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Rozdział I 
Podróż do Grenady (Aleksander Wójtowicz) 

 

 
 
Wszystko zaczęło się w sobotę, 20 października 2018. Wyjazd spod szkoły wcześnie z rana, ok. 6:00 w 
kierunku Krakowa niewielkim busem. Można śmiało powiedzieć, że to jedna z najbardziej dziwnych 
wyjazdów zagranicznych. Grupa 10-osobwa została podzielona na dwie równe części. Pierwsza 
poleciała z Krakowa do Malagi, druga z Krakowa do Sewilli, potem transportem naziemnym dalej, do 
miejsca docelowego. Problemy towarzyszyły jednak od samego początku, najpierw opóźniony lot do 
Malagi aż o dwie godziny(!), potem zablokowana autostrada na trasie Grenada – Sewilla z powodu 
rzęsistej ulewy, skutecznie umożliwiła grupie lądującej w Sewilli dostanie się przed północą (jak 
zakładano) do Grenady. Ostatecznie dojechali tam dopiero na 5.00 rano. Oznacza to, że ich podróż 
trwała aż 22 godziny. To była naprawdę ciężka przeprawa, ale dobrą stroną tego wszystkiego jest 
chociaż to, że mogli oni zwiedzić pokrótce Sewillę. Na szczęście następny dzień to niedziela, a więc 
wszyscy mogli się porządnie wyspać, zwiedzić okolicę i nabrać sił na poniedziałkowe rozpoczęcie stażu. 
Wszyscy zakwaterowani zostali w centrum Grenady wraz z naszymi absolwentami odbywającymi tam 
10-tygodniowy staż, o którym pisane było wiele razy. To nowiutki apartament z wszelkimi 
udogodnieniami. Posiłki dostarcza firma cateringowa oraz jedzenie serwowane są pobliskim barze. 
 

  



Rozdział II 
Zakwaterowanie (Jakub Błażejewicz) 

 

 
 
Od razu kiedy przybyliśmy z lotniska można było zauważyć że mamy do czynienia z bardzo dobrze 
zaopatrzonym, nowoczesnym mieszkaniem. Pierwsze pozytywne wrażenie zrobił na nas duży salon z 
długim stołem i ogromnym telewizorem, wygodnymi kanapami, często tam przesiadywaliśmy, 
integrowaliśmy się z sobą oraz jedliśmy śniadania. Zaraz obok znajdowała się przestrzenna kuchnia, w 
której było wszystko czego potrzebowaliśmy, codziennie rano przygotowywaliśmy w niej wspólnie 
śniadania. Byłem mile zaskoczony pokojami , wydawało się że mała przestrzeń będzie problemem ale 
wręcz przeciwnie, przytulne, można w nich było spędzić czas. Pietrowe łóżka były bardzo wygodne, 
każdy posiadał swoje gniazdko co jest dużym plusem. Toalety, zadbane, nowoczesne, bardzo podobało 
mi się jak zostały zaprojektowane. W całym budynku działało wifi, nie było problemy z polaczeniem. Co 
do położenia samego mieszkania było bardzo korzystne, blisko marketów, restauracji, przystanków 
autobusowych. Miejsce naszego pobytu było świetnie i wydaje mi się, że każdy chciałby tam w 
przyszłości wrócić. 
 

 
  



Rozdział III 
Jedzenie w Hiszpanii (Aleksandra Granica) 

 

 
 
Podczas naszego stażu w przepięknej Hiszpanii mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw z tego 
kraju. Mieliśmy okazję kosztować pysznych obiadów oraz deserów z restauracji ale mieliśmy również 
dietę pudełkową, czyli w dwa dni dostarczono nam obiad, kolację oraz  deser prosto do rezydencji. 
Było to może wygodne rozwiązanie, ale myślę, że wszyscy woleliby udać się w te dni  do restauracji. 
Wszyscy mogą bez wahania stwierdzić, iż posiłki w restauracji były o wiele lepsze niż te z pudełek. 
Warto również wspomnieć, iż posiłki w weekendy musieliśmy zorganizować sobie we własnym 
zakresie. W tym czasie wszyscy chętnie wychodzili na miasto, spróbować lokalnych pyszności, 
pochodzić po restauracjach oraz barach ale również kosztowaliśmy.... kebabów, to było bardzo ważne 
zadanie dowiedzieć się gdzie w tym mieście są najlepsze kebaby, koniecznie trzeba było porównać je z 
tymi sprzedawanymi u nas w kraju. W naszym zakresie pozostawało też przygotowywanie śniadań. 
Największą popularnością cieszyły się tosty oraz różne dania przygotowywane z jajek. No ale co my w 
końcu jedliśmy ? 
W poniedziałki mieliśmy jak już wspomniałam dietę pudełkową, ponieważ restauracja w poniedziałki 
była zamknięta. W pudełkach można było znaleźć np. kurczaka z ziemniakami, ryż z tuńczykiem, roladki 

