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Rozdział I 
Podróż do Sewilli (Błażej Salamon) 

 

 
 
15 dzień września 2019 roku, godzina 14:00, pod bytomskim ZST dzieją się rzeczy niespotykane, 
uczniowie zbierają się pod budynkiem szkoły, ludzie nie wierzą własnym oczom. 
A jak wygląda to z perspektywy tych młodych ludzi? 
Na ulicy robi się gwarno. Stoi tam piętnaścioro uczniów z walizkami, plecakami i laptopami w rękach. Tuż 
obok nich rodzina i bliscy. W ogólnym gwarze stawia się zakłady kto spóźni się bardziej, profesor 
Postrzech czy minibus. Przegrałem p. Postrzech przybywa pierwszy. 
Godzina 14:30 wszyscy w busie, wycałowani przez swoje dziewczyny i mamy. 
Zaczyna się podróż kierunek Sevilla. 
Dojeżdżamy na lotnisko Katowice - Pyrzowice. Na pierwszy ogień kontrola bagażowa, a tuż obok nas 
gwiazda takich klubów jak Liverpool czy Real Madryt zwycięzca Ligi Mistrzów, były reprezentant Polski 
Jerzy Dudek, mistrz tuż obok nas. Bagaże różnej wagi, rozmiaru czy wyglądu wjeżdżają taśmociągiem na 
drugą stronę. Dowody tożsamości się zgadzają nikt nie jest poszukiwany listem gończym możemy iść 
dalej. Pozostaje kontrola osobista: laptopy, smartfony, power banki, golarki elektryczne lądują w 
skrzynkach, a my poddajemy się kontroli nas samych. Czekamy na samolot, każdą minuta rozciąga się w 
nieskończoność. Zniecierpliwieni z biletami z priorytetowym wejściem wyruszamy na kontrolę biletową. 
Przyjeżdża po nas bus, który podwozi nas bezpośrednio pod samolot. Zajmujemy swoje miejsca, drzwi 
zostają zamknięte, stewardessy witają nas w samolocie linii Wizz Air oraz zapoznają wszystkich z 
zasadami bezpieczeństwa. Dla wielu z nas będzie to pierwszy lot w życiu. Około godziny 17:05 
startujemy, lekko huśta ale dajemy radę choć niektórzy jakby lekko zieloni. W czasie lotu ludzie 
zauważają nasz koszulki i pytają się czym jest Erasmus+, gdzie lecimy i co będziemy tam robić. Poza tym 
czas leci dość szybko zajmują nas rozmowy, czytanie książek czy oglądanie filmów i seriali. Ale są też tacy 
którzy myją szyby czy uczą się CSS-a. 
3 godziny 20 minut później podchodzimy do lądowania, lekkie uderzenie, podskok do góry koła raz 
jeszcze dotykają ziemi teraz już jej nie opuszczają. Lotnisko w Maladze, szok wszyscy mówią po 
hiszpańsku…, teraz wydaje się że to będzie trudne…, czas znaleźć nasz transport do Sevilli. Po parunastu 
minutach znowu w busie kolejne 3 godziny drogi. Profesor Postrzech tłumaczy nam ostatnie szczegóły, 
my powoli odchodzimy w inny świat…, czas na trochę snu.  
Jest około północy spotykamy nasze host rodziny. Witamy ich, żegnamy siebie, nie na długo jutro na 
pewno się spotkamy. Komu w drogę temu czas, wchodzimy do naszych nowych mieszkań, kilka instrukcji 
po hiszpańsku, hasło do Wi-Fi i translator w ciągłym użyciu.  
Tak zaczyna się ta przygoda, hiszpańska przygoda.  



Rozdział II 
Zakwaterowanie 

 

 
 
Jacek Brzeszkiewicz, Błażej Salamon 
Mieszkaliśmy w dzielnicy mieszkalnej Triana nieopodal centrum miasta. Nasza host-rodzina to starsza 
pani, seniorka, a może raczej señora Carmen. 
Po przyjeździe Pani Mama odebrała nas wraz ze swoim wnukiem Paolo, co znacząco ułatwiło nam wtedy 
sprawę. Pani domu nie znała angielskiego, także pojawienie się wnuka znającego ten język było tego 
dnia zbawienne. Wnuk jednak tam nie mieszkał, a my musieliśmy korzystać z translatora. 
Każdy dzień to mniej telefonu w czasie rozmów, a po 2 tygodniach pojawiał się tylko sporadycznie. Nasz 
pokój był przestronny, mieliśmy 2 osobne łóżka i czuliśmy się tam bardzo dobrze. Pokój był dobrze 
usytuowany, dzięki czemu w dzień było chłodno i nie potrzeba było klimatyzacji. Niestety nie mieliśmy tu 
żadnych zwierząt. Zasady były proste - oszczędzać wodę (nie ma się co dziwić na tak suchym terenie) czy 
trzymać porządek w pokoju. Nocy nie zakłócały nam komary, na co wpływ mogła mieć dość spora 
odległość od zieleni. Jedzenie to andaluzyjska kuchnia, która w zdecydowanej większości nam 
posmakowała. Tortilla de España zaskoczyła smakiem, a owoce morza były dla nas czymś nowym. 
Zawsze mogliśmy porozmawiać i dostosować nasze posiłki do naszych preferencji. Dostosować mogliśmy 
też wyjścia i późne nocne powroty, szczególnie te weekendowe. Pani Mama była dla nas bardzo 
wyrozumiała. Wiedziała, że nasz projekt to nie tylko praca, dzięki temu mogliśmy liczyć na wiele porad i 
sugestii. 
 
Piotr Filipowski, Bartłomiej Maliniecki 
Ja wraz z moim kolegą Bartkiem Malinieckim zamieszkaliśmy u pani Charo García Ortiz. Na początku 
wydawała się być ona miła i tak przez pierwsze dni było. W jej domu panowały pewne zasady. Myć 
mogliśmy się raz dziennie rano lub wieczorem przez 5 minut i to Pani Charo włączała ciepłą wodę. Była 
również zasada co do śniadania. Mieliśmy do wyboru dwa tosty z dżemem lub płatki z mlekiem. 
Wynikało to z tutejszego zwyczaju jadania niezbyt obfitych śniadań na słodko. Był to jedyny posiłek, który 
przygotowywaliśmy sami. Pozostałe dwa to obiad i kolacja, która była najbardziej obfita. Na obiady 
zazwyczaj jadaliśmy zupę z wieloma składnikami i do tego bułka. Śniadania powodowały problem, 
ponieważ nie wystarczało nam one do obiadu, a Pani ze względu na jej zwyczaje nie rozumiała tego. 
Również raz mieliśmy problem z prysznicem gdyż wróciliśmy później przez wcześniejszy maraton. Pani 
Charo wówczas nie pozwoliła nam się umyć argumentując to zasadami panującymi w jej domu. Dopiero 
po konsultacji z naszym opiekunem pozwoliła nam wziąć prysznic. Poza tym nie mieliśmy większych 



problemów. Kupowała nam owoce oraz desery, proponowała dokładki. Pranie było raz w tygodniu 
zazwyczaj w niedzielę bądź poniedziałek. Pralka wówczas wszystkie rzeczy, które jej daliśmy. Pozwalała 
nam również wracać, o której chcieliśmy. Każdy z nas miał również swój klucz. Gdy mieliśmy całodniowe 
wycieczki robiła nam posiłki na wynos. 
Rozmawialiśmy z panią Charo wyłącznie w języku hiszpańskim. Było to dla nas dobre, ponieważ dzięki 
temu mogliśmy uczyć się tego języka. Sama zresztą była chętna do pomocy nam w zrozumieniu jej. 
Oprócz codziennych wymian zdań, przeprowadziliśmy z panią Charo kilka dłuższych rozmów, jak na 
przykład o jej rodzinie.  
Pracowała ona jako pielęgniarka. Miała różne zmiany, raz dzienną, raz nocną. Z tego powodu różnie jej 
nie było.  
Podsumowując rodzina, która nam się trafiła może nie była wymarzoną, ale również nie było najgorzej. 
W paru sprawach na początku nie potrafiliśmy się dogadać, aczkolwiek potem wszystko się szczęśliwie 
wyjaśniało. 
 
Oliwer Kuziorowicz, Kuba Małecki, Jakub Sikora 
Rodzina, do której zostaliśmy oddani na czas projektu Erasmus+ była niesamowicie  miła i opiekuńcza. 
Nasza hiszpańska mama, pani Mercedes co chwile pytała się jak tam dzisiaj było w pracy, czy na 
wycieczkach, co tworzy atmosferę prawdziwego domu. Jedną z rzeczy która tylko pokazywała jak bardzo 
jest nam dobrze były nasze żołądki, posiłki potrafiły być ogromne, oczywiście także pyszne. Do tego tylko 
raz przydarzyło się nam, by jakiś posiłek się powtórzył. Dodatkowo, zawsze do każdego posiłku 
dostawaliśmy jakieś dodatki typu banany, jogurty czy ciastka. Same godziny posiłków mogliśmy ustalić z 
panią Mercedes. Pranie robiliśmy co tydzień i również tak jak w przypadku posiłków mogliśmy ustalić 
dzień, w którym chcemy mieć wyprane ciuchy. Fakt że w mieszkaniu jest nietypowo, bo jest ono 
zamieszkane przez aż trzy osoby z programu wydaje się całkowicie nie przeszkadzać ani nam ani pani 
Mercedes. Nie ma problemu w toalecie z kolejka czy nic podobnego. Mamy osobne pokoje (jeden pokój 
jednoosobowy i jeden dwuosobowy), ale i tak spędzamy większość w tym większym z czym nasza 
hiszpańska mama nie ma całkowicie problemu. Problemu nie było również z powrotem do domu o 
późniejszych godzinach, gdyż dostaliśmy swoje własne kluczyki do mieszkania. Razem z kolegami 
cieszymy się że mieliśmy tak miła i sympatyczna gospodynię. 
 
Aleksandra Magusiak, Laura Szymańska 
Przed samym wyjazdem do Hiszpanii zastanawiałyśmy się wraz z innymi uczestnikami stażu do jakich 
rodzin trafimy. Czy wszystko będzie dobrze? Czy uda nam się porozumieć? Czy będą jakieś zasady, a jeżeli 
tak to jakie? Jakie będzie jedzenie? Na te wszystkie pytania uzyskaliśmy już odpowiedzi. I również w tym 
przypadku nie było powodów, aby się zamartwiać. Mieszkałyśmy razem - jako jedyne dziewczyny - u 
naszej Host Mamy, która nazywała się Ana Vidal Rincon. Nasze pierwsze spotkanie z Host Mamą, było 
nieco stresujące. Okazało się, iż nasza "Mama" nie potrafiła mówić w języku angielskim, co wydawało się 
nam barierą nie do przejścia. Jeszcze tego samego dnia zjadłyśmy późną kolację i poznałyśmy zasady, 
których musimy przestrzegać. Mimo, iż samo słowo "zasady" może brzmieć dosyć poważnie, to wcale tak 
nie było. Wcale nie miałyśmy żadnych rygorystycznych zasad. W sumie to poczułyśmy się od pierwszego 
dnia jak w swoim domu... Naprawdę! Dzisiaj z utęsknieniem wspominamy naszą Host Mamę, bo jak 
mało kto, to właśnie Ana traktowała nas jak własne córki. Wielokrotnie w ciągu dnia pytała nas jak się 
czujemy, co robiłyśmy danego dnia, czy gdzieś wychodzimy, polecała przeróżne miejsca, które warto 
zwiedzić. Host Mama, była zawsze opiekuńcza, miła oraz uprzejma. Przede wszystkim sprawiła, że przez 
ten miesiąc stażu poczułyśmy się jak we własnych domach w Polsce. Gotowała nam przepyszne 
tradycyjne potrawy, które - naprawdę - były wyśmienite. Niejednokrotnie prosiłyśmy o dokładki, z czym 
również nie było problemu. O cokolwiek byśmy nie zapytały czy poprosiły zawsze z uśmiechem służyła 
nam pomocą. Rzadko widzi się człowieka, który jest codziennie uśmiechnięty i daje od siebie tyle ciepła, 
że jest w stanie zarazić tym inne osoby. A nie oszukujmy się, tak naprawdę było! W domu oprócz nas 
znajdowały się jeszcze dwie Włoszki, które również przyjechały tutaj na staż zagraniczny. Do naszego 
pierwszego spotkania doszło następnego dnia i od razu widziałyśmy, że będziemy miały wspaniałą 
atmosferę. Na szczęście jedna z Włoszek biegle mówiła w języku angielskim - co nie ukrywajmy - znacznie 



ułatwiło nam sprawę. Niejednokrotnie rozmawiałyśmy ze sobą, spędzałyśmy wspólnie czas na 
zwiedzaniu Sewilli, ale także uczyłyśmy się wzajemnie języków - włoskiego i polskiego oraz 
opowiadałyśmy o swoich krajach, które różnią się diametralnie - niczym ogień i woda. Nasz pokój, w 
którym mieszkałyśmy przez cały miesiąc nie był ogromnych rozmiarów, co nie oznacza, że był również 
malutki. Miał takie rozmiary, że bez problemu starczało dla nas miejsca. W ciągu dnia, kiedy 
skończyłyśmy pracę wielokrotnie wychodziłyśmy z domu, aby na własną rękę zwiedzać to przepiękne 
miasto jakim jest Sewilla. Z jednej strony wydawało nam się, że mamy bardzo dużo czasu - no bo to w 
końcu miesięczny staż - lecz prawda była taka, że czas uciekał nam nieubłaganie. Oczywiście w 
pozytywnym tego słowa znaczeniu!!! Z dzisiejszej perspektywy, wracając myślami do słonecznej 
Hiszpanii, do naszej Host Mamy, do tutejszego jedzenia mamy ochotę tutaj powrócić. Ten miesiąc to był 
najwspanialszy czas! Wydawało nam się, że mamy tak dużo rzeczy do zrobienia, a tak mało czasu... Ku 
naszym zmartwieniom udało się nam zrealizować wszystkie nasze plany i jeśli kiedykolwiek przytrafiłaby 
się nam ponownie taka okazja, na pewno byśmy się na to zdecydowały. Bez żadnego zastanowienia!!! 
Uważamy, iż mieszkanie u rodzin to naprawdę świetna sprawa, przybliżyło nam to kulturę Hiszpanii, ich 
codzienne zwyczaje i wiele, wiele innych... Bardzo tęsknimy za tym miejscem! Może kiedyś uda nam się 
do niego powrócić... 
 
