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Rozdział I 
Podróż do Grenady 

 

 
 
4 września 2017 zaczynamy praktyki za granicą. Michał Skiba, Piotr Miela oraz Monika Jędrysiak, 
absolwenci ZSTIO wraz z dwójką nauczycieli wylatują do Hiszpanii, aby móc realizować swoje plany 
związane z informatyką w ramach europejskiego stażu Erasmus+. 
Aby móc komfortowo pokonać taka odległość, jedynym słusznym środkiem transportu okazał się 
samolot. Wylot zaczynaliśmy z lotniska w Balicach który był zaplanowany na godzinę szóstą. Cała 
odprawa bagażu i rewizja trwa około godziny więc z Bytomia samochodem wyjechaliśmy przed godziną 
trzecią. Po dotarciu na lotnisko bezproblemowo oddaliśmy bagaż oraz zastosowaliśmy się do procedur 
lotniska i w spokoju czekaliśmy na lot do Monachium, gdzie następnie odbywała się przesiadka do 
Malagi. Czas przelotu trwał ponad godzinę, w samolocie panowała przyjazna atmosfera. Obsługa linii 
Lufthansa była miła i w trakcie lotu zaproponowali nam jedzenie oraz picie. 
Do Monachium dotarliśmy około godziny siódmej, przesiadka miała trwać niecałe cztery godziny. Z tak 
wolnym czasem mogliśmy podziwiać jedno z największych lotnisk w Europie. Obiekt wyglądał jak 
centrum handlowe. Wokół pełno sklepów i restauracji. Liczba terminali jakie są na tym lotnisku 
powoduje to, iż aby przedostać się do właściwej strefy, musieliśmy przedostać się metrem pod płytą 
lotniska. Około godziny 11:00 dostaliśmy przykrą wiadomość, że lot jest opóźniony o 2 godziny. Z racji 
tego że byliśmy zmęczeni udaliśmy się na komfortowe fotele i musieliśmy przeczekać jakoś ten czas. 
Dwie godziny później dostaliśmy znów informację, że awaria samolotu spowoduje, iż samolot będzie 
startował po godzinie piętnastej. Nasz nauczyciel powiedział nam, że jeśli lot jest opóźniony 
pasażerowie dostają voucher na kupno jedzenia na terenie lotniska. Postanowiliśmy udać się do 
obsługi pasażerów linii Lufthansa i rzeczywiście dostaliśmy bon o wartości 5€. Jedynym słusznym 
wyborem, z racji że wszystko jest drogie postanowiliśmy wykorzystać voucher na picie. O godzinie 
15:00 w końcu weszliśmy na pokład samolotu który kierował się do Malagi.  
W samolocie przeproszono nas za tak duże opóźnienie i obsługa w ramach rekompensaty cały czas 
raczyła nas kanapkami oraz piciem. Podróż odbyła się bez żadnych problemów. Do Hiszpanii 
przylecieliśmy po godzinie 18:00. Po oddaniu nam bagażu udaliśmy się  transportem naziemnym 
prosto de Grenady gdzie następnego dnia miały rozpocząć się nasze praktyki. 
 
  



Rozdział II 
Zakwaterowanie 

 

 
 