serowe. Na deser były tu owoce 
takie jak jabłka, pyszne 
pomarańcze oraz banany. 
Z kolei nasze posiłki w 
restauracji Casa Braulio 
odbywały się w dwóch 
godzinach. Pierwszy o godzinie 
13:30 był lunch składający się z 
dwóch dań oraz deseru, do 
picia była woda. O godzinie 
20:00 był obiad składający się 
również z dwóch dań oraz 

deseru i tu do picia również była woda. 
Potrawy serwowane przez sympatycznego pana były bardzo dobre i wielokrotnie powstawały spory o 
to, kto chce dostać dodatkową porcję. 
Pierwszym posiłkiem w restauracji był lunch. Na pierwsze danie była paella. Tradycyjna potrawa 
Andaluzji. Jest to żółty ryż z owocami morza. Drugie danie stanowił gulasz w sosie z frytkami. 



Na deser był natomiast przez wszystkich uwielbiany budyń. 
Tego samego dnia odbył się również obiad składający się z sałatki, różnego rodzaju wędliny oraz sera. 
Na drugie danie były sardynki oraz frytki, natomiast na deser był flan, jeden z tradycyjnych deserów 
tego zakątka świata. Po takim rozpoczęciu naszej 
kulinarnej przygody w restauracji było już tylko 
ciekawiej. Jedliśmy wiele pysznych posiłków. 
Skosztowaliśmy wiele rodzajów mięs zaczynając od 
steków, kurczaka a nawet golonka do takich które 
jedliśmy po raz pierwszy. Do tego były zazwyczaj 
serwowane frytki. Mieliśmy również okazję 
skosztować hiszpańskich zup, było to bardzo rzadko 
serwowane danie ale bardzo pyszne. Jedna z zup 
przypominała nasz rosół tylko że była z jajkiem i 
szynką, druga natomiast którą miałam okazję zjeść 
jako jedyna przypominała wyglądem grochówkę i 
również była bardzo dobra. Jedliśmy również dania 
z makaronem. Kosztowaliśmy na przykład 
makaronu z mięsem w sosie, spaghetti oraz 
makaron z tuńczykiem również w sosie. Podczas 
posiłków na stole pojawiły się również różnego 
rodzaju ryby czy sałatki. No i oczywiście desery te 
tradycyjne i te już trochę mniej. 
Mieliśmy okazję skosztować pysznego budyniu, jak 
już wcześniej wspomniałam, był bardzo chętnie 
zjadany przez wszystkich w naszej grupie. Innymi 
równie pysznymi deserami był flan, pastel fresco (bardzo dobre ciastko) oraz np. lody, ryż na słodko z 
cynamonem czy sałatka owocowa. 
Do każdego posiłku była woda oraz bagietki. 

Na mieście też oczywiście było co jeść. W 
każdym barze można było  skosztować tapas, 
były to przekąski do napoju.  W jednych barach 
był on w postaci orzeszków znów gdzieś indziej 
w  postaci całkiem konkretnych dań. Można 
było skosztować nachos'ów z serem i mięsem 
oraz np. hamburgerów. 
Bardzo dobrą przekąską były też churros, 
paluszki z ciasta które maczane w czekoladzie 
są wprost wyborne. 
Jak już wcześniej wspomniałam można też było 
udać się na kebaba i podszkolić się w 
zamawianiu go po hiszpańsku, co początkowo 
sprawiało co niektórym problemy ale było 
warto. 
Można było oczywiście ochłodzić  się lodami w 
upalne dni lub na przykład mrożonym jogurtem. 
Wszystkie posiłki, które miałam okazje 
skosztować były bardzo dobre. No cóż wszystko 
co dobre szybko się kończy. Niestety 
musieliśmy pożegnać się z kuchnią hiszpańską, 
ale mam nadzieję że nie na długo. Ten staż na 
długo zostanie w mojej pamięci i nie tylko ze 
względu na niesamowitą kuchnię. 



