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Rozdział I 
Podróż do Grenady (Damian Wadowski) 

 

 
 
Zagrzaliśmy już miejsce w ciepłej Hiszpanii. Podekscytowani pobytem w tym ciepłym, pięknym mieście 
jakim jest Grenada, postanowiliśmy podzielić się z Wami relacją z przyjazdu tutaj. A więc, 
startowaliśmy w niedzielę 02.09.2018, ok. godziny 15:00, spotkaliśmy się wszyscy na parkingu przed 
lotniskiem w Pyrzowicach. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, i czas było pożegnać bliskie osoby, których 
przy nas wtedy nie brakowało. Odprawa przebiegła sprawnie i bez żadnych dodatkowych podejrzanych 
kontroli, haha. Ani się nie obejrzeliśmy a już zasiadaliśmy w fotelach pasażerskich samolotu linii 
lotniczych WizzAir. Lot dość przyjemny i bezstresowy. Po 4 godzinach bujania w obłokach, czas było w 
końcu zejść na ziemię. Miało to miejsce w pięknej Maladze, której na ten czas nie zwiedziliśmy za dużo, 
ponieważ czas nieubłaganie nam uciekał a w Granadzie czekała już na nas osoba odpowiedzialna za 
nasz odbiór. A więc do dzieła! Wypożyczyliśmy samochód, i ruszyliśmy w drogę. Pierwsze gorące 
godziny w Hiszpanii przyprawiały nas o zachwyt! Dotarliśmy w pierwsze wyznaczone miejsce, gdzie 
czekała na nas Martyna, koordynatorka europejskich projektów. Mimo że było bardzo późno, bo około 
północy, ona nie przestawała zarażać nas pozytywnym nastawieniem. Razem z nią podjechaliśmy pod 
miejsce, w którym mieliśmy mieszkać kolejne 10 tygodni. Wszystkie potrzebne instrukcje oraz zasady 
otrzymaliśmy po wejściu do pięknej i nowo wyremontowanej rezydencji organizacji M.E.P. Poziom jaki 
panował w tym miejscu, zaskoczył chyba wszystkich. Byliśmy pierwszymi osobami, które tu zamieszkały 
od czasu remontu. Wszystko nowe i pięknie zaaranżowane. Byliśmy zachwyceni, oczywiście nie 
przespaliśmy pierwszej nocy! Całą podróż uważam za udaną, przyjemną i pełną wrażeń. Tyle z samej 
podróży do Grenady! 
 
  



Rozdział II 
Zakwaterowanie (Damian Wadowski) 

 
Czas wspomnieć w kliku zdaniach o naszym zakwaterowaniu! Po przybyciu na miejsce zastanawialiśmy 
się, czy może być lepiej? Ciężko było znaleźć odpowiedź na to pytanie. Rezydencja w której 
mieszkaliśmy znajdowała się na ulicy Pintor López Mezquita 2. Miejsce bardzo strategiczne, ponieważ 
stamtąd mieliśmy blisko do wszystkiego. Różnego typu restauracje, bary, kluby, bankomaty. Niedaleko 
też mieliśmy do samej siedziby M.E.P. Blisko również do wszelakich punktów komunikacji, takich jak 
przystanki autobusowe lub metro. Rezydencja sama w sobie była ogromna, miała 2 piętra oraz 
kilkanaście pokoi oraz łazienek. Była w stanie pomieścić spokojnie 50 osób jednocześnie. Na pierwszym 
piętrze znajdował się salon, kuchnie oraz strefa mieszkalna. Wchodząc przez wielkie drzwi do tego 
cudownego miejsca, mogliśmy oglądać ogromne logo naszej organizacji, następnie przechodząc przez 
kolejne drzwi, naszym oczom ukazywał się ww. salon z wielkim stołem, przy którym mogło zasiąść 
kilkadziesiąt osób. Salon posiadał również system nagłośnienia wbudowany w sufit, co poprawiało 
jakość słuchanej muzyki podczas dziennych zajęć. Strefa chilloutu znajdująca się w salonie posiadała 
dwie bardzo wygodne sofy, parę lampek nocnych, i ogromny telewizor. Kuchnia znajdowała od razu 
przy salonie, dzięki czemu jak ktoś zgłodniał podczas seansu, nie musiał daleko iść i tracić wielu 
momentów z filmu. A w kuchni? Pełen wypas! Ogromna podwójna lodówka, piekarniki, zmywarki, 

blendery, ekspresy do kaw, mikrofalówki. 
Wydaje mi się, że taki osprzęt 
zadowoliłby samego Gordona Ramsaya! 
Kuchnia była podzielona na część A i B. 
Poszczególne grupy przypisane były do 
różnych części. Natomiast często 
zdarzało się tak, że nasza trójka miała 
całą jedną część dla siebie. Także było 
cudownie! Z salonu mogliśmy przejść od 
razu na strefę mieszkalną. Strefa 
mieszkalna posiadała długi piękny 
korytarz, na którym wisiało wiele 
obrazów w stylu nowoczesnym. Nawet 
drzwi każdego pokoju nie były zwykłym 
banałem. Każde oklejone pięknym 