 
Tymon Pawełczyk, Mateusz Suszczewicz 
Mieszkamy we dwójkę u Pani Marii Luz na pierwszym piętrze w bloku przy ulicy Virgen Del Águila 2. 
Pierwszego dnia zostaliśmy oprowadzeni po mieszkaniu, które okazało się dość spore, bo część dla osób z 
Erasmusa i innych projektów składa się z 3 pokoi, 2 łazienek, kuchni, jadalni, salonu i olbrzymiego 
balkonu, natomiast część rodziny goszczącej to olbrzymi pokój i jeszcze większa łazienka. Przez pierwszy 
tydzień mieszkaliśmy w małym, skromnie umeblowanym, ale z dobrze wykorzystaną przestrzenią pokoju, 
gdzie była szafa, łóżko piętrowe, komoda oraz biurko, oraz korzystaliśmy z małej łazienki z wanną, 
umywalką i toaletą. Resztę mieszkania przez ten czas do dyspozycji miały 3 dziewczyny z Polski, tyle, że z 
innego projektu. Z początkiem drugiego tygodnia z racji na wyjazd dziewczyn do domu mieliśmy już do 
dyspozycji znacznie większy pokój i drugą łazienkę. W pokoju znajdowały się 2 łóżka, mała komoda i 
zabudowa ścienna. Natomiast w łazience mieści się duża wanna, umywalka, toaleta i bidet. Jeśli chodzi o 
stan mebli i ogólnie mieszkania to jest on wystarczający do naprawdę wygodnego mieszkania, 
utrzymanego w czystości, Mamy sprzątany pokój codziennie (ścielenie łóżka, pozbieranie śmieci, 
przetarcie podłóg i mebli), tak samo jest sprzątana łazienka.  
Kuchnia w naszym przypadku to 4 posiłki: śniadanie – rogaliki, tosty, krem czekoladowy, sok i mleko; 2 
śniadanie – przygotowane przez host mamę dzień wcześniej, kanapki i mały soczek plus raz na jakiś czas 
coś słodkiego; obiad – około 14:30-15 zazwyczaj jednodaniowy prosty posiłek kuchni hiszpańskiej bardzo 
syty i dość ciężki, ale zawsze bardzo smaczny i dający energię na resztę dnia, dodatkowo obowiązkowo 
serek (3 lub 4 do wyboru) i owoc; no i na koniec dnia kolacja – najczęściej o 21-21:30 posiłek bardziej 
przypominający obiad, w stylu ogólnoeuropejskim, syty i bardzo smaczny (chyba najlepszy podczas dnia).  
Jeśli chodzi o naszą host rodzinę to jest to Pani Marii (na którą mamy mówić sister na jej prośbę) wraz z 
synem Wii i dwoma zazwyczaj spokojnymi pieskami Gin i Brandy. Oboje uważamy, że nasza host mama 
to święta osoba. Na wstępnie dostaliśmy ręczniki i powiedziała, że mamy się czuć jak u siebie w domu. 
Nie mamy praktycznie żadnych ograniczeń jeśli chodzi o łazienkę, czy powroty do domu, a sama Marii 
często z nami żartuje na temat np. wychodzenia z domu, czy naszych nocnych przygód. Jest zawsze 
uśmiechnięta i robi wszystko, żeby nam nic nie zabrakło np. gdy jechaliśmy na plażę to od ręki dostaliśmy 
ręczniki plażowe wraz z kremem do opalania i smaczne kanapki. Wii to 19-letni chłopak, który uczy się 
grafiki komputerowej i dźwięku, więc trochę nasza dziedzina. Pasjonuje się muzyką i sam też ją tworzy, 
co mieliśmy niejednokrotnie okazję zobaczyć i usłyszeć. Pieski są nieznanej nam rasy, przyjaźnie 
nastawione i chętne do zabawy, a z racji na ich niewielkie rozmiary nie ma się co ich bać. Oba 
czworonogi mają zakaz wchodzenia do naszych pokoi i łazienek oraz muszą opuszczać kuchnię, gdy jemy 
tam razem posiłek, więc mijamy je głównie na korytarzu.  
Wracając do mieszkania i innych osób tutaj. W drugim tygodniu przyjechało do nas dwóch chłopaków z 
Polski z Copernicusa: Adam i Kuba, z którymi się dość szybko zaprzyjaźniliśmy, a 3 dni później dwóch 



Słoweńców, którzy zatrzymali się u nas na kilka dni, niestety nie nawiązaliśmy praktycznie żadnego 
kontaktu z nimi. 
Podsumowując, nasza rodzina goszcząca to prawdziwy skarb i miesiąc z nimi to czysta przyjemność. 
Będzie nam naprawdę bardzo ciężko się z nimi rozstać. 
 
Juliusz Serafin, Sebastian Szmajduch 
Po długiej podróży z Malagi do Sewilli wysiedliśmy w dzielnicy Triana przy Plaza de Cuba. Na miejscu 
czekały na nas rodziny i przedstawiciel Incomy pokazał nam z jakimi rodzinami mieszkamy. Marta i Javi 
byli opiekunami moimi i Sebastiana Szmajducha. Bariera językowa już na początku dała się we znaki i 
musieliśmy wspomóc się Google translator'em. Potem nasi opiekunowie zaprowadzili nas do domu i dali 
nam klucze i mapę, na której zaznaczyli najkrótszą drogę do Plaza de Cuba, czyli miejsca naszych 
spotkań. W domu czekała nas kolacja. 
Komunikacja językowa była bardzo trudna, ponieważ ani ja ani Sebastian nie potrafiliśmy mówić po 
hiszpańsku, ale z dnia na dzień sytuacja poprawiała się. 
W domu mieliśmy kilka prostych zasad, a mianowicie mieliśmy brać prysznic maksymalnie do godziny 
22:00 i do domu mogliśmy wracać w tygodniu do 23:30 a w weekendy do północy. 
Oprócz nas mieszkała tutaj dwójka innych lokatorów, którzy prawdopodobnie wynajmowali tutaj pokoje. 
Potrafili oni mówić po angielsku, więc ułatwiało to naszą komunikację z rodziną. 
Powiedzieliśmy pani Marcie, że nie jadamy ryb i owoców morza, ponieważ nie lubimy takich rzeczy. 
Posiłki zawsze były obfite i smaczne, ale czasami porcje były za duże i niestety nie dawaliśmy rady zjeść 
wszystkiego. Na śniadania dostawaliśmy babeczki, rogaliki z czekoladą i bułki mleczne. Na obiady 
dostawaliśmy różnego rodzaju smaczne dania mięsne, które zaspokajały nasz głód po pracy. Na kolację 
również były dania mięsne. 
Każdego piątku mieliśmy robione pranie i pani Marta sprzątała nasz pokój. Bardzo miłe ze strony pani 
Marty było to, że prasowała nam ubrania. 
 
Dominik Szymanek, Wojciech Tokarz 
Kiedy wyszliśmy wszyscy wieczorem z autobusu w Sewilli, przeszliśmy na umówione miejsce spotkania z 
host – rodzinami. Wyczytani jako ostatni, zostaliśmy przydzieleni do Pani Antonii Lillo Navajas, ale 
przedstawiła się nam jako Toni. 
Podążając za Panią nieoświetlonymi, ciemnymi drogami, zdezorientowani, w nowym otoczeniu, 2 i pół 
tysiąca kilometrów od domu, po 20 minutach chodu, dotarliśmy do naszego miejsca zamieszkania – ulica 
Fray Tomas de Berlanga, blok 1, piętro 10, mieszkanie C. 
Mieliśmy zamiar zapytać się czy mówi po angielsku, ale zanim się zdecydowaliśmy, to już znaliśmy 
odpowiedź - ni w ząb. 
Mimo tego, że w Hiszpanii woda jest droga, w ogóle tego nie odczuwamy, ponieważ nie mamy żadnych 
ograniczeń dotyczących używania wody podczas pryszniców. 
Na początku było nam się bardzo ciężko z p. Toni porozumieć ze względu na to, że mówiła bardzo 
złożonymi zdaniami, bardzo szybko. Na szczęście udostępniła nam hasło do Wi-Fi i mogliśmy się 
porozumieć przez translatora Google. Wszystko szło bardzo dobrze, kiedy nagle 3 dnia wprowadził się 
pewien Włoch i wszystko zaczęło „iść” wyśmienicie, bo nie dość, że mówił biegle po angielsku, to także 
biegle mówił po hiszpańsku. Niestety ten rozmowny i miły facet o imieniu Lucas musiał wracać do Włoch 
już po tygodniu, a na jego miejsce przyjechał ze Słowenii Anton, który niestety rozumie hiszpański gorzej 
od nas. 
Nie ma żadnego problemu, aby zakomunikować pani że się czegoś nie lubi, ale jak się zostawi na talerzu 
trzeba od razu zakomunikować że się nie zjadło z powodu braku głoda, bo jeżeli nie, pani Toni zakłada, że 
jedzenie nie smakuje. Jest bardzo miłą gospodynią, mimo że większości rzeczy, które mówi, nie 
rozumiemy..  



Rozdział III 
Relacje z praktyk 

 
Jacek Brzeszkiewicz 
Pracuję w serwisie APP Informática na Amador de los Ríos, stosunkowo niedaleko od 
samego serca Sewilli. Do pracy chodzę pieszo z powodu dosyć ładnych widoków i 
porównywalnego czasu do podróży autobusem, wynosi on około 25 minut. Pracuję mniej 
więcej od godziny 9:00 do 15:00. Panuje tutaj dosyć miła atmosfera pracy – zarówno 
pracownicy, jak i szefostwo są bardzo mili i wyrozumiali, pomimo występujących czasami 
problemów z komunikacją. Szef oraz jeden z pracowników potrafią mówić po angielsku, 
podczas rozmów z resztą kadry niestety muszę często posługiwać się tłumaczem. W skład 
wykonywanych przeze mnie prac wchodzą między innymi: diagnostyka, naprawa, oraz 
wymiana niedziałających podzespołów komputerów stacjonarnych, oraz laptopów, montaż 
komputerów, konserwacja komponentów komputera, przygotowywanie kopii zapasowych 
oraz przywracanie z nich danych, etc. Praca mija dosyć szybko, ponieważ cały czas coś 
się dzieje, cały czas wykonuję jakieś zlecone mi zadania. Dzięki tej pracy poprawiłem 
swoje umiejętności komunikacyjne oraz utrwaliłem część swojej wiedzy w dziedzinie IT. 
 
Piotr Filipowski 
Moim opiekunem praktyk był Diego. Jest on nauczycielem informatyki w szkole średniej w 
Valencinie. Już od samego początku wydawał się miły i uśmiechnięty. Świetnie udało się 
mi z nim dogadać ze względu iż mówił on płynnie po angielsku. Pozwalał nam on na 30 
minutowe przerwy w połowie dnia. Spóźnienie spowodowane brakiem punktualność 
autobusów nie sprawiały mu żadnego problemu. Nie wymagał ode mnie również 
specjalnego dresscodu, co było na plus, ponieważ nikomu nie chciało się zakładać długich 
spodni na 25-30 stopni. Zadania, które zadawał były odpowiednie do moich umiejętności. 
Jednakże gdy napotkałem jakiś problem, którego nie byłem w stanie rozwiązać kazał 
zostawić go dla eksperta. 
Podczas praktyk głównie przygotowywałem sprzęt (laptopy, komputery) dla uczniów. 
Instalowałem odpowiednie programy, tworzyłem konta, wprowadzałem aktualizacje. 
Jednakże czasami również naprawiłem drobne usterki. Wymiana monitora, odnajdywanie 
błędów w softwarze oraz hardwarze, diagnozowanie oraz naprawa problemów z 
połączeniem z Internetem.  
Podsumowując jestem zadowolony z odbytych praktyk wiele się dzięki nim nauczyłem 
oraz poznałem jak wygląda po części praca informatyka w szkole. Również dobrze 
wspominam przydzielonego mi opiekuna, ponieważ zawsze mogłem się z nim dogadać, 
był miły i wyrozumiały. 
 
Oliwer Kuziorowicz 

Do pracy trafiłem z Mateuszem Suszczewiczem. Placówka w której przyszło nam spędzić 
kolejne tygodnie była szkoła podstawową o nazwie CEIP AGORA. Dotarcie do szkoły nie 
było trudne, gdyż przystanek autobusowy miałem z pod domu zaraz pod szkołę, lecz 
podróż trwał około czterdziestu minut. Sama placówka nie była zbyt duża, było to siedem 
dość małych budynków z czego sześć było podzielone na dwie klasy lekcyjne, a jeden 
budynek był sekretariatem, który nie różnił się niczym od typowego polskiego sekretariatu. 
Pomieszczenie które najbardziej przykuło moją uwagę była biblioteka. W pokoju tym było 
wile kanap na których można było się położyć, dosłownie wszędzie były porozrzucane 
poduszki a sam pokój był niezwykle kolorowy. Pierwszego dnia pracy poznaliśmy główny 
personel sekretariatu w którym przyszło nam także pracować. José czyli nasz opiekun a 
jednocześnie dyrektor szkoły pokazał nam sprzęt który chciał żebyś zdiagnozowali i w 
razie jakiś usterek naprawili. Pokazał nam on szafę w której było czterdzieści sześć 
laptopów, do tego pokazał nam salę w której znajdowało się osiem komputerów 
stacjonarnych. Tak skończył się pierwszy dzień pobytu w pracy. Następne dni spędziliśmy 
na diagnostykę laptopów i komputerów. W drugim tygodniu dostałem propozycję od José, 
że jeśli chce mogę organizować lekcje dla dzieci. Oczywiście wykorzystałem szanse i 
zgodziłem się. Prowadziłem zajęcia dwa razy w tygodniu a potem nawet trzy razy po 
godzinę, ucząc dzieci robić podstawowe gry w aplikacji do nauki programowania Scratch. 
Osobiście była to dla mnie najlepsza część mojej pracy. Komunikacja między 
nauczycielami odbywała się bez najmniejszych problemów, gdyż większość znała język 
angielski, co się okazało było także wielu uczniów znających ten język. Sama atmosfera w 
szkole była bardzo przyjazna, nie było żadnego dress code-u, pracownicy poruszali się po 
terenie szkoły na hulajnogach czy deskorolkach, a z nauczycielami nie raz żartowaliśmy 
na przeróżne tematy. 
 
