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Rozdział I 
Podróż do Grenady (Bartosz Makieła) 

 

 
 
Praktyki rozpoczęły się dziesiątego listopada 2019, i tego samego dnia o około trzeciej czterdzieści 
wsiedliśmy do autokaru w stronę Pyrzowic, w których z kolei zajęliśmy po chwili miejsca w pierwszym z 
dwóch samolotów w naszej drodze na miejsce. O dziwo każdy był pełen energii pomimo relatywnie 
później pory wyjazdu! Rodzice - jak to rodzice - większość prawdopodobnie dosyć sceptycznie 
nastawiona; być może przez najzwyczajniejszy strach i troskę. Nie zmienia to jednak faktu, iż każdy 
normalny rodzic widząc jak jego dziecko się rozwija, jest po prostu szczęśliwy. Niestety ze sporym 
opóźnieniem spowodowanym odwleczeniem wylotu z niemieckiego Frankfurtu, ale udało nam się 
dolecieć szczęśliwie i w miarę sprawnie do Malagi - naszego przystanku oraz zarazem pierwszej 
lokalizacji w której spędziliśmy kilka godzin w formie pierwszej wycieczki. Na miejscu nie było już tak 
kolorowo co do morale drużyny wyruszającej na zagraniczne praktyki - sporo osób twierdziło, że 
jedyne czego teraz potrzebują to łóżko. Odebraliśmy bagaż a chwilę później to my zostaliśmy odebrani 
- przez autobus mający za zadanie dowiezienie nas do centrum tego jakże pięknego, hiszpańskiego 
miasta. Na miejscu spędziliśmy kilka wspaniałych godzin - czas spędzony tam nie był tylko eskapadą, 
ale zarówno odpoczynkiem od ciągłego siedzenia w bezruchu którego - jak się okazało - z pewnością 
potrzebowaliśmy po prawie tuzinie godzin. Dosyć szybko okazało się, iż problemem nie było zmęczenie 
a znużenie które jednak momentalnie minęło gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego co właśnie się 
wydarzyło, albowiem, podróży jako takiej praktycznie się nie czuje... dopiero gdy człowiek dociera na 
miejsce zdaje sobie sprawę z tego co właśnie się wydarzyło. Część osób była dosyć sceptycznie 
nastawiona jednak przerwa - jak już wyżej pisałem - każdemu wyszła na dobre. Około kwadransa przed 
szóstą po południu zostaliśmy odebrani przez wymieniony już wyżej autobus, który cały ten czas 
przetrzymywał nasze bagaże i wyruszyliśmy w kolejną, (na szczęście dla wielu) ostatnią już część naszej 
wojaży. Do miejsca docelowego jakim jest Grenada dotarliśmy około ósmej wieczorem - idealnej 
godziny żeby troszkę się ogarnąć, przygotować do rozpoczęcia praktyki zawodowej które miało miejsce 
już następnego dnia rano i nadrobienia kilkunastu bezsennych godzin. Pomimo niezaprzeczalnego 
faktu jakim jest niesamowitość podróży i za razem wejścia w inny świat który w niewielu aspektach 
kooperuje z rzeczywistością jaką znamy z naszego państwa każda osoba z grupy miała tylko jedno 
pragnienie pod koniec - łóżko. 
 
  



Rozdział II 
Zakwaterowanie (Jakub Koziełek) 

 

 
 
Pierwszego dnia, na wieczór, kiedy już każdy był zmęczony po podróży zobaczyliśmy po raz pierwszy 
miejsce, w którym zamieszkamy przez 4 tygodnie. Było to 
miejsce w centrum Grenady, na parterze oraz pierwszym 
piętrze większego bloku. Mieszkanie widać, że prawie nowe, 
bardzo zadbane oraz nowoczesne. Pokoje nie były 
szczególnie duże, ale wystarczające. Dzięki bardzo 
wygodnym piętrowym łózkom zostało zaoszczędzone dużo 
miejsca, co na pewno było na plus. Każdy miał swoją szafę i 
półkę obok łóżka, gdzie mógł trzymać swoje rzeczy. Każdy 
miał też do dyspozycji 2 porty USB do ładowania oraz zwykłe 
gniazdko. Wygodnym rozwiązaniem było umieszczenie 
przełączników światła oraz małej lampki nocnej przy każdym 
z łóżek. Bardzo pozytywne wrażenie zrobił na nas duży 
przestronny salon z długim stołem i ogromnym telewizorem 
z funkcją odtwarzania Youtube'a i Netflix'a. Mogliśmy tam 
wspólnie spędzać czas oraz spożywać różne posiłki. Salon 
dzieliliśmy z drugą grupą a w naszym przypadku z 
Rumunami, z którymi udało nam się nawet dogadać. Obok 
znajdowała się kuchnia, w której niczego nie brakowało. Była 
bardzo dobrze wyposażona np. w zmywarkę piekarnik, czy 
nawet mikrofalówkę. Ważną kwestią było sortowanie śmieci. 
Przez pierwsze dni sprawiało nam to problemy, lecz każdy po 
czasie przyswoił sobie segregacje na poważnie. Mieliśmy 
dwie toalety, które zostały doskonale przemyślane. W każdej 
toalecie znajdowały się 2 ubikacje oraz 2 prysznice, dzięki 
czemu nie tworzyły się ogromne kolejki. Placówka, w której 
przebywaliśmy miała bardzo dobrą lokalizację było blisko do 
sklepów, przystanków i restauracji. Myślę, że każdemu 
będzie brakować naszego wspólnego lokum gdzie 
przeżyliśmy jedne z lepszych 4 tygodni. 
  



Rozdział III 
Jedzenie w Hiszpanii (Piotr Surowiec) 

 

ŚNIADANIA 
Typowi Hiszpanie wcale nie wiedzą, że „śniadanie to najważniejszy posiłek dnia”. Wiele osób przed 
wyjściem do pracy pije tylko kawę z mlekiem. Gdy ktoś ma nieco więcej czasu, je tosty lub płatki 
śniadaniowe. 
 
OBIADY 
Wielu Hiszpanów je obiad w domu, w czasie siesty. Większość restauracji w czasie siesty (czyli około 
13-16) serwuje zestawy obiadowe, z czego bardzo często korzystają sami Hiszpanie. My osobiście 
jedliśmy w restauracji ,,Casa Braulio", gdzie było bardzo smacznie oraz była bardzo przemiła obsługa, 
która zawsze starała się wypaść jak najlepiej. W skład menu wchodziły dwa dania, napój, deser, a do 
tego serwowany jest jeszcze koszyczek chleba. Każdego dnia w skład zestawu wchodziły inne potrawy 
np: Sałatki z tuńczykiem, fasola, owoce morza, różne rodzaje mięsa z frytkami, ryż z mięsem, zupa. 
Dania, które mogliśmy skosztować pierwszy raz w Hiszpanii były to (paella, sopa de pecadillo, sałatka z 
owoców morza) 
Na deser dostawaliśmy do wyboru: 
– Natilla – deser przypominający nasz budyń, jednakże miał swój charakterystyczny smak; 
– Pudín – deser w postaci lekkiego ciasta; 
– sałatkę owocową; 
– lody. 
 
Paella - potrawa hiszpańska, oparta jest przede wszystkim na ryżu z dodatkiem szafranu. W zależności 
od odmiany, paella może ponadto zawierać kawałki np. owoców morza, mięsa królika, drobiu i różnych 
warzyw. 



 
Sopa de pecadillo - jest to zupa składająca się z drobno posiekanego mięsa drobiowego, makaronu oraz 
jajka na twardo. 
Jedzenie z tej restauracji było bardzo dobre, codziennie mieliśmy okazję próbować nowych dań. 
 
KOLACJA 
Hiszpanie chętnie jedzą dużą kolację. My osobiście jedliśmy również 2 dania. Przeważnie były to sałatki 
z jajkiem lub mięso z frytkami na deser dostawaliśmy lody lub jogurty. 
TAPAS 
Tapas, czyli tradycji picia np. wina i jedzenia do tego małych porcji przekąsek. Kilka tapas może z 
powodzeniem zastąpić kolację. 
Bary rozpoczynają serwowanie tapas od 20:00 a na ulicach można  zobaczyć tłumy Hiszpanów 
chodzących od baru do baru. Popularne są małe kanapki ale spotkać też można bary serwujące całe 
zestawy tapas, w których znaleźć można sadzone jajko, pieczone kiełbaski, frytki…Opcji jest wiele, bo w 
każdym miejscu w Hiszpanii mogą serwować coś lokalnego. 
Podsumowując, jedzenie w Hiszpanii różni się od tego, co znamy z Polski, lecz każdy znajdzie cos 
odpowiedniego pod swoje kubki smakowe. 
 

 



Rozdział IV 
Relacje z praktyk 

 
Mateusz Biegała 
Swoje praktyki w Grenadzie odbywam w firmie zajmującej się nagrywaniem filmów, 
późniejszym montażem tych nagrań oraz nagrywaniem transmisji na żywo do telewizji. 
Biuro firmy "StudioSur", w której odbywam praktykę mieści się przy „Plaza de las 
Americas" i jest ono dość niewielkim pomieszczeniem z bardzo dużą ilością sprzętu oraz 
małym pokoikiem ze sprzętem do obróbki nagrań. Do pracy z M.E.P. Dorms mam około 
dwóch kilometrów drogi ,dlatego udaje się tam pieszo. 
Najczęściej przychodzę do pracy na godzinę 9:00. Na praktykach zajmuje się instalacją 
sprzętu do prowadzenia transmisji na żywo oraz nagrywaniem materiałów, które 
następnie montuję. Codziennie jest dużo rzeczy do zrobienia przez co mój czas w pracy 
bardzo szybko mija. Oprócz wykonywania swoich obowiązków podpatruję, co robią moi 
opiekunowie praktyk, a było ich aż 4 w zależności od dnia. Byli to bardzo pomocni ludzi, 
którzy często opowiadali mi różne ciekawostki dotyczące Grenady oraz Hiszpanii. 
 
