
 
 

 

 

SPRAWOZDANIE 
 

z 10-tygodniowej praktyki zawodowej  
Grenada, Hiszpania (28.07.2019 – 05.10.2019) 

 
 

ZWIĘKSZENIE SZANS NA DOBRĄ PRACĘ POPRZEZ STAŻE 
ZAGRANICZNE 

 
(GRUPA II) 

 
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w 

ramach programu Erasmus+ - Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 
 

  
 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
 W BYTOMIU  



SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
Rozdział I        Podróż do Grenady  
 
Rozdział II        Zakwaterowanie 
 
Rozdział III        Jedzenie 
 
Rozdział IV        Relacje z praktyk 
 
Rozdział V        Zajęcia z j. hiszpańskiego 
 
Rozdział VI        Flamenco Show 
 
Rozdział VII        Cykl “Granada in Depth” 
 
Rozdział VIII        Wycieczka do Malagi 
 
Rozdział IX        Wycieczka do Rondy 
 
Rozdział X        Wycieczka na Salobreña 
 
Rozdział XI        Wyprawa do Los Cahorros 
 
Rozdział XII        Czas wolny 
 
Rozdział XIII        Powrót do Polski 
 
Rozdział XIV        Zdobyte certyfikaty 
 
Rozdział XV        Opinie uczestników 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Rozdział I 
Podróż do Grenady 

 

 
 
To już dzisiaj! Jest 28 lipca 2019 roku - Arkadiusz Fatyga i Dawid Słomnicki, absolwenci ZSTiO, wylatują 
do Hiszpanii, aby móc realizować swoje plany związane z informatyką w ramach europejskiego stażu 
Erasmus+. Jedynym środkiem transportu, dzięki któremu mogliśmy się pojawić na miejscu tego 
samego dnia, okazał się samolot. Wylot zaplanowany był na godzinę 17:05 z lotniska w Pyrzowicach. 
Czas, który trzeba było poświęcić na odprawę i rewizję, to około godziny, dlatego też byliśmy zmuszeni 
wyjechać na lotnisko ok. godziny 15:00. Po dotarciu na lotnisko oddaliśmy nasz bagaż bez żadnych 
problemów, a następnie po udanej rewizji 
czekaliśmy na samolot, który miał nas zabrać do 
Malagi. Niestety – na wylot musieliśmy poczekać 
chwilę dłużej, jednakże potem bez większych 
problemów wyruszyliśmy w podróż. Czas przelotu 
trwał prawie 4 godziny. Obsługa linii Wizz Air była 
miła i w trakcie lotu zaproponowali nam jedzenie 
oraz picie. Do Malagi przylecieliśmy na godzinę 
21:00. Lotnisko było duże, przez co można było się 
w nim zagubić. Na szczęście dzięki znajomości 
języka angielskiego można było odnaleźć właściwą 
drogę do wyjścia. Tam czekała na nas taksówka, 
dzięki której dojechaliśmy do Grenady, gdzie 
następnego dnia miały zacząć się nasze praktyki.  
  



Rozdział II 
Zakwaterowanie 

 
Myślę, że każdy z nas miał pewne oczekiwania, co do miejsca, w którym będziemy mogli spędzić te 
dziesięć tygodni w Granadzie. Na szczęście rezydencja organizacja pośrednicząca M.E.P. Granada z 
pewnością spełniła nasze wymagania. 
Miejsce naszego zamieszkania jest 
usytuowane niemalże w samym 
centrum Granady, co jest bardzo 
wygodne, ponieważ mamy stąd 
bardzo blisko do wszelkiego rodzaju 
sklepów czy restauracji. 
Sama rezydencja ma dwa piętra. My 
korzystamy głównie z pierwszego, 
na którym znajduje się nasz pokój z 
łazienką, kuchnia i salon. Na drugie 
piętro chodzimy tylko wtedy, gdy 
potrzebujemy zrobić pranie, 
ponieważ znajduje się tam pralnia z 
dwiema pralkami i taką samą ilością 
suszarek. Jeśli chodzi o wyposażenie 
reszty pomieszczeń, to niczego nam 
tutaj nie brakuje. Kuchnia jest 
podzielona na dwie części, każda jest wyposażona w piekarnik, zmywarkę, lodówkę, zamrażalkę, 
mikrofalówkę, ekspres do kawy, mikser, zlew oraz bardzo duże szafki, w których znajdują się wszystkie 
potrzebne naczynia i inne akcesoria kuchenne. W salonie znajduje się pięć stołów, przy każdym stoi po 
sześć krzeseł, co jest wystarczającą liczbą dla większych grup, które w późniejszym czasie przyjeżdżały 
do rezydencji. Oprócz tego na ścianie wisi duży telewizor, przy którym postawione są dwie kanapy, 
fotel oraz stolik. Salon jest zatem świetnym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców M.E.P. Dorms. 
Pokój jest zdecydowanie przeznaczony głównie do spania, ponieważ jest on stosunkowo niewielki, 
znajduje się w nim łóżko piętrowe, duża szafka i wcześniej wspomniana toaleta. Łazienka jest 