 



Aleksandra Magusiak 

Czas przed wyjazdem był dla mnie bardzo stresujący. Pamiętam, jak stresowałam się jak 
to wszystko będzie tam wyglądać. Czy poradzę sobie z barierą językową, jak będzie 
wyglądało mieszkanie u rodzin, a przede wszystkim sen z powiek spędzała mi praca... 
Choć z dzisiejszej perspektywy jestem w 100% skłonna stwierdzić, że to było kompletnie 
niepotrzebne. Teraz jak o tym wspominam, to uśmiecham się na samą myśl. To była 
naprawdę niesamowita przygoda! Wraz z moim kolegą Błażejem pracujemy w szkole 
podstawowej w Tomares, znajdującej się na przedmieściach Sewilli. Aby dotrzeć do pracy 
wybieram się metrem, ponieważ jest to znacznie szybszy środek transportu, jeździ dosyć 
często i znajduje się bliżej mojego miejsca zamieszkania. Sama jazda metrem zajmuje mi 
około 7-8 minut, jednak po wyjściu z metra mam jeszcze co najmniej 20 minut piechotą. 
Więc całą droga do pracy zajmuje mi jakieś 30 minut. W tutejszej szkole zajmuję się 
naprawianiem komputerów, wymienianiem podzespołów, instalacją różnych sprzętów w 
klasach np. drukarek, projektorów, laptopów i wielu innych. Pracuję w godzinach od 9:00 
do 15:00. Do dyspozycji mam własną salę, sprzęt, potrzebne narzędzia. Pracownicy 
szkoły są naprawdę bardzo mili i chętnie służą nam swoją pomocą w razie gdybyśmy mieli 
jakiś problem. Darzą nas ogromnym zaufaniem, nie mają problemu, aby zostawić nas 
samych w sali z całym sprzętem i swoimi prywatnymi rzeczami. W szkole rozmawiamy z 
nauczycielami w języku angielskim, choć nie ukrywam, że staramy się przemycić trochę 
języka hiszpańskiego, bo w końcu przyjechaliśmy do Hiszpanii. Jednak hiszpański i tak 
nam jest potrzebny, dlatego iż wszystko co naprawiamy czy optymalizujemy, dosłownie 
każde ustawienie w systemie jest właśnie w języku hiszpańskim, a każdy zainstalowany 
przez nas program musi mieć również hiszpańskojęzyczną wersję. Praca właśnie w tym 
miejscu pokazuje bardzo dobrze funkcjonowanie tutejszych obiektów jakimi są szkoły. 
Dzięki nim poznajemy jak wyglądają tutaj lekcje uczniów, jak funkcjonuje cała placówka, 
jak wygląda praca personelu oraz administracja i zarządzanie sprzętem komputerowym i 
nie tylko. 
 
Bartłomiej Maliniecki 
Praktykę odbyłem w firmie „ViveTuMovil". Jak sama nazwa wskazuje — ożyw swój 
telefon, jest to serwis zajmujący się głównie naprawą telefonów. Spośród moich kolegów 
miałem największe szczęście, gdyż placówka znajdowała się zaledwie 5 minut drogi 
piechotą od mojego domu. Swój dzień roboczy zaczynałem o godzinie 9.00, wtedy to 
wstawałem szybko odprowadzałem się do użytku i wychodziłem do pracy na godzinę 
10.00, ciężko pracowałem przez 6 godzin, po czym opuszczałem serwis o godzinie 16.00. 
Pracowałem tam sam wraz z właścicielem serwisu Rafaelem. Trudno mi się było z nim 
porozumieć, gdyż nie znał angielskiego, chociaż z perspektywy czasu wiem, że wyszło mi 
to na dobre, bo miałem możliwość podszkolenia mojego hiszpańskiego. 
Sam zakład nie był zbyt duży, dzielił się na 2 części: pierwsza — dostępna dla klientów, 
która też funkcjonowała jako sklep z telefonami i wszelkiego rodzaju akcesoriami do nich i 
część druga — warsztat. Większość czasu zajmowałem się wymienianiem wyświetlaczy, 
gdyż to był najczęstszy problem klientów. Ewentualnie, również często przenosiłem dane 
ze starych telefonów na nowe. Zdążyło się, że trzeba było wymienić baterie, albo 
zaktualizować system, ale to były pojedyncze przypadki. Rafael dużo mnie też nauczył, 
pokazał mi profesjonalne narzędzia do naprawy smartphonów i w gruncie rzeczy naprawa 
tak drobnych urządzeń wcale nie jest trudna, jakby mogło się wydawać. Ogólnie bardzo 
pozytywnie oceniam tę praktykę, gdyż wiedza, którą zdobyłem, na pewno przyda mi się w 
przyszłości. 
 
Kuba Małecki 

Pracuję w szkole średniej I.E.S las Encinas w miasteczku pod Sewillą - Valencina. 
Dojeżdżam busem z dworca na Plaza de Armas. Cała podróż zajmuje mi około 40 minut 
lub zajmowałaby, gdyby lokalna komunikacja miejska była punktualna. Hiszpanie się nie 
śpieszą, więc autobus potrafi się spóźnić nawet 30 minut. Szkoła wygląda bardziej jak 
placówka badawcza - całkowicie wyłożona jasnymi kafelkami, przeplatanymi z jasnymi 
deskami a w oknach zamontowane są potężne metalowe żaluzje. Opiekunem moich 
praktyk jest Diego. Przemiły informatyk z poczuciem humoru. Na szczęście bardzo dobrze 
zna angielski i łatwo jest mi się z nim dogadać. Zajmuje się konfiguracją, diagnostyką i 
naprawą wszystkich sprzętów informatycznych w placówce. Zwykle nie jest to zbyt ciężka 
robota, ale czasami ciężko jest odkręcić rzeczy, które stworzyli uczniowie tej szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 



Tymon Pawełczyk 

Moja praktyka odbywa się w serwisie, którym naprawiane są komputery, telefony, tablety, 
laptopy oraz konsole do gier czyli generalnie wszystko. Jego nazwa to „ZACKRO PC”. 
Dojeżdżam tam używając dwóch autobusów C2 i 28 moja podróż trawa około godziny, 
lecz upływa szybko bo zawsze rano „strzelam sobie drzemkę”, jeszcze ani razu nie 
przespałem przystanku na którym miałem wysiąść. Zajmuje się tam głównie reinstalacją 
systemów operacyjnych, wymiana podzespołów oraz pojedynczymi naprawami do których 
używam programów diagnostycznych typu HDTune, 3DMark, GPUZ, CPUZ, AIDA64 i MSI 
Afterburner. Pracuje razem z Manuel’lem który jest osoba która robi tam „za trzech”, jest 
bardzo zabawny, rozmawiamy na wiele tematów i wymieniamy się wiedzą oraz uczy mnie 
nowych słówek z języka hiszpańskiego . Kolejne osoby które tam poznałem to Jose i 
Laura, Jose to kierownik serwisu a Laura właścicielka lokalu. Moim zdaniem spokojnie 
Manuel mógłby być szefem ponieważ Jose w temacie informatyki jest lekko mówiąc 
„zielony”, wie tylko jak sprzedać klientowi słaby sprzęt za wysoka cenę. Jest jeszcze jedna 
osoba która tam poznałem a mianowicie Álvaro jest to znajomy Laury który od czasu do 
czasu przychodzi do serwisu ale bardziej psuje niż pomaga, ale można z nim 
porozmawiać. 
 
Błażej Salamon 
Pracuję wraz z Olą w szkole podstawowej w Tomares na przedmieściach Sewilli. Do pracy 
dojeżdżam metrem, aczkolwiek o ile sama podróż metrem zajmuje mi około 8 min, tak 
cała droga do pracy trwa co najmniej 30. Niestety brak tu lepszego połączenia z miejsca 
mojego zamieszkania. Metro jest tu na wysokim poziomie, nigdy się nie spóźnia i jeździ co 
5 minut. Zajmuję się tutaj głównie ratowaniem starszych komputerów i bieżącym 
rozwiązywaniem problemów m.in. z tablicami interaktywnymi czy łączem internetowym. 
Pracuję od 9:00 do 15:00. Mamy do dyspozycji własną salę i cały szkolny sprzęt. 
Pracownicy darzą nas dużym zaufaniem, dlatego nie boją nam się powierzać potrzebnych 
kluczy czy haseł. W szkole z większością nauczycieli oraz z całą dyrekcją można 
porozumieć się bez problemu po angielsku, co istotnie ułatwia nam sprawę. Pamiętać 
jednak należy, że wszystko inne pisane jest tu po hiszpańsku wraz z systemem czy 
biosem, a każdy program użytkowy musi także mieć hiszpańskojęzyczną wersję. Taka 
praca daje mi dobry obraz jak wygląda administracja IT w małych firmach, a także serwis 
sprzętu i oprogramowania. 
 
Juliusz Serafin 
Pracuję w szkole katolickiej o nazwie IES Altair. Do szkoły tej chodzą tylko chłopcy. Szkoła 
składa się z 4 budynków. W jednym z budynków znajduje się kościół, sekretariat, pokój 
nauczycielski i różne miejsca dla pracowników szkoły. W pozostałych budynkach są klasy, 
w których uczniowie mają lekcje. W poszczególnych budynkach uczą się uczniowie szkół 
różnego stopnia.  
Moim opiekunem jest Diego, na początku mówił, że słabo mówi po angielsku, ale według 
mnie bardzo dobrze sobie radzi. Wszyscy pracownicy szkoły są bardzo mili. Z racji tego, 
że jest to szkoła katolicka to jest tutaj dużo księży, niektórzy znają angielski i chętnie 
rozmawiają ze mną i pytają o Polskę. W szkole jest dużo sprzętu, który jak wiadomo lubi 
się psuć. W czasie przerwy na śniadanie chodzimy z Diego do stołówki dla pracowników 
szkoły gdzie można zjeść bułkę, napić się kawy lub herbaty. W czasie śniadania  dużo 
rozmawiam z innymi pracownikami szkoły 
Moim typowym zadaniem jest dowiedzenie się dlaczego komputer nie działa, czasami 
muszę wymienić uszkodzoną część, a czasami zmienić ustawienia konfiguracji. Po 
zakończonej naprawie instaluje najczęściej na nowo system operacyjny i potrzebne dla 
uczniów programy. 
Zdobywam tutaj dużo doświadczenia nie tylko związanego z naprawą komputerów, ale i z 
pracą za granicą, co w dzisiejszych czasach, a szczególnie w branży informatycznej jest 
bardzo przydatne. 
Do szkoły dojeżdżam metrem. Z domu przy ulicy Justino Matuta 19 do stacji metra przy 
Plaza de Cuba mam około 5 minut pieszo, więc nie jest to daleka droga. Metrem jadę 7 
przystanków na stację Amate, stamtąd mam około 10 minut drogi pieszo do szkoły, cała 
podróż trwa około 40 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jakub Sikora 

Pracuję w "Techno Consolas", firmie zajmującej się naprawa komputerów, laptopów oraz 
konsol z dużym naciskiem na to ostatnie. Od momentu kiedy zacząłem tu pracować widzę 
znaczna poprawę w swojej wiedzy dotyczącej hardware´u. Dzięki mojemu szefowi, który 
na pierwszym miejscu postawił kształcenie mnie zamiast przypisywanie wyłącznie 
prostych zadań w ciągu pobytu tutaj, nauczyłem się wymiany części w konsolach, 
naprawianie zaawansowanych usterek w płycie głównej oraz rozwiązywanie prostych 
problemów w oprogramowaniu. Oprócz tego dzięki obszernej wiedzy mojego szefa w 
kwestii różnych dziedzin informatyki nauczyłem się tez podstaw robienia prywatnych 
chmur oraz montowania kamer. W pracy jestem bardzo mile widziany, każdy z 
pracowników z chęcią ze mną rozmawia nawet poza praca. Osobiście w porównaniu do 
opowiadań moich znajomych z projektu Erasmus+ stwierdzam, że praca w tym miejscu to 
chyba najlepsze, co mogło mi się przydarzyć podczas tego projektu. 
 