Rozdział IV 
Kurs OZE (Kacper Loret) 

 

 
 
Witam, chciałem opisać jak przebiegały po kolei nasze praktyki w Hiszpanii. 
Odnawialne Źródła Energii to przyszłościowy zawód, technologia ciągle poprawia się na lepsze. Praktyki 
w Hiszpanii dla nas były czymś nowym, nie tylko mogliśmy dowiedzieć się czegoś nowego, innego, ale 
także poznać kulturę i piękno Hiszpanii (Grenada). Klimat tam sprawiał że, z każdym dniem kursanci 
wstawali z większym uśmiechem na twarzy i większą mobilizacją. 
Jak wyglądał każdy nasz dzień praktyk? Wstawaliśmy ok. godziny 7:00 po to, aby mieć możliwość 
dobrze się przygotować. Praktyki zaczynały się o godzinie 8:30, więc musieliśmy być już na przystanku 
ok. 7:50, aby na nie zdążyć, ponieważ trasa trwała czasem do pół godziny. Na szczęście autobus, 
którym się poruszaliśmy przyjeżdżał średnio co 12 minut, jak dobrze pamiętam i był to autobus z 
numerem 5. Praktyki trwały zazwyczaj do godziny 14:00, lecz były dni co zostawaliśmy dłużej, 
ponieważ byliśmy "głodni wiedzy". Praktyki przeprowadzała z nami pani Cova, przekazywała nam 
wiedzę w języku hiszpańskim z czego prawie wszyscy mieli problem oprócz mnie i naszego opiekuna p. 
Postrzecha. Na szczęście resztę uczniów uratowały panie tłumaczki. Mogę śmiało powiedzieć, że nawet 
one uzyskały trochę wiedzy na temat paneli fotowoltaicznych i termicznych. Zajęcia miały różny 
charakter, trochę wykładów, prezentacji, pogadanek, ale też ćwiczeń, zajęć praktycznych z panelami 
fotowoltaicznymi i termicznymi, pomiary wielkości elektrycznych i nie tylko, wyznaczanie zależności, 
wyciąganie wniosków. Byliśmy nawet na dachu wychodząc na niego po drabinie:-) Wszystko bardzo 
interesujące. Niektóre rzeczy były powtórzeniem ze szkoły, ale zdecydowana większość to rzeczy nowe, 
zwłaszcza te dotyczące elektryczności. To była naprawdę duża dawka nowej wiedzy, a co najważniejsze 
od razu przedstawionej w sposób praktyczny. 
Po ukończonych praktykach wracaliśmy do apartamentu i od razu szliśmy do restauracji, gdzie czekał 
na nas obiad. Po obiedzie były dni, które mieliśmy czas przeznaczony dla siebie, a były i takie, gdzie 
mieliśmy zajęcia z języka hiszpańskiego, bądź wyruszaliśmy w podróż zwiedzać słoneczną Hiszpanię. 
Pogoda jednak potrafiła nas zaskoczyć... Hiszpania po naszym przylocie przywitała nas ulewami i 
burzami. Jednak w kolejne dni pogoda się polepszała. Tak przebiegały dni od poniedziałku do piątku... a 
co w weekendy? W Hiszpanii bary oraz miasta były "ożywione". Tłumy ludzi w barach i w centrum 
miasta, chodzili i zaczepiali przechodniów tylko po to aby zachęcić ich do odwiedzenia jakiegokolwiek 
lokalu. Ludzie przyjaźni do każdego człowieka, z chęcią rozmawiali, śmiali się, nawet jak kogoś nie znali. 
Oczywiście, weekendy to nie tylko czas na chodzenie po barach, ale również świetna okazja do 
zwiedzenia miasta wieczorem, nocą. Widoki jakie można zobaczyć, są nie do opisania... po prostu 
piękne miasto. Hiszpanie nawet obchodzili święto Halloween co w Polsce jest to raczej rzadko 



spotykane... miejscami w Hiszpanii w różnych uliczkach czy nawet sklepach były różne dekoracje, ludzie 
świetnie przebrani, aż strach było spojrzeć im w oczy. Kończył się weekend i znów zaczynało się 
wstawanie na praktyki.  
Praktyki zagraniczne to zastrzyk nowej wiedzy i uzyskania jej w innym kraju. Możemy dowiedzieć się 
jak wykonują pracę z panelami fotowoltaicznymi w innych krajach, czy różni się to czymś czy nie. 
Bardzo ciekawy pomysł, osobiście uważam, że warto spędzić nawet 2 tygodnie w innym kraju, aby 
uzyskać troszkę informacji. Zachęcam każdego, który jest jeszcze niezdecydowany czy chciałby wylecieć 
do innego kraju, aby odbyć praktyki. 
 

