy nie piszemy takich wiadomości,
ale w tym przypadku cała grupa na prawdę na to zasłużyła. W imieniu swoim i moich
współpracowników serdecznie dziękujemy i proszę aby ta wiadomość została przekazana
wszystkim uczniom, nie tylko drużynie z Hotel Malaga Palacio.
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Paulina Pieczarka
Training Tutor