 
Mateusz Suszczewicz 
Wraz z Oliwerem Kuziorowiczem pracujemy w szkole podstawowej o nazwie CEIP Ágora. 
Jest to nieduża placówka położona około 14km od naszej dzielnicy. Przez odległość 
dzielącą nas od pracy dojeżdżamy autobusem miejskim około 40-50 min w jedną stronę.  
Nasze stanowisko znajduje się w budynku sekretariatu szkolnego (cała placówka jest 
podzielona na 7 budynków – 6 z klasami i 1 z sekretariatem i pokojem nauczycielskim) a 
dokładniej w samym sekretariacie. Sekretariat wygląda jak każdy inny sekretariat w 
polskiej szkole z tym, że nie ma podziału na osobne pomieszczenia dla dyrektora i 
wicedyrektora, tylko wszyscy siedzą razem przy osobnych biurkach. Na czas naszego 
pobytu zostało tam dostawione jedno biurko przy, którym spędziliśmy resztę praktyk.  
Pierwszego dnia dowiedzieliśmy się jakie będą nasze zadania i poznaliśmy część 
personelu oraz naszego opiekuna José, który jest również dyrektorem. Przez 4 tygodnie 
pracy mieliśmy przywrócić do użytku laptopy szkole (46 urządzeń), sprawdzić i w razie 
potrzeby naprawić 8 komputerów stacjonarnych, no i oczywiście to co wyjdzie po drodze. 
Na wstępie dostaliśmy również wymagania co do naszego ubrania (schludnie, mogą być 
krótkie spodnie i koszulka) i godzin pracy.  
Mając w głowie listę zadań uznaliśmy, że na początku zajmiemy się szafą pełną laptopów. 
Wstępnie zdiagnozowaliśmy kilka losowo wybranych (włączenie przeglądarki i 
podstawowych programów oraz sprawdzenie Windows Update) i opracowaliśmy plan 
prac, na który składało się czyszczenie dysku systemowego narzędziem udostępnianym 
standardowo przez Microsoft, aktualizacja sterowników programem Driver Booster, 
czyszczenie systemu CCleaner’em, skanowanie antywirusowe programem Avast (po 
przeskanowaniu 10 urządzeń i nie wykryciu żadnego zagrożenia zrezygnowaliśmy z tej 
czynności z racji na czas jej wykonywania, który niejednokrotnie zajmował 2-3h, a nic nie 
dawał) i jako ostatnią czynność włączaliśmy Windows Update (ta część zabrała nam 
najwięcej czasu, gdyż niektóre laptopy potrzebowały nawet 4 dni na przebrnięcie przez 
aktualizacje). Pracując nad kolejnymi laptopami natrafiliśmy na kilka ciekawych usterek, 
np. „niedziałającą” matrycę gdzie wystarczyło tylko otworzyć ramkę ją osłaniającą i 
magicznie się naprawiała lub niedziałające touchpady, gdzie niestety wyszła na jaw 
wadliwość płyt głównych. Po zakończeniu prac nad laptopami zajęliśmy się komputerami 
stacjonarnymi, dla których przyjęliśmy taką samą taktykę. Tutaj już większych 
niespodzianek nie było. Wszystko szło nadzwyczaj szybko i sprawnie. Kończąc już 
praktykę sprawdziliśmy sprzęt, który był jako „niedziałający”. Okazało się, że połowa jest w 
pełni sprawna. 
Jeśli chodzi o naszego opiekuna, to po krótkim wywiadzie i pierwszym dniu pracy uznał, 
że daje nam wolną rękę, tylko mamy mu dawać znać o jakiś problemach. Zaoferował też 
swoją pomoc na każdym etapie działań. Cały zespół, z którym spędzaliśmy dzień 
(dyrektor, wicedyrektor i sekretarz) byli naprawdę pozytywnie nastawieni. Dzięki temu, że 
znali język angielski, mieliśmy bardzo ułatwiony kontakt z nimi, przez co często 
żartowaliśmy i nawiązaliśmy przyjacielski kontakt. Tak samo reszta personelu szkoły jak i 
sami uczniowie pozytywnie nas odebrali i chętnie z nami rozmawiali.  
Uważam, że miesiąc spędzony w tej szkole wpłynął na mnie bardzo pozytywnie. 
Możliwość podszkolenia się językowo oraz fakt, że sami musieliśmy rozwiązywać 
napotkane problemy na pewno mnie rozwinął i rozszerzył moją wiedzę. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sebastian Szmajduch 

Nazywam się Sebastian Szmajduch i swoje praktyki w Sewilli odbywam w serwisie 
komputerowym o nazwie „El Arca de Noe” znajdującym się w dzielnicy Heliopolis. Serwis 
jest również niewielki sklepem z laptopami, telefonami oraz komponentami 
komputerowymi, jest również punktem odbioru  paczek. Dojazd do pracy zajmuje mi około 
10 minut pieszo i 25 minut jazdy autobusem, który podjeżdża centralnie pod moje miejsce 
pracy. Serwis otwierają o godzinie 9:00, lecz mi każą przychodzić na godzinę 9:30. Na 
praktykach zajmuje się głównie Instalacją systemów operacyjnych, diagnozowaniem  
problemów, wymianą różnych podzespołów komputerowych (pamięć RAM, dysk twardy 
itp.), aktualizacją systemu, instalacją sterowników oraz przeróżnych programów. 
Codziennie było dużo rzeczy do zrobienia przez co mój czas w pracy bardzo szybko mijał. 
Oprócz pracy, którą wykonywałem starałem się podpatrywać co robiła moja opiekunka 
praktyk, pani Patricia, która przemiłą osobą i świetnie zna się na swoim fachu. Często 
opowiada mi ciekawostki o Sewilli i miejsca, które mogę zwiedzić w wolnym czasie. 
Osobiście jestem bardzo zadowolony z praktyk, moim zdaniem nie mogłem lepiej trafić! 
 
Dominik Szymanek 

Praktyki odbywam w dosyć małej drukarni 3D, która specjalizuje się w produkcji wkładek 
do butów na zamówienie klienta oddalonej od mojego miejsca zamieszkania o jakieś 
30km. Jest to firma "World 3D" i znajduje się w małej gminie pod nazwą "Mairena del 
Alcor". Okolica jest bardzo spokojna. Po ulicach jeździ mało samochodów, a ludzie albo 
są w pracy, albo w domu. Pobliskie parki są puste, nie widać ani jednej żywej duszy. Jest 
tutaj mało sklepów spożywczych, w większości są to malutkie bary. Do pracy dojeżdżam 
metrem oraz autobusem. Moja podróż zaczyna się od przejścia około jednego kilometra 
pieszo na przystanek "Parque de los Príncipes" . Potem jadę około 15 minut w metrze 
pełnym ludzi i wysiadam na przystanku "San Bernardo" oddalonego o około 1,5km. 
Następnie wsiadam w autobus i tu zaczyna się dłuższa podróż. Autobusem jadę około 40 
minut i wysiadam obok dużego 2 gwiazdkowego hotelu "Mairena". Stamtąd mam około 10 
minut drogi pieszo. Gdy jestem już na miejscu witam się ze wszystkimi pracownikami 
rozsianymi po całym lokalu. Pracowników nie jest dużo, a lokal nie jest aż tak duży, więc 
nie zajmuje mi to dużo czasu. Po przywitaniu się czeka na mnie zawsze laptop, na którym 
wykonuję swoją pracę. Zadania przydziela mi szef, który jest bardzo miły i wyrozumiały. 
Gdy mam z czymś problem, lub czegoś potrzebuję to szef, lub reszta pracowników 
spieszą mi z pomocą, nawet jeśli nie potrafią zbyt dobrze rozmawiać po angielsku. Mimo 
trudności z językiem zarówno ja, jak i inni są cierpliwi i starają się dotrzeć do celu. 
Codziennie dostaję ciekawe zadania do wykonania, z którymi większego problemu nie 
mam. Codziennie również mam szansę dowiedzieć się czegoś nowego z dziedziny druku 
3D lub procesu powstawania samych modeli gotowych do wydruku. W trakcie pracy 
panuje tam luźna atmosfera. Często rozmawiam z innymi na różne tematy szlifując język. 
Gdy skończę przydzielone zadania wcześniej to wracam do domu około godziny 14:00. 
Wtedy wracam razem ze wszystkimi na przystanek. Zawsze jest tam cicho i spokojnie. 
Codziennie pracuję 6 godzin od 8:30-14:30, chyba że skończę wcześniej. Praca w tym 
miejscu jest bardzo ciekawa i codziennie mnie zaskakuje. 
 
Laura Szymańska 
Pracowałam wraz z Wojtkiem w szkole San Pedro Crisologo Public School, czyli 
publicznej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Szkoła ta ma dwa budynki 
oddalone od siebie o około 10 min marszu.  
Dostanie się tam o poranku pozornie nie sprawiało większych trudności - metrem, które 
mieliśmy blisko naszych miejsc zamieszkania, były to zaledwie 2 przystanki. Zabawa 
zaczynała się po wyjściu z metra. Jako, że metro jest osadzone tam bardzo nisko, a 
pozostałe budynki na sporym wzniesieniu, zawsze stawaliśmy przed wyborem: wjechać 
windą, która wlecze się prawie 5 min, czy iść po stromych i męczących schodach? 
Oczywiście wybieraliśmy schody, nie jesteśmy leniwcami.  
W szkole... jak to w szkole, gwar dzieci i mnóstwo komputerów które "nagle przestały po 
prostu działać", dziwne kable o których nikt nie ma pojęcia, do czego służą, a nawet ekran 
kineskopowy który nie chce się uruchomić (ciekawe dlaczego).  
W trakcie praktyk zdobyliśmy szeroki wachlarz doświadczeń zawodowych: konfiguracja 
zarówno nowszych jak i starszych systemów operacyjnych (nie tylko Windows), fizyczna 
naprawa komputera, montowanie nowych stacji roboczych, ale również czynności, które 
trudno nabyć w szkole, jak chociażby rozplanowanie pokoju na biuro dyrektora z kilkoma 
stacjami roboczym i drukarką, telefonem, a następnie stworzenie tego w rzeczywistości.  
Naszym opiekunem był tutaj dyrektor szkoły, Manuel Magaña. To bardzo serdeczny 
człowiek, podobnie jak wszyscy inni pracownicy szkoły. Od wejścia o poranku 
odkrzykiwaliśmy "¡Hola! ¡Buenos días!" z uśmiechem na twarzy do wszystkich mijanych 
osób.  Czasami niektórzy przychodzili do pomieszczeń w których pracowaliśmy jedynie po 
to, aby się przywitać i zapytać jak się dzisiaj mamy. Chociaż nie każdy rozumiał angielski, 



to nie stanowiło to przeszkód - podchodziliśmy do innego nauczyciela, który angielski znał 
i szybko tłumaczyliśmy o co chodzi.  
Cała szkoła od pierwszego wejścia biła radością i otwarciem. Nawet kiedy było pod górkę, 
nie wiedzieliśmy co robić, czuliśmy, że cieszą się z naszej obecności i doceniają to, co 
robimy. Nie mogliśmy trafić lepiej. 
 
Wojciech Tokarz 
Jeszcze przed wylotem do Hiszpanii było mi wiadome w której placówce będę pracował, a 
była to szkoła podstawowa o nazwie: „CEIP San Pedro Crisólogo”. Już następnego dnia 
po przylocie pojechaliśmy do naszej szkoły wraz z jednym z pracowników firmy 
pośredniczącej między placówkami pracy, a nami, aby przekazać nam informację jak 
dojechać do naszej, patrząc z perspektywy czasu, ulubionej pracy. Przebycie całej drogi, 
kiedy już wszystko było wiadome, zajmowało nam nie więcej niż 30 minut: kwadrans na 
dotarcie do stacji metra; ~8 minut jazdy metrem i ~7 minut na dojście z metra do szkoły. 
Mimo że jestem zazwyczaj nastawienia: „co będzie, to będzie, nie ma sensu się 
stresować”, to tak, czy tak, obawiałem się charakteru ludzi z którymi będę się witał, 
komunikował i żegnał 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. Nawet nie pomyślałem że mogę 
spotkać tak niebywale życzliwych ludzi. Nasz opiekun, o imieniu Manolo, był dyrektorem 
tej szkoły, ale zanim się o tym dowiedzieliśmy, to już byliśmy „na ty”. Pomimo że uważał, 
że nie mówi bardzo dobrze po angielsku, to nie zdarzyła się sytuacja, gdy nie potrafił 
powiedzieć po angielsku tego, co chciał nam przekazać. Jeśli zdarzyła się sytuacja, że 
zostaliśmy trochę ponad godziny, to wręcz nas błagał, abyśmy przyszli nazajutrz 30 minut 
później. Tak jak o tym pomyślę, to byliśmy traktowani tam jako nauczyciele, albo nawet 
wyżej. Toaleta nauczycielska – do naszej dyspozycji, wszyscy nauczyciele – koledzy, i 
czegokolwiek byśmy nie potrzebowali do rozwiązania ich problemu w szkole, to wszystko 
byli w stanie nam załatwić. Kiedy chodziliśmy po szkole, bądź po klasach szukając 
Manola, czy w innych sprawach, wszyscy uczniowie, którzy byli tam w wieku od 9 do 13 
lat, bardzo miło i śmiele nas witali. Cała praktyka była bardzo urozmaicona, każdego dnia 
inne zadania, czy prośby. Zdarzało się na przykład, że jechałem z Manolem do sklepu, 
aby kupić rozdzielać, czy jakieś inne sprzęty, albo jechaliśmy do Jego domu po specjalne 
śrubokręty, ale bywało czasem tak, że cały dzień zaciskaliśmy kable internetowe. Bardzo 
często się zdarzało, że byliśmy wołani do komputera, „bo przestał działać”. Wystarczała 
nam jedna próba uruchomienia, i już wiedzieliśmy, co było grane. Komputery tam były tak 
stare, że jeden po drugim przestawały działać, bo rozładowywały się bateryjki 
odpowiedzialne za uruchomienie komputera, wystarczało kupić nową, wymienić i voilà. 
Podsumowując cały miesiąc pracy w tej szkole, śmiem twierdzić, że na lepszego praktyko-
dawcę trafić nie mogłem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 



  



Rozdział IV 
Zwiedzanie Sewilli oraz kurs języka hiszpańskiego (Aleksandra Magusiak) 

 

 
 