Zostaliśmy zakwaterowani przy ulicy Profesor Agustin Escribando w Granadzie. Okolica jest bardzo 
przyjemna, spokojna. Do każdego ważnego miejsca jest blisko. Do centrum Granady około 10 min drogi 
pieszo, do najbliższego przystanku autobusowego 5 min. Do centrum handlowego Mercadona oraz 
Neptuno również około 5 min drogi. Za Neptuno znajduje się dość duży park im. Federico García Lorca, 
jest to idealne miejsce dla osób, które chcą aktywnie spędzić ten pobyt lub po prostu pospacerować 
sobie po parku. Park jest zadbany i bardzo ciekawy. Ci co chcą spędzić czas aktywnie nie musza się 
ograniczać do parku, idąc w przeciwną stronę od Neptuno można dojść do boiska na którym spokojnie 
można pograć w piłkę nożną oraz w koszykówkę. Mieszkaliśmy w jednym apartamencie Ja (Michał 
Skiba), Monika Jędrysiak oraz Piotr Miela. Po 2 tygodniach zostały nam dokwaterowane dwie osoby z 
Włoch (Coastian i Andrea). Wspólnie nawiązaliśmy kontakt, byli oni przyjemnymi współlokatorami. 
Niestety, Andrea po 2 tygodniach wyjechał, a w zamian doszedł nowy chłopak, również z Włoch o 
imieniu David. Mieszkanie razem to najlepsza lekcja życia, podziału obowiązków, tolerancji, 
utrzymywania porządku, gdyż każdy musi sprzątać, prać, zmywać naczynia, myć podłogę, zamiatać, 
wynosić śmieci oraz gotować. Gotowanie dla wielu z nas okazało się dobrym doświadczeniem. 
Pewnego razu wraz z Włochami ugotowaliśmy spaghetti z krewetkami oraz małżami, co okazało się być 
bardzo smaczne. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego pobytu. Spędziliśmy razem wiele dobrych jak i 
złych chwil. Jestem pewny, że nikt nie zapomni spędzonego tu czasu. 
 
  



Rozdział III 
Praktyki 

 

 
 
Firma w której pracowaliśmy to zwyczajny, klasyczny serwis komputerowy. Prowadzi go niejaki Angel – 
bardzo przyjemny, pomocny i zawsze uśmiechnięty pan, który miał do nas olbrzymie zaufanie i często 
powierzał nam odpowiedzialne zadania. 

Do naszych obowiązków należało m.in. 
diagnozowanie sprzętu, rozkręcanie, czyszczenie, 
wymiana podzespołów, instalacja i obsługa 
oprogramowania, które było w języku hiszpańskim, 
co często nie ułatwiało zadania. W skrócie, przez 10 
tygodni dostaliśmy solidną porcję praktycznego 
doświadczenia znanego wcześniej ze zdanej 2 lata 
wcześniej kwalifikacji E.12. Po tej praktyce chyba już 
nic nas nie zaskoczy i możemy śmiało pracować w 
podobnych zakładach pracy zarówno w kraju jak i 
zagranicą. 
Niektórzy z nas mieli także przyjemność spróbować 
lutowania, nawet serwisowania telewizorów czy 
radioodbiorników samochodowych.  

Komunikacja między nami a szefem odbywała się mimo bariery językowej bez zastrzeżeń. Niewiele 
zdarzało się sytuacji, w których nie zrozumieliśmy co mamy zrobić. Każde powierzone zadanie 
wykonywaliśmy z pełnym zaangażowaniem, co potwierdzał pan Angel wielokrotnie wypowiadając się o 
nas dobrze w rozmowach z organizacją pośredniczącą.  



 
 

 
 
  



Rozdział IV 
Zajęcia z hiszpańskiego 

 

 
 
Na dzień po przyjeździe do Hiszpanii rozpoczęliśmy przygodę z nauką języka. Nasz kurs miał 
obejmować 30h lekcyjnych, raz w tygodniu po trzy godziny zegarowe. Zajęcia odbywały się w siedzibie 
MEP Granada. Dwa pierwsze spotkania prowadziła dla nas Polka – Martyna, co znacznie ułatwiało 
komunikację, jednak w mojej opinii negatywnie wpływało na nasz rozwój językowy, gdyż jest to 
wiadome, że z Polakiem nie ma aż takiego nacisku – treści zadań i polecenia były nam tłumaczone na 
nasz ojczysty język, a większość lekcji przebiegała w luźnej, w stu procentach naszej polskiej 
atmosferze (w dwóch pierwszych spotkaniach towarzyszyła nam także trójka praktykantów z Ustki). 
Od trzeciej lekcji rozpoczęła się nasza przygoda z Rocío, która ma korzenie włosko-argentyńskie. 
Umówiliśmy się z nią tak, że będzie próbowała cały czas mówić do nas po hiszpańsku, a jeśli jej nie 
zrozumiemy poprosimy o przetłumaczenie na język angielski i przez parę pierwszych lekcji 
eksperyment szedł całkiem nieźle, jednak im bardziej słownictwo stawało się skomplikowane tym 
bardziej nabieraliśmy przekonania, że to jeszcze nie czas na płynne porozumiewanie się. Większość 
lekcji porozumiewamy się w języku angielskim, i choć trzeba trochę bardziej wytężyć umysł by 
zrozumieć ich treść myślę, że jest to o wiele lepsza nauka, a i atmosfera pomimo obcego języka wcale 
nie jest gorsza. Lektorzy przygotowywali nam kserówki, robiliśmy sporo notatek, które potem 
powtarzaliśmy w domu. Ciężko pracowaliśmy nad tym by wyciągnąć z tych lekcji jak najwięcej by 
ułatwić sobie życie w Hiszpanii, jednak pomimo to cały kurs też świetnie się bawiliśmy. 
 

