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Początek naszego wyjazdu.  

Tego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie. O godzinie 4 rano spod szkoły nastąpił 
wyjazd na praktyki w ramach projektu Europejskie praktyki na plus V. Przyjechał 
po nas bus i ruszyliśmy w stronę Budapesztu. Nasza podróż trwała około 7 
godzin. Na miejscu nasz partner z Węgier - Zsolt, zabrał nas na mały spacer po 
mieście, aby pokazać nam gdzie możemy zakupy dokonywać, z których 
przystanków korzystać oraz gdzie dojedziemy tramwajem lub metrem.  

Zaprosił nas też na włoską kawę :) 





Fraszka jednego z sześciu …. od reklamy
Mimo że krótko tam byliśmy, 
Wyjazd okazał się sympatyczny, 
Podróż trwała siedem godzin tylko, 
No i nasze zakwaterowanie okazało się pomyłką, 
Na szczęście wszystko się wyjaśniło, 
I lokum nam się szybko zmieniło. 
Podczas bitwy o miejsce zakwaterowania, 
Poznaliśmy nasze miejsca pracowania, 
Zapoznano nas też z węgierskimi partnerami, 
Którzy okazali się super kochani, 
Na zawsze u nas w głowach będą zapamiętani, 
Attila, Zsolt i Dorottya zawsze byli z nami. 
 

Niestety nie dane nam było za bardzo 
popracować, 
Bo już piątego dnia musieliśmy się pakować, 
Koronawirus okazał się być bardzo niemiły, 
I kazał nam wracać do Ojczyzny i rodziny, 
Rodzinę myślę, zbudowaliśmy też tam na 
Węgrzech, 
Wspaniałą atmosferą oraz pomocą tych trzech 
partnerów...



Tu mieliśmy spotkanie Cudowne tramwaje Nasza grupa



Rozmowy w kawiarni z Atillą-przedstawicielem Pracodawcy. 
Organizacja i przydział zadań podczas praktyk. 

Naszym głównym zadaniem było przygotowanie kampanii reklamowej HackMeOut 
na Instagramie. Pierwsze co dostaliśmy do wykonania to zrobienie researchu oraz 

zaproponowania zmian w plakacie reklamującym to wydarzenie. 



Zamek Królewski Metro do domu









13.03 ostatni dzień :( 

Rano zabraliśmy swoje rzeczy do biura MeOut. Nie wiedzieliśmy czy będziemy mogli 
wszystko ze sobą zabrać, więc zapakowaliśmy do plecaków tylko najważniejsze rzeczy. 
Spotkaliśmy się na miejscu z Zsoltem i Dorotyyą. Dla każdego zafundowali poczęstunek 
w pobliskiej kawiarni. Czekaliśmy tam na autobusy. O 18:30 dotarł do nas Atilla i przekazał, 
że możemy zabrać nasze walizki, ponieważ udało się zorganizować większe busy. 
 Z Budapesztu wyjechaliśmy o 19. Naszym kierowcą był sam Atilla, a obok niego siedział 
Zsolt. Była to świetna podróż. Dużo ze sobą rozmawialiśmy, puszczali nam w radiu 
węgierską muzykę oraz co najważniejsze bezpiecznie przewieźli nas do Polski. Na granicy 
czekało nas jeszcze mierzenie temperatury i pożegnanie. Pod szkołę dotarliśmy o 5. Mimo 
wszystko uważamy, że był to cudowny wyjazd, ale jest nam go bardzo szkoda, że trwał tak 
krótko i nie będzie już takiej drugiej szansy.







A tak wyglądał nasz “konwój” już na granicy