Drugiego dnia naszego pobytu w przepięknej Hiszpanii, gdzie jeszcze zachwycaliśmy się pięknem miasta, 
w którym przyszło nam mieszkać przez miesiąc, nie mogąc oderwać wzroku od otaczającego nas świata 
rozpoczęliśmy 10-cio godzinny kurs języka hiszpańskiego. Szkoła językowa, do której uczęszczaliśmy 
znajdowała się w odległości około 30 minut od naszych miejsc zamieszkania. Najczęściej, aby dostać się 
na zajęcia udawaliśmy się pieszo, choć była możliwość przejazdu komunikacją miejską. Wiadomo, każdy 
z nas znalazł się w nowym miejscu... Wszyscy byliśmy podekscytowani, ale zarazem lekko zdenerwowani. 
Tuż przed pierwszą lekcją języka hiszpańskiego nasz nauczyciel - Miguel - oprowadził nas po 
najciekawszych i wartych zobaczenia miejscach w Sewilli. Zobaczyliśmy ratusz z zewnątrz, obejrzeliśmy 
katedrę z każdej możliwej strony, następnie udaliśmy się do pełnej krętych uliczek, ale jakże malowniczej 
dzielnicy Santa Cruz. Dowiedzieliśmy się także co warto spróbować do zjedzenia w mieście, a czego 
lepiej po prostu unikać. Później, bogatsi o nowe doświadczenia wyruszyliśmy do szkoły językowej "YES In 
Spain", gdzie rozpoczęliśmy 2,5 godzinne lekcje. Zaczęliśmy od podstawowych zwrotów, by po chwili 
rozpocząć naukę trudniejszych wyrażeń. Czas spędzany na kursie mijał nam bardzo szybko i w przyjaznej 
atmosferze. Miguel przygotowywał dla nas karty pracy, które wykonywaliśmy wraz z jego pomocą. 
Graliśmy w przeróżne gry... oczywiście w języku hiszpańskim! A gdy zachodziła taka potrzeba 
porozumiewaliśmy się w języku angielskim. Lekcje trwały przez 3 kolejne dni, a my z każdym dniem 
czuliśmy się pewniej nie tylko pod względem umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim, ale 
coraz bardziej oswajaliśmy się z miejscem, jakim jest Sewilla. W wolnym czasie również całą grupą 
zwiedzaliśmy interesujące nas miejsca w tym pięknym, malowniczym mieście. A naprawdę, uwierzcie, że 
było tego trochę! Co prawda, wszystkiego nie udało nam się zwiedzić, bo przecież Sewilla to duże 
miasto... Natomiast te najciekawsze miejsca odwiedziliśmy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Przede 
wszystkim zyskaliśmy dodatkową wiedzę i nowe doświadczenia, których na pewno nie zapomnimy! 
Jednego dnia odwiedziliśmy całą grupą stadion FC Sevilla, który przykuł naszą uwagę nie tylko 
wyglądem, aczkolwiek intensywne biało-czerwone barwy skupiały na sobie wzrok. W tym wypadku 
kluczową rolę odegrała wielkość tego stadionu, bo mieścił aż 45 500 osób. Naprawdę, byliśmy zdumieni 
tym jak ogromne to jest miejsce! Kolejnym razem udaliśmy się na wycieczkę do Katedry Najświętszej 
Marii Panny, będącą największym i jednym z najwspanialszych kościołów gotyckich na świecie. Już po 
przekroczeniu progu katedry uderzyła nas jej wielkość i przestronność, której nie dostrzegliśmy z 
zewnątrz. Wnętrze katedry, które piorunowało nas wieloma zdobieniami i bogactwem spowodowało, że 
przyglądaliśmy się wszystkiemu z takim zaciekawieniem, że obawialiśmy się, że odwrócenie wzroku choć 



na chwilę może spowodować, iż przegapimy jakiś element. Spokojnie, na szczęście wszystkie rzeźby i 
zdobienia były ogromnych rozmiarów! We wnętrzu katedry znajdowało się wejście na Giraldę - 
katedralną wieżę. Po przejściu kilkudziesięciu lekko pochyłych pięter ukazał nam się piorunujący widok z 
góry. Mieliśmy widok na okoliczne ulice, domy, inne kondygnacje katedry. Po prostu widoki były 
niesamowite!! Kolejnym miejscem, do którego się udaliśmy była Złota Wieża, znajdująca się przy rzece 

Gwadalkiwir. We wnętrzu wieży znajduje się muzeum morskie z ciekawą kolekcją eksponatów. Na 
najwyższej kondygnacji jest punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na przepiękną rzekę. 
Cudownie się na to patrzyło! Innym razem odwiedziliśmy punkt widokowy zwany tutaj tzw. "grzybem". 
Wygląda to naprawdę pięknie, a przede wszystkim przyciąga uwagę wielu turystów. Zresztą z nami było 
tak samo! To miejsce nie jest także punktem widokowym, ale pełni także funkcję takiego mniejszego 
placu. Odbywają się tam lekcje jazdy na rolkach, można tam posiedzieć i odpocząć od miejskiego gwaru, 
a przede wszystkim pooglądać wszystko co znajduje się dookoła. W Sewilli pięknym miejscem do 
odpoczynku jest również dróżka otaczająca rzekę. Najlepiej to wygląda wieczorem... Wtedy można 
usiąść, poczytać książkę lub posłuchać muzyki, ale także pooglądać zachód słońca, który mimo później 
pory roku zachwyca swoim wyglądem. Uważam, że Sewilla to bardzo piękne i malownicze miasto, które 
naprawdę warto odwiedzić nie tylko ze względu na wspaniałych ludzi, ale na cudowne widoki i atrakcje 
turystyczne. Gdybym mogła to wróciłabym tutaj ponownie... Szkoda, że ten miesiąc tak szybko minął...  



Rozdział V 
Zwiedzanie Muzeum Flamenco (Juliusz Serafin) 

 

 
 

Dnia 22.09.2019 wybraliśmy się całą grupą do muzeum 
Flamenco w Sewilli przy ulicy Manuel Rojas Marcos. 
Spotkanie przed muzeum mieliśmy zaplanowane na 
16:50, większość osób dotarła na czas. Poczekaliśmy 
parę minut na dojście osób spóźnionych i około godziny 
17:00 weszliśmy do muzeum. Pan Postrzech kupił nam 
bilety i skierowaliśmy si ę do sali, gdzie odbył się pokaz 
tańca. Wystąpiło sześcioro artystów. Jednym z nich był 
gitarzysta, który zachwycał swoją mistrzowską grą. 
Wokalistami byli mężczyzna i kobieta, którzy popisali 
się swoimi głosami. Troje tancerzy, dwóch mężczyzn i 
jedna kobieta, dali oni świetny pokaz flamenco. Występ 
trwał około godziny. Tancerze pokazali nam 6 tańców.  
Kiedy pokaz dobiegł końca przyszedł po nas polski 
przewodnik, który oprowadził nas po muzeum. 
Opowiadał ciekawe historie związane z flamenco. 
Dowiedzieliśmy się kiedy i jak powstało flamenco, jak 
rozwijał się ten piękny taniec. Dowiedzieliśmy się 
również jak Romowie integrowali się w hiszpańskim 
społeczeństwie. Przewodnik pokazał nam stroje i 
rekwizyty używane do występów, opowiedział nam 
również o najpopularniejszych artystach flamenco. 
Następnie, kiedy przewodnik skończył mogliśmy sami 
przejść się po muzeum i zobaczyć wszystko jeszcze raz 
lub iść do domu. 
Pokaz wszystkim się podobał, było to bardzo ciekawe 
doświadczenie. Przedstawiona przez przewodnika 
historia tańca była naprawdę interesująca i wszyscy 
słuchali z zaciekawieniem.  

  



Rozdział VI 
Wycieczka do Matalascañas (Sebastian Szmajduch) 

 

 
 

Była sobota, 28.09.2019. Wczoraj mieliśmy bardzo napięty dzień: wejście do katedry i wieżę, korrida, i 
na koniec nocny bieg ulicami Sewilli. To jednak nie był koniec wrażeń, weekend dopiero się dla nas 
rozpoczynał. Wszyscy razem zaspani, ale podekscytowani zebraliśmy się rano o godzinie 8:05 na dworcu 
autobusowym Plaza de Armas. Niesamowite! Przecież wszyscy wrócili do domów po północy, jednak, 
poranne wstawanie z zakwasami po biegu nie należało do przyjemnych, ale udało się. Było komplet! 
Trochę zaspani, ale w świetnych nastrojach i ruszyliśmy w podróż autokarem do Matalascañas. Przejazd 
trwał 2 godziny, więc było można się jeszcze trochę przespać. Nie wszyscy spali. Niektórzy postanowili 
przyjrzeć się bardziej małym miasteczkom z bliska. Tuż przed celem naszej podróży dla przykładu 
przejechaliśmy przez miejscowość o nazwie Rocío, która wyglądała jak plan z filmów o dzikim zachodzie. 
Konie, charakterystyczne domy, miejsca do uprzęży zwierząt. Inne zjawiskowe widoki to plantacje 
truskawek. W Polsce bez problemów można kupić truskawki z rejonu Huelvy w niemal każdym 
supermarkecie. 
Z przystanku do plaży mieliśmy 5 minut drogi. Zrobiliśmy kilka zdjęć przy wielkim napisie „Matalascañas” 
i weszliśmy na plażę. Pierwszy obiekt na niej. Który zwrócił naszą uwagę była wielka skała umiejscowiona 
w wodzie. Bez problemu można było tej porze dnia podejść do niej i ją dotknąć, potem jednak nie było 
już tak łatwo. O 10:30 może słońce nie jest jeszcze wysoko, ale wystarczy go, żeby zacząć opalanie. Nie 
czekaliśmy na specjalne zaproszenie. Po przebraniu się, wszyscy biegiem ruszyliśmy do oceanu, by się 
nieco ochłodzić. Wejść takich było bez liku, gdyż w tym dniu mieliśmy temperaturę powyżej 30°C. Czas 
leciał bardzo szybko. Wspólnie graliśmy w piłkę na plaży, opalaliśmy się, czytaliśmy. Gdy dopadł nas głód, 
niektórzy poszli coś zjeść na miasto, a inni zjedli posiłki przygotowane przez ich rodziny, każdy mógł robić 
co chciał. W pewnym momencie zauważyliśmy, że niedaleko nas są do wypożyczenia rowerki ze 
zjeżdżalnią. Zrobiliśmy więc zrzutkę i wynajęliśmy 2 rowerki na godzinę. Gdy wypłynęliśmy w "rejs" 
puszczaliśmy pirackie piosenki, śpiewaliśmy i skakaliśmy do wody, był mega ubaw. Moim zdaniem była 
to najlepsza atrakcja tego dnia. 
Przez ten cały czas, kiedy byliśmy na plaży zaobserwowaliśmy przypływ. Z rana woda była daleko, około 
30 metrów od nas, jednak z czasem zaczęła do nas dochodzić. Skała o której wspomniałem na początku 
nie była już łatwo dostępna. Przypływ i wysokie fale sprawiły, że morze wyrzuciło na plażę ogromną 
meduzę, która stała się atrakcją biegających później dzieci i nas samych również. W sumie nie wiadomo, 
czy ta meduza była żywa czy nie. To pytanie zadawali sobie przechodzący tamtędy Hiszpanie. Jako, że 
meduzy są niebezpieczne, nikt nie zdecydował się na próbę wrzucenia jej do wody. 
Niestety czas na plaży dobiegał ku końcowi. Wykończeni po całym dniu na słońcu spakowaliśmy się i 
poszliśmy na przystanek. Autokar powrotny mieliśmy o godzinie 18:00. Tym razem pojechał on omijając 
wioski  i po godzinie 19:00 byliśmy już w Sewilli. Był to bardzo udany dzień. Niektórzy zapamiętają go na 
trochę dłużej, w szczególności tacy, co nie zaaplikowali na skórę odpowiedniego kremu.  



Rozdział VII 
Wycieczka do Kordoby (Wojciech Tokarz) 

 
6 dnia naszej mobilizacji zebraliśmy się wszyscy w sobotę, 21.09.2019, o godzinie 9:30 na Plaza de Cuba, 
aby pojechać do Kordoby i pozwiedzać okolicę oraz zabytki. Od samego rana niebo było zachmurzone, 
co tylko dawało nam nadzieję na niższe temperatury, ponieważ przy 35 stopniach w cieniu, zwiedzanie 

czegokolwiek byłoby o wiele bardziej męczące. 
Podróż zajęła nam mniej niż 2 godziny, a więc 
wysiedliśmy na ulicy Ronde de Isasa około godziny 
11:15. Tuż po przejściu przez ulicę znaleźliśmy się 
przy pierwszym celu naszej wycieczki - zamku 
“Alcázar de los Reyes Cristianos”, wraz z jego 
ogrodami - “Jardines de Alcázar”. 
Zamek królewski - Alcázar - został wybudowany w 
XI wieku i był rozbudowywany przez jego 

kolejnych właścicieli, aktualnie zawiera mnóstwo eksponatów historycznych. Wchodząc po bardzo 
krętych i wąskich schodach można dostać się na punkt widokowy, z którego wyraźnie widać 
wyjątkowość i symetryczność ogrodu Alcázar. Chodząc wśród wielu fontann i różnorodnej roślinności, 
można bez problemu zauważyć, że wiele czasu jest poświęcane, aby utrzymać taki obszar zieleni w takim 
porządku.  
Kiedy wszyscy stwierdzili, że wszystko co było do zwiedzenia zostało zwiedzone, postanowiliśmy, że 
następnego zabytku nie będziemy zwiedzać tylko po nim chodzić, a był nim Most Rzymski, a po 
tutejszemu – „Puente Romano”. Spacerując, tym początkowo wybudowanym w I wieku, mostem, 
podziwialiśmy przepiękny i malowniczy widnokrąg. Po dwukrotnym przejściu tego niebywale starego 
mostu, skierowaliśmy się do Wielkiego Meczetu w Kordobie znanego także pod hiszpańską nazwą - 
„Mezquita”. Jest to jeden z największych byłych meczetów na świecie, posiadając powierzchnię około 23 
tysięcy m2. Mezquita jest najczęściej kojarzona z pomieszczeniem z kolumnami, zwanego - Lasem 
Kolumn. Sala ta zawiera aż 1300 kolumn, pomiędzy którymi umieszczone są niewiarygodne rzeźby 14 
stacji drogi krzyżowej Chrystusa. Każda stacja wykonana wielokrotnie. Wszystkie różnego stylu i 
wyglądu, a jednak wszystkie zniewalająco imponujące. W tle odtwarzane są bardzo piękne i umilające 
zwiedzanie utwory organowe. 
Po zwiedzeniu każdego kąta Mezquity, do 
godziny 16:00 mieliśmy czas dla siebie, a 
była 14:00, więc z prostych obliczeń wynika, 
że mieliśmy dość sporo czasu wolnego. 
Każdy poszedł w swoją stronę, a ja po 
dłuższym zastanowieniu skierowałem się na 
Plaza de Corradera, gdyż usłyszałem tą 
nazwę wcześniej, więc pomyślałem, że mogę 
tam kogoś spotkać. Idąc bardzo uroczymi, 
wąskimi i asymetrycznymi dróżkami uświadomiłem sobie, że gdyby nie telefon i GPS, wszystko o wiele 
trudniejsze. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, na owym placu, po pewnym czasie zebrała się większość 
wycieczki. Więc pogadaliśmy, posiedzieliśmy, a półtora godziny minęło w okamgnieniu. Niestety resztę 
wolego czasu trzeba było przeznaczyć na dotarcie do punktu zbiórki, które było również miejscem 
przyjazdu – ulica Ronde de Isasa tuż przy zamku Alcázar.  
Kiedy wszyscy pojawili się na umówionym miejscu, skierowaliśmy się na parking gdzie autobus już na nas 
czekał, i bez zbędnych opóźnień wyjechaliśmy punktualnie o 16:00. Jadąc tą samą drogą z powrotem, 
byliśmy w Sewilli po tym samym czasie - około godziny 17:45. Po jeszcze krótkich informacjach, wszyscy 
rozeszli się do swoich domów, a wycieczka do Kordoby oficjalnie się zakończyła. Jako podsumowanie 
tego sprawozdania stwierdzam, że Kordoba jest bardzo pięknym zabytkowym miastem, i na pewno 
koniecznym punktem zwiedzenia podczas jakiegokolwiek pobytu w Hiszpanii.  