 
Piotr Surowiec 

Siedziba Studio Sur Producciones to małe mieszkanie z pokojem do montażu, 
gabinetem szefa, przedsionkiem oraz magazynem. Dojazd do pracy zajmuje mi około 20 
minut pieszo lub 10 minut autobusem, który podjeżdża blisko mojego miejsca pracy. 
Studio otwierają o godzinie 9:00, lecz ja pracuje o różnych godzinach. Na praktykach 
zajmuję się głównie kamerowaniem różnych konferencji lub przebitek do filmów oraz 
montażem filmowym. Codziennie jest dużo rzeczy do zrobienia przez co mój czas w 
pracy bardzo szybko mija. Oprócz pracy, którą wykonuję staram się podpatrywać co 
robią moi opiekunowie praktyk. Są to różni ludzie którzy pracują razem ze mną w czasie 
moich praktyk. Są bardzo mili oraz zawsze pomogą jeżeli mam z czymś problem oraz 
bardzo dobrze znają się na wykonywanej przez nich pracy. Często opowiadają mi 
ciekawostki o Grenadzie oraz o kulturze w tym mieście. 
 
 
 
Patryk Hyla 
Praktykę odbywam w firmie PC EXPRESS, której właścicielem oraz moim szefem jak i 
aktualnie przyjacielem jest przesympatyczny Pan o imieniu Alvaro. Do miejsca pracy 
chodzę na nogach i zajmuje mi to około 10 minut. Oprócz mnie, praktyki odbywają tam 
również dwaj moi koledzy. Do pracy chodzę na dwie zmiany, poranną i popołudniową. 
Mimo że jest to mały serwis i sklep z podzespołami komputerowymi oraz gadżetami 
elektronicznymi to zajmuję się tam głównie tworzeniem, naprawianiem oraz 
poprawianiem pod względem technicznym i wizualnym stron internetowych. Pracuję 
głównie w programie Wordpress i praktyka w tym miejscu bardzo dobrze nauczyła mnie 
korzystania z niego. Podczas mojej praktyki zdążyłem odrestaurować oficjalną stronę 
firmy PC EXPRESS, stronę z przepisami kulinarnymi należącą do naszego szefa oraz 
wiele innych stron klientów takich jak strony restauracji, kawiarni czy nawet jednego z 
największych ośrodków masażu w Hiszpanii. Często również zajmuję się naprawą 
sprzętu komputerowego oraz jestem wysyłany do pracy na miejscu u klienta. Alvaro 
bezproblemowo porozumiewa się ze mną w języku angielskim i jest przesympatyczną, 
miłą i wyluzowaną osobą mimo ogromnej ilości obowiązków które ma oraz które mi 
zleca. Szef firmy jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie praktykantów. Posiada 
kilka laptopów do pracy oraz jest na nich ustawiony język polski ponieważ większość 
jego praktykantów jest właśnie z naszego kraju. 
 
Antoni Kazienko 
Pracuję w firmie Informática NoSoloPC. Zajmuje się ona sprzedażą telefonów, laptopów 
itp., jak i naprawą komputerów stacjonarnych, laptopów, telewizorów, telefonów, konsol i 
innych urządzeń. Mam 20 minut drogi do firmy z miejsca zamieszkania. Jadę 
autobusem. Po wejściu do budynku w pomieszczeniu znajduje się lada a dookoła różne 
produkty na sprzedaż. Po lewej stronie znajdują się drzwi na zaplecze, które jest moim 
miejscem pracy. Moim opiekunem jest Antonio. Daje mi on różne zadania do wykonania 
jak: instalacja systemu i sterowników, wymiana dysku lub innych komponentów i inne. W 
miejscu pracy panuje miła atmosfera. 
 
 
 
 



Adrian Kos 

W Grenadzie przystało mi pracować w serwisie, zgodnie z moimi oczekiwaniami. Firma 
PC-EXPRESS zajmuje się serwisowaniem sprzętu wszelkiej maści, a także naprawą 
stron WWW i aplikacji internetowych. W firmie przystała mi druga zmiana, na którą 
wybieram się pieszo gdyż znajduje się ona 7 minut od mojego miejsca pobytu. Zadania, 
które zostały mi przydzielone to m.in. diagnostyka i optymalizacja stron WWW. Zdarzają 
się też inne, jak synchronizacja danych z telefonu klienta, czy pomoc w diagnozie dysku 
przenośnego. Gdy nie daję sobie z czymś rady, nie stanowi to żadnego problemu, gdyż 
relacja z moim szefem, bardziej przypomina znajomość ze starym przyjacielem, niż 
kontakt na linii pracownik-szef. Alvaro to wyjątkowo otwarty i zabawny człowiek, przy 
którym praca płynie wyjątkowo szybko i przyjemnie. 
 
 
 
 
 
Wiktoria Koza 

Praktyki odbywam w hiszpańskim studio fotograficznym Foto Estudio Horizonte. Firma 
wykonuje sesje zdjęciowe na różne okazje oraz zajmuje się obróbką graficzną fotografii. 
Moim zadaniem było stworzenie nowych ulotek reklamowych oraz wizytówek. 
Późniejszym etapem był wydruk gotowych projektów oraz ich publikacja. Do innymi 
moimi zadań należy obróbka graficzna zdjęć (drobny retusz, poprawa światłocienia, 
wygładzanie skóry, dodawanie różnych efektów). 
Mój nadzorca praktyki zawodowej jest bardzo miły. Atmosfera w studio jest wyjątkowo 
ciepła. Mimo bariery językowej potrafimy się porozumieć. Opiekun ma dobre nastawienie 
do mnie i do całej sytuacji. 
Czas spędzony w pracy pozwala mi szkolić moją znajomość języka hiszpańskiego oraz 
zaznajamia mnie z tamtejszą etyką pracy. Wiele się tam nauczyłam nie tylko w kwestii 
zawodowej ale także kulturowej. 
 
 
 
Jakub Koziełek 
Pracuję w firmie Megaexit na dziale reklamy i marketingu wraz z moimi trzema kolegami. 
Swoją siedzibę posiada w Hiszpanii w Albolote przy ulicy Calle Baza 349. Firma zajmuje 
się dystrybucją różnych produktów jak np. telewizory, hulajnogi, telefony itd. Moja droga 
do pracy zajmuję mniej więcej 40 minut (8 km drogi). 5 minut dojście do stacji metra, 
około 20 minut jazdy metrem oraz 15 minut dojścia już bezpośrednio do firmy. 
Firma składa się z 2 pięter. Na paterze mamy tzw. Showroom, w którym są wystawione 
różne produkty na pokaz. Często wykorzystuje się to pomieszczenie do robienia nowych 
zdjęć produktów na stronę. Całe biuro znajduję się na piętrze gdzie właśnie wspólnie 
pracowałem z innymi pracownikami. 
Moim opiekunem jest Pan Alejandro Garcia Herrera. Jest to człowiek uprzejmy, 
kulturalny oraz zawsze pomocny w problematycznych chwilach. Jest bardzo 
wyrozumiały. Nie sprawiało mu problemu lekkie spóźnienia do pracy, ponieważ rozumiał, 
że mamy bardzo długą drogę do pracy. Dla mnie największym jego plusem była 
znajomość języka angielskiego, dzięki czemu nie było konieczności używania 
translatora. 
Jako praktykant w dziale reklamy i marketingu zajmuję się tworzenie banerów 
reklamowych, obróbką zdjęć produktów, tworzeniem nowych stron oraz podstron. 
Swoją pracę dotyczącą grafiki wykonuję w Adobe Photoshop. Dzięki usłudze WordPress 
mogę w prosty i przyjemny sposób tworzyć oraz modyfikować strony dzięki graficznemu 
menu. Same zadania nie są szczególnie ciężkie, a nawet czasami monotonne. 
Osobiście spodziewałem się czegoś trudniejszego, ale jak wiadomo nie jestem jedynym 
praktykantem w tej firmie więc bardzo się cieszę, że każdy może na równym poziomie 
wykonywać swoje zadania. 
Jestem zadowolony z tego, że pracuję razem z moimi kolegami. Razem zawsze lepiej i 
zabawniej. Najlepsze sytuacje są, wtedy kiedy mamy nierówną liczbę rzeczy do 
zrobienia i gramy w papier kamień nożyce kto robi więcej. 
Atmosferę w firmie oceniam bardzo pozytywnie oraz komfortowo dzięki dobrej 
organizacji pracy. 
 
 
 
 
 
 



Patryk Litwin 

Pracuję w serwisie Informática Reparnet, razem z dwoma kolegami. Do pracy mam ok. 
8,2 km autobusem. Droga zajmuje mi najczęściej 33 min, lecz zależy to bardzo od 
natężenia ruchu. Moim opiekunem jest pan Ángel, który zarazem jest szefem. Na 
początku stażu mieliśmy problemy z porozumieniem się, ponieważ szef mówił głównie 
po hiszpańsku, lecz udało się porozumieć z wykorzystaniem czasami Google translatora, 
który po jakimś czasie był coraz mniej wykorzystywany. Kiedy czegoś nie umiemy 
zawsze nam pomoże, i wytłumaczy co i jak. Pracujemy na dwie zmiany poranną i 
popołudniową. W serwisie robimy wiele rzeczy: od naprawy telefonów po przyglądanie 
się i pomoc w naprawie telewizorów, choć w głównej mierze naprawiamy komputery i 
laptopy. Serwis jest podzielony na 2 części: 
Pierwsza część jest przeznaczona dla klientów, gdzie przyjmujemy zlecenia i zarazem 
jest sklep, gdzie, możemy kupić wiele urządzeń, zaczynając od konsoli kończąc na 
telewizorach lub urządzeniach kuchennych. 
Druga część to zaplecze robocze, gdzie spędzamy najwięcej czasu naprawiając wiele 
urządzeń. 
Instalujemy i naprawiamy również wiele systemów i programów, więc mamy również 
odrobinę programowania. Praca mija bardzo szybko i przyjemnie, bo zawsze jest coś do 
roboty, nawet jeśli musimy stać na nogach. Dzięki temu stażowi nauczyłem się wielu 
nowych rzeczy, jak i udoskonaliłem umiejętności już posiadające. 
 