wyposażona w prysznic, 
ubikację i umywalkę. W 
każdym pomieszczeniu 
znajdują się również 
klimatyzatory oraz 
kaloryfery. Warto 
również wspomnieć o 
bezprzewodowym 
dostępie do internetu, 
bez którego nie 
moglibyśmy „żyć”. 
Podejrzewam, że czasem 
może tu być 
podłączonych 

jednocześnie do sieci nawet kilkadziesiąt urządzeń, ale wszystko chodzi bardzo sprawnie, nawet gdy 
inne osoby oglądają filmy, słuchają muzyki czy grają. 
Jak widać ludzie odpowiedzialni za to miejsce pomyśleli o wszystkim, dzięki czemu na czas pobytu w 
Hiszpanii mogę je nazwać moim drugim domem. 
 
  



Rozdział III 
Jedzenie w Hiszpanii 

 

 
 
Oprócz spania w wygodnej rezydencji człowiek też musi coś jeść, stąd ten artykuł będzie poświęcony 
jedzeniu. Podczas naszego wyjazdu odbyliśmy wiele podróży kulinarnych. Jednakże najczęściej 
wybieraną przez nas opcją zaspokojenia głodu był najpopularniejszy w tych rejonach tapas. Dostaliśmy 
wiele rekomendacji od osób, które pojawiały się w różnych miejscach oferujących je. Podczas naszego 
wyjazdu mieliśmy również wycieczkę po różnych barach. To właśnie w trakcie niej natrafiliśmy na 
jeden, który skradł nasze serca. El Tapeo Del Pillin, bo tak nazywa się ta miejscówka, w swojej ofercie 
posiadała gigantyczny wachlarz tapasów. Do tego cena za napój była bardzo niska, zważając na to, że 
dostawaliśmy tam 0,5L coli czy Fanty, przez co doszliśmy do wniosku, że jest to o wiele bardziej 
opłacalne niż wyprawa do popularnej restauracji fast-
food. Hiszpanie uwielbiają jedzenie i to w stu procentach 
odzwierciedla pasje, z jaką podchodzą podczas 
przygotowywania cudownych dań. Gdy rozkoszowaliśmy 
się lokalną kuchnią, mieliśmy również okazję spróbować 
lokalnych trunków, które potrafiły zwalić z nóg! 
Oczywiście mówię to pod kątem smaku! Będąc w tym 
wspaniałym kraju nie mogliśmy sobie odmówić 
spróbowania tradycyjnych potraw, takich jak Paella, 
Gazpacho, Tortilla de patatas, Crema Catalana, Churros itd. Meksykańska oraz włoska kuchnia też 
miała swoje 5 minut w naszym życiu, gdyż podczas pobytu zjedliśmy m.in. burrito, pizzę czy tacos! 
Posiadaliśmy też możliwość zamawiania cateringu, ale postanowiliśmy, że sami odkryjemy to, co 
najlepsze i nie żałujemy! Na doznania kulinarne nie składa się tylko dobre jedzenie, ale też i klimat 
panujący w danym miejscu. W porannych porach staraliśmy się jeść niebanalne śniadania. Mimo że do 
swojej dyspozycji mieliśmy tostery, to chleb tostowy trafiał tam bardzo rzadko. Najczęściej służyły nam 
one do podpiekania bagietek i zrobienia sobie klasycznego hiszpańskiego śniadania, jakie są Bocadillos. 
Na nie trafiały przeróżne składniki -  od sosów pomidorowych po różnego typu sery, mięsa czy szynki. 
Zdarzało nam się też zamawiać dania, które posiadały dość nietypowe wymiary, takie jak pizza 
mierząca ponad metr! I to wszystko w pobliżu naszego domu... Wiele z tych rzeczy każdy z nas bardzo 
dobrze zapamięta i bogatsi w nowe doświadczenia kulinarne mamy co przywozić do Polski. 



Rozdział IV 
Praktyki 

 
Arkadiusz Fatyga (Codigonexo S.L.U.) 
 