malowaniem, dodawało klimatu temu miejscu. Dolna strefa mieściła w sobie 2 łazienki ogólne, 6 pokoi 
kilkuosobowych, niektóre posiadały u siebie prywatne łazienki. My też korzystaliśmy z komfortu 
własnej łazienki i była ona największa ze wszystkich! Dodatkowo każde pomieszczenie wyposażone 
było w co najmniej jeden zestaw klimatyzacji. A co na drugim piętrze tego obiektu? Większość 
pomieszczeń na górnej strefie mieszkalnej, to pokoje kilkuosobowe. Piętrowe łóżka, prywatne szafki 
oraz półki. Jedno z pomieszczeń zdaje się jednak miało inne zastosowanie i uczęszczali tam wszyscy 
lokatorzy z obu pięter. Zgadujecie jakie? Tak, to pralnia! Ponieważ każdy dbał o to żeby chodzić czysto i 
schludnie ubranym, pralnia była wiecznie używana. Dwie pralki oraz dwie suszarki automatyczne z 
pewnością robiły robotę! Z wyposażenia pralni mieliśmy jeszcze żelazka, deski do prasowania oraz 
klasyczne suszareczki na pranie. Od czasu do czasu gościliśmy w naszych tymczasowych włościach, 
pracowników organizacji M.E.P. w momencie gdy trzeba było dokonać drobnych napraw lub rozwiązać 
jakiś napotkany problem. Zdarzało się, że wpadali po prostu na herbatkę, posiedzieć i pogadać z nami 
:D. Jednym z wielkich plusów jest to że cała rezydencja posiada czujniki ruchu, dzięki czemu nikomu nie 
zdarzyło się zapomnieć wyłączyć światła. Posiada również bardzo dobrej jakości sieć bezprzewodową, a 
więc nie było problemu żeby pozostawać w kontakcie z Polską lub żeby przesyłać różne niezbędne 
informacje związane z samym projektem. Podsumowując, nie spotkałem się z żadnymi negatywnymi 
opiniami związanymi z zakwaterowaniem, więc z czystym sumieniem mogę wystawić ocenę temu 
miejscu 10/10!  



Rozdział III 
Jedzenie w Hiszpanii (Damian Wadowski) 

 

 
 
Oprócz spania w wygodniej rezydencji człowiek też musi coś jeść. No i właśnie ja o tym! Podczas naszej 
mobilności odbyliśmy wiele podróży kulinarnych. Najczęściej jednak wybieraną przez nas opcją 
zaspokojenia głodu, był najpopularniejszy w tych rejonach, tapas. Dostaliśmy wiele rekomendacji od 
osób, które te podróże już odbyły i natrafiliśmy na bar który skradł nasze serca. El Tapeo Del Pillin, bo 
tak nazywa się ta miejscówka, w swojej ofercie posiadała gigantyczny wachlarz tapasów, oraz w 
gigantycznych porcjach podawany. Hiszpanie uwielbiają jedzenie i to w stu procentach odzwierciedla 
pasje z jaką podchodzą przy przygotowywaniu cudownych dań. Podczas rozkoszowania się lokalną 
kuchnią mieliśmy także okazje spróbować lokalnych trunków co też zwalało z nóg haha! Oczywiście 
mówię to pod kątem smaku! Będąc w tym wspaniałym kraju nie mogliśmy sobie odmówić 
spróbowania takich kulinarnych specjałów jak Paella, 
Fideua, Gazpacho, Tortilla de patatas, Crema Catalana, 
Turrón, Churros i tak jeszcze długo wymieniać. 
Meksykańska, Włoska oraz Turecka kuchnia też miała 
swoje 5 minut w naszym życiu! Mówię tu o Burrito, 
Pizzy oraz oczywiście Kebabie! Posiadaliśmy też 
możliwość zamawiania cateringu, ale postanowiliśmy 
że sami odkryjemy to co najlepsze i nie żałujemy! 
Dlatego że na same doznania kulinarne nie składa się 
tylko dobre jedzenie. Dzięki temu że wybraliśmy taką opcję, mogliśmy zwiedzić ogromną ilość miejsc, 
restauracji, barów i cieszyć się również klimatem panującym w tamtych miejscach. W porannych 
porach staraliśmy się jeść niebanalne śniadania. Mimo że do swojej dyspozycji mieliśmy tostery, to 
chleb tostowy trafiał tam stosunkowo rzadko. Najczęściej służyły nam do podpiekania bagietek i do 
zrobienia sobie klasycznego hiszpańskiego śniadania, czyli Bocadillos. Na takie bocadillos trafiały 
przeróżne składniki, od sosów pomidorowych, po różnego typu sery i mięsa. Zdarzało nam się też 
zamawiać dość nietypowych rozmiarów dania takie jak pizza, która mierzyła ponad metr! A to wszystko 
jak zawsze blisko domu i nie musieliśmy szukać długo. Wiele z tych rzeczy, każdy z nas bardzo dobrze 
zapamięta i bogaci w nowe doświadczenia kulinarne mamy co przywozić do Polski.   