Mateusz Łuczak 
Wraz z Bartkiem Makiełą, Jakubem Koziełkiem oraz Filipem Marszolikiem pracuję w 
firmie Megaexit na dziale reklamy i marketingu, która swoją siedzibę posiada w gminie 
Albolote przy ulicy Calle Baza 349. Firma zajmuje się projektowaniem produktów 
gospodarstwa domowego oraz ich późniejszą sprzedażą. Zakład znajduje się dość 
daleko od naszego apartamentu, lecz nie jest to żaden problem, gdyż trasę tę pokonuję 
tutejszym "metrem". Całkowita podróż zajmuje mi +/- 50 minut. Pracuję na ranną 
zmianę. Samo miejsce pracy składa się z dwóch pięter: na parterze znajduje się duża 
ekspozycja produktów tejże firmy, a na pierwszym piętrze znajduje się sala, w której 
mieszczą się stanowiska wszystkich pracowników działu reklamy i marketingu. 
Moim opiekunem jest pan Alejandro Garcia Herrera. Jest to człowiek uprzejmy oraz 
bardzo pomocny.  
Atmosferę w firmie oceniam na pozytywną, dzięki czemu mogę pracować bez stresu a 
sam pobyt w niej mija mi komfortowo. 
Zajmuję się grafiką oraz edytowaniem strony HTML firmy. Jako praktykant wykonuję 
dość sporą liczbę zadań, między innymi: tworzenie banerów reklamowych, edytowanie 
zdjęć produktów, modyfikowanie strony internetowej, tworzenie podstron, dodawanie 
produktów na stronę internetową oraz obsługa procesu druku. Jakąkolwiek obróbkę 
graficzną wykonuję w programie Adobe Photoshop, a modyfikowanie strony internetowej 
w dość przyjazny sposób umożliwia mi oprogramowanie WordPress. Same zadania nie 
są zbytnio skomplikowane, lecz gdy natrafię na jakiś problem, zgłaszam się z nim do 
mojego opiekuna, u którego zawszę znajduję odpowiedzi. 
Jestem zadowolony z tego, że pracuję razem z moimi kolegami, gdyż jestem zdania że 
w grupie zawsze jest raźniej oraz możemy od siebie samych wiele się nauczyć. 
 
Bartosz Makieła 
Pracuję w podfirmie placówki MegaExit o nazwie Infiniton, zajmującej się sprzedażą 
sprzętu elektronicznego przez internet. Samo biuro znajduje się w gminie Albolote, około 
50 minut drogi od miejsca w którym mieszkamy i większość z tego czasu przebywamy w 
hiszpańskim metrze. Do naszych obowiązków wlicza się gównie tworzenie grafik pod 
stronę oraz umieszczanie ich w witrynie. Niemniej jednak pomimo faktu, iż faktyczną 
większość czasu spędzamy na powyższych czynnościach w naszym zakresie leży dużo 
więcej pobocznych czynności oraz mini projektów. Pieczę nad nami sprawia Pan 
Alejandro. Na szczęście nasz szef posługuje się angielskim, co zdecydowanie winduję 
naszą komunikację. Oczywiście nie ograniczało nas to w nauce języka - cała reszta 
personelu nie zna angielskiego a przecież nieodpowiedzialnym i uciążliwym byłoby 
odwiedzanie naszego pryncypała w jego biurze z każdą „pierdołą". Atmosfera w firmie 
jest dosyć luźna, aczkolwiek niepozbawiona poczucia odpowiedzialności, gdyż 
większość przedsięwzięć wykonujemy i nadzorujemy sami po krótkiej instrukcji 
pozyskanej od któregoś z pracowników. 
 
 
 
 
 
 



Filip Marszolik 

Pracuję przy grafice komputerowej oraz przy tworzeniu stron internetowych w firmie 
Mega Exit na dziale marketingu. Pracuję w jedynym pomieszczeniu z innymi 
pracownikami na swoim urządzeniu. Moim głównym zadaniem jest tworzenie stron z 
produktami przeznaczonymi do sprzedaży, dodatkowo zajmuję się robieniem grafiki z 
tymi produktami oraz umieszczaniem ich na stronach internetowych, które sam tworzę. 
Dostaje również poboczne zadania takie jak drukowanie, konfiguracja drukarki, robienie 
zdjęć obiektom, obrabianie ich i tym podobne. Moim opiekunem jest Alejandro Garciá 
Herrera. Z innymi pracownikami dogaduję się używając gestów, języka angielskiego oraz 
języka hiszpańskiego. Między pracownikami w firmie panuję przyjemna atmosfera, 
wszyscy są zawsze uśmiechnięci i przygotowani do pracy przez co czuję się tam bardzo 
komfortowo. Do pracy mam dość daleko bo aż 9 kilometrów, lecz to nie problem. 
Zazwyczaj dojeżdżam za pomocą metra, co zajmuje mi około 40 minut, jednak zdarza 
się, że chodzę na piechotę, co zajmuję mi około 1 godzinę 10 minut, ale za to pozwala 
mi lepiej poznać okolice, zauważyć różnice w kulturze polskiej a hiszpańskiej. 
 
Mateusz Młodzik 

Firma, w której odbywam moje praktyki nazywa się EINTEGRA TECHNOLOGY 
CONSULTING. Zajmuje się ona przeróżnymi rzeczami, od sprzedawania akcesoriów do 
telefonów po udostępnianie serwerów czy tworzenie stron internetowych. Moje praktyki 
opierają się głównie na ostatniej z tych rzeczy - programowaniu. Drogę do pracy 
przebywam głównie w metrze, a cała podróż trwa około godzinę. Mimo iż wydaje się, że 
godzina to sporo czasu, to wykorzystując go odpowiednio (np. na pisanie sprawozdania 
z danego dnia) nie jest on tracony. W firmie panuje świetna atmosfera (co potwierdza 
moje wyjście ze współpracownikami do pobliskiej restauracji, gdzie mogliśmy obejrzeć 
kilka "magicznych sztuczek", które zaprezentował nam kelner), mimo iż w jednym 
pomieszczeniu znajduje się około 30 osób pochłoniętych swoją pracą, to w razie 
potrzeby każdy znajdzie parę minut, aby odpowiedzieć na nurtujące pytania. Co do 
komunikacji, to podstawowa znajomość języka angielskiego oraz hiszpańskiego 
zazwyczaj wystarczy, żeby dogadać się z danym współpracownikiem. Zadania 
wykonywane przeze mnie podczas praktyk polegają głównie na tworzeniu stron 
internetowych, które "wydostają" potrzebne informacje z bazy danych, a następnie je 
modyfikują, usuwają lub tworzą nowe. 
 
Miłosz Nowak 
Po dostaniu się na projekt, otrzymałem możliwość doskonalenia swoich umiejętności w 
firmie "Reparnet", kierowanej przez Pana Angela.  
Firma ta zajmuje się naprawą nie tylko urządzeń komputerowych, ale także naprawą 
smartfonów czy telewizorów. Na pierwszy rzut oka można było powiedzieć, że jest to 
osiedlowy serwis, ale po wejściu na zaplecze, dostrzegłem masę urządzeń gotowych do 
odbioru (jak i do naprawy), co udowodniło mi, że firma ta jest ceniona przez ogromną 
liczbę ludzi i nie działają na rynku od niedawna. 
Na praktyki dojeżdżam autobusem, czas dojazdu wynosi ok. 15-20 min. Oczywiście 
wszystko zależy od ruchu na drodze, ale nigdy nie zawiodłem się na nim. Z bossem 
porozumiewam się w języku hiszpańskim i angielskim. I choć nie zawsze jesteśmy w 
stanie się zrozumieć nawzajem, to możemy polegać na naszych tłumaczach 
internetowych, które rozwiewają nasze wątpliwości. 
Staż w tej firmie odbywam razem z dwoma znajomymi, z którymi często naradzamy się, 
jeśli problem jest zbyt poważny i pomagamy sobie nawzajem, jeśli sytuacja tego 
wymaga. Ale co najważniejsze w tym wszystkim: można się tam wiele nauczyć, bo 
zawsze jest coś do roboty. Od instalowania systemów, po czyszczenie komputera, 
wymiany podzespołów czy nawet wstawaniu matrycy. Nawet kiedy pracuję sam, to jeśli 
czegoś nie potrafię zrobić, to zawsze jest obok szef, który z uśmiechem na twarzy 
pokazuję i tłumaczy, co zrobiło się źle, a jak powinno to wyglądać prawidłowo. 
 