 
 

 
 

 
  



Rozdział V 
Wycieczka do Alhambry (Wiktoria Pyka) 

 

 
 
Warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 
1232–1273 i rozbudowywany do XIV wieku. Składa się z pałacu z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi 
salami, Alkazaby, Generalife – letniej rezydencji z ogrodami oraz z samych ogrodów znajdujących się na 
całym wzgórzu. Wewnątrz jest Patio de los Leones (podwórze lwów) z wodotryskiem opartym na 12 
lwach; do dziedzińca tego przylegają 4 sale: jedna z nich, Sala de las Dos Hermanas (sala dwóch sióstr), 
zwana tak z powodu dwóch jednakowych płyt marmurowych w podłodze. Dziedzińce okolone 
cienistymi kolumnami; wiele chłodnych zakątków, ogródki z płynącą wodą, na zewnątrz zaś balkony, z 
których roztaczają się widok. 
Do Alhambry wybraliśmy się 31 października. Zbiórka odbyła się o godzinie 13:30 pod piękną katedrą w 
Grenadzie. Do samej Alhambry jechaliśmy autobusem numer C30. Jechaliśmy tam bardzo krótko, 
jakieś 20 może 30 minut. Po przybyciu na miejsce otrzymaliśmy wydrukowane bilety wstępu z naszymi 
danymi i kodem QR, który był skanowany przy wejściach do poszczególnych miejsc w całym 
kompleksie. Nie mogliśmy ich zgubić ponieważ w razie straty biletu nie moglibyśmy zwiedzić 
wszystkiego co było do zwiedzenia, a mało tego nie było. Zwiedzanie trwało około 5 godzin.  
Nam się niestety nie udało trafić na słoneczną, gorącą pogodę. Mimo tego, że nie było za ciepło i 
trochę padało wycieczka była bardzo udana. Cudowne widoki zostały uwiecznione na zdjęciach. 
Wycieczka jak i cały wyjazd na zagraniczny kurs pozostanie na długo w naszej pamięci. 
Moim zdaniem Alhambra jest bardzo pięknym i urokliwym miejscem, które trzeba zobaczyć. Jest tam 
bardzo kolorowo dzięki zadbanym ogrodom. Cały zespół pałacowy jest piękny. Architektura powala na 
nogi tak samo jak widoki. Gorąco polecam udać się na taką wycieczkę każdej osobie, która wybiera się 
do hiszpańskiej Granady. 
  



Rozdział VI 
Wycieczka do Los Cahorros (Krystian Wybraniec) 

 

 
 
W piątek drugiego listopada po południu, po otrzymaniu certyfikatów została nam ostatnia wycieczka 
u podnóży Sierra Nevada czyli pasma górskiego w Górach Betyckich, a dokładnie szlak Los Cahorros. 
Przed samą wycieczką udaliśmy się po lunch do Casa Braulio .Cała grupa spotkała się około godziny 
11:00 na placu Gran Capitan, gdzie czekał na nas autokar i grupa z Francji, z którą mieliśmy wyruszyć na 
szlak. W drodze mogliśmy zauważyć piękne pasmo górskie Sierra Nevada, widok był niesamowity. Po 
przyjeździe na miejsce udaliśmy się na szlak. Pierwsza część szlaku to spokojny teren, zwykły lasek, przy 
szlaku spokojnie płynąca rzeczka, lecz po około 40 minutach marszu zaczyna się najciekawsza część dla 
której warto odwiedzić te miejsce .Na początku musieliśmy pokonać kilka mostków, według mnie były 
dość długie i położone nad dużą przepaścią, a ponieważ mam lęk wysokości to na początku się bałem, 

lecz mosty 
wyglądały na tyle 
bezpiecznie, że 
postanowiłem 
przejść. Emocje 
przy tym były 
niesamowite. Po 
dotarciu na jeden 
z szczytów który 
zresztą nie był 
wysoki mieliśmy 
do wyboru dwie 
ścieżki, jedną pod 
górę przez szczyt i 
drugą, którą ja się 
udałem, 