Codigonexo to firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych, aplikacji mobilnych, grafiki, a 
także SEO. Jest ona położona na ulicy Calle los Aljibes 7 w dzielnicy Carretera de la Sierra. Dojeżdżam 
do niej autobusem linii 33, a podróż trwa około 30 minut. W pobliżu niej znajduje się park Generalife. 
Firma ta prowadzona jest przez szefa Rubéna, który zawsze ma humor, nawet gdy jest poniedziałek i 
chętnie z nim można porozmawiać. Poza nim pracują też inne osoby między innymi Luis i Javier. 
Zajmuję się tam tworzeniem aplikacji internetowych, które pomogłyby w prowadzeniu firmy, a także i 
tworzeniem motywów do popularnego systemu CMS – WordPressa. Pracuję samemu, dzięki czemu 
mogę sobie ustalać tempo pracy. Staram się trzymać standardów takich jak implementacja ochrony 
przed nieuprawnionym 
dostępem czy tworzeniu 
stron responsywnych. W 
firmie komunikuję się za 
pośrednictwem języka 
angielskiego i nie mam 
problemów z dogadaniem 
się z pracownikami. 
Czasami sam też staram 
się, pomimo jego słabej 
znajomości, powiedzieć 
parę słów w języku 
hiszpańskim, którego w 
trakcie stażu cały czas się 
uczę. Większość czasu 
Rubén spędza w swoim 
biurze, jednakże czasami 
schodzi on na dół i 
sprawdza postępy przy 
projektach. Javier, który jest Project Managerem, chętnie udziela rad, które później wykorzystuję przy 
tworzeniu wcześniej wspomnianych aplikacji i to on jest osobą „pierwszego kontaktu”. Dzięki praktyce 
w tej firmie polepszyłem swoje umiejętności w zakresie tworzenia stron, ale także nauczyłem się, że na 
pierwszym miejscu stawiamy na jakość produktu.  
 
Dawid Słomicki (EINTEGRA TECHNOLOGY CONSULTING) 
 
Firma, w której odbywam praktyki, oferuje szeroki wachlarz produktów i usług informatycznych – czy to 
dla klientów indywidualnych, czy biznesowych. Jednak głównym zadaniem oddziału w którym pracuję 
jest prowadzenie oraz utrzymanie sklepu internetowego oferującego smartfony oraz części zamienne 
przeznaczone dla profesjonalnych serwisów lub, dla bardziej zaawansowanych użytkowników, do 
samodzielnej naprawy. Do moich zadań tutaj należy m. in. przygotowanie narzędzi w postaci dodatków 
do używanego w firmie systemu CRM ułatwiającym sprzedawcom ich pracę oraz umożliwiające 
efektywniejszą komunikację z klientami. Poza tym pomagam lokalnym administratorom w zarządzaniu 
pracującym tu sprzętem informatycznym czy infrastrukturą sieciową. Panuje tutaj świetna atmosfera – 
dzięki blisko 30 osobowej załodze, która fantastycznie się dogaduje; jest to dobra drużyna, która lubi 
spędzać ze sobą czas nie tylko w godzinach pracy. Mimo tego, że nie każdy potrafi porozumieć się w 
języku angielskim, to nie stanowi to większego problemu w codziennej komunikacji – podstawy 
hiszpańskiego często wystarczą, a w innych przypadkach z pomocą przychodzą inni współpracownicy. 



Dzięki temu jestem w stanie poznać panującą tutaj kulturę pracy jak również wyzwania stawiane tutaj 
zatrudnionym. 

 

 
  



Rozdział V 
Zajęcia z hiszpańskiego 

 

 
Dzień po przyjeździe do Hiszpanii przystąpiliśmy do nauki języka. Nasz kurs miał trwać 30 godzin 
zwykłych, od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie. Zajęcia odbywały się w siedzibie MEP 
Granada. Wszystkie lekcje prowadziła Rossella, która pochodzi z Włoch i były one przeprowadzone w 
języku angielskim. Choć czasami niektóre słowa tudzież zdania trzeba było przeczytać kilka razy, to 
dzięki temu mogliśmy sobie je utrwalić. Atmosfera panująca podczas lekcji była fantastyczna. W trakcie 
nich dostawaliśmy wiele kserówek, na których robiliśmy cenne notatki, by je potem powtórzyć w 
domu. Ciężko pracowaliśmy nad tym, by wyciągnąć z tych lekcji jak najwięcej i aby ułatwić sobie życie 
w Hiszpanii, jednak pomimo tego podczas całego kursu również świetnie się bawiliśmy. 
 
 

  



Rozdział VI 
Flamenco Show 

 

 
 