Rozdział VIII 
Wycieczka na Gibraltar (Jacek Brzeszkiewicz) 

 

 
 
Była godzina 9:00 rano, 6 października 2019 roku, wszyscy zaspani powoli wsiadaliśmy do busa na Plaza 
de Cuba. Po drodze mijaliśmy wiele wzgórz, gajów oliwnych i pasących się zwierząt. W pewnym 
momencie gęsta mgła zasłoniła nam jakiekolwiek widoki. Po dosyć cichej drodze trwającej około 2,5 
godziny oraz 30-minutowym postoju trafiliśmy niedaleko granicy z 
Gibraltarem (Linea de la Concepción). Po bezproblemowym 
przejściu przez granicę, żwawym krokiem ruszyliśmy ku Skale 
Gibraltarskiej. Miasto wydawało się ciche oraz dosyć gęsto 
zabudowane – z tego zdaliśmy sobie jednak sprawę dopiero po 
wejściu na samą skałę. Wspinaczka początkowo męczyła, lecz coraz 
ładniejsze widoki dodawały ochoty do dalszej podróży. Co jakiś czas 
napotykaliśmy różne obiekty obronne. Niedługo po zakupie biletów 
naszym oczom ukazały się schody, po których przez następne 40 
minut wchodziliśmy. Drogę od czasu do czasu przerywały nam 
Magoty, małpki zamieszkujące Skałę Gibraltarską. Dla wielu z nas 
były one największą atrakcją tego dnia, towarzyszyły one nam aż do 
zejścia ze skałki. Z każdym pokonanym przez nas pasmem schodów, 
spotykane przez nas małpki były coraz bardziej chętne do kontaktu z 
ludźmi. Pozwalały się pogłaskać, witały się, a nawet wchodziły nam 
na plecy. Niestety niektóre próbowały się dostać do zawartości 
naszych plecaków, skończyło się to na szczęście bez żadnych strat, 
ani siniaków. Każdy we własnym tempie dotarł do celu, a naszym 
oczom ukazał się zapierający dech w piersiach widok błękitnych fal 
oraz miasta. Spędziliśmy na punkcie widokowym nieco czasu, po 
czym każdy ruszył zwiedzać Gibraltar na własną rękę. Niektórzy 
niemalże od razu znaleźli się w mieście, aby chwilę odetchnąć oraz 
lepiej poznać tą hiszpańsko-angielską mieszankę, inni poszli na 
spacer po Skale Gibraltarskiej. Gibraltar jest niezwykle pięknym i ciekawym miejscem, zarówno widoki ze 
skały, jak i samo miasto są warte odwiedzenia. Niestety wszystkie ulega końcowi. Bogatsi o nowe 
wrażenia ruszyliśmy ku granicy. Około godziny 18:00 spotkaliśmy się już w Hiszpanii, gdzie pojawił się 
nasz bus. Tym razem bez żadnych postojów dojechaliśmy do Sewilli na około 21:00.  



Rozdział IX 
Plaza de Toros, Corrida (Bartłomiej Maliniecki) 

 

 
 
Corrida — bardzo kontrowersyjne wydarzenie nie tylko dla obcokrajowców, ale również dla samych 
Hiszpanów. Mimo wszystko dnia 27.09 większość naszej grupy (z wyjątkiem 2 osób) postanowiła, nie 
tylko z ciekawości, ale i z chęci zgłębienia latynoskiej kultury, wybrać się na „Plaza de toros” gdzie 
Corrida miała się odbyć. Udaliśmy się na miejsce zaraz po zwiedzaniu katedry i na miejscu byliśmy przed 
18:00, kiedy to widowisko miało się zacząć. Dostaliśmy bilety, znalezienie naszych miejsc nie było 
problemem, gdyż wszystko było dobrze opisane. Arena była sporych rozmiarów, na środku czerwony 
piasek otoczony masywną drewnianą ścianą, której byk nie dałby rady ani 
przebić, ani przeskoczyć. Spodziewaliśmy się, że w trakcie trwania 
wydarzenia będziemy siedzieli w pełnym słońcu, jednak ku naszemu 
zdziwieniu okazało się, że byliśmy okryci cieniem. Corrida zaczęła się równo 
o godzinie 18:00. Rozpoczęło się od uroczystego przedstawienia publice 
wszystkich ludzi biorących udział w tym wydarzeniu: torreadorów, 
pikadorów na koniach, banderilleros i matadorów. Wszyscy byli ubrani w 
tradycyjne stroje, a konie miały dodatkową zbroję. W trakcie całego wstępu 
orkiestra wygrywała muzykę, dodając nastroju całemu widowisku. 
Następnie na arenie zostali tylko torreadorzy i byk został wypuszczony. 
Zadaniem torreadorów było drażnienie byka przy pomocy żółto różowych 
płacht, w które zwierzę wbiegało, nie robiąc krzywdy człowiekowi. 
Następnie wyjechali pikadorzy i kilkukrotnie dźgali byka ostro zakończonymi 
włóczniami. W tym momencie cała nasza grupa zrozumiała, w czym te 
kontrowersje. Dalej wyszli banderilleros — mieli zadanie wbić krótkie 
włócznie w zalanego krwią byka. Włócznie te zostawały w ciele zwierzęcia, 
co jeszcze bardziej go rozdrażniło i pozbawiało sił. Ostatecznie wychodził 
matador, który dalej machał swoją czerwoną płachtą do czasu, gdy znalazł 
odpowiedni moment i wbijał szpadę w byka, który po chwili tracił wszystkie siły i upadał. 
Na końcu jeszcze matador wbijał krótki nóż w samą głowę zwierzęcia, żeby upewnić się, że nie żyje. 
Potem na arenę wjeżdżały konie, które za pomocą lin przyczepionych do rogów zabierały martwego 
byka. Całość powtórzyła się jeszcze 6 razy, z czego każde kolejne zwierzę wydawało się silniejsze. Część 
grupy zrezygnowała już po 3 razie. Jednak niektórzy wytrwali do końca i z mieszanymi uczuciami 
opuściliśmy arenę gdzie, od lat praktykowana jest ta smutna tradycja. 
  



Rozdział X 
Kuchnia hiszpańska (Laura Szymańska) 

 

 
Na chlebie i wodzie miesiąca się nie przeżyje, więc nawet mając obawy uciec od kuchni andaluzyjskiej 
nie było jak. I wyszło to na dobre - bo było pysznie.  
Przed przyjazdem myślałam trochę, na co mogę tu trafić podczas posiłków. Najprawdopodobniejsze 
wydawały się pomidory - lepiej trafić nie mogłam. Prawie każdego dnia jeden z posiłków je zawierał - w 
postaci sosu, składnika sałatki lub zupy. Ale trafiłam na kilka rzeczy, które były mi obce. Przy każdym 
posiłku, niezależnie od pory, na stole znajdowała rozkrojona bagietka do przegryzania dania. Również 
godziny posiłków znacząco różniły się od mojej normy: śniadanie tuż przed wyjściem do pracy, lunch o 
godzinie 15 lub 16 i obiad o 21.30 (tutaj zastosowanie zasady "po 18 już nic nie jem" nie działa). 
Śniadania były czystym cukrem. Tosty z dżemem, mini croissanty, babeczki... i sok owocowy, bo cukru 
nigdy dość. Czasem, gdy nie mogłam zdążyć na lunch w domu, uprzedzałam moją rodzinę dzień 
wcześniej o tym fakcie i o poranku czekała na mnie w lodówce kanapka i owoc. Chociaż, słowo kanapka 
to mało powiedziane - to była wręcz mała bagietka wypełniona wędlinami i sałatą, lub chorizo (tutejsze 
malutkie parówki) i serem. Przeogromne jak na kanapkę.  
Zawsze jednak starałam się zdążyć po pracy do domu na porę lunchu. Dlaczego? Bo nic nie przebije 
ciepłego domowego posiłku. Najczęstszym gościem był krem z warzyw, obsypany jajkiem lub drobno 
pokrojonym mięsem (i do tego grzanka! Pychotka), a zaraz po tym sałatka warzywna i owoce.  
Co do sałatek... Jest tutaj dosyć specyficznie. W pierwszej opcji sałata lodowa z cebulą i pomidorem oraz 
dosyć sporą ilością octu, w drugiej opcji makaron z sałatą lodową rybą i majonezem. Druga opcja była 
dosyć ekstremalna kiedy spojrzało się na cały talerz, gdzie czasem przy tej rybnej sałatce gościło jajko i 
kiełbaska. Ale spokojnie, to tylko źle brzmi ;) Najważniejsze, że było pysznie. 
Obiad to najważniejszy i największy posiłek dnia. Zawsze czekały dwa dania, bagietka i owoce. 
Pierwszym daniem zazwyczaj okazywała się ciepła zupa z soczewicy lub krem warzywny, czasem 
tajemnicza zupa o konsystencji rosołu, a smaku pomidorowej z marchewką. Warto tu wspomnieć, że w 
regionie, w którym mieszkaliśmy, panuje zwyczaj obsypywania zup, szczególnie kremów, przeróżnymi 



dodatkami: jajkiem, grzankami, kawałkami kiełbasy, w zależności od zupy. Czasem zupy są od razu 
obsypane dodatkami, a czasami na stole postawione są miski wypełnione nimi, aby można było wedle 
własnego uznania dodać co kto lubi.  
Zaś drugie danie... Ta host rodzina naprawdę bardzo chciała dać nam szansę zakosztować tradycyjnej 
kuchni. I tak czasem trafiła się cukinia wypełniona beszamelem i zapiekana z serem,  placuszki rybne czy 
też smażona ryba, a czasem na stole gościł półmisek chipsów z małymi krokietami (tutaj wypełnianie są 
beszamelem i serem oraz wędliną, nie kapustą) czy makaron z owocami morza. Również tortilla miała 
swój debiut na talerzach, aczkolwiek jest to zupełnie inna potrawa niż w Polsce. Tu jest to tortilla de 
patatas, czyli smażona na patelni potrawa składająca się z ziemniaków i jajka; przypomina smaczny  
ziemniaczany omlet.  
A czym może być danie nazywane paella? Na to pytanie poznałam odpowiedź w restauracji. To duża 
patelnia z dwoma uchwytami (nazywana paella lub paellera) wypełniona smażonym ryżem z dodatkiem 
szafranu, owocami morza lub mięsem dorbiowym i warzywami.  Jeżeli miałabym zjeść raz jeszcze obiad 
w Hiszpanii, na danie główne wybrałbym paelle - to istne cudo pod względem smaku!  
Większość uczestników zapewne się zgodzi, że w środy nie 
jedliśmy obiadu w domu. Zamiast tego wybieraliśmy się na 
montaditos - opiekane kanapki przypominające wyglądem 
bułki maślane. Trudno to sobie wyobrazić, ale w jednej 
restauracji można wybrać dosłownie 100 smaków takich 
kanapek! Sery, różne rodzaje regionalnych wędlin, łosoś i 
tuńczyk, a nawet na słodko z czekoladowym 
ciasteczkami... Naprawdę było w czym wybierać.  
Na słodycze też nie można w Hiszpanii narzekać. Są one 
dosyć specyficzne, nie zawsze wyczuwalna jest słodycz, 
jednak smakują cudownie. Najpopularniejsze są ciastka 
smażone na oliwie, które można luźno przyrównać do 
faworków - tak zwane churros. Zwykle podawane są z 
czekoladą lub kawą, w których zanurza się kawałki ciastka 
przed zjedzeniem.  
Prócz tego mamy chociażby tortas de aceite, tortitas con 
canela czy cortadillos de limón. Tak, wiem, kosmiczne 
nazwy które nic nie rozjaśniają, widząc je po raz pierwszy 
nie wiedziałam na co się zdecydować, bo i tak nie było u 
mnie nawet grama zrozumienia. Na szczęście szybko się 
przekonałam co czym jest.  
Torta de aceite to kolejne ciasto smażone w oliwie, płaski okrąg wielkości dłoni oprószony drobnym 
cukrem. Nie jest to słodkie samo w sobie (jedyną słodyczą jest cukier na wierzchu ciastka), zamiast tego 
można wyczuć anyż i oliwę. Do tego, ponieważ jest cienkie, bywa niezwykle kruche.  
Tortitas con canela? Zdecydowanie moje ulubione słodycze! To również kruche I mało słodkie ciasteczka, 
jednak wyróżniają się dużą ilością cynamonu. Są pokryte z każdej strony cukrem pudrem, który nadaje 
im słodyczy. Już po pierwszym gryzie chwytalibyście za kolejne ciastko, gwarantuję.  
I ostatnie, ale równie pyszne co reszta - cortadillos de limón. Małe kawałki mocno zbitego biszkoptu z 
tak zwanym cabello de ángel (pasma miąższu z dynii zagotowane w cukrze z limonkami) i cukrem 
pudrem. Są niezwykle aromatyczne i lekkie. 
Zapewne po przeczytaniu tego wszystkiego już rozumiecie, dlaczego tak trudne jest dla uczestników 
projektu rozstanie z Hiszpanią - jeżeli nie przez ciepło, słońce i widoki, to na pewno przez tutejszą 
kuchnię. 
   