(podzieliliśmy się na dwie grupy). Zostało nam przejście murkiem wzdłuż skał po klamrach, w 
niektórych miejscach przejęcia były wąskie i praktycznie zwisało się na klamrach lub było trzeba się 
czołgać na kolanach. Dochodząc do końca szlaku doszliśmy do końca doliny, gdzie można było sobie 
usiąść, spożyć lunch i odpocząć, czekając na resztę grupy. Widoki był cudowne. Po przybyciu reszty 
grupy ruszyliśmy z powrotem tym samym szlakiem którym przyszliśmy. 
  



Rozdział VII 
Czas wolny (Bartłomiej Sadłos) 

 

 
 
Podczas pobytu w Grenadzie mieliśmy sporo czasu wolnego zarówno w dzień jak i wieczorami. 
Spędzaliśmy go w najróżniejsze sposoby, zależnie od uczestnika, pory dnia i pogody, która panowała na 
zewnątrz. Jednym z nich było chodzenie po mieście i zwiedzanie lub po prostu chodzenie i 
obserwowanie miejscowe zwyczaje i próbowanie lokalnych potraw. Innym sposobem było siedzenie w 
domu, oglądanie seriali i integracja z już tam przebywającymi absolwentami jak i z grupą z Mysłowic, 
która dojechała później. Wnętrze naszego domu ożywało jednak tylko gdy pogoda nie dopisywała lub 
bardzo późnym wieczorem. W weekend w większości wysypialiśmy się do późna w łóżkach, a w nocy 
szliśmy na miasto, które właśnie wtedy budziło się do życia. Chodziliśmy do barów lub restauracji 
próbując hiszpańskich specjałów oraz obserwować i poznawać mieszkańców Grenady. Ja pewnego 
wieczora poszedłem nawet na koncert hiszpańskich zespołów, gdzie poznałem tutejsze zwyczaje i 
nową świetną muzykę. Ważnym elementem naszego wolnego czasu były wypady do sklepów, 
ponieważ coś trzeba było jeść i pić ;) Według mnie wszyscy uczestnicy projektu owocnie i różnorodnie 
spędzili swój czas wolny. 
 

  



Rozdział VIII 
Powrót do Polski 

 

 
 
Dominik Kolanek 
Kiedy nadszedł dzień wyjazdu (03.11.2018) wszyscy 
czuliśmy pewien niedosyt. Każdy chciałby zostać 
jeszcze chociaż tydzień dłużej. Mimo, że to tylko dwa 
tygodnie wszyscy zżyliśmy się z sobą i z miejscem, w 
którym mieszkaliśmy. W sobotę o 01:00 
rozpoczęliśmy podróż na lotnisko w Sevilli. Jednak 
nie wszyscy bo nasz kolega Jakub Błażejewicz został 
kilka godzin dłużej. Jechaliśmy małym busem i 
taksówką. O 3:30 dojechaliśmy na lotnisko. 
Musieliśmy trochę poczekać bo wylot miał być 
planowo o 6:30. Około godziny 5:30 oddaliśmy 
bagaże. Okazało się, że kolejka do kontroli 
bezpieczeństwa jest tak wielką, że może 
pokrzyżować nam plany. Czasu było coraz mniej, a 
kolejka wciąż była długa. Niektórzy zaczęli wątpić w 
powodzenie naszej misji. Nawet nasz opiekun 
rozpoczął desperacką walkę z czasem i wcisnął się w 
kolejkę. Jednak nie udało się załatwić miejsca dla 
całej grupy i jego starania spoczęły na niczym. 
Napięcie sięgało zenitu kiedy wybiła godzina 6:00, a 
my dalej nie przeszliśmy przez kontrolę. Bramki 
miały zostać zamknięte właśnie o godzinie 6:00. Na 
szczęście udało się przejść przez bramki i z małym 
opóźnieniem rozpoczęliśmy lot. Kiedy dolecieliśmy 
już do Krakowa była zbyt duża mgła żeby wylądować. 
Pilot podszedł do lądowania dwa razy jednak nie 
udało się i musieliśmy wylądować w Rzeszowie. 
Planowo w Bytomiu mieliśmy być o 12:00, jednak już 
teraz było wiadomo, że to się nie uda, ponieważ była 



już godzina 11:00. Czekaliśmy jeszcze 40 minut na autokary, które zawiozły nas do Krakowa gdzie już 
czekał na nas bus. Około godziny 14:30 pożegnaliśmy Kraków i wyruszyliśmy do Bytomia. Na miejscu 
byliśmy o 16:00. Nasz kolega Jakub był wtedy jeszcze w Maladze gdzie zwiedzał miasto wraz z 
dyrektorem. W domu był około 3:00 następnego dnia. 
 