Kamil Hołojuch 
Swoją praktykę odbywam w firmie Informática Reparnet, która znajduje się w północnej 
części Grenady, na ulicy Calle Padre Claret, 8 LOCAL 3 razem z Patrykiem Litwinem i 
Miłoszem Nowakiem. Firma ta zajmuje się można powiedzieć że prawie wszystkim np. 
telewizorami, mixerami, mikrofalówkami, telefonami, drukarkami, tabletami, laptopami no 
i oczywiście komputerami stacjonarnymi. Do pracy w poniedziałek i czwartki chodzimy 
na jedną zmianę, a we wtorki, środy i piątki nasza praca odbywa się w systemie 
zmianowym (rano i popołudniu), w związku z czym wymieniamy się parami. Dojazd do 
pracy jest bardzo przyjemny i prosty. Po wyjściu z apartamentu idziemy 5 minut na 
przystanek, który znajduje się przy Cno. de Ronda 130 – Méndez Núñez, następnie 
wsiadamy do autobusu nr 5, do którego wchodzimy przednimi drzwiami i kasujemy kartę 
autobusową, otrzymaną na początku naszego pobytu. W czasie podróży, która trwa w 



granicach 20-30 minut, w zależności od natężenia ruchu o danej godzinie, a po drodze 
mijamy piękne krajobrazy oraz miasta. Naszą podróż kończymy przy przystanku Pedro 
Temboury 24, z którego idziemy 3 minuty prostą drogą do miejsca praktyk. W okolicy 
serwisu znajduje się publiczna siłownia na której można poćwiczyć, gdy na przykład 
przyjedziemy za szybko lub ktoś chciałby poćwiczyć po lub przed pracą. Naszym szefem 
oraz właścicielem Reparnetu jest zawsze sympatyczny, uśmiechnięty, punktualny 
Hiszpan – Angel, który oprócz przydzielania nam zajęć, pomaga nam w nich gdy ktoś 
czegoś nie umie i obsługuje klientów, zawsze ma czas żeby z nami porozmawiać i 
pośmiać się. Małym problemem jest język ponieważ Angel strasznie słabo mówi po 
angielsku, a my po hiszpańsku, dlatego czasami na początku naszych praktyk 
musieliśmy używać translatora na komputerze do porozumiewania się, ale z upływem 
czasu coraz lepiej porozumiewamy się bez niego. Lokal w którym odbywamy praktyki nie 
jest bardzo duży. W środku pomieszczenia znajduje się mnóstwo różnorodnego sprzętu 
np. narzędzia, zapasowe podzespoły, programy diagnostyczne, telewizory, monitory, 
okablowanie, laptopy i komputery. Pod jedną ze ścian znajduje się nasze stanowisko. 
Dla umilenia naszej pracy w tle leci hiszpańska muzyka. 
W trakcie praktyk wykonujemy takie czynności jak : 
- wymiana dysku twardego, 
- instalowanie oprogramowania, 
- aktualizowanie systemów, 
- instalowanie programów według potrzeb klienta, 
- wymiana uszkodzonych podzespołów, 
- wymiana wyświetlaczy, 
- czyszczenie komponentów alkoholem izopropylowym, 
- instalowanie sterowników karty graficznej, 
- formatowanie dysku twardego. 
Po zakończonym dniu praktyk mamy czas wolny który możemy wykorzystać do 
zwiedzania miasta, pochodzić po sklepach i restauracjach. Grenada jest bardzo duża, 
dlatego nie można narzekać na nudę, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
Damian Pliszka 
Swoją praktykę odbywam w firmie PC-EXPRESS w Grenadzie. Jest to firma niewielkich 
rozmiarów, która specjalizuje się w naprawie komputerów, laptopów, telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych, ale również tworzeniem stron internetowych dla klientów. 
Dojście do pracy jest bardzo łatwe, ponieważ znajduje się ona w pobliżu naszego 
miejsca zamieszkania. Droga zajmuje tylko 10 minut pieszo. Przychodząc po raz 
pierwszy do serwisu, zostałem przywitany przez szefa słowem „Siema”, co mnie bardzo 
zaskoczyło i ucieszyło. Atmosfera w pracy okazała się bardzo przyjazna, a szef o imieniu 
Alvaro miły, zabawny i sympatyczny. Komunikacja przebiega w języku angielskim, 
którym szef potrafi posługiwać się biegle, ale zna też kilka najczęściej używanych słów w 
języku polskim. W firmie panuje luźna i zabawna atmosfera, której towarzyszy muzyka 
wybierana przez nas. Alvaro często pokazuje nam śmieszne zdjęcia, filmiki lub opowiada 
kawały. Do pracy ubieramy się oficjalnie, ponieważ mamy kontakt z klientami. Nie 
brakuje również spotkań po pracy z szefem oraz współpracownikami, na których 
możemy się bliżej poznać. Zawsze wchodzę i wychodzę z pracy z uśmiechem na twarzy 
oraz nowym doświadczeniem. 
 

Oto przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 

 



 
 
 



  



Rozdział V 
Zajęcia z hiszpańskiego (Antoni Kazienko) 

 

 
 
Jako część projektu po dojechaniu do Grenady braliśmy udział w kursie języka hiszpańskiego. Niektórzy 
członkowie naszej grupy mieli już wcześniej zajęcia hiszpańskiego przez poprzednie lata w szkole. Część 
grupy jednak nie była zaznajomiona z językiem. Z racji tego, że podstawy hiszpańskiego byłyby 
przydatne przebywając w tym kraju przez ostatnie kilka miesięcy przed wyjazdem otrzymywaliśmy 
dodatkowe zajęcia. Było to w sumie 40 godzin i pomogło nam poznać podstawowe zasady jak i zwroty, 
które mogą się okazać przydatne podczas wyjazdu do Hiszpanii. 
Na drugi dzień po przyjeździe do Hiszpanii rozpoczęliśmy kurs języka hiszpańskiego. Kurs odbywał się w 
biurze MEP Granada. Dla osób, które pracowały na poranną zmianą, kurs prowadzony był po 
popołudniu, dla tych, którzy pracowali na popołudniową, kurs był z rana. Był on przeprowadzany przez 
Polkę - Panią Olę, dzięki czemu nie było problemu w komunikacji. Mieliśmy 2 godziny zajęć 
tygodniowo, z wyjątkiem trzeciego tygodnia kiedy godzin było trochę więcej. Na lekcjach zawsze 
dostawaliśmy kserówki. Czasem oglądaliśmy również hiszpańskojęzyczne filmiki na YouTube, które 
pomogły z zaznajomieniem się z brzmieniem języka. Dzięki temu, że nauczycielka była Polką, nie było 
nigdy problemu ze zrozumieniem się i zawsze można było łatwo dopytać się dokładniejszego znaczenia 
poszczególnych wyrażeń lub zasad gramatycznych. Podczas zajęć panowała miła atmosfera i mimo 
trudności podczas nauki niektórych słówek nigdy nie było stresu.  
Zajęcia były korzystne, pomogły dogadać się z Hiszpanami na mieście na przykład w sklepie lub 
restauracji. Wiele razy zwroty jakich nauczyłem się na kursie pomogły również dogadać się z 
opiekunem praktyk oraz współpracownikami. Zajęcia były przyjemne oraz przydatne, więc ja i pewnie 
większość grupy jest z nich zadowolona. 

  



Rozdział VI 
Wycieczka do Sewilli (Filip Marszolik) 

 
W dniu 17 listopada udaliśmy się na wycieczkę do Sewilli. Już od 6:50 w kuchni robiło się tłoczno. 
Zarówna nasza grupa jak i grupa rumuńska przygotowywały sobie śniadanie oraz prowiant na drogę. O 
7:40 wyszliśmy w celu udania się na miejsce zbiórki, które znajdowało się pod autokarem na Plaza de 
Gran Capitan. O 7:50 autokar wyruszył. Nareszcie! Po 40 minutach zatrzymaliśmy się w Loja na postój 
30 minutowy, podczas którego mogliśmy rozprostować nogi, skorzystać z toalet oraz kupić sobie 
jedzenie. O 9:00 autokar znów ruszył, droga się dłużyła ale po około 2 godzinach wjechaliśmy na teren 
miasta Sewilla. O 11:15 nareszcie wysiedliśmy z autokaru i rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Pierwsza 
rzecz na którą się udaliśmy była to Las Setas de Sevilla w dosłownym tłumaczeniu "Grzyby Sevilli" W 
jego środku mogliśmy zobaczyć tradycyjny rynek, restauracja na parterze i muzeum archeologiczne. 
Wejście na górę grzyba jest niestety płatne ale za to widok panoramiczny na stare miasto z punktu 
widokowego jest bezcenny. Znajduje się tam także kolejna restauracja oraz wielki taras. Jest to młoda 
konstrukcja niemieckiego architekta. Jego zadaniem było stworzenie konstrukcji, która 
funkcjonowałaby jako plac publiczny, ale która mogłaby również zawierać rynek, muzeum 
archeologiczne i obszar wielofunkcyjny. Budowa rozpoczęła się w 2005 miało zakończyć się w 2007 ale 

z wielu różnych 
powodów, oddano ją 
do użytku w 2011. 
Natępnie udaliśmy się 
do Catedral de Santa 
María de la Sede. Jest 
to największa katedra 
na świecie, jej budowa 
rozpoczęła się w 1401 
a zakończyła w 1506. 
Całość zbudowana jest 
w stylu gotyckim. 
Znajduje się tam 