Rozdział XI 
Życie w Hiszpanii, czas wolny (Juliusz Serafin) 

 
Będąc na praktykach 
w Hiszpanii nie 
chodzimy tylko do 
pracy, bo poza pracą 
mamy też czas 
wolny. Każdy spędza 
go inaczej. 
W ciągu pierwszych 
dni pobytu w Sewilli 
nie mieliśmy zbytnio 
wolnego czasu, 
ponieważ musieliśmy 
chodzić na lekcje 
języka hiszpańskiego, 
dodatkowo dotarcie 

gdziekolwiek zajmowało nam więcej czasu, bo nie znaliśmy miasta. W drugim tygodniu, kiedy 
poznaliśmy trochę nasze rodziny, lekcje języka hiszpańskiego skończyły się, a dotarcie w różne części 
miasta zaczęło zajmować mniej czasu, mieliśmy dużo wolnych chwil. 
Niektórzy postanowili przeleżeć w domach i odpoczywać, inni spotykali się ze znajomymi. W 
weekendowe wieczory część osób spotykała się i chodziła na imprezy i poznawali nowych ludzi, 
najczęściej byli to mieszkańcy Sewilli, ale nierzadko spotykali osoby z innych krajów i niektórzy z nich też 
byli w trakcie projektu europejskiego. Część z nas postanowiła zwiedzać miasto w wolnych chwilach, 
niestety nie mieliśmy przewodnika, ale samo oglądanie pięknych zabytków było bardzo przyjemne. 
Chodziliśmy też do hiszpańskich restauracji i barów, gdzie próbowaliśmy hiszpańskiego jedzenia i picia. 
Ci bardziej wysportowani wychodzili pobiegać w parku, a ci, których nogi bardzo bolały przemieszczali 
się na elektrycznych hulajnogach co było nie lada zabawą. Kilku osobom z naszej grupy udało się pójść na 
koncert grupy, która grała 
covery grupy Queen. 
Często spotykaliśmy się z 
Panem Postrzechem w 
różnych ciekawych 
miejscach Sewilli, gdzie 
udawało się nam zrobić 
zdjęcia grupowe. Pan 
Grzegorz załatwiał nam 
wejścia do ciekawych 
zabytków w Sewilli, bardzo 
się starał, żeby znaleźć 
wejście jak najtaniej, a 
nawet za darmo, co było 
bardzo miłe z jego strony. 
Czasu wolnego w Hiszpanii 
było bardzo dużo, każdy spędzał go tak jak chciał i każdy czerpał przyjemność z tego co robił. Większość z 
nas w tym czasie świetnie się bawiła. Każda forma aktywności pozwalała poznawać hiszpańską kulturę, 
zwyczaje i język. 
 



Rozdział XII 
XXXI Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 (Piotr Filipowski) 

 

 
 

Był piątek (27.09.2019). Większość grupy tego dnia oprócz zwiedzania katedry oraz walki z bykiem 
zwanej korridą przygotowywała się na wieczorny bieg. XXXI CARRERA NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR, 
bo tak się nazywał ten tradycyjny ośmio i pół kilometrowy bieg ulicami Sewilli będący atrakcją, której się 
nie spodziewaliśmy. Aczkolwiek nie można było zaprzepaścić takiej okazji. Nie pobiegły jedynie trzy 
osoby i to głównie ze względów zdrowotnych. Bieg miał rozpocząć się w piątek, jednakże parę dni 
wcześniej musieliśmy odebrać koszulki, numery startowe, medal oraz parę fantów (sok, baton, żelki), a 
niektórym udało się nawet wygrać koszulkę czy etui na telefon do biegania. Wracając do dnia 
wydarzenia. Wyścig miał rozpocząć się o godzinie 22:00, ale nasza grupa spotkała się już o 21:30 
(niestety nie odbyło się bez spóźnialskich) na Plaza de España, żeby przypiąć swoje numery startowe, bo 
okazało się, że nikt z nas nie otrzymał agrafek. Na szczęście nasz wspaniały nauczyciel zakupił takowe. 
Zrobiliśmy sobie również parę zdjęć już w pomarańczowych koszulkach startowych na tle pięknie 
oświetlonej fontanny. Następnie ruszyliśmy w stronę startu, który znajdował się na Paseo de las Delicias. 
Po drodze niektórzy zrobili sobie indywidualnie rozgrzewkę, żeby uniknąć niechcianej kontuzji. Na 
miejscu startu był niewiarygodny tłum (około 25 tyś osób). Grała również zachęcająca do biegu muzyka. 
Cała grupa była porozrzucana po różnych miejscach na linii startu. Ostatnie minuty na przygotowania, 
dowiązanie sznurówek, włączenie ulubionej muzyki, przygotowanie stopera. Lekko po 22:00 
wystartowaliśmy. Na początku trwało to dość powoli, ponieważ każdy musiał przejść kawałek do linii 
startu, ale po chwili każdy już był w biegu. Każdy obrał własna taktykę, własne tępo. Uczestnicy byli 
różni. Jedni poprzebierani, inni z wózkami z dziećmi, dzieci, a nawet niepełnosprawni. Pierwsze 
kilometry były dość łatwe, biegliśmy je również wzdłuż rzeki. Atmosfera była niezwykle miła. Wszyscy 
przyklaskiwali, śpiewali, motywowali siebie nawzajem. Na całej trasie zadbano różnie o bezpieczeństwo. 
Byli ratownicy medyczni oraz policja. W pewnym momencie można było wybrać czy pobiegnie się przez 
tunel czy też nad nim. W połowie trasy na biegaczy czekały butelki wody. Każdy mógł sobie wziąć nawet 
w biegu i się napić. Niektórzy nawet się oblewali dla ochłodzenia. Potem ulica zaczęła się zwężać i trzeba 
było się trochę przeciskać. Na bokach trasy stały dzieci z wystawionymi rękami do przybicia piątki. W 
końcowej fazie biegu każdy wypatrywał mety, a niektórym dało to motywacje do przyspieszenia tempa i 
zakończenie biegu z lepszym czasem. Na mecie, która znajdowała się w tym samym miejscu co start, 
ponieważ zatoczyliśmy koło. Czekały nas gromkie oklaski oraz schłodzona woda. Większość z nas 
zakończyła bieg poniżej godziny. Każdy był zmęczony z obolałymi nogami, ale również  dumni z siebie i 
szczęśliwi. Po biegu o około godziny 23:00 prawie każdy poszedł do domu umyć się oraz położyć spać 
przed sobotnim wyjazdem na plażę, jednak zdążyły się też przypadki osób, które poszły jeszcze 
świętować.  



Rozdział XIII 
God Save the Queen - Cita en Mairena (Oliwer Kuziorowicz) 

 

 
 

Podczas mojego pobytu w Hiszpanii nadarzyła się niesamowita okazja. Pewnego dnia wicedyrektor 
David, szkoły w której pracowałem, zaczął opowiadać jak to nie jest podekscytowany na nadchodzący 
koncert. Zapytawszy go co to za koncert, okazało się że jest to zespół imitujący muzykę takiej legendy jak 
Queen. Jako ogromny fan ich muzyki nie mogłem przegapić tej okazji. Jeszcze tego samego dnia 
zaplanowaliśmy gdzie się spotkamy z Davidem i jego żoną na koncercie, a na drugi dzień już kupiłem 
bilety i jak się okazało jeden z moich znajomych z projektu również jest ogromnym fanem więc 
postanowiliśmy że pójdziemy razem. Nadszedł dzień koncertu, pamiętam ze pogoda tego dnia była lekko 
niemrawa, delikatnie zachmurzone niebo i szary kolor nieba. Mimo wszystko pamiętam, że kompletnie 
mi to nie przeszkadzało, byliśmy tak podekscytowani, że równie dobrze mógłby padać grad. Oczywiście 
żeby wejść na teren koncerty trzeba było odstać swoje w kolejce, a kolejka była naprawdę ogromna. 
Spotkaliśmy się z Davidem i jego żona, zaczęliśmy rozmawiać o koncercie i typowo zwykłych rzeczach. 
Nie wiem czy to dlatego że rozmawialiśmy czy może podniecenie samym koncertem, ale czas spędzony 
w kolejce minął w minutach. Gdy weszliśmy na teren koncertu już można było czuć ten świetny klimat. 
Kolory lamp, wielka scena i pełno ludzi w koszulkach Queen. Zaraz przed wejściem na miejsce przed 
scenę koncertową był mały sklep z koszulkami zespołu. Koszulki były dość drogie, gdyż kosztowały 15 
euro za jedną ale stwierdziłem, że to idealna okazja na pamiątkę z Hiszpanii i nie mogłem się 
powstrzymać od zakupu owej koszulki. Krótko po kupnie koszulki zaczęli wpuszczać ludzi przed scenę 
koncertową. Koncert się zaczął, muzycy wychodzili na scenę i zaczęła się pierwsza piosenka. To był 
moment w którym kompletnie mnie pochłonęło. Pamiętam że lekko zaczęło kropić ale w ogóle mnie to 
nie ruszyło. Co ciekawe jak się dowiedziałem później był to pierwszy raz jak padało od miesięcy w Sewilli. 
Na początku ludzie wokół lekko pląsali, ruszali się na boki czy śpiewali razem z wokalistą, ale moment w 
którym zaczęły się takie piosenki jak "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "We Will Rock You", nie dało 
się powstrzymać od skakania, klaskania z rękami w górze czy krzyczenia tekstu piosenek na cały głos. To 
co mnie zaskoczyło, to jak bardzo dobry był zespół grający muzykę Queen. Wszystko po gitarę perkusję 
czy nawet samego wokalistę było znakomite, co ciekawe nawet samo ich zachowanie na scenie było 
idealnie odwzorowane jak z oryginału. W pewnym momencie koncertu po prostu zapomniałem, że to 
nie jest oryginał. Kompletnie nie żałuję wydanych pieniędzy na bilet i mogę bez żadnych wątpliwości 
powiedzieć że był to jeden z najlepszych koncertów na jakim kiedykolwiek byłem i zdecydowanie była to 
jedna z lepszych atrakcji jaka spotkała mnie w Hiszpanii.  



Rozdział XIV 
Powrót do Polski (Błażej Salamon) 

 

 
 
12 dzień października 2019 roku, dzień ostateczny. 
Od samego rana ostatnie przygotowania, zabezpieczenie tego co cenne i próby domknięcia wypchanych 
od pamiątek walizek. Po nocnym pożegnaniu z Sewillą nie skupiamy się na niczym innym, w ogóle ledwo 
się skupiamy. Na szczęście przed podróżą znajdzie się czas na trochę odpoczynku, a nawet na lunch. 
Nadchodzi jednak czas, kierunek - przystanek autobusowy Paseo Colon przy Złotej Wieży. Spotykamy się 
tam tłumnie mimo, że nie wszyscy naraz, to już współczujemy sobie i innym ścisku. Nie pomyliliśmy się, 
linia EA pełna ludzi i walizek. Na lotnisko docieramy około godziny 17:30, choć niektórzy z nas byli tam 
już od 15:00. My jak zawsze na czas, pan Postrzech… jeszcze nie wsiadł do autobusu. W takim razie 
gramy w karty, korzystamy z telefonów, rozmawiamy między sobą. Czekamy. Godzina 18:00 - pan 
profesor zjawia się... przepakowany. Rozdanie tradycyjnych hiszpańskich płynów w dużych szklanych 
butelkach na czas lotu, tylko kto ma miejsce? Ah, Dominik, to ty, zaledwie 11kg i dużo wolnej 
przestrzeni, towar w ręczniki i lecimy, a nie - jeszcze dokumentacja. Kto ma wolne miejsce, tym razem w 
plecaku? Dominik wie czego panu potrzeba, jako jedyny o nim pomyślał i z wielką chęcią bierze nasze 
dokumenty ze sobą. 
Zapakowani i zwarci kierujemy się do bramek. Historia sprzed miesiąca się powtarza. Prawie. Nie każdy z 
nas jest pełnoletni, a każdy ubrany tak samo, rzucamy się w oczy obsłudze lotniska naszym młodym 
wyglądem. Pojawia się mały problem, niepełnoletni potrzebują zgód rodziców na odlot. Zostają w 
Hiszpanii, już się cieszą, kilka dni więcej słońca i relaksu. Pan Postrzech ratuje sytuację, dobra rozmowa i 
jest pozwolenie na lot. Lecimy wszyscy. Lecimy z małym 20-minutowym opóźnieniem, nie z naszej winy 
oczywiście. 
Linie lotnicze Ryanair, tym razem wszyscy w ostatnich rzędach. Małe turbulencje, kapitan nakazuje 
zapięcie pasów dość często, ale podróż przebiega bez żadnych problemów. W większości zmęczeni po 
miesiącu przygody śpimy i oglądamy filmy. Lądowanie w przepięknie oświetlonym, nocnym Krakowie już 
prawie bez opóźnienia, pogoda przyjemna, cieszymy się z chłodnego powietrza. Obieramy walizki, 
oddajemy więc cezarowi co należy do cezara, wsiadamy do busa, zasypiamy, jedziemy pod ZST. Półtora 
godziny później w naszej małej ojczyźnie żegnamy się ze sobą, witamy z naszymi bliskimi, odjeżdżamy do 
domów, już tylko tego nam potrzeba. 
 
  



Rozdział XV 
Zdobyte certyfikaty 

 
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certyfikat of firmy goszczącej          Certyfikat wydany przez ZST 

 
  



Certyfikat of firmy pośredniczącej 

 
Certyfikat ukończenia kursu językowego 

  



Rozdział XVI 
Opinie uczestników 

 

Jacek Brzeszkiewicz 
Czas w Sewilli płynie bardzo szybko, na szczęście jest on wypełniony wieloma różnymi zdarzeniami. 
Organizowane wycieczki pozwoliły mi odwiedzić wiele ciekawych, pięknych miejsc. Godziny spędzone w 
pracy pozwalają na łatwiejszą naukę języka oraz utrwalenie już posiadanej wiedzy w zakresie IT. Życie u 
host rodziny pozwala na poznanie Hiszpanów oraz ich kultury od zaplecza. Natomiast wspólne 
zwiedzanie miasta oraz okolic pozwoliło całej grupie na lepsze zintegrowanie się, oraz interakcję z 
tutejszą kulturą. Projekt oceniam bardzo pozytywnie – pozwolił mi on zyskać doświadczenia, które bez 
niego mogłyby być niemożliwe do zdobycia. 
 
Piotr Filipowski 
Projekt Erasmus+ pozwolił mi się rozwinąć na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, dzięki dwóm kursom 
(jednym w Polsce, drugim w Hiszpanii) oraz codziennej rozmowie z tubylcami nauczyłem się wiele słów i 
zwrotów z języka hiszpańskiego. Po drugie, praktyki w szkole nauczyły mnie wiele przydatnych rzeczy 
związanych z informatyką (obsługa różnorakich programów, wymiana podzespołów). Kolejna sprawą 
jest kultura. Przez te cztery tygodnie mieszkania w Sewilli poznałem wiele tutejszych zwyczajów oraz 
zachowań. Zobaczyłem i zwiedziłem wiele pięknych miejsc takich jak np.: piaszczysta Matalascañas, 
Gibraltar, Kordoba. 
Uważam, że projekt ten jest warty polecenia każdemu kto ma okazję wziąć w nim udział. Wiele można 
podczas tego projektu się nauczyć, a przy okazji zwiedzić dużo ciekawych miejsc. 
 