 

 
 
Dariusz Wójcik 
W końcu nadszedł ten dzień który nikt nie chciał żeby nadszedł. Był to dzień powrotu do Polski. W 
sobotę 03.11.2018 o 1:00 musieliśmy opuścić nasz ośrodek i udać się na lotnisko do Sevilli. Transport 
został zorganizowany przez MEP, niestety musieliśmy jechać na lotnisko dwoma samochodami. Całą 
drogę większość ludzi spało, bo byliśmy zmęczeni po piątkowym trekkingu. Droga była dosyć długa i 
trochę nurząca. Na lotnisko przybiliśmy około godziny 4:00. Mimo tak wczesnej godziny już dało się 
spotkać ludzi, którzy siedzieli bądź spali na lotnisku. Musieliśmy trochę poczekać na swój odlot, 
ponieważ samolot odlatywał dopiero o godzinie 6:30. Oczekiwanie na odlot był bardzo nurzący, ale w 
końcu odlecieliśmy do Polski. Lot jak to lot, był nudny i większość osób na pokładzie spało. Oczywiście 
pojawiały się od czasu do czasu drobne turbulencje. Oczywiście nie mogło obejść się bez problemów 
przy lądowaniu. W Krakowie gdzie mieliśmy pierwotnie lądować to była mgła gęsta jak mleko i 
przekierowano nas na lotnisko w Rzeszowie. Tam musieliśmy czekać na autokary, które dopiero 
zawiozą nas do Krakowa. Na autokary musieliśmy czekać może około 30 min. Sam dojazd do Krakowa 
trwał z dobre 2 godziny. I na lotnisku w Krakowie musieliśmy czekać na naszego opiekuna, który jechał 
innym autokarem, ponieważ zabrakło dla niego miejsca w tym samym autokarze gdzie byliśmy my. W 
końcu, o godzinie 14:50 ruszyliśmy pod szkołę gdzie kończyła się nasza wycieczka połączona z 
wykładami na temat odnawialnych źródeł energii. I już po godzinie byliśmy pod szkołą, gdzie wszystko 
się skończyło. Każdy się jeszcze pożegnał i każdy odjechał do swoich domów i rodzin. Podsumowując to 
cały powrót trwał około 15 godzin. 
 
  



 

Rozdział IX 
Zdobyte certyfikaty 

 
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim)  



Certyfikat of firmy goszczącej           Certyfikat of firmy pośredniczącej 

 
Certyfikat wydany przez ZST                       Certyfikat ukończenia kursu językowego  



Rozdział X 
Opinie uczestników 

 

Marek Duczyński 
Według mnie projekt jest najlepszą szansą do sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. Posługiwanie 
się językami, samodzielne gospodarowanie pieniędzmi, czy dbanie o porządek w apartamencie 
zamieszkanym przez całą grupę było nie lada wyzwaniem.  
Na początku, gdy po raz pierwszy usłyszałem "andaluzyjski akcent" nieco się przeraziłem, ponieważ nie 
rozumiałem nic. Andaluzyjczycy mają tendencję do zdrabniania słów, mówienia bardzo szybko i 
ucinania końcówek. Mimo odbytych lekcji hiszpańskiego było ciężko, a język angielski Hiszpanów był 
bardzo kiepski. Na szczęście mieliśmy w grupie osobę, która mieszkała w Hiszpanii i zawsze była 
skłonna pomóc. Pod koniec wyjazdu potrafiłem już porozumieć się chociażby w sklepie, czy na ulicy 
więc projekt naprawdę rozwija umiejętności językowe. 
Hiszpanie są bardzo miłym narodem, wszystko funkcjonowało tak jak powinno, przynajmniej według 
ich kultury. Przykładowo w odróżnieniu od Polski autobusy, nie miały godziny odjazdów lub jest 
popołudniowa siesta, którą każdy kojarzy. 
Najważniejsze jednak były kursy, na które w końcu przyjechaliśmy. Nauczycielka, która prowadziła 
zajęcia, dogłębnie wprowadziła nas w tematy OZE, a zadania praktyczne były przyjemnością. Czasem 
pojawiały się problemy w tłumaczeniach, ale pomagaliśmy paniom, które z anielską cierpliwością 
wyjaśniały nam każdą rzecz.  
Działo się dużo więcej, ale dam szansę napisać coś innym. To były niezapomniane chwile i wspaniałe 
doświadczenia. Polecam projekt każdemu, kto chce się rozwijać! 
 