  



Rozdział V 
Flamenco Show 

 

 
 
Dnia 11.10.2017 około godziny 20:00 spotkaliśmy się z pracownicą MEP na Zafiro Corner celem udania 
się na pokaz flamenco. Towarzyszyły nam trzy miłe dziewczyny z Włoch. Niedaleko naszego miejsca 
zbiórki czekał na nas autokar oraz bardzo otwarty, wyluzowany przewodnik, przedstawił się nam jako 
Jorge. 
Droga upłynęła na ciekawych pogawędkach, pan Jorge skutecznie przykładał się do tego, by nikomu z 
nas się nie nudziło, stale zagadywał i żartował. Podczas drogi mieliśmy dwa krótkie przystanki, których 
celem było „zgarnięcie” grupy z Indii oraz pewnego przemiłego, starszego Państwa z Australii potem 
udaliśmy się już niezwłocznie na miejsce show. Lokal był bardzo klimatyczny, wszędzie wisiały obrazy, 
zdjęcia tancerek, a w tle od wejścia czas umilało 
ciche, kojące brzmienie hiszpańskich gitar. 
Kelnerka pokazała nam miejsca z których 
możemy skorzystać na sali, następnie zebrała od 
nas zamówienia na napoje. Wszyscy 
zamówiliśmy sangríę. 
 
Na sam pokaz musieliśmy chwilę zaczekać, 
jednak było warto. Na mnie osobiście jako na 
tancerce zrobiło niesamowite wrażenie to, z jaką 
pasją i ogromem emocji na twarzy Ci ludzie 
wykonują proste w gruncie rzeczy ruchy. Po 
zakończonym show czekał już na nas Jorge 
celem oprowadzenia nas po miejscach, z których 
najlepiej prezentuje się nocna panorama miasta. 
Spacer robił wrażenie. Zmęczeni około godziny 
23:00 pożegnaliśmy się z Jorge i wsiedliśmy do 
autobusu, który odwiózł nas do centrum miasta, 
skąd wróciliśmy do domu. 

  



Rozdział VI 
Cykl “Granada in Depth” 

 
W pierwszym dniu cyklu „Discovernig Granada in Depth” zebraliśmy się o godzinie 16.00 przy Katedrze 
w Granadzie. Towarzyszyła nam grupa praktykantów z Rumuni i przewodnik Remus. Najpierw udaliśmy 
się na przystanek autobusowy, z którego pojechaliśmy do El Monasterio de la Cartuja, który był 
klasztorem mnichów. Na miejscu podziwialiśmy katedrę, jej architekturę, piękne, religijne dzieła sztuki. 
Architektura oraz utrzymanie klasztoru jest mieszaniną wielu stylów, lecz góruje w nim styl barokowy. 
Zwiedzanie zajęło nam niecałą godzinę. Po udanym zwiedzaniu wyruszyliśmy do ostatniego miejsca jaki 
obejmował ten cykl, czyli Klasztor św. Hieronima (Monasterio de San Jeronimo). Był on pierwszym 
klasztorem zbudowanym w Granadzie po zdobyciu miasta przez chrześcijan. Budowla łączy w sobie styl 
gotycki i renesansowy. Klasztor został założony przez Królów Katolickich w 1492 roku. W jego skład 
wchodzą: kościół, dwa krużganki oraz urokliwe ogrody z fontannami. Wokół rosną liczne drzewka 
pomarańczowe, z których są robione przepyszne ciasteczka. Po wszystkim udaliśmy się wszyscy do 
apartamentów.  