W dniu 25.09.2019 roku około godziny 21:30 spotkaliśmy się z Sofią, pracownicą MEP przy hotelu Don 
Juan celem udania się na pokaz flamenco. Towarzyszyła nam grupa z Włoch. Niedaleko naszego 
miejsca zbiórki czekał na nas autokar. 
Po wejściu do niego przejechaliśmy do dzielnicy Albaicín. Tam czekał na nas przewodnik. Z nim oraz z 
inną grupą udaliśmy się w kierunku zabytków. Mieliśmy szansę dowiedzieć się na ich temat ciekawe 
informacje. Wszystko było przedstawiane w dwóch językach – hiszpańskim i angielskim, dzięki czemu 
zrozumieliśmy wszystko. Na końcu przechadzki zahaczyliśmy o Mirador San Nicolas, gdzie zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia w nocy. Następnie udaliśmy się już niezwłocznie na miejsce show. Lokal był bardzo 
klimatyczny, wszędzie wisiały obrazy, zdjęcia tancerek, a w tle od wejścia czas umilało ciche, kojące 
brzmienie hiszpańskich gitar. Po 
zajęciu miejsc przyszedł do nas kelner i 
zebrał od nas zamówienia na napoje. 
Ja zamówiłem lokalny trunek, jakim 
jest sangría; a Dawid – colę. 
Sam pokaz zaczął się po ok. 5 minutach 
od wyjścia kelnera. Na nas obojgu 
zrobiło niesamowite wrażenie to, z 
jaką pasją i ogromem emocji na twarzy 
ci ludzie wykonują proste w gruncie 
rzeczy ruchy, a do tego dźwięk 
charakterystycznych gitar – było to po 
prostu coś pięknego. Mieliśmy okazję 
zobaczyć dwa pokazy, na których 
pojawiali się różni ludzie. Pod koniec 
jedna z tancerek zapraszał do tańca 
osoby z widowni. W ten sposób chciała zapewne pokazać, że flamenco wcale nie jest takie trudne. Po 
zakończonym show czekał już na nas przewodnik, który zaprowadził nas do autobusu. Ten odwiózł nas 
pod plac Gran Capitan, skąd wróciliśmy do domu.  



Rozdział VII 
Cykl “Granada in Depth” 

 
W trakcie pobytu w Grenadzie 
mieliśmy okazję ją zwiedzić. Już w 
drugim dniu praktyk mieliśmy 
szansę przejść się po 
najważniejszych placach w 
Grenadzie, jakimi są Plaza Nueva 
czy Plaza de la Trinidad. W inne 
dni zwiedziliśmy Albaicin, Realejo 
i Abadia Sacromonte. 
W 7 tygodniu stażu rozpoczęliśmy 
program „Discovering Granada in 
Depth”, podczas których wraz z 
inną grupą Polaków wybraliśmy 
się do różnych miejsc. We wtorek 
o godzinie 16:00 zawitaliśmy w 
Parque de las Ciencias, jednakże 
to temat na inny artykuł. 
Następnego dnia zwiedziliśmy 

Katedrę Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia. Jej budowa rozpoczęła się w latach 20. XVI w. 
Początkowo pracami nad gotycką w zamyśle budowlą kierował architekt Enrique de Egas, jednak 
później prace kontynuował Diego de Siloé, który poprzez zmianę koncepcji uczynił świątynię jednym z 
najznakomitszych przykładów hiszpańskiego renesansu. Budowę katedry zakończono dopiero dwa 
wieki później. Tuż po niej naszym obiektem zainteresowania stała się Kaplica Królewska. Kilka miesięcy 
przed swoją śmiercią (w 1504 r.) królowa Izabela Katolicka zleciła jej budowę, która miała posłużyć jako 
mauzoleum dla niej i jej męża. Na czas jej zbudowania, ciała królewskie spoczęły w Klasztorze św. 
Franciszka w Alhambrze, a po ukończeniu gmachu, który zyskał opinię jednego z najelegantszych 
budynków sakralnych w Grenadzie, przeniesiono je do tutejszej krypty. 
 
We czwartek natomiast udaliśmy się do Klasztoru Kartuzów, który należał do tamtejszych mnichów. Na 
miejscu podziwialiśmy katedrę, jej architekturę oraz piękne, religijne dzieła sztuki. Architektura oraz 
utrzymanie klasztoru jest mieszaniną wielu stylów, lecz góruje w nim styl barokowy. Zwiedzanie zajęło 
nam niecałą godzinę. Potem wyruszyliśmy do ostatniego miejsca jaki obejmował ten cykl, czyli 
Królewskiego Klasztoru św. Hieronima. Był on pierwszą budowlą zbudowaną w Grenadzie po zdobyciu 
miasta przez chrześcijan. Klasztor łączy w sobie styl gotycki i renesansowy. Został on zbudowany przez 
Królów Katolickich w 1492 roku. W jego skład wchodzą: kościół, dwa krużganki oraz urokliwe ogrody z 
fontannami. 
W ostatnim dniu programu czekała na nas wisienka na torcie. To wtedy wyjechaliśmy do Alhambry. 
Alhambra to warowny zespół pałacowy w Grenadzie, zbudowany w latach 1232–1273 i 
rozbudowywany do XIV wieku. Była twierdzą mauretańskich kalifów. W 1984 roku została wpisana na 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Nasza wycieczka przebiegała w słońcu, które wdawało 
się każdemu we znaki, choć pod koniec niebo stało się pochmurne. Zwiedzanie Alhambry 
rozpoczęliśmy przejściem przez piękne ogrody oraz Pałac Generalife wraz z imponującą fontanną. 
Następnie udaliśmy się w stronę Alcazaby – najstarszej części kompleksu, aby z jej wież podziwiać 
wspaniałe widoki na całą Grenadę. Nie ominęliśmy również Pałacu Karola V, w którym każdy miał na 
czym zawiesić oko choćby przez moment. Później zostaliśmy zmuszeni do stania w kolejce do Pałacu 
Nasrydów przez 15 minut. Misterne zdobienia ścian zrobiły na nas ogromne wrażenie, tak samo jak 
Pałac Comares oraz Dziedziniec Lwów z fontanną, które są częścią kompleksu pałacowego. Wycieczka 
zajęła nam około 4 godziny, a po niej zmęczeni wróciliśmy do naszego miejsca spoczynku.  