między innymi grobowiec Krzysztofa Kolumba, który został wysłany w podróż w celu odkrycia drogi 
morskiej do Indii, a odkrył nowy kontynent, dzięki niemu Hiszpania wzbogaciła się. Kaplica królewska 
poświęcona zdobywcy Sewilli Ferdynandowi III Świętemu. Giralda jest to najwyższa wieża katedry ma 
ona 104,1 metrów wysokości i jest to jeden z najlepszych punktów widokowych na miasto. Następnie 
każdy już we własnym zakresie rozpoczął zwiedzanie ja z częścią grupa udałem się do ogrodów na 
tyłach pałacu Alcázar de Sevilla. Górne poziomy pałacu są po dziś dzień używane przez rodzinę 
królewską jako ich oficjalna rezydencja w Sewilli. Najciekawsze dla mnie w tym pałacu były ogrody gdyż 
nakręcono tam sceny z Gry o Tron, udało nam się idealnie na zdjęciach uwiecznić te kadry. Kolejnym 
odwiedzonym miejscem było Torre del Oro tak zwana Złota Wieża ze względu na cień który rzucała na 
rzekę. Wieża składa się z trzech poziomów każdy poziom został zaprojektowany i wykonany przez 
kogoś innego, pierwsze dwa poziomy są zbudowane w kształcie dwunastoboku. Trzeci i najwyższy jest 
okrągły, jest to dawny budynek wojskowy, kiedyś funkcjonowało tam więzienie. Jest to jeden z dwóch 
punktów kotwiczenia łańcucha obronnego w celu blokady drogi morskiej do dalszej części Sewilli. 
Następnie udaliśmy się już na Plaza de España. Jest to ogromny plac, na którym znajduje się budynek o 
półeliptycznym kształcie, który symbolizuje objęcie Hiszpanii przez jej dawne terytoria amerykańskie, i 
patrzy w kierunku Gwadalkiwiru, jako drogi do kontynuacji w kierunku Ameryki . Na ścianach placu 
znajduje się seria 48 obrazów reprezentujących czterdzieści sześć hiszpańskich prowincji półwyspu z 
ich tarczą i mapą Za wyjątkiem Sewilli, Wysp Kanaryjskich i Balearów. Niestety było to również nasze 
miejsce zbiórki. O 18:00 wyruszyliśmy zmęczeni w drogę powrotną. Chwilę po godzinie 21:00 
dotarliśmy do Grenady.  



Rozdział VII 
Zwiedzanie Grenady (Mateusz Młodzik) 

 
Początek drogi po wiedzę. 
Dnia 11 listopada 2019 po zakończonym spotkaniu w firmie pośredniczącej oraz goszczącej 
rozpoczęliśmy zwiedzanie ciekawych oraz interesujących miejsc w Grenadzie, aby dowiedzieć się 
czegoś o historii miasta, w którym mieliśmy mieszkać przez najbliższy miesiąc. Zwiedzanie zabytkowej 
części Grenady rozpoczęliśmy (w okolicach godziny 16) spacerem, który miał na celu pokazać nam jak 
wiele ważnych z punktu historycznego miejsc znajduje się w tym mieście. 
 
Historyczne centrum miasta. 
Większość z nas nie spodziewała się tego, że centrum Grenady kryje tak wiele miejsc, które warto 
zobaczyć. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy m.in. plac Izabeli I Katolickiej, na którym to znajduje 
się pomnik przedstawiający Krzysztofa Kolumba otrzymującego zgodę na przeprowadzenie swojej 
wyprawy, zewnętrze grenadzkiej 
katedry (o której więcej będzie w 
dalszej części artykułu) czy Plaza 
Nueva, która wcale nie jest tak nowa 

jak wskazuje na to nazwa, ponieważ pochodzi z XVI w. (na 
placu znajduje się np. Kancelaria Królewska). 

 
 
 
 
 
 
 
Alhambra 
12 listopada 2019 zwiedziliśmy najsłynniejszy zabytek muzułmańskiej kultury w tej części Europy – 
Alhambrę. Jest to zbudowany w około 1230 roku zespół pałacowy, który do XIV w. był ciągle 
rozbudowywany. Miejsce, które mieliśmy zwiedzić posiada bogatą historię, ponieważ to tam ostał się 
ostatni punkt obronny emiratu Grenady (królestwa utworzonego po zajęciu Grenady przez 



Muhammada ibn Nasira), który został odzyskany w roku 1492 dzięki trwającej w Hiszpanii 
rekonkwiście. Koniec muzułmańskiego panowania na tych terenach przypieczętował ślub Ferdynanda 
Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej, który połączył dwa chrześcijańskie królestwa (rok 1496). 
Zwiedzanie Alhambry rozpoczęliśmy około godziny 14:30, na miejsce dojechaliśmy autobusem, a cała 
podróż trwała około 30 minut. Po dotarciu na miejsce oraz otrzymaniu biletów przeszliśmy do 
pierwszej atrakcji tego dnia, zespołu ogrodów i pałacu letniego – Generalife. Kompleks ogrodów oraz 
letni pałac emirów powstały za panowania Muhammada III na początku XIV w., jednak został on nieco 
przebudowany około 20 lat później. Co do walorów estetycznych tego miejsca, to myślę, że każdy sam 
musi ocenić czy ogrody są warte zobaczenia, więc umieszczam kilka zdjęć, aby każdy mógł to 
rozstrzygnąć. W mojej opinii sam perfekcjonizm w tworzeniu tych ogrodów zasługuje na uznanie.  

 
Po zwiedzeniu ogrodów przeszliśmy do najstarszej części Alhambry – Alcazaby. Pierwsze informacje 
dotyczące istnienia tego miejsca pochodzą już z IX wieku. Według tych informacji Alcazabę zbudował 
Sawwar ben Hamdun, jednak pewne jest to, że obecny stan tych zabudowań zawdzięczamy 
Mohamedowi I, który to zamurował poprzedni zamek oraz zlecił budowę trzech nowych wież, które 
stworzyły z tego miejsca prawdziwą fortecę. Poza militarnymi aspektami Alcazaby z najwyższej z 
wcześniej wspomnianych wież rozpościera się piękny widok na Grenadę. 
 

 
Ostatnimi punktami naszej wycieczki do Alhambry były jedyny chrześcijański akcent w tym zespole 
pałacowym  – pałac Karola V, Patio de los Leones (podwórze lwów) oraz Sala de las Dos Hermanas (sala 
dwóch sióstr). W każdej z tej atrakcji można było zobaczyć coś wartego uwagi np. patio otoczone 
kolumnadą w stylu jońskim i doryckim znajdujące się w pałacu Karola V czy fontanna oparta na 12 
lwach znajdująca się na Patio de los Leones, jednak w mojej opinii najbardziej urokliwym miejscem jest 
staw, który jest położony w Palacios Nazaríes. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Grenadzka katedra. 
27 listopada 2019 około godziny 15:00 rozpoczęliśmy zwiedzanie grenadzkiej katedry. Na szczęście 
znajduje się ona niedaleko naszego miejsca zamieszkania, więc podróż zajęła nam około 10 minut. Po 
dotarciu na miejsce i otrzymaniu biletów mogliśmy podziwiać wnętrze katedry wybudowanej w stylu 
gotycko-renesansowym. 
Budowę tego miejsca zleciła Izabela I Katolicka, a sam budynek miał powstać na miejscu 
muzułmańskiego meczetu, aby ukazać zmianę religii panującej w tym regionie. Mimo tak wczesnych 
planów budowę rozpoczęto dopiero w około 1532 roku, a sam proces rozbudowywania katedry trwał 
aż do 1704 roku. Bogate zdobienia czy majestatyczne obrazy oraz rzeźby przyciągają wzrok, a 
zwracając uwagę na rozmiar budowli można zrozumieć czemu proces tworzenia katedry trwał aż tak 
długo. 
Wiele ciekawych rzeczy można zobaczyć również w zakrystii, w której to znajdują się m.in. berło i 
korona królowej Izabeli I Katolickiej, miecz Ferdynanda II czy flaga, którą Królowie Katoliccy mieli ze 
sobą podczas odzyskania ziem emiratu Grenady. 
 
 



 
Następnym punktem podczas naszego zwiedzenia była przylegająca do murów katedry Capilla Real - 
Kaplica Królewska. To w tym miejscu znajdują się groby Królów Katolickich (Izabeli I Katolickiej oraz 
Ferdynanda II Katolickiego), ich córki Joanny Szalonej oraz jej męża Filipa I Pięknego. Kaplica została 
zaprojektowana w 1504 roku, a jej budowa trwała około 20 lat. Grobowce wykonane z marmuru 
kararyjskie oraz krypta, w której pochowana została para królewska są imponujące oraz warte 
zobaczenia, jednak kto chce się o tym przekonać musi udać się do Grenady, ponieważ fotografowanie 
wnętrza Kaplicy Królewskiej jest zabronione. 
 
Klasztory w Grenadzie. 
Ostatnim punktem naszego zapoznania się z Grenadą było zwiedzenie klasztorów: Kartuzów oraz św. 
Hieronima. 4 grudnia około godziny 16 rozpoczęliśmy zwiedzanie tych ważnych pod względem religii 
miejsc Grenadzie. W każdym z klasztorów główną atrakcją było oglądanie obrazów, które niekiedy 
pokrywały całe ściany budowli, jednak poza dziełami sztuki zachwycać się można było również samą 
architekturą. Poza dziełami sztuki w środku każdego z klasztorów znajduje się plac, na którym rosną 
drzewa z pomarańczami. Ma to związek ze stylem życia, który prowadzili duchowni - skromne, surowe 
życia oraz żywienie się prostymi, wegetariańskimi daniami. 
 