W drugim dniu zwiedzania, o godzinie 16:00 spotkaliśmy się 
niedaleko siedziby MEP Europrojects z naszymi ponownie z 
przewodnikiem Remusem i grupą praktykantów z Rumunii. 
Naszym celem było dotarcie i zwiedzenie Katedry 
Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia (Catedral de Santa 
María de la Encarnación) oraz kaplicy królewskiej (Capilla 
Real), która jest częścią katedry. Świątynię zaczęto budować 
w 1523, a zakończono w 1704 roku. Jest to budowla 

skonstruowana w stylu gotycko-renesansowym. Do katedry przylega słynna kaplica, gdzie mieszczą się 
groby Królów Katolickich (Izabela I Katolicka i Ferdynand II Katolicki), a także Filipa I Pięknego z dynastii 
Habsburgów oraz jego żony Joanny Szalonej. W samej katedrze znajduje się między innymi muzeum z 
kielichami, krzyżami procesyjnymi i relikwiarzami, znajduje się także korona i berło królowej Izabeli, 
miecz Ferdynanda oraz flagi wykorzystywane podczas podboju emiratu Grenady. Następnie poszliśmy 
w kierunku przystanku komunikacji turystycznej „Granada City Tour”. Na autobus czekaliśmy około 20 
minut, po czym wyruszyliśmy w podróż dookoła całego miasta. Mijaliśmy między innymi Monasterio de 
san Jeronimo, Alhambrę, Sacromonte oraz Albaicin. Gdy znajdowaliśmy się na wzgórzach Grenady 
podziwialiśmy krajobraz miasta na tle zachodzącego słońca. Cała wycieczka trwała około 2 godziny. 
Trzeciego dnia z cyklu „Discovernig Granada in Depth” zostaliśmy zabrani do Alhambry. Kiedy wszyscy 
się zjawili na miejsce zbiórki, ruszyliśmy na przystanek autobusu, który dowiózł nas pod mury 
Alhambry. Alhambra to warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, 
zbudowany w latach 1232–1273 i rozbudowywany do XIV wieku, była twierdzą mauretańskich kalifów. 
W 1984 roku wpisana została na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Nasza wycieczka 
przebiegała akurat w największym możliwym słońcu, które wdawało się każdemu we znaki. Zwiedzanie 
Alhambry rozpoczęliśmy przejściem przez piękne ogrody oraz Pałac Generalife wraz z imponującą 
fontanną. Następnie udaliśmy się w stronę Alcazaby – najstarszej części kompleksu, z jej wież 
podziwialiśmy wspaniałe widoki na całą Grenadę. Nie ominęliśmy również Pałacu Karola V, w którym 
każdy miał na czym zawiesić oko choćby przez moment. Później zostaliśmy zmuszeni do stania w 
kolejce do Pałacu Nasrydów przez niecałe 5 minut. Misterne zdobienia ścian zrobiły na nas ogromne 
wrażenie, tak samo jak Pałac Comares oraz Dziedziniec Lwów z fontanną, które są częścią kompleksu 
pałacowego. Wycieczka zajęła nam około 4 godziny, a po wszystkim udaliśmy się na autobus powrotny. 
Ostatniego dnia cyklu „Discovernig Granada in Depth” zebraliśmy się o godzinie 15.45 w tym samym 
miejscu (Cathedral Gate). Towarzyszyli nam ci sami przewodnicy co dzień wcześniej. Najpierw udaliśmy 
się na przystanek autobusowy, z którego pojechaliśmy do El Monasterio de la Cartuja, który był 
klasztorem mnichów. Na miejscu podziwialiśmy katedrę, jej architekturę, piękne, religijne dzieła sztuki. 
Architektura oraz utrzymanie klasztoru jest mieszaniną wielu stylów, lecz góruje w nim styl barokowy. 
Zwiedzanie zajęło nam niecałą godzinę. Po wszystkim wróciliśmy do domu, głodni i zmęczeni.  