Rozdział VIII 
Wycieczka do Malagi 

 

 
 
Przyszedł weekend 6 tygodnia naszych praktyk, a wraz z nimi kolejne wycieczki. Pierwszą z nich był 
wyjazd do Malagi. W sobotę o godzinie 08:45 przy Gran Capitan Plaza czekał na nas bus, który zawiózł 
do wcześniej wspomnianego miejsca. Nie jechaliśmy sami – wraz z nami jechały dwie grupy – jedna z 
Polski, a druga z Włoch. Podczas trasy do miejsca docelowego mieliśmy postój, który trwał około 30 
minut. W tym czasie każdy mógł spożyć śniadanie (o ile go nie zjadł) tudzież skorzystać z toalet. Około 
godziny 11:00 byliśmy już na miejscu. Tam przechodziliśmy obok różnych ciekawych miejsc, takich jak 
Fuente de Génova, Katedry Malagi czy tamtejszej Alcazaby. Po dojściu na Plaza de la Merced i 
zrobieniu pamiątkowego zdjęcia opuściliśmy Polaków i wybraliśmy się na zwiedzanie we własnym 
zakresie. Aby ułatwić sobie przemieszczanie się pomiędzy ciekawymi miejscami, użyliśmy… hulajnóg 
elektrycznych. Pierwszym naszym celem był punkt widokowy Gibralfaro. Tam mieliśmy możliwość 
zrobienia zdjęć, na których widać było m.in. Plaza de Torros. Następnie zjedliśmy posiłek w popularnej 
restauracji. Po tym przejechaliśmy na plażę, gdzie mogliśmy podziwiać Morze Alborańskie. Tam 
zatrzymaliśmy się niedaleko parku rekreacyjnego, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Następnie po 
ok. 20 minutach przerwy przejechaliśmy nad inną plażę, gdzie mogliśmy zobaczyć uschniętą rzekę 
Arroyo Jaboneras. W tamtym miejscu również mieliśmy okazję zrobić zdjęcia, a także podziwiać 
krajobraz. Niestety – czas zbiórki nieubłaganie się zbliżał, dlatego też wybraliśmy się w naszą ostatnią 
podróż hulajnogami. Ta była najdłuższa, bo pokonaliśmy prawie 6 km. Po skorzystaniu z toalet 
udaliśmy się do miejsca zbiórki, gdzie wraz z pozostałymi osobami czekaliśmy na przyjazd busa. Ten 
pojawił się bardzo szybko i o godzinie 18:00 zmęczeni wyjechaliśmy do Grenady. Był to jeden z 
lepszych wyjazdów, głównie dzięki pogodzie, która była wręcz idealna do zwiedzania. 
 

  



Rozdział IX 
Wycieczka do Rondy 

 

 
 