 
  



Rozdział VIII 
Zwiedzanie Parque de las Cicencias (Patryk Litwin) 

 

 
 
W ostatni dzień przed wyjazdem mieliśmy okazję zwiedzić Parque de las Ciencias, który znajduje się 
bardzo blisko naszego punktu zamieszkania. Jest to pierwsze w pełni interaktywne muzeum w 
Andaluzji. Które mieści się na 70.000 km kwadratowych. Położone w centrum Grenady i jest jedną z 
wielu popularnych atrakcji miast. Składa się on z zespołu budynków z licznymi wystawami dotyczącymi 
rozwoju różnych dziedzin nauki. 
Już na samym początku przywitał nas Albert Einstein, siedzący na ławce z, którym zrobiliśmy grupowe 
zdjęcie. Na samym początku poinformowano nas, że cały obiekt dzieli się na dwie części: jedna, która 
znajduje się w budynku, i druga na zewnątrz. W pierwszej części parku już na początku znaleźliśmy 
wiele ciekawych sal tematycznych, w których znajdowało się wiele ciekawych wystaw, na których było 
przygotowane wiele atrakcji i wystaw interaktywnych, jak i urządzeń dzięki, którym mogliśmy zobaczyć 
wiele ciekawych zjawisk naukowych. Pierwsza część parku dzieliła się na wiele sal tematycznych w, 
których mogliśmy zobaczyć i przeżyć wiele ciekawych rzeczy takich jak: 

 szkielety dinozaurów; 

 wypchane manekiny zwierząt, które na przykład polują; 

 symulację wypadku samochodowego; 

 sprawdzić poziom wody w organizmie; 

 spróbować przepompować 5 litrów krwi z jednego zbiornika do drugiego w minutę co symuluje 
prace naszego serca; 

 spróbowanie swoich sił na różnych instrumentach; 

 poznanie wielu ciekawych instrumentów z różnych epok; 

 poznanie budowy ciała ludzkiego, jak i zwierząt; 

 i wiele innych ciekawych atrakcji.  
Po pierwszej części parku, wyszliśmy na zewnątrz, gdzie znajdowała się druga część parku, gdzie 
znajdowały się takie atrakcje jak: 

 BioDomo budynek gdzie żyje ponad 200 gatunków zwierząt i roślin, lecz podczas naszej wizyty 
był niestety zamkniętym, 

 planetarium w, którym projektory odtwarzają ponad 7000 gwiazd, oferując widok na 
Wszechświat w 360 stopniach; 

 warsztaty ptactwa drapieżnego. 
Na zewnątrz także zwiedziliśmy atrakcje takie jak, placyk z grami logicznymi gdzie mogliśmy zagrać w 
wielkie szachy lub rozwiązywać ciekawe zagadki, fontannę dzięki, której mogliśmy zobaczyć etapy 
powstawania tęczy, labirynt, wieże widokowa z, której był piękny widok na całą Grenadę, jak i pawilon 
z różnego gatunku żywymi motylami. 
Cała wyprawa trwała około 4 godzin, choć spokojnie można by tam spędzić cały dzień, a nawet więcej. 

 

  



Rozdział IX 
Wycieczka do Rondy (Mateusz Biegała) 

 

 
 
Naszą wyprawę z Grenady do Rondy zaczęliśmy już o 8 rano wchodząc do autokaru, który czekał na nas 
w naszym stałym miejscu zbiórek, czyli placyku o nazwanej Gran Capitan. Droga z Grenady do Rondy 
trwa około dwóch godzin, dlatego nie możemy jej zaliczyć do specjalnie długiej podróży. Nie możemy 
również powiedzieć, że podróż jest żmudna lub nudna z racji tego, że nawet przejeżdżając autokarem 
możemy zobaczyć śliczny, malowniczy hiszpański krajobraz. Tutaj za przykład możemy użyć 
zapierającego dech w piersiach widok na pasmo górskie Cordilleras Beticas lub na jezioro Penarrubia. 
Jednak wtedy dopiero najlepszy fragment naszej podróży był przed nami. Około godziny 10:00 
dotarliśmy na miejsce. Wysiedliśmy na zajezdni autobusowej po czym od razu zabraliśmy się do 
zwiedzania tego urokliwego miasteczka. Naszym pierwszym celem było dostanie się do najlepszego 
widoku jaki osobiście udało mi się zwiedzić przez te 4 tygodnie pobytu w Hiszpanii. Ogromny klif 
mieszczący się przy uliczce Paseo Blas Infante, cudowny widok na hiszpańskie doliny pomiędzy, którymi 
wiły się małe uliczki, zadowolą nawet najbardziej wybrednych turystów. Następnie udaliśmy się na plac 
"Plaza de Toros", który uznawany jest za kolebkę współczesnej korridy. Wcześniej walki z bykami 
organizowano na placach miejskich. Pierwsza korrida miała tutaj miejsce w XVIII wieku.  
Po środku znajduje się Muzeum Korridy, a w środku niezwykłe eksponaty, stroje, płachty czy wystawy 
poświęcone wybitnym torreadorom, którzy stoczyli tutaj walkę, np. Pedro Romero. Zaraz po tym 
udaliśmy się przechodząc przez Nowy Most (Puente Nuevo) na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się 
taras widokowy z widokiem na Nowy Most po lewej, a Puente Viejo (Stary Most) i Puente Romano 
(Most Rzymski) po prawej. Później udaliśmy się wąskimi drużkami w dół klifu, żeby zobaczyć most 
również z innej perspektywy. Nie zawiedliśmy się, widok był nieziemski. Później nastał czas wolny, 
mogliśmy spędzić resztę czasu tak jak to nam się żywnie podoba. Ja osobiście spędziłem praktycznie 
cały czas robiąc zdjęcia oraz uwieczniając na nagraniach najcudowniejsze widoki Rondy oraz spacerując 
uliczkami miasta. Niestety czas szybko mija, a z racji tego w dość szybkim tempie wybiła godzina 16:00, 
więc trzeba było udać się na miejsce zbiórki czyli na dworzec autobusowy na, którym cała nasza 
wyprawa się rozpoczęła. W taki sposób nasza wycieczka do Rondy dobiegła końca. Do Grenady 
wróciliśmy około godziny 18:00. 
Uważam, że Ronda to bardzo ciekawe i godne odwiedzenia miasto, w którym możemy zobaczyć 

naprawdę niespotykane widoki i dowiedzieć się bardzo dużo na temat Hiszpanii. 

  



Rozdział X 
Wycieczka na Gibraltar (Kamil Hołojuch) 

 

 
 
Była sobota, 23 listopada 2019 roku. W ten dzień mieliśmy zaplanowaną wycieczkę do Gibraltaru, który 
znajduje się na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Jak zawsze większość osób miała 
ustawione budziki na 6:30 i zaczynali powoli wstawać, zbierać się, a na koniec szli do kuchni coś zjeść i 
się czegoś napić, ale jak to zawsze bywa mieliśmy też osoby które zaspały i wstały dopiero o 7:30, 
dlatego musieli się szybko zbierać, a przez taki pośpiech można było coś zapomnieć, ale tym razem nic 
takiego się nie stało, nawet ktoś z innej grupy umył przed wyjściem podłogę w salonie. O godzinie 7:45 
mieliśmy zaplanowaną zbiórkę w pobliżu Plaza de Gran Capitán, w miejscu gdzie pierwszego dnia 
wysiadaliśmy, ale wyruszyliśmy w drogę dopiero o 8:00, ponieważ musieliśmy poczekać na grupę 
Estończyków, a po drodze zabraliśmy jeszcze grupę Francuzów ponieważ jechaliśmy wszyscy razem 
dużym autokarem. Cała grupa liczyła około 60 osób. Podróż trwała niecałe 4 godziny, wliczając w to 35 
minutową przerwę, w czasie której mogliśmy rozprostować kości, napić się czegoś lub coś zjeść 
ponieważ w autokarze był zakaz. Reszta drogi minęła spokojnie, ponieważ większość z nas była zaspana 
przez zbyt późną porę położenia się, dlatego też przespali większość czasu w autokarze, natomiast 
reszta słuchała muzyki na słuchawkach, rozmawiała lub oglądała różne filmiki. Na miejsce dotarliśmy 
około godziny 12:00. Wysiadaliśmy niedaleko placu zabaw, który znajdował się w okolicach Perez 
Muñoz, La Linea. W tym też miejscu mieliśmy zaplanowaną zbiórkę powrotną na godzinę 17:00, ale w 
ostateczności była to 17:15. Skała Gibraltarska zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Od razu 
postanowiliśmy się odłączyć od grupy 60 osobowej, dlatego razem z p. Postrzechem i p. Gawłem 
ruszyliśmy jako pierwsi. Największym zdziwieniem było dostanie się do granicy Gibraltau, ponieważ 
jedyna droga prowadziła przez wielki pas startowy z którego startowały samoloty, jeżeli coś starowało 
droga była zamykana i trzeba było poczekać. Następnie bez żadnych problemów przeszliśmy przez 
kontrolę graniczną i po pięciu minutach byliśmy już na terytorium Gibraltaru. W centrum było pełno 
ludzi, czuliśmy się podobnie jak w Hiszpanii, jedyną rzeczą na którą trzeba było zwrócić uwagę to inna 
waluta. Oczywiście można było płacić w EUR, ale przelicznik w sklepach był nieopłacalny. Nadszedł czas 
na Górę Tarika, nie skorzystaliśmy z busików turystycznych, ani taksówek, które zatrzymywały się przy 
punktach widokowych. Postanowiliśmy samodzielnie z opiekunami wejść na górę. Pogoda nam 
dopisywała, dlatego większość osób chodziła w krótkim rękawku. Na początku poruszaliśmy się 
kamienistą ścieżką, z której czym wyżej wchodziliśmy tym coraz piękniejsze widzieliśmy widoki. Po 
kilkunastu minutach doszliśmy do „baterii” tzn. dwóch wielkich dział które służyły do ostrzeliwania 
Hiszpanii. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam czasu na zrobienie zdjęć, jedni robili zdjęcia na armacie, 
drudzy natomiast pod armatą, a inni jeszcze inaczej. Po zrobieniu zdjęć i krótkim odpoczynku 