Rozdział VII 
Wycieczka do Kordoby 

 

 
 
W jeden z pięknych, słonecznych weekendów, bardzo wcześnie rano wybraliśmy się w wyprawę do 
starożytnego miasta – Kordoby. Podróż była długa (ok. 3 godziny), jednak nikt nie narzekał, w 
autobusie śmialiśmy się, rozmawialiśmy lub po prostu odsypialiśmy konieczność bardzo wczesnego 
wstania. 
Naszym pierwszym przystankiem był 16-sto łukowy, zabytkowy most Puente Romano na rzece 
Gwadalkiwir, który stoi tam od dwudziestu wieków. Na rzece widać było pozostałości po młynach, 
które kiedyś odgrywały tu wielką rolę. Zza mostu widać wspaniałą panoramę starego miasta w 

Kordobie, jej złoty kolor. 
Później zwartą grupą 
zwiedzaliśmy 
charakterystyczne, obfite w 
kwiaty, urokliwe uliczki, nie 
pomijając przy tym kolejnych 
ważnych zabytków takich jak 
XIV- sto wieczna synagoga, 
czy Alkazar de los Reyes 
Cristianos z XIV wieku, łaźnie, 
ogrody, wystawne fontanny 
oraz rzymskie mozaiki. 
 
Zwiedzając Kordobę "na 
własną rękę" zdołaliśmy 
znaleźć centrum handlowe, 
które dla wielu było 

błogosławieństwem, ponieważ można było zjeść i napić się czegoś zimnego. 
O godzinie 17:00 zmęczeni, ale i bardzo szczęśliwi wsiedliśmy w autokar. Podróż do domu trwała 
trochę krócej, jednak zmęczeni większość drogi przespaliśmy. 

  



Rozdział VIII 
Wycieczka do Sewilli 

 

 
 
W ostatnim dniu pierwszego tygodnia w Hiszpanii wyruszyliśmy do Sewilli, czyli stolicy Andaluzji. 
Zbiórka przed budynkiem została ustalona na 8:00. Podróż trwała sporo, bo ponad 3 godziny. Autobus 
jechał częściowo autostradą do Sewilli, jednak kilkukrotnie zjechał z niej odwiedzając małe 
miejscowości. Miało to swe dobre strony, gdyż mogliśmy zobaczyć jak wyglądają typowe hiszpańskie 
miasteczka. Po przybyciu do Sewilli, naszym pierwszym celem była Plaza de España. Jest to ogromny 
plac w kształcie półkola z fontanną znajdującą się na samym środku. Kilkadziesiąt lat temu (1929) 
odbyła się tutaj wystawa krajów hiszpańskojęzycznych z całego świata. Plac to nie jedyne miejsce po 
wystawie. W okolicy znajduje się wiele budynków zarezerwowanych do organizowania ekshibicji 
różnych krajów Ameryki Południowej.  
Dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat tego 
obiektu i ruszyliśmy dalej, ponieważ czasu mieliśmy 
bardzo mało, a Sewilla jest ogromnym miastem. 
Kolejnym punktem turystycznym była Plaza de 
Toros de Sevilla czyli miejsce, w którym odbywa się 
słynna Corrida. Kolejnym punktem turystycznym 
była Złota Wieża (La Torre del Oro), o której krótko 
opowiedział nam nasz przewodnik. Ruszyliśmy dalej 
i po ponad 15minutach trafiliśmy do Katedry 
Najświętszej Marii Panny. Po wysłuchaniu krótkiej 
historii dotyczącej tego miejsca wyruszyliśmy w 
poszukiwaniu miejsca gdzie możnaby zjeść obiad. 
Jedni zatrzymali się w pobliskiej pizzerii, inni wyruszyli do pobliskich sklepików w poszukiwaniu 
napojów i jedzenia. Droga powrotna została tak zaplanowana, by przejść koło wielkiego punktu 
widokowego przez wielu zwanego grzybem – Espacio Metropol Parasol (Plaza Mayor). Tam zrobiliśmy 
kilka zdjęć i ostatecznie obraliśmy kierunek na Plaza de España. Dotarliśmy tam około godziny 17:30, a 
wyjazd mieliśmy zaplanowany na godzinę 18:00. Droga powrotna trwała około 3h, czyli w Grenadzie 
byliśmy około 21:00. 
  