Po wycieczce do Malagi następnego dnia przyszedł czas na kolejną. Tym razem naszym obiektem 
zainteresowania stała się miejscowość Ronda. W niedzielę o godzinie 9:00 wraz z inną grupą z Polski 
udaliśmy się na miejsce zbiórki, gdzie czekał na nas bus. Podróż trwała około dwóch i pół godziny z 
trzydziestominutową przerwą na załatwienie potrzeb fizjologicznych czy zjedzenie śniadania (o ile ktoś 
go nie zjadł). Podróż umilały nam przepiękne, hiszpańskie krajobrazy, chociaż niektórzy woleli zrobić 
sobie drzemkę. Gdy dojechaliśmy na miejsce, udaliśmy się do jednego z wielu tarasów widokowych 
(Paseo De Los Ingleses). Tam zrobiliśmy zdjęcia krajobrazu. Stamtąd przeszliśmy pod arenę byków 
(Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda). Arena ta została zbudowana w XVIII 
wieku i została zaprojektowana przez architekta Martina de Aldehuela. Potem podeszliśmy pod punkt 
informacji turystycznej, gdzie rozdano nam mapy, po jednej na parę. Po załatwieniu formalności 
udaliśmy się do kolejnego punktu widokowego, z którego mogliśmy podziwiać malowniczy kanion El 
Tajo. Kiedy wszyscy zrobili zdjęcia udaliśmy się dalej. Po krótkim spacerze w górę drogi, trafiliśmy na 
kolejny punkt widokowy, z którego pejzaże były równie fenomenalne, co z dwóch poprzednich. 
Następnie poszliśmy w okolicę mostu Puente Nuevo, gdzie otrzymaliśmy informację, że zbiórka pod 
autobusem jest nie o godzinie 17:45, a o 16:45. Tutaj rozdzieliliśmy się i udaliśmy się w różne strony. W 
trakcie gdy Dawid spożywał posiłek, postanowiłem udać się do arabskich łaźni (Baños Arabes), o 
którym wspomniano nam w trakcie przejścia do innego z punktów widokowych. Moim zdaniem, było 
warto go zwiedzić – w środku tego zabytku, oprócz obejrzenia projekcji krótkiego filmiku opisującego, 
do czego był ten obiekt wykorzystywany, można było podziwiać odrestaurowane ogrody i kamieniste 
pomieszczenia. Sama łaźnia posiadała recepcję, strefy ciepłej oraz zimnej. Następnie udałem się na 
kolejny punkt widokowy, z którego można było porobić zdjęcia. W międzyczasie minąłem się z 
Dawidem, który akurat wracał z innego miejsca, gdzie można było zrobić zdjęcia. Tam też się udałem. 
Widok był nieziemski. Na koniec przeszedłem się do punktu widokowego Mirador de Ronda, gdzie 
zrobiłem ostatnie zdjęcia. Czas zbiórki nadszedł po prawie 3h chodu, dlatego też udałem się do dworcu 
autobusowego, gdzie czekał na wszystkich bus. Wyjechaliśmy o godzinie siedemnastej, a w busie tym 
razem większość osób zdecydowało się na drzemkę. W końcu po takim dniu pełnym spacerów należy 
się wypoczynek. Na miejsce przyjechaliśmy około godziny dziewiętnastej. Po przyjeździe do Grenady, 
wszyscy musieliśmy się udać do miejsca zamieszkania w lekkim biegu, gdyż nikt się nie spodziewał 
deszczu. Jak widać, wycieczka ta nie była taka jak inne. Większość czasu spędziliśmy na obserwacji 
krajobrazu malowniczej Rondy. 
  



Rozdział X 
Wycieczka do Salobreña 

 

 
 
Punktualnie w niedzielę 15 września 2019 o godzinie 8:45 przy placu Gran Capitan czekał na nas bus, 
którym pojechaliśmy do Salobreni. Droga do celu podróży zajęła nam około godziny, a czas ten upłynął 
bardzo przyjemnie. Towarzyszyły nam dwie inne grupy praktykantów – jedna z Polski i jedna z Włoch 
oraz dwoje bardzo miłych pracowników organizacji pośredniczącej. 
Po dotarciu na miejsce wraz z grupą włoską uznaliśmy, że wybierzemy się zwiedzić Castillo Arabe. 
Droga pod górę co niektórych 
wykończyła, dlatego też 
postanowiliśmy, że każdy zobaczy ten 
zamek we własnym tempie i jeśli ją 
obejrzymy w całości zanim druga 
grupa skończy swoją przechadzkę, 
udamy się na plażę we własnym 
zakresie. Po dotarciu na wcześniej 
wspomniane miejsce mieliśmy parę 
godzin wolnego czasu, by móc 
odpocząć i opalić się. W trakcie niego 
skorzystaliśmy z okazji i weszliśmy do 
morza, gdzie mogliśmy sobie 
popływać. 
Chwilę przed czasem zbiórki wspólnie z drugą grupą z Polski zebraliśmy się w jedną większą grupę i z 
niecierpliwością czekaliśmy na przyjazd busa. W momencie jego przyjazdu po męczącym dniu z 
przyjemnością wsiedliśmy do niego i wróciliśmy do miejsca zamieszkania.  



Rozdział XI 
Wyprawa do Los Cahorros 

 

 
 