Oliwer Kuziorowicz 
Cieszę się że miałem okazję brać udział w praktykach. Było to dla mnie niezwykłe doświadczenie gdzie 
oprócz nabycia doświadczenie w zawodzie, miałem okazję poznać wielu ludzi, poznać niesamowitą 
kulturę i zwiedzić przepiękne miejsca. Nie spotkałem żadnych niedogodności po drodze. Wszystko od 
początku było jasno wytłumaczone lecz, nie byliśmy prowadzeni przez całe praktyki za rękę, co było dla 
mnie pozytywną częścią całego wyjazdu. Bardzo dobrze wspominam też zajęcia dodatkowe języka 
hiszpańskiego ze względu na super nauczyciela Miguel. Gdybym miał szansę jeszcze raz brać udział w 
takim projekcie odpowiedź zawsze byłaby na tak. 
 
Aleksandra Magusiak 
Moją praktykę zawodową w Hiszpanii mogłabym podsumować stwierdzeniem: "Szczęśliwi czasu nie 
liczą". Ktoś może pomyśleć, że to pusty frazes, który nie ma żadnego odniesienia do tej sytuacji. Ale 
prawda jest zupełnie inna. Od poniedziałku do piątku, kiedy wychodziłam do pracy nie liczyłam godzin, 
które pozostały mi jeszcze do przepracowania w danym dniu. Nie liczyłam też dni pozostałych do 
powrotu do Polski. Naprawdę! Tutaj tak bardzo spodobało się życie, że nie miałam zamiaru stąd wracać. 
Hiszpania, a dokładniej Sewilla jest bardzo przepięknym i magicznym miejscem. Każdego dnia 
zdobywałam nową wiedzę przydatną mi nie tylko w zawodzie informatyka, ale w życiu codziennym 
również. Dzięki takiemu wyjazdowi pokonałam swoją barierę językową i gdybym miała okazję ponownie 
się wybrać na praktyki zawodowe do Hiszpanii, to na pewno bym to zrobiła!! Mieszkałam u wspaniałej 
rodziny, poznałam ciekawych ludzi, z którymi naprawdę warto utrzymywać kontakt. Ten wyjazd zapewnił 
mi wiele doświadczeń, wspaniale spędzonych chwil, pozwolił na większą integrację grupy, wraz z którą 
tutaj przyjechałam. Naprawdę WARTO tu przyjechać!!! 
 
Bartłomiej Maliniecki 
Jestem bardzo zadowolony z pobytu w Sevilli, gdyż nie tylko poszerzyłem wiedzę na praktykach, ale 
również poznałem hiszpańską kulturę. Przez miesiąc podszkoliłem również język hiszpański, którego 
zmuszony byłem używać, gdyż ani pracodawca, ani nikt w rodzinie goszczącej nie mówił po angielsku, co 
moim zdaniem jest wielkim plusem. Cały pobyt był świetnie zorganizowany. Czasami w rodzinie wynikały 



jakieś nieporozumienia, ale wszystko ostatecznie udawało się wyjaśnić. Cieszę się, że zakwalifikowałem 
się do programu. 
 
Kuba Małecki 
Praktyki na których jestem, to bardzo dobrze zorganizowany projekt, który pozwala mi zdobyć 
doświadczenie w zawodzie informatyka, poszerzyć wiedzę o świecie, nauczyć się radzić sobie za granicą i 
poznać nowych, ciekawych ludzi. Pracujemy od poniedziałku do piątku, po powrocie - w czasie 
największego upału - odpoczywamy a wieczorem mamy czas wolny na zwiedzanie okolicy i poznanie 
kultury i obyczajów. W weekendy, żebyśmy się nie nudzili, siedząc cały czas w jednym miejscu, mamy 
zorganizowane różne wycieczki -  do Córdoby, na Gibraltar czy plaże. Firma INCOMA dobrze się nami 
zaopiekowała, zapewniając nam kartę komunikacji miejskiej, oprowadzając nas po Sewilli, pokazując 
nam jak najlepiej dojechać do miejsc pracy czy organizując dodatkowe lekcje hiszpańskiego z panem 
Miguelem (który jest moim zdaniem wspaniałym nauczycielem). Wszyscy zostaliśmy zakwaterowani 
blisko siebie, więc łatwo i szybko możemy się spotkać podczas czasu wolnego. 
 
Tymon Pawełczyk 
Moim zdaniem aplikacja do projektu Erasmus + była jedna z najlepszych decyzji jakie podjąłem w swoim 
życiu, ponieważ pogłębiłem swoją wiedzę dotyczącą informatyki, poznałem dużo interesujących ludzi z 
którymi mogę zawsze porozmawiać, zwiedziłem dużo ciekawych miejsc takich jak Córdoba i Giblartar, 
odpocząłem na plaży Matalascañas, zobaczyłem najprawdopodobniej jedna z ostatnich Corrid lecz 
największa zaleta tego wyjazdu moim zdaniem jest obcowanie z żywym językiem a nie tym książkowym 
gdzie nacisk jest ciągle kładziony na gramatykę. 
 
Błażej Salamon 
4 tygodnie - tak wiele, a zarazem tak mało. Stolica Andaluzji to piękne miejsce, potrafiące zaskoczyć 
niejednego. Żyjemy wraz z Hiszpanami w wielkiej europejskiej wspólnocie, mimo to bomba kulturowa 
różna od polskiej co dzień wprawia w zachwyt. W domu mogłem poznać kulturę domu i rodziny, zaś 
spacerami, zwiedzaniem i innymi przygodami - kulturę miasta i regionu. W pracy mogłem rozwijać się na 
szerokiej płaszczyźnie IT, co z pewnością wpłynie na kolejne moje decyzje odnośnie zawodu. Moich 
kolegów i koleżanki mogłem poznać na nowo, zintegrować się jeszcze bardziej. Zawsze razem i wspólnie 
żyjemy, pracujemy i bawimy się, to wzmocniło nasze znajomości. Bariera językowa? Teraz mogę spytać, 
czy to jeszcze istnieje? Po miesiącu wprawy w angielskim i nauki hiszpańskiego nic nie będzie straszne. 
Jeśli ktoś ma wątpliwości czy jechać, odpowiedz sobie czy lubisz przygodę, samorozwój i ludzi jeśli 
odpowiadasz 3 razy tak Erasmus+ to program stworzony dla Ciebie. 
 
Juliusz Serafin 
Praktyki zawodowe w słonecznej Sewilli były naprawdę przyjemnie spędzonym czasem. Projekt Erasmus+ 
pozwolił mi na zdobycie doświadczenia nie tylko w pracy za granicą, ale i w życiu w obcym mieście, gdzie 
znajomość języka angielskiego nie jest zbyt powszechna. Język hiszpański nie jest moją mocną stroną, 
więc jeśli ktoś nie potrafił mówić po angielsku było mi bardzo trudno się dogadać. Na szczęście miałem 
dostęp do internetu i bardzo często korzystałem z Google Translator. 
 
Jakub Sikora 
Cały wyjazd był bardzo dobrze zaplanowany. Miejsce pracy, które zostało mi przydzielone było w 
idealnym połączeniu autobusowym z moim domem, co pozwalało mi na szybkie podróże bez lęku przed 
zgubieniem się. Rodzina u której pomieszkiwałem tworzyła świetną atmosferę domu, co powodowało, że 
aż nie chce się wracać do Polski. Co do wycieczek, były one świetne, pozwalały nam poznać cząstkę 
kultury Hiszpanii oraz jej niesamowite tradycje. Według mnie bardzo dobrze też spisała się firma 
pośrednicza "INCOMA", dzięki której mieliśmy tygodniowe lekcje ze świetnym nauczycielem, który nie 
tylko podszkolił nas w hiszpańskim, ale też pokazał Sewillę okiem mieszkańca, co jest bardzo cenne dla 
mnie i mojej grupy. 
 



Mateusz Suszczewicz 
Po spędzeniu 4 tygodni na praktyce mogę śmiało powiedzieć, że to była jedna z lepszych decyzji jakie 
podjąłem. Mimo początkowych obaw i strachu, że sobie nie poradzę, wyjeżdżam do Polski ze smutkiem, 
że to już koniec. Cały projekt jest dobrze przemyślany i zrobiony pod nas, dzięki czemu zwiedziliśmy 
najważniejsze miejsca nie tylko w Sewilli, ale i w Hiszpanii. Pracowaliśmy w świetnych miejscach i jeszcze 
mieliśmy pełno czasu dla siebie. Nasi opiekunowie i z Polski, i z firmy pośredniczącej zawsze byli do naszej 
dyspozycji i chętnie nam pomagali przy tych dużych, jak i tych błahych problemach. Myślę, że jedyny 
minus tej przygody to rozłąka z bliskimi, ale przy poziomie dzisiejszej technologii i to da się przeboleć. 
Poza tym są same plusy i jeśli uda się przezwyciężyć strach to jest to najlepszy miesiąc w życiu. Można się 
spokojnie podszkolić językowo i mieć namiastkę dorosłego życia, co jest dużą i ważną lekcją na 
przyszłość. Będę bardzo miło wspominał wieczory spędzone ze znajomymi, opowieści naszej host mamy, 
jak i początkowe problemy z porozumieniem się z kimkolwiek. Polecam każdemu z całego serca, żeby 
aplikował, bo drugi raz taka okazja może już się nie zdarzyć. 
 
Sebastian Szmajduch 
Udział w projekcie był dla mnie ogromnym doświadczeniem. Przed wyjazdem byłem ogromnie 
zestresowany nieznajomością języka, mieszkaniem u obcej rodziny, praktykami w pojedynkę w firmie, w 
której pracownicy mówili tylko w języku hiszpańskim, lecz zupełnie niepotrzebnie. W większości 
przypadkach z łatwością dogadywałem się z ludźmi na ulicy, lecz zdarzały się wyjątki w których ciężko 
było dojść do porozumienia Hiszpańska rodzina była bardzo miła i starała się mieć z nami jak najlepszy 
kontakt, serwowali przepyszne jedzenie i świetnie spędzało się z nimi czas. Na praktykach pracownicy 
tryskali uśmiechem w moja stronę, mimo, że nie umieli mówić po angielsku to nie było sytuacji w której 
bym się z nimi nie dogadał. Przez te 4 tygodnie nauczyłem się wiele rzeczy w dziedzinie informatyki, które 
z pewnością przydadzą mi się w przyszłości. Oczywiście nie można jeszcze zapomnieć fantastycznych 
wycieczkach do Kordoby, Matalascañas oraz na Gibraltar. Wszystkich niezdecydowanych wyjazdem na 
staż do Hiszpanii chciałbym naprawdę zachęcić gdyż jest naprawdę WARTO!! 
 
Dominik Szymanek 
Program Erasmus+ umożliwił mi podróż do pięknego kraju z ciekawą kulturą i ciekawym klimatem. Dzięki 
niemu byłem w stanie zwiedzić wspaniałe zabytki i przeróżne zakątki Hiszpanii warte obejrzenia. Na 
praktykach zyskałem doświadczenie z dziedziny grafiki 3D oraz miałem okazję osłuchać się z językiem 
hiszpańskim w codziennym życiu. Praktyki podobały mi się bardzo, a zyskane umiejętności wykorzystam 
w przyszłości.  
 
Laura Szymańska 
Jak dla mnie - ten projekt mógłby trwać o wiele dłużej. Zyskałam przez niego ogrom doświadczenia i 
wiedzy, poznałam cudownych ludzi i zobaczyłam niezwykłe miejsca. Dzięki praktykom sprawdziłam ile 
wiedzy zdobytej w szkole potrafię wykorzystać w rzeczywistości (wszystko co jest mówione na lekcjach 
się przydaje, nie żartuję), poprawiłam swoje umiejętności komunikacji i szybkiego rozwiązywania 
problemów. Poza pracą, chociażby w domu, niesamowicie podszlifowałam swój język hiszpański i 
angielski - w przypadku języków szkoła, lekcje, a prawdziwa rozmowa to dwa różne światy. Nie 
oszukujmy się, w Polsce też nie jesteśmy zawsze książkowo poprawni w naszych wypowiedziach. Ale taki 
miesiąc z językami i prawie bez problemów można już rozumieć większość osób.  
No i te widoki... Wypaliły się w umyśle i śnią po nocach. Mosty z których widać wschód słońca nad rzeką, 
zabytkowe budynki z mozaikowymi balkonami, drzewa limonkowe i cytrynowe w parkach przy stawach, 
w których pływają żółwie, podświetlane nocą ogromne pomniki, wysokie palmy, flamenco na ulicy... Nie 
da się tego dobrze opisać. Trzeba po prostu samemu zobaczyć. Przyjechać. Tylko uważajcie - potem 
trudno to miejsce opuścić. 
 
Wojciech Tokarz 
Kiedy pierwszy raz usłyszałem o projekcie Erasmus+ i opcji wyjazdu na miesiąc do Hiszpanii, byłem na 
nie, bałem się, że nie stawie czoła zadaniom, że mnie cała ta sytuacja przerośnie, ale z drugiej strony, 



taka szansa na przełamanie barier w porozumiewaniu się w obcym języku i praktyki w zawodzie, może 
się długo, długo nie powtórzyć, a poza tym, myślę że nie wybaczyłbym sobie po fakcie, że taka okazja 
była na wyciągnięcie ręki, a ja byłem zbyt strachliwy, aby tą rękę wyciągnąć. Więc postanowiłem: 
„Pojadę do Hiszpanii, choćby nie wiem co!”. 
Z tej perspektywy bardzo cieszę się, że się zdecydowałem i nie wiem nawet o co tutaj można było się bać. 
Wystarczyło trochę więcej z siebie dać w ciągu roku szkolnego i pochodzić na trochę dodatkowych godzin 
do szkoły. I tylko tyle za taką ilość bezcennych doświadczeń i wspomnień!? Nieważne ile by to nie 
kosztowało, naprawdę warto! 
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