ruszyliśmy dalej. Wszyscy byliśmy jeszcze weseli i na siłach, aż po przejściu około 500 metrów i wtedy 
zobaczyliśmy 4 piętra schodów. Większości z nas zbladła mina, ale nie można się poddawać, dlatego 
też zaczęliśmy wchodzić na górę. Na początku wszyscy byli na siłach, ale gdy doszliśmy do połowy 2 
schodów nie mieliśmy już siły, dlatego też postanowiliśmy chwilę odpocząć przed dalszą drogą. Gdy 
dochodziły ostatnie osoby okazało się że jedna z małp polubiła naszego kolegę z grupy, zrobiła sobie z 
nim nawet zdjęcie na jego barku. Wszystkim od razu poprawiło to humor, ponieważ małpa szła z nami 
na samą górę schodów. Po chwili odpoczynku kontynuowaliśmy wchodzenie na trzecie schody ale po 
dotarciu do ostatnich schodów potrzebowaliśmy kolejnego odpoczynku. Po chwili jednak wzięliśmy się 
w garść i doszliśmy na samą górę schodów. Wszyscy się ucieszyli ponieważ zostało nam już ostatni 
kawałek drogi na szczyt jednak nie mogło obyć się bez niespodzianki ze strony małp, gdy mieliśmy już 
ostatnią prostą jedna z małp podeszła spokojnie do Antoniego i w tym o to momencie, gdy nikt się nie 
spodziewał wskoczyła koledze na plecak, błyskawicznie otworzyła w nim zamek i wyciągnęła połowę 
kurtki, ale dzięki szybkiej interwencji p. Grzegorza udało nam się szybko chwycić plecak i kurtkę, 
dlatego małpie to się nie udało, ale już po chwili ta sama małpa zrobiła to samo innej osobie która koło 
niej przechodziła. Jedno można było przyznać tym małpom, że były bardzo cwane. W reszcie około 
godziny 14:00 doszliśmy na szczyt. Skała Gibraltarska liczy 426 metrów chociaż zmęczyliśmy się trochę 
to było warto. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia każdy mógł wracać do miasta inną drogą, zależało to od 
nas. Po dotarciu do miasta mieliśmy jeszcze 2,5 godziny do zbiórki. Jedni poszli coś zjeść, drudzy poszli 
odpocząć gdzieś w ciszy, a jeszcze inni postanowili pooglądać pamiątki do kupienia. Każdy spędził miło 
czas, ale nadeszła pora żeby udać się na miejsce zbiórki. Gdy dotarliśmy na miejsce zbiórki i weszliśmy 
do autokaru p. Postrzech pochwalił nas ponieważ cała grupa Polska była na czas i nikt się nie spóźnił, 
natomiast musieliśmy czekać na grupę Rumunów, Francuzów i Estończyków. Na naszą niekorzyść w 
drogę powrotną wyjechaliśmy dopiero o 18:00 ponieważ grupa Rumunów i Francuzów spóźniła się o 
45 minut. Droga powrotna trwała trochę dłużej ponieważ natrafiliśmy na korek. Gdy już wyjechaliśmy z 
korka musieliśmy się zatrzymać na krótką przerwę która trwała 20 minut. Do swoich pokoi dotarliśmy 
około 22:00. Po powrocie niektórzy z nas poszli jeszcze do kuchni coś zjeść, ale większość wolała iść się 
umyć i iść spać ponieważ byliśmy bardzo zmęczeni. 
 

 
  



Rozdział XI 
Życie w Grenadzie, czas wolny (Miłosz Nowak) 

 

 
 
Czasu wolnego mieliśmy dość wystarczająco. Przeważnie był to czas po zrealizowaniu dziennych 
praktyk. Staraliśmy się dostosowywać do typowego tempa życia Hiszpanów, a szokiem było dla nas 
informacja o tym, że "tutejsi ludzie budzą się dopiero nocą". 
Nasz dzień zaczynaliśmy od pobudki, który był zależny od godziny, w jakiej mieliśmy się wstawić do 
pracy. W Hiszpanii ludzie zaczynają ją dość późno, więc mieliśmy dość czasu, aby się wyspać. Po 
wykonaniu praktyk przeważnie następował czas wolny, który najczęściej spędzaliśmy na własną rękę, 
poznając kulturę i obyczaje tutejszego kraju. Osobiście przypadła mi do gustu tradycja podawania 
tapasów (czyt. przekąsek) przy napojach, najczęściej spotykana w Grenadzie. Nie zabrakło również 
wycieczek z pracownikami z MEPu, dzięki którymi mogliśmy poznać to miasto bardzo dogłębnie. W 
momencie kiedy nastawał zmrok, miasto budziło się do życia: 
widać było ogromną liczbę osób rozmawiających na ulicy, w 
barach i restauracjach. Sami również udawaliśmy się do tego 
typu miejsc, aby "skosztować" tejże kultury. 
Będąc w apartamencie, mieliśmy możliwość korzystania z 
salonu łączonego z kuchnią, potocznie zwanego przez nas 
"lotniskiem" ze względu na swoją długość. Można tam było 
pogadać, zjeść, obejrzeć telewizję, ogółem również 
spędzaliśmy tam dużo czasu. Ale najważniejsze w tym 
wszystkim była możliwość integracji z innymi nacjami, z 
którymi ten salon dzieliliśmy, co również zaliczam na duży plus, 
bo przełamało to barierę językową dla niektórych osób i 
udowodniło im, że komunikacja między ludźmi z innych krajów 
jest możliwa. 
Podsumowując, czas wolny uważam za dobrze przez wszystkich 
zorganizowany, ponieważ byliśmy w stanie doświadczyć rzeczy 
raczej niespotykanych w Polsce, a jak wiadomo: podróże 
kształcą. 
 
  



Rozdział XII 
Powrót do Polski (Wiktoria Koza) 

 

 
 
07.12.2019, Nadszedł dzień powrotu do domu. Od godziny 7:30 cała grupa już była na nogach. Trzeba 
było dopakować ostatnie rzeczy, oraz ogarnąć pokoje. Potem ostatnie śniadanie i można ruszać. 
Około godziny 9.00 wyjechaliśmy busem z Grenady prosto na lotnisko do Malagi. Po drodze był 15-
minutowy postój. Pogoda bardzo nam dopisywała. Było ciepło i słonecznie. Nastrój grupy był mieszany, 
z jednej strony chcieliśmy wrócić do domu, do bliskich, cóż w końcu niedługo święta, lecz z drugiej 
zostalibyśmy tam jeszcze przynajmniej 2 tygodnie - podobało nam się tam. 
O godzinie 11.10 byliśmy już na lotnisku w Maladze. Na miejscu okazało się, że nasz samolot ma 
godzinne opóźnienie (planowo powinien ruszyć o 13.20). Delikatnie się oburzyliśmy, no ale cóż nam 
było zrobić. Teraz czekała nas tylko 
odprawa i czekanie na samolot. Podczas 
czasu wolnego grupa się rozdzieliła i 
każdy chodził własną ścieżką. O 13.40 
zebraliśmy się pod bramkami po czym 
weszliśmy do samolotu. Podróż 
przebiegała bardzo przyjemnie. Ciastka, 
które dostaliśmy podczas lotu, oraz 
napoje znacznie ją umiliły. Po około 3 
godzinach lotu byliśmy już we 
Frankfurcie. Tam z kolei musieliśmy czekać aż 4,5 godziny. W tym czasie każdy robił coś innego. Część 
grupy spacerowała po lotnisku, kilka osób robiło ostatnie zakupy, a pozostali grali w gry komputerowe. 
Często dzwonili do nas rodzice z pytaniami gdzie jesteśmy, jak się czujemy i o której będziemy już w 
Polsce. 
Około godziny 21.30 zaczęliśmy się już zbierać pod bramkami. Stamtąd zabrał nas autobus prosto do 
samolotu. Wylecieliśmy o 22.05. Lot trwał prawie 1,5 godziny. Po wyjściu z samolotu byliśmy delikatnie 
zaskoczeni pogodą w Polsce. W porównaniu z Malagą było zimno i mokro. 
Na lotnisku odebraliśmy nasze bagaże starannie sprawdzając, czy wszystko z nimi w porządku.  
Część osób została zabrana do domu przez rodziców już z lotniska, reszta udała się do busa, który z 
lotniska zabrał nas prosto pod szkołę. Tam z czekali na nas stęsknieni rodzice. Przywitanie było pełne 
radości i łez. Wszyscy wróciliśmy do domów i w ten sposób zakończyła się nasza przygoda ze słoneczną 
Hiszpanią. 
  



Rozdział XIII 
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 XIV 
Opinie uczestników 

 

Mateusz Biegała 
Sądzę, że praktyka w hiszpańskiej Grenadzie dała mi możliwość na nauczenie się wielu nowych rzeczy, 
które w przyszłości przydadzą mi się w pracy. Dzięki temu wyjazdowi polepszyłem swoją umiejętność 
komunikacji w językach obcych, poznałem nowy kraj oraz jego kulturę. Myślę, że nie mogłem lepiej 
trafić jeśli chodzi o zagraniczną praktykę, a wyjazd uznaję za bardzo udany. 
 
Piotr Surowiec 
Udział w projekcie był dla mnie ogromnym doświadczeniem. Przed wyjazdem byłem bardzo  
zestresowany nieznajomością języka, praktykami w pojedynkę w firmie, w której pracownicy mówili 
bardzo mało po angielsku, lecz zupełnie niepotrzebnie. W większości przypadkach z łatwością 
dogadywałem się z innymi ludźmi w języku angielskim, lecz zdarzały się wyjątki, w których ciężko było 
dojść do porozumienia. Na praktykach pracownicy byli bardzo mili oraz pałali uśmiechem w moją 
stronę. Mimo, że nie mówili za dobrze 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. Nie można jeszcze zapomnieć o cudownych wycieczkach do Sewilli, na 
Gibraltar oraz do Rondy. 
 