Nadszedł weekend 5 tygodnia naszych praktyk. W sobotę w godzinach wieczornych w naszym miejscu 
zamieszkania pojawiła się inna grupa z Polski. To z nimi oraz grupą Włochów następnego dnia 
wybraliśmy się do Los Cahorros. Zbiórka odbyła się o godzinie 9:00 przy placu Gran Capitan. Stamtąd 
do miejsca docelowego zawiózł nas bus. Podróż trwała dość krótko, około 30 min. Po przybyciu do 
pobliskiego miasteczka, poszliśmy w stronę naszego szlaku. Przemieszczając się wzdłuż rzeczki, 
musieliśmy pokonać przeszkody w postaci gałęzi oraz błota. Po około 25 minutach dotarliśmy do 
pierwszego wiszącego mostu. Oznaczało to, że idziemy w dobrym kierunku. Szlak schodził do rzeki i 
prowadził przez wąskie kamienne stopnie. Ciasnota sprawiała, że tego dnia musieliśmy się trochę 
poschylać czy chodzić na czworakach. Po drodze mijaliśmy jeszcze 2 wiszące mosty. Jeden z nich miał 
długość aż 63 metry i wisiał dość wysoko nad ziemią. Podczas przechodzenia most przechylał i poruszał 
się na obydwie strony. Pomimo tego tempo nasze było w miarę szybkie i most pokonaliśmy w niecałe 
10 minut. Przechodząc po nim, można było zobaczyć piękny wodospad wśród wapiennych skał. Co 
ciekawe, ze względów bezpieczeństwa na tym moście jednocześnie mogły znajdować się tylko 4 osoby. 
Maszerując dalej, przechodziliśmy przez jaskinie, wzdłuż wodociągu. Wąskie i strome dróżki 
powodowały, że trzeba było dobrze się złapać by nie zamoczyć się w wodzie. Doszliśmy na polanę, z 
której bardzo dobrze było widać wszystkie skały. Nastał czas na przerwę. Kto chciał mógł wybrać się 
nieco wyżej, skąd widok był o wiele lepszy. Był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć czy spożycia 
posiłku. Po mniej więcej 30 minutach udaliśmy się w drugą stronę. 
Pogoda również nam dopisała, w ciągu dnia było około 27 stopni. Słońce sprawiało, że trekking tą trasą 
turystyczną był lepszy, a wiejący delikatnie zimny wiatr schładzał nasze ciała. Po około 3,5 godzinach 
wędrówki na szlaku, nastąpił czas na powrót. Wracaliśmy inną, ciekawszą trasą, po drodze zahaczając o 
pobliski bar w celu napicia się chłodnego napoju tudzież zjedzenia loda. Po przerwie wróciliśmy do 
busa, który czekał na nas w tym samym miejscu, gdzie z niego wychodziliśmy na przechadzkę, a później 
w miejscu zamieszkania przygotowaliśmy obfity obiad.  



Rozdział XII 
Czas wolny 

 
Jak wiadomo, czas wolny każdy 
spędza inaczej, w zależności od 
zainteresowań, charakteru i chęci. 
W nowym, nieznanym mieście 
możliwości jest o wiele, wiele 
więcej, ale jednak niektóre nawyki 
zostają. 
Zacznę od rzeczy, które w czasie 
wolnym musimy zrobić, jak np. 
kursy z języka angielskiego tudzież 
hiszpańskiego czy wypełnianie 
obowiązków związanych ze 
sprzątaniem rezydencji. Oprócz 
tego, każdy mógł robić to, co chce i 
co go interesuje. Zdarzyło nam się 
w trakcie pobytu obejrzeć parę 
filmów na Netflixie, a także 
Formułę 1 za pośrednictwem polskich kanałów sportowych. Poza tym często rozmawialiśmy z naszymi 
bliskimi – rodzicami czy dziadkami. 
Nie brakowało też wyjść na miasto, do sklepów czy wycieczek, które organizował organizacja 
przyjmująca. Zaproponowali nam oni wyjazd w dniu 24 sierpnia do parku wodnego Aquaola, który jest 
położony w pobliżu parku Generalife. Wejście było opłacone przez organizację przyjmującą, jednakże 
chcieliśmy pozostawić swoje rzeczy w szafkach, z tego powodu je wykupiliśmy. Atrakcji w tym miejscu 
było od groma. Od zjeżdżalni tradycyjnych po zjazdy, które musieliśmy pokonać na pontonach. Frajda 
była nieziemska. Po udanej zabawie mieliśmy też czas na opalenie się w słońcu. Akurat w tym dniu było 
bardzo ciepło i słonecznie, stąd wystarczyło pobyć 1h na słońcu, by skóra zbrązowiała. Na koniec 
wybraliśmy się ponownie na nasze ulubione atrakcje. Szkoda, że mogliśmy pojawić się tam tylko raz w 
trakcie stażu, gdyż miejsce było fantastyczne. 
Poza wyjazdem do aquaparku w pierwszy dzień programu „Discovering Granada in Depth” wraz z 
polską grupą wybraliśmy się do Parque de las Ciencias (parku nauki). Tam mogliśmy podziwiać różne 
rzeczy – od sekcji, w których udowadniano istnienie fizyki w realnym świecie, przez część skupiającą się 
na budowie człowieka, na dziale muzycznym skończywszy. Oprócz tego udaliśmy się do Biodomo, gdzie 
zobaczyliśmy różne zwierzęta m.in. ryby, papugi czy lemury. Na koniec zwiedzania przyszliśmy na 
prezentację ptaków, które są z natury drapieżnikami. Choć człowiek, który opowiadał o nich mówił w 
języku hiszpańskim, to był z nami również Ioan i gdy była potrzeba, starał się nam to wytłumaczyć w 
języku angielskim. 
Poza tym organizowaliśmy również wyjazdy we własnym zakresie. Przykładowo ja (Arek) wybrałem się 
do Nerja - jedynego miasteczka we wschodniej części wybrzeża Malagi, które mimo prężnego rozwoju 
turystyki, zachowało sporo dawnego uroku. Przed boomem turystycznym w latach 60. XX w., Nerja 
była niewielką osadą rybacką. Dziś ma niemal 16 tys. mieszkańców, w tym bardzo wielu Brytyjczyków. 
Tam zwiedziłem tamtejsze muzeum, dzięki któremu dowiedziałem się o historii, a także przeszedłem 
się do Balcón de Europa, skąd mogłem porobić zdjęcia. Zabrakło mi jedynie czasu na zwiedzenie jaskini, 
jednakże troszeczkę dowiedziałem się o niej podczas pobytu we wcześniej wspomnianym budynku. 
Czasami lubiliśmy zagrać wraz z innymi grupami w karty. Nie brakowało rozmów na różne tematy, 
śmiechów i gwaru. Był to niewątpliwie dobrze spędzony czas.  