Rozdział IX 
Wycieczka na Gibraltar 

 

 
 
Dnia 15.09.2017 o godzinie ósmej rano wyruszyliśmy w podróż, której celem był Gibraltar. Droga na 
miejsce zajęła nam kilka godzin tak więc podróż była okazją do odespania konieczności wczesnego 
wstania. 
Jak w większości naszych wypraw, tak i tym razem towarzyszyli nam pracownicy organizacji 
pośredniczącej, oraz grupa praktykantów z Rumunii. 

Autobus wysadził nas przy granicy, wszyscy 
przygotowaliśmy dowody osobiste po czym bez 
zbędnych komplikacji ją przekroczyliśmy i 
rozpoczęliśmy zwiedzanie, a do wyboru mieliśmy 
dwie opcje – zwiedzanie na własną rękę lub udanie 
się wraz z pracownikami MEP na spacer w górę 
skały gibraltarskiej. Wybraliśmy opcję nr dwa. 
Droga pod górę zajęła około godzinki, i była dość 
męcząca. Mnóstwo schodów po drodze pozwalało 
przy okazji na zrobienie solidnego treningu nóg, 
jednak było warto się zmęczyć, gdyż widoki z góry 
zapierały dech w piersiach.  
Oczywiście nasza wędrówka na górę nie obyła się 
bez towarzystwa wyjątkowo złośliwych makaków 
Gibraltarskich, które są niepodważalną wizytówką 
tego miejsca, a mijając się z nami "złowiły" sobie 
lunch w postaci chipsów jednej z pracownic MEP. 
Czas minął bardzo szybko, ani się nie obejrzeliśmy 
a musieliśmy już udać się na powrót w miejsce 
zbiórki, gdzie czekał na nas autobus. Zmęczeni 
wczołgaliśmy się zajmując swoje miejsca, już czując 
nadchodzące zakwasy, a całą drogę powrotną 
wszyscy grzecznie przespaliśmy.  



Rozdział X 
Wycieczka do Salobreñi 

 

Punktualnie o godzinie 9:00 przy Zafiro Corner czekał na nas bus. Droga do celu podróży zajęła nam 
około godziny, a czas ten upłynął bardzo przyjemnie. Towarzyszyły nam dwie inne grupy praktykantów 
oraz trzy bardzo miłe pracownice organizacji pośredniczącej. 
Po dotarciu na miejsce 
postanowiliśmy jednogłośnie, 
że wybierzemy się zwiedzić 
Castillo Arabe, droga pod górę 
nieco nas wykończyła dlatego 
zaraz po zakończeniu 
zwiedzania autobusem 
udaliśmy się wspólnie na plażę, 
gdzie mieliśmy parę godzin 
wolnego czasu by odpocząć. 
Chwilę przed czasem zbiórki 
wspólnie z drugą grupą z Polski 
wybraliśmy się na kebab, po 
męczącym dniu z przyjemnością 
wsiedliśmy z powrotem do busa 
i wróciliśmy do domu. 
 