Patryk Hyla 
Jestem bardzo zadowolony z projektu głównie przez moją praktykę, jej miejsce oraz osobę z którą mam 
przyjemność pracować. Ciągła rozmowa w języku angielskim z szefem, nowymi znajomymi oraz 
współlokatorami z innych państw bardzo rozwinęła mnie pod względem znajomości języka oraz 
otworzyła mnie na inne kultury. Jestem też niezmiernie wdzięczny za możliwość poznania i zobaczenia 
najpiękniejszych zakątków Hiszpanii, hiszpańskiej kultury i języka. 
 
Antoni Kazienko 
Jestem zadowolony z uczestnictwa w projekcie. Cieszę się, że dostałem okazję by uczestniczyć w 
praktykach w Hiszpanii. Poznałem dzięki temu hiszpańską kulturę i obyczaje. Poprawiłem komunikację 
w obcych językach i zyskałem doświadczenie, które może przydać mi się do przyszłej pracy. 
 
Adrian Kos 
Cały projekt nauczył mnie wiele o sobie i pozwolił otworzyć się do ludzi. Wzięcie udziału uważam za 
naprawdę świetną decyzję i polecam ją każdemu, kto jeszcze się waha. Ogrom kultury i ludzi wokół 
otaczających mnie w każdej sekundzie pobytu tutaj, nieraz zabierał mi dech w piersi. Hiszpania jest jak 
dobra książka, podczas której już w połowie czytania wiesz, że będzie Ci jej brakować po skończeniu, 
lecz zostawi po sobie na zawsze piękne wspomnienie i myśl. 
 
Wiktoria Koza 
Myślę, że udział w tym projekcie był dobrą decyzją. Doskonalę tu swoje umiejętności zawodowe, 
organizacyjne i językowe. Poznałam sporo ciekawych i miłych ludzi. Dzięki zorganizowanym wyjazdom 
zwiedzam również różne pięknie zakątki tego kraju mimo, iż pogoda nie zawsze nam dopisywała. 
Projekt ten pozwala mi nie tylko uzyskać nowe doświadczenie zawodowe, ale także przybliżył mi piękno 
Hiszpanii. Osobiście polecam każdemu aby wziąć w nim udział i przeżył tę wspaniałą przygodę. 
 
Jakub Koziełek 
Projekt Erasmus+ pozwolił mi się bardzo rozwinąć. Dzięki nauce hiszpańskiego nauczyłem się wiele słów 
i zwrotów z tego ciekawego języka. Praktyki w firmie na dziale reklamy i marketingu pozwoliły mi na 
poznanie nowych sposobów na obróbkę grafiki oraz nauczyłem się tworzyć strony w innych 
programach niż dotychczas w szkole. Kolejną sprawą jest poznanie kultury. Przez te cztery tygodnie 



mieszkania w Granadzie poznałem wiele tutejszych zwyczajów. Zobaczyłem i zwiedziłem wiele pięknych 
miejsc oraz otrzymałem piękne wspomnienia na całe życie. 
Uważam, że projekt ten jest wart polecenia każdemu, kto ma takie możliwości. Przypuszczam, że 
drugiej tak wielkiej i pięknej przygody, jaka nas spotkała już nie doświadczę a na pewno nie w tym 
samym gronie przyjaciół. Wiele można podczas tego projektu się nauczyć, a przy okazji zwiedzić dużo 
ciekawych miejsc. 
 
Patryk Litwin 
Z pobytu w Grenadzie jestem bardzo zadowolony, gdyż dzięki niemu mogłem podszkolić moje 
umiejętności językowe, jak i przełamać bariery językowe, ponieważ pracodawca słabo mówił po 
angielsku. Podczas stażu w Grenadzie podszkoliłem się w zakresie wiedzy informatycznej, jak i nabyłem 
nowe umiejętności. Poznałem również ciekawą kulturę i historię Andaluzji. Cały staż był świetnie 
zorganizowany i pozwolił mi też nabyć doświadczenie w pracy za granicą. 
 
Mateusz Łuczak 
Przed rozpoczęciem projektu miałem mieszane uczucia, gdyż nie wiedziałem co dokładnie mnie czeka. 
Teraz już wiem, że nie musiałem się o nic martwić. Wydarzenia z początku projektu, czyli 
zakwaterowanie i wstępna rozmowa z pracodawcą uświadomiły mi, że nie ma się czego obawiać. Teraz 
mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z projektu. Dał mi on szanse na polepszenie moich 
umiejętności w zawodzie, poznanie kultury królestwa Hiszpanii oraz rozwinięcie moich umiejętności 
językowych. 
Moim zdaniem warto jest również przytoczyć temat wycieczek, które były bardzo interesujące. 
Zwiedziłem wiele zabytków, poznałem architekturę miast Andaluzji oraz zobaczyłem na własne oczy 
zapierające dech w piersi panoramy. 
 
Bartosz Makieła 
Według mnie projekt jest przede wszystkim ciekawym doświadczeniem, którego warto być częścią 
głównie ze względu na wiedzę pozyskaną na projekcie - i nie mam tu na myśli tylko aspektu nauki 
informatyki. W mojej opinii bardzo istotną częścią jest zdanie sobie sprawy z tego jak nasze życie będzie 
wyglądać; jakie obowiązki mają dorośli i jak to jest pracować, sprzątać i żyć z ludźmi którzy nie są 
częścią naszej rodziny. Do wszystkiego dochodzi organizacja czasu i zarządzanie pieniędzmi - jest to 
naprawdę ciekawe i wartościowe przeżycie. Wraz z wycieczkami, ciekawie spędzonym czasem wolnym, 
i możliwością nauki projekt jest wartościowym epizodem w naszym życiu. 
 
Filip Marszolik 
Moja opinia o projekcie jest pozytywna, gdyż mam możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
zarówno pod kątem swojego zawodu jak i pod kątem językowym. Projekt ten daje dodatkowo 
możliwość poznania kultury hiszpańskiej oraz miłego spędzenia czasu. Bardzo polecam ten projekt, 
ponieważ daję możliwość rozwoju zawodowego, językowego oraz kulturowego. 
 
Mateusz Młodzik 
Uważam, że zapisanie się na projekt było jedną z lepszych decyzji, którą kiedykolwiek podjąłem. Dzięki 
niemu udało mi się nauczyć wielu nowych, ciekawych rzeczy dotyczących programowania, a także 
poprawiłem swoje umiejętności komunikacji w języku hiszpańskim oraz angielskim. Poprawiła się 
również moja zdolność dostosowania się do nowego otoczenia czy umiejętność zaplanowania sobie 
dnia pracy. 
Podczas praktyk poznałem kulturę oraz historię Hiszpanii, co na pewno przyda się w przyszłości. Co do 
zwiedzania poznałem wiele miejsc, w których prawdopodobnie nigdy bym się nie znalazł, gdybym nie 
zapisał się na projekt, tj. Gibraltar czy sama Grenada, w której przyszło mi mieszkać miesiąc.  
Nawet tak błahe czynności jak pierwszy w życiu lot samolotem, będą wspomnieniami, które zostaną ze 
mną na długo i będą wywoływały uśmiech na twarzy. 
 



Miłosz Nowak 
Jeśli w przyszłości miałbym możliwość uczestniczenia w takim samym projekcie, nie zawahałbym się 
podjąć tej przygody jeszcze raz. Bo podróże kształcą zawsze, a dodając do tego staż w firmie 
zagranicznej oraz wycieczki, daje to ogromny zasób wiedzy oraz większą szansę o lepszą pracę. 
 
Kamil Hołojuch 
Gdy usłyszałem o możliwości wzięcia udziału w projekcie wiedziałem, że chce wziąć w nim udział. Dzięki 
praktyce zdobywam wielkie doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne oraz zobaczyłem jak wygląda 
praca w innym kraju. Taki wyjazd to świetna okazja, aby nabyć nowe umiejętności jak na przykład 
wymiana matrycy i wyświetlacza w laptopie, wymiana różnych komponentów, ale również można 
nauczyć się różnych ciekawostek o innej kulturze. W czasie praktyk mogłem też podszkolić język 
angielski podczas rozmów z grupą rumuńską która dzieliła z nami apartament, ale również nauczyć się 
kilku słów po rumuńsku. Jeśli będę miał jeszcze raz możliwość, to chętnie pojadę ponownie na takie 
praktyki. 
Uważam staż w Hiszpanii za udany i pouczający. Dzięki praktyce zyskałem sporo nowych umiejętności, 
które przydadzą mi się w przyszłym zawodzie. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość wzięcia udziału w 
tym projekcie praktyk za granicą. Będę bardzo dobrze wspominał ten projekt. 
 
Damian Pliszka 
Udział w projekcie Erasmus+ poszerzył moją wiedzę dotyczącą Hiszpanii, jej kultury i obyczajów. 
Porozumiewanie się w języku angielskim w pracy oraz zajęcia z języka hiszpańskiego wzbogaciły moje 
umiejętności językowe. Po licznych wycieczkach w miejsca takie jak Malaga, Sewilla, Ronda można 
stwierdzić, że Hiszpania to wspaniały i ciekawy kraj. Mieszkanie w jednym hotelu z narodowością 
rumuńską przełożyło się na wiele nowych znajomości. Projekt ten umożliwia przede wszystkim 
poszerzenie umiejętności informatycznych. Pomyślna aplikacja do projektu zaowocowała wzrostem 
naszych umiejętności komunikacyjnych oraz zawodowych. Serdecznie polecam projekt Erasmus+ 
każdemu, komu natrafi się możliwość wzięcia w nim udziału! 
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