Rozdział IV 
Praktyki 

 
Michał Wróbel 
Wraz z Patrykiem Tórz pracowaliśmy w serwisie komputerowym PC-EXPRESS. Serwis ten znajdował się 
około 900 metrów od naszego apartamentu. Pracowaliśmy w godzinach 10-14 oraz 17-21. Serwis 
zajmował się naprawą urządzeń komputerowych oraz peryferyjnych, lecz nie tylko, gdyż jeszcze 
zajmował się tworzeniem stron internetowych. Miejsce naszego stażu było dla nas perfekcyjne, 
codziennie nowe zadania, w które obydwoje w pełni się angażowaliśmy oraz szef, który był dla nas jak 
dobry znajomy, w dodatku mówił w języku angielskim co znacznie ułatwiło nam komunikację. Nasz 
mentor nie pokazywał nam nigdy gdzie jest błąd i sami musieliśmy szukać rozwiązań, co bardzo nas 
rozwijało, w skrajnych przypadkach oczywiście pomagał nam i tłumaczył rozwiązanie danego 
problemu. Jestem pewien, że Patryk potwierdziłby moje słowa, iż staż ten dał nam bardzo, bardzo dużo. 
Staż ten bardzo mnie rozwinął, nie tylko jeżeli chodzi o moją wiedzę, także moje zdolności 
międzyludzkie przeszły na wyższy poziom. Połączenie dobrej zabawy i wymagających zadań było 
niesamowite. W serwisie czuliśmy się jakbyśmy pracowali tam już kilka lat i było to po prostu 
niesamowite jak dobre relacje utworzyliśmy z naszym szefem. 
 
Patryk Tórz 
Razem z Michałem Wróblem odbywałem praktyki w PC-Express, które znajduje się w Granadzie przy 
ulicy Calle Martínez Campos, 22. Firma zajmuje się serwisem komputerowym ale i nie tylko, webmaking 
oraz naprawa urządzeń mobilnych. Praktyki pomogły mi zdobyć doświadczenie, jak i dopełnić moją 
wiedzę z zawodzie. Nasza praca polegała na samodzielnemu sprawdzeniu usterki lub z pomocą 
naszego pracodawcy naprawić problem. Nasz szef chciał nam pokazać żeby do usterek dochodzić 
samemu, a nie żeby było podane na tacy, w skrajnych przypadkach pomagał nam dojść do usterki. 
Nasze najczęstsze prace to wymiana matrycy w laptopie, instalacja systemu operacyjnego, wymiana 
baterii biosu, wymiana podzespołu komputerowego, czyszczenie podzespołów czy zgrywanie danych z 
niestabilnych dysków danych. Nasza praca zaczynała się w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od 17:00 
do 21:00 w dniach od poniedziałku do piątku. Sklep w którym pracowaliśmy był oddalony jakiś 900 
metrów od naszego apartamentu, więc 10 minut wolnym tempem na spokojnie dało się przebyć tą 
trasę . Stanowiska które mieliśmy były dobrze oświetlone mieliśmy zestaw narzędzi którymi mogliśmy 
wykonywać zadania. Szef z którym mieliśmy przyjemność pracować był bardzo sympatyczny oraz mówił 
w języku angielskim co bardzo ułatwiało sprawa z komunikacją, pierwszy raz trafiłem na tak 
sympatycznego pracodawcę, mieliśmy wspólne tematy, nigdy w pracy się nie nudziliśmy nawet zabrał 
nas do miasta i pokazywał różne ciekawe miejsca. Mieliśmy bardzo dobry kontakt z szefem. Polecam 
każdemu, co ma szanse na wyjazd na praktyki ponieważ to jest naprawdę coś co warto przeżyć oraz 
doświadczenie które można nałapać. 
 