  



Rozdział XI 
Czas wolny 

 

 
 
Dwa i pół miesiąca spędzone w Grenadzie były bardzo pracowite. Dni powszednie wypełniały nam 
obowiązki takie jak nasz staż, kurs języka hiszpańskiego, spotkania w MEP, a weekendy liczne atrakcje 
turystyczne. jakie dla nas zaplanowano. Jednak mimo to usilnie staraliśmy się wygospodarować parę 
chwil by nacieszyć się urokami Andaluzji. 
Kiedy już się udawało, zazwyczaj czas wolny upływał na uprawianiu sportu. Trzeba przyznać, że 
infrastruktura do tego jest znakomita. Mnogość parków czy szlaków wzdłuż rzek dostarczą każdemu 
okazji np. do biegania. Dla mnie wymagających były spacery po mieście i zakupy, często też 
zwiedzaliśmy różne zakątki na własną rękę smakując hiszpańskich tradycji takich jak na przykład tapas, 
z czego właśnie słynie Granada. 
W weekendy zdarzało się nam organizować integracyjne spotkania, celem lepszego poznania naszych 
współlokatorów z Włoch. 
Mimo tego, że czas spędzony w Hiszpanii był bardzo pracowity zdążyliśmy też odpocząć i nacieszyć się 
urokami tego kraju. Z pewnością duża w tym zasługa ładnej pogody, słońca i stosunkowo wysokich 
temperatur. 
 
  



Rozdział XII 
Powrót do Polski 

 

 
 
Dnia 11.11.2017 roku, zostaliśmy zabrani spod Zafiro Corner o godzinie 9:00, żeby udać się na lotnisko 
w celu powrotu do domu. Lot był przewidziany na godzinę 15:45, więc z tego powodu dostaliśmy 
wolny czas w Maladze do godziny 13:00. Później autobus zabrał nas już prosto na lotnisko, gdzie bez 
żadnych problemów odbyliśmy odprawę. Na sam lot przyszło nam czekać tylko półtorej godziny. Lot do 
Monachium trwał prawie trzy godziny, wylądowaliśmy już po zmroku i na następny lot przyszło nam 
czekać trochę ponad trzy godziny. Sam lot do Krakowa trwał trochę ponad godzinę i obył się on bez 
problemów. Pod lotniskiem już czekał na nas samochód do domu, a gdy dojechaliśmy do Bytomia 
wszyscy się rozstaliśmy. 
 
  



Rozdział XIII 
Zdobyte certyfikaty 

 
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim) 



Certyfikat of firmy goszczącej                Certyfikat of firmy pośredniczącej 

 
 
Certyfikat wydany przez ZSTIO                 Certyfikat ukończenia kursu językowego  



Rozdział XIV 
Opinie uczestników 

 

Monika Jędrysiak 
Cała nasza trójka miała przyjemność pracować w firmie Informatíca Reparnet prowadzonej przez 
przemiłego gościa o imieniu Angél.  
Do naszych podstawowych zadań każdego dnia należało między innymi: 
- instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych (MacOS, Linux, Windows), 
- instalacja oprogramowania (w języku hiszpańskim), 
- diagnostyka i naprawa sprzętu, 
- wymiana podzespołów, 
- usuwanie takich problemów jak np. wirusy, 
- tworzenie kopii zapasowych i zabezpieczanie danych użytkowników, 
- naprawa laptopów i urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). 
Pomimo tego, że wiele z powierzanych mi zadań było dla mnie zupełnie nowych, myślę, że dzięki 
przychylności i wysokim kompetencjom szefa finalnie poradziłam sobie z nimi bardzo dobrze. 
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przez te dziesięć tygodni naprawdę wiele się nauczyłam i 
rozwinęłam moje umiejętności zawodowe. Firmę w której odbywałam staż polecam szczególnie 
uczestnikom, których mocną stroną jest tematyka serwisowania sprzętu, ale i tym którzy chcieli by 
swoją wiedzę w tym zakresie poszerzyć. Informatíca Reparnet to doskonałe miejsce na rozwinięcie się 
zawodowo i podszkolenie nabytych wcześniej umiejętności 

