
Staż na Cyprze dal nam wiele możliwości do rozwoju zarówno zawodowego, jak i kulturowo 
osobistego. Oprócz pracy w hotelu Elias Beach ważna częścią naszego pobytu na Cyprze były 
zorganizowane wycieczki do rożnych. 

Cypryjskich regionów, dzięki którym mogliśmy poznać tutejsze tradycje i obyczaje. 

Jedna z wycieczek była do Pafos, gdzie mogliśmy dowiedzieć się jak żyli starożytni Cypryjczycy 
oraz poznać legendę o afrodycie. 

Odwiedziliśmy również stolice Cypru, czyli Nikozję podzielona na dwie części jedna z nich jest 
okupowana przez Turcję od 74 roku każda z tych wycieczek była dla nas bardzo wartościowym 
doświadczeniem. 

Podczas pracy w części kuchennej mieliśmy okazje pracować na rożnych stanowiskach przez co 
rozwinęliśmy nasze umiejętności zawodowe na wielu płaszczyznach. 

Jedna z sekcji była zimna kuchnia. 

Na kuchni zimnej przygotowywaliśmy przekąski i sałatki podawane zarówno na bufecie dla gości 
hotelowych, jak i na przyjęciach okolicznościowych. 

Mieliśmy możliwość pracować na produktach, których nie wykorzystujmy na co dzień w polskich 
restauracjach. 

Pracując w sekcji mięsnej przeprowadzaliśmy obróbkę wstępna mięs od sortowania i mycia przez 
rozdrabnianie, aż po przygotowywanie półproduktów przekazywanych na kuchnie gorąca. 

Kolejna sekcja hotelowej kuchni była kuchnia śniadaniowa, gdzie przyrządzaliśmy posiłki dla 
gości przy bezpośrednim kontakcie z nimi. 

Braliśmy tez udział w organizacji bufetu przed posiłkami. 

I czynnościach porządkowych po zakończeniu posiłków. 

Produktami jakie przygotowywaliśmy będąc na bufecie były jajka sadzone omlety z licznymi 
dodatkami i naleśniki oprócz tego przygotowywaliśmy wiele produktów do ekspedycji w formie 
zimnej płyty. 

Przy bufecie znajdowała się mniejsza, zimna kuchnia, gdzie w dużej mierze doskonaliliśmy nasze 
umiejętności w przeprowadzaniu obróbki wstępnej warzyw i owoców. Większość warzyw 
stanowiła tam dodatki do omletów, a owoce były serwowane osobno. 

Lub w postaci sałatki owocowej. 

Cześć, naszych stażystów pracowała jako kelnerzy w restauracji, gdzie ich głównym zadaniem 
była obsługa gości. 



Mogli oni dzięki temu doskonalić swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim. 

Dzięki pracy na kuchni podczas stażu poznaliśmy tradycyjne śródziemnomorskie produkty 
i przepisy na tradycyjne cypryjskie dania śrubowaliśmy także tradycyjnego cypryjskiego wina na 
jednej z wycieczek. 

Staż w hotelu w części kuchennej pozwolił nam rozwijać nasze pasje i dał wiele nowych 
doświadczeń, które na pewno przydadzą się nam w dalszym życiu zawodowym. 

Reszta uczestników stażu pracowała przy hotelowym barze i na recepcji, gdzie wraz 
z wykonywaniem zadań rozwijali swoje umiejętności komunikacji. 

Ponadto będąc na rożnych zmianach nie każdy miał okazje zrobić zakupy do domu wiec 
musieliśmy dzielić się obowiązkami. 

Wspomniałem już o zmianach, a więc mieliśmy grafik, do którego trzeba było stosować się bez 
wyjątków. 

W głównej mierze były 3 zmiany. 

Zmiana śniadaniowa lunchowi i zmiana na kolacje. 

Pracowaliśmy również przy ślubach lub innych tego typu przyjęciach, była to świetna okazja na 
podglądniecie tutejszych obyczajów. 

Na zakończenie stażu otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. 
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