Rozdział XIII 
Powrót do Polski 

 

 
 

Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety, ale 
w nocy z 4 na 5 października 2019 roku musieliśmy 
opuścić Hiszpanię. Punktualnie o 2:00 zostaliśmy 
zabrani spod siedziby naszej rezydencji, żeby udać 
się na lotnisko w celu powrotu do domu. Lot był 
przewidziany na godzinę 6:35, więc z tego powodu 
nie mieliśmy za dużo czasu, by jeszcze raz zwiedzić 
Malagę. Po dotarciu na lotnisko bez żadnych 
problemów odbyliśmy odprawę. Na sam lot przyszło 
nam czekać tylko pół godziny. Lot do Krakowa trwał 
prawie trzy i pół godziny, wylądowaliśmy około 
godziny 12:00. Niestety – Polska przywitała się z 
nami deszczem i zimnem, którego nie 
doświadczyliśmy podczas pobytu w Hiszpanii. Stąd 
byliśmy zmuszeni do ubrania kurtek 
przeciwdeszczowych. Pod lotniskiem czekał na nas 
samochód, który zawiózł nas do domu, a gdy 
dojechaliśmy do Bytomia wszyscy się rozstaliśmy. 

 
  



Rozdział XIV 
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 XV 
Opinie uczestników 

 

Arkadiusz Fatyga 
Uważam, że praktykę w Hiszpanii mogę zaliczyć do udanych. Dzięki niej 
rozwinąłem znajomość języka angielskiego oraz hiszpańskiego, a także 
poznałem jeszcze bardziej kulturę hiszpańską. Pogoda dopisała w 
zupełności, choć zdarzało się, że nad Grenadą były chmury. Niestety – 
wszystko co dobre, szybko się kończy. Musieliśmy powrócić do Polski, 
by zacząć studia. Praca w firmie poprawiła moje umiejętności z zakresu 
tworzenia aplikacji internetowych, a także nakreśliła pewne standardy, 
jakich należy przestrzegać podczas pracy w firmie programistycznej. 
Dzięki lekcjom języka hiszpańskiego organizowanych na miejscu byłem 
w stanie poradzić sobie z kontaktem z innymi osobami. Jeśli nadarzy 
się okazja, to na pewno będę miał zamiar rozwijać znajomość tego 
języka. Polecam każdemu odbyć praktyki za granicą, gdyż jest to 
okazja do przeżycia czegoś niesamowitego. 

 
 
 
Dawid Słomnicki 

Jestem bardzo zadowolony z udziału w projekcie. Dzięki takiemu 
długiemu okresowi spędzonemu na praktykach w Hiszpanii, byłem w 
stanie nie tylko rozwinąć umiejętności techniczne potrzebne w przyszłej 
karierze zawodowej, ale również umiejętności miękkie, które były 
kluczowe do odnalezienia się w swoim nowym zespole. Trzeba jednak 
przyznać, że to zadanie należało do dosyć prostych – atmosfera w 
firmie była niezwykle przyjazna, a współpracownicy bardzo pomocni. 
Dzięki temu nie miałem żadnych problemów w odnalezieniu się w 
nowym miejscu pracy, jak również z powierzonymi mi zadaniami.  
Ten długi okres pobytu pozwolił mi również niezwykle dobrze zapoznać 
się z samym krajem jak i z panującą tutaj kulturą. Zwiedziliśmy na 
różnych wycieczkach sporą część Grenady (miasta w którym się 
zatrzymaliśmy) – od obrzeży po sam Albaicín, jak również wiele 
otaczających nas miast i miasteczek. Nie obyło się również bez wizyty 

na wybrzeżu, czy to w potężnej Maladze, czy w słonecznej Salobreñi. Przez cały okres pobytu mogliśmy 
liczyć na wyśmienitą, choć dosyć nudną pogodę – ok. 30 stopni i słońce, dzięki czemu byliśmy w stanie 
wykorzystać każdy dzień na poznawanie otaczającego nas świata. Muszę przyznać, że cały wyjazd z 
pewnością poszerzył moje horyzonty i już teraz wspominam go jako bardzo udany. 
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