Kacper Loret 
Pomysł z wyjazdem do Hiszpanii i możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy o odnawialnych źródłach 
energii to świetny pomysł. Jestem zadowolony, że miałem szansę uczestniczyć w dwutygodniowym 
projekcie w Hiszpanii i możliwości nauczenia się czegoś innego, nowego. Hiszpania nie jest mi obca... 
znam doskonale język dzięki czemu mogłem pomóc moim rówieśnikom w dogadaniu się z Hiszpanami. 
Jest to pierwszy udział tego kierunku w praktykach zagranicznych i szkoda ze tylko dwa tygodnie, ale 
myślę ze kolejne projekty z wyjazdem za granicę będą na dłużej. Pozytywna ocena na pewno zachęci 
młodszych uczniów na udział w takim projekcie, na uzyskaniu nowego doświadczenia nie tylko 
zawodowego, ale językowego i kulturowego. 
 
Dariusz Wójcik 
Cały projekt bardzo mi się podobał. Dzięki projektowi mogłem nauczyć się wielu przydatnych rzeczy 
związanych z odnawialnymi źródłami energii. Mogłem poznać kulturę hiszpańską, zwiedzić tamtejsze 
zabytki i co najważniejsze spróbować hiszpańskiej kuchni, która okazała się naprawdę pyszna. Dzięki 
projektowi poznałem wielu nowych ludzi z którymi będę chciał podtrzymać kontakt przez dłuższy czas.  
 
Jakub Błażejewicz 
Projekt był bardzo pozytywny. Dzięki niemu poszerzyłem swoja wiedzę z zakresu źródeł energii 
odnawialnych, ale także mogłem sprawdzić na ile jestem samodzielny dzięki temu że mieszkaliśmy sami 
w dobrze wyposażonym mieszkaniu. Pozwoliło to nam poznać się lepiej, ale także poprawić swoje 
umiejętności organizacyjne oraz pracę w drużynie. Wycieczki były interesujące, pozwalały nam 
zobaczyć ciekawe miejsca, poznać coś nowego. Było także kilka minusów, nie wszystkie wynikały z 
organizacji, między innymi dojazd w pierwszy dzień, ale były takie które niestety wynikały z organizacji 
jak na przykład sytuacja z moim biletem, lub wracanie na pieszo podczas ulewy. Jedzenia w restauracji 
były smaczne pozwalały nam poznać smaki, potrawy Hiszpanii. Jednak tu też były problemy gdyż 
jedzenie z cateringu pozostawiało wiele do życzenia. Moje ogólne odczucia i tak są pozytywne mimo 
tych małych minusów. 
 



Wiktoria Pyka 
Kurs, który odbyłam w Hiszpanii był bardzo udany. Dowiedziałam się wiele nowych rzeczy na temat 
fotowoltaiki jak i także powtórzyłam sobie to co już było omawiałam na lekcjach w szkole. 
Zakwaterowanie bomba, jedzenie jeszcze lepsze. Super wycieczki i jeszcze lepsi ludzie. Pierwszy lot 
samolotem. Przez cały wyjazd towarzyszyło mi wiele różnych emocji. Już na samym starcie nie obyło się 
bez ciekawych sytuacji. Ale o tym kiedy indziej. Dzięki temu wyjazdowi podszkoliłam swój angielski i 
mało tego zaczęłam się uczyć kolejnego języka jakim jest hiszpański. Nigdy nie myślałam, że spotka 
mnie coś tak pięknego. Wyjazd na długo zostanie w moje pamięci. Będę bardzo miło go wspominać i 
gorąco polecać innym takie wyjazdy zagraniczne.  
 