Mój drugi już pobyt w Hiszpanii tak jak poprzednio sporo zmienił 🙂 Pomimo paru zgrzytów między 
naszą trójką, ostatecznie zostawił po sobie w miarę przyjemne wspomnienia. Niezapomniane na pewno 
pozostaną piękne miejsca, które mieliśmy okazję zwiedzić i świetni ludzie, których przez te 10 tygodni 
mogliśmy poznać 
 
Michał Skiba 
Projekt uważam za jedno z największych doświadczeń jakie nabrałem podczas mojego życia. Główną 
nową umiejętnością był aspekt samodzielności, gdzie bez pomocy osób najbliższych nauczyłem się 
życia, a to z pewnością przyda mi później podczas mieszkania samemu. Drugą również istotną rzeczą 
była poprawa języka angielskiego oraz nauczenie się w sposób podstawowy nowego języka - 
hiszpańskiego. Dzięki temu mogłem odkryć nową kulturę i poznać nowe osoby w Granadzie. Kolejną 
ważna rzeczą stała się praktyka. Dzięki niej poznałem się lepiej na pracy serwisanta, a przez wiedzę 
mojego szefa Angela nauczyłem się pokory oraz rozwiązań problemów ze strony informatyki. Ostatnią 
rzeczą jaką również chciałbym dodać, były wszelakie wyjazdy i wycieczki np. Gibraltar, Sewilla. Sprawiły 
one że odkryłem wiele interesujących miejsc. które warto zwiedzić. Podsumowując, projekt polecam 
wszystkim zainteresowanym. 
 
Piotr Miela 
Projekt był moją pierwszą okazją w życiu, dzięki której mogłem wybrać się za granicę i to dosyć daleko. 
Zazwyczaj nie wyjeżdżałem, tym bardziej tak daleko, bo aż ponad 2500 kilometrów od domu. Jestem 
raczej osobą, która więcej słucha niż mówi i wyjazd był sprawdzianem moich umiejętności. Pozwoliło mi 
się to sprawdzić w samodzielnym życiu na obcym terenie, gdzie największą barierą był język. 
Wielokrotnie język angielski uratował mnie od problemów, więc nauka nie poszła w las. Także moje 
słuchanie zaowocowało "liźnięciem" języka hiszpańskiego i możliwością rozumienia powoli obcych ludzi 
na ulicy jak i szefa w pracy. Zdarzały się sytuacje kiedy, mimo prób porozumiewania się językiem 
hiszpańskim i angielskim nie mogłem dojść do porozumienia. Jednak nie były to na tyle ważne sprawy, 
by komplikowały mi pobyt w Hiszpanii. Sam projekt pokazał mi, że mogę bez większych przeszkód 
egzystować poza granicami Polski. Nauczyłem się, że częściej lepiej iść na ugodę niż stawiać na swoje, 
także wersja demo dorosłego życia przeszła swój egzamin. Wiele rzeczy mogłem lepiej wykonać, czy do 
wielu rzeczy mogłem się bardzie przyłożyć. Jednak dzięki temu wyciągnąłem wnioski i teraz jestem 



pewniejszy co do swoich decyzji. Takie projekty, mogą pomóc się odnaleźć osobom, można powiedzieć, 
nieśmiałym jak ja, które nie wiedzą czy mimo posiadanego doświadczenia dadzą radę. Było to swojego 
rodzaju dla mnie rzucenie na głęboką wodę i zrobiłem to sam, w pełni świadomy i mimo częstych 
wahań nie żałuję, że mogłem brać udział w projekcie. Poznałem dzięki temu wielu fajnych ludzi, 
poznałem także osoby, które dotychczas uważałem, że dobrze znam. Myślę, że jest to w swoim rodzaju 
kamień milowy w moim życiu, który na pewno kiedyś zaowocuje. Samo poznanie kultury innego kraju, 
było dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ bardzo się tym interesuję. Mimo, że dla jednych 10 tygodni to 
może być dużo, dla innych mało. Dla mnie był to wystarczający czas, by zaspokoić swoją ciekawość, 
spróbować czegoś nowego i sprawdzić swoje możliwości. 
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