Krystian Wybraniec 
Udział w projekcie był dla mnie bardzo cenny, mogłem poznać ciekawych ludzi, hiszpańską kulturę 
(kuchnie, obyczaje, zachowania) która jest całkiem inna niż w Polsce np. sjesta. Przebywając z 
obcokrajowcami zdobyłem doświadczenie, które będzie przydatne w przyszłej pracy, poprawiłem 
posługiwanie się językami oraz organizacje swojej pracy. 
Ludzie w Hiszpanii są bardzo życzliwi i uczciwi, poznawanie Granady wśród takich ludzi było wspaniałe. 
Takie wyjazdy to same plusy można się dużo nauczyć a także przeżyć przygodę życia. 
 
Aleksander Wójtowicz 
Podczas praktyk braliśmy udział w wykładach prowadzonych przez tutora który w bardzo ciekawy 
sposób przedstawiał różne zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, wykonywaliśmy 
różne zadania stawiane przed nami przez organizatora projektu. Projekt dobrze zrealizowany, dobra 
organizacja, zakwaterowanie w dobrych warunkach w centrum miasta. Mimo wielu zajęć w ramach 
projektu mieliśmy dużo czasu wolnego. Posiłki serwowane w restauracji z miłą obsługą, dobrze 
zorganizowane wycieczki do kompleksu pałacowego Alhambra, grenadyjskiego parku nauki oraz 
wycieczka treckingowa. Poznałem kulturę i zwyczaje społeczności hiszpańskiej. Pozyskałem bardzo dużo 
wiedzy i mam nadzieję że w przyszłości będę miał okazję do udziału w podobnym projekcie. 
 
Dominik Kolanek 
Ten projekt to wspaniała inicjatywa. Dzięki niemu mogliśmy sprawdzić swoją wiedze na temat 
odnawialnych źródeł energii, a także zobaczyć jak to wygląda w Hiszpanii. Nauczyliśmy się kilku nowych 
rzeczy, a także znaleźliśmy potwierdzenie, że to czego uczymy się w szkole ma zastosowanie w praktyce 
nawet za granicą. Mogliśmy sprawdzić swoje zdolności językowe i komunikacyjne. Wyjazd pozwolił 
nam poznać kulturę i język Hiszpanii, a także spróbować potraw hiszpańskich. Mieszkaliśmy w bardzo 
dobrze wyposażonym mieszkaniu co pozwoliło nam sprawdzić swoją samodzielność i pracę w grupie. 
Małym minusem była organizacja podróży. W drodze do Hiszpanii podzieliliśmy się na dwie grupy 
pięcio-osobowe. Podczas powrotu do Polski dziewięć osób wracało z wychowawcą, a jedna z 
dyrektorem szkoły. Myślę, że wszyscy woleliby wracać razem. Kurs w firmie był bardzo pozytywny. 
Minusem był brak znajomości języka angielskiego przez prowadzącą. Jednak Panie tłumaczki bardzo 
dobrze tłumaczyły z języka hiszpańskiego na polski. W trakcie pobytu mieliśmy wiele ciekawych 
wycieczek i różnych aktywności. Jedzenie w restauracji było bardzo pyszne, jednak katering pozostawiał 
wiele do życzenia. Na szczęście były to tylko dwa dni. Ogólnie wyjazd zaliczam do udanych. Myślę, że 
każdy powinien się starać o możliwość odbycia praktyk zagranicznych jest to niesamowite przeżycie. 
 
Bartłomiej Sadłos 
Według mnie projekt był bardzo dobry, nauczyłem się dużo ciekawych rzeczy związanych z moim 
kierunkiem. Poznałem kulturę hiszpańską i obyczaje tamtejszej ludności. Poznaliśmy nowe techniki 
połączeń paneli fotowoltaicznych co jest przydatne przy wyborze przyszłego zawodu. Projekt przebiegł 
w przyjaznej atmosferze. Każdy uczeń powinien wybrać się na podobny projekt. 
 
 
 



Aleksandra Granica 
Projekt bardzo mi się podobał. Uważam że tego typu projekty są bardzo dobre i dają wiele możliwości. 
Można się nauczyć nowych rzeczy i języków ale też można zwiedzić świat, poznać nowych ludzi i 
miejsca. Projekt był bardzo dobrze zorganizowany tylko niestety trwał zbyt krótko. Chciałabym również 
możliwie więcej zwiedzić, ale przez brak czasu i ograniczone środki finansowe nie było to możliwe. A 
szkoda. Ogólnie oceniam ten projekt za udany i polecam go każdemu. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ - 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
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