Damian Wadowski 
Pracowałem w firmie StudioSur Producciones której siedziba znajduje się na ulicy Rey Abu Said 13. Rola 
jaką miałem pełnić w tej firmie nie do końca była mi znana, ponieważ nie miałem pojęcia jakie zadania 
dla mnie zostały przewidziane. Wszystko poznawałem stopniowo. Pierwsze zadania porządkowe, 
pierwsza organizacja sprzętu, aż tu ani się nie obejrzałem, a zostałem 300 km od Grenady sam z 
kamerą w ręku! Obdarzyli dużym zaufaniem mnie oraz moje umiejętności operatorskie. Wiedząc, że 
osobiście interesowałem się produkcją filmów, zaczęli zabierać mnie na przeróżne wyjazdy. Najczęściej 
za zadanie miałem dotrzeć na wyznaczone miejsce, nagrać wiele ujęć i potem w studiu poddać je 
obróbce. Powiedziane bardzo ogólnie ktoś by pomyślał. To prawda ponieważ treści z każdego wyjazdu 
starczyłoby na każdy osobny artykuł o tym! Poznałem wiele ciekawych miejsc i nie tylko! Do swojej 
dyspozycji miałem różnego rodzaju aparaty, mikrofony, interfejsy, kamery, statywy oraz wiele, wiele 
więcej! Poziom zaopatrzenia sprzętowego firmy stał bardzo wysoko. Nie było mowy o wolnych 
komputerach czy zacinających się kamerach. Miałem okazje pracować z grupą wspaniałych 



profesjonalistów, którzy nauczyli mnie nie tylko jak być odpowiedzialnym podczas podejmowania nie 
najłatwiejszych decyzji ale i jak operować bardzo profesjonalnym sprzętem. Wyjeżdżałem czasem 
nawet na 3 dni! Spaliśmy w hotelach i przemierzaliśmy słoneczną Hiszpanię w poszukiwaniu cudownych 
widoków oraz ujęć filmowych. Na terenach górzystych mogliśmy spodziewać się niespodzianek 
atmosferycznych. Ale ani deszcz ani wiatr ani nawet niska temperatura nie przeszkodziła nam w 
osiągnięciu powziętego celu! Jestem bardzo zadowolony z praktyk jakie odbyłem. Wiele zawdzięczam 
naszemu kierownikowi praktyk, organizacji MEP jak i Szefowi firmy StudioSur Producciones. 
Przekonałem się, że nie warto wątpić w swoje cele, i dążyć do wykonywania takiej pracy, która da nam 
swoistą satysfakcje! 

 
 



  



Rozdział V 
Zajęcia z hiszpańskiego (Damian Wadowski) 

 

 
 
Żaden człowiek nie przetrwałby bez picia, jedzenia lub normalnego funkcjonowania 10 tygodni. My nie 
byliśmy inni, a więc żeby gdzieś dobrze zjeść albo załatwić podstawowe potrzeby musieliśmy się 
poruszać po ulicach Grenady. Język polski za dużo by nam nie dał. Więc musieliśmy odbyć skrócony 
kurs języka hiszpańskiego! Lekcje owego języka organizowała nam firma, która realizowała nasz projekt 
za granicą. W siedzibie firmy były specjalne klasy do tego przeznaczone. Dostaliśmy możliwość 30 
godzin nauki tego języka. Większość kursu była prowadzona w języku angielskim, choć  w ostatnie parę 
godzin mieliśmy przyjemność uczyć się w języku polskim. Lekcje odbywały się średnio raz lub dwa razy 
w tygodniu po 2 godziny. W bardzo miłej atmosferze uczyliśmy się stopniowo posługiwania językiem 
hiszpańskim. Początki bywają trudniejsze: alfabet, liczby lub słówka, było tego dość sporo. Ale 

nauczyciele mieli do nas 
cierpliwość. Masa 
ciekawych dialogów, 
zabaw czy wspólnego 
śpiewania piosenek po 
hiszpańsku na pewno 
pozostawiły z tego okresu 
miłe wspomnienia! 
Poznaliśmy wiele 
ciekawych zwrotów, 
które mogliśmy użyć w 
życiu codziennym i co na 
pewno ułatwiało bardzo 

funkcjonowanie. Po odbyciu 30 godzin kursu, mogliśmy z szczerym uśmiechem na twarzy odebrać 
certyfikaty! Chcąc wyrazić nasze zadowolenie z efektywności całego projektu, postanowiliśmy udzielić 
małego wywiadu po angielsku, co na pewno też w jakiś sposób pomogło nam się rozwinąć. 
 
 

  



Rozdział VI 
Flamenco Show (Michał Wróbel) 

 

 
 
Dnia 8.11.2018 udaliśmy się na tzw. Flamenco Show. Każdy z nas wcześniej oczywiście troszkę o tym 
słyszał, ale nikt nie wiedział z czym się to dokładnie je. Spotkaliśmy się o godzinie 20:00 pod naszym 
apartamentem. Wraz z osobą z M.E.P.u udaliśmy się pod Hotel Granada, skąd mieliśmy 
zarezerwowanego busa. Około 20:30 jechaliśmy już w ciepłym busie gdyż niestety pogoda nam w ten 
dzień nie sprzyjała. Pokaz odbył się w dzielnicy Albaicin. Trwał około godziny, a każdy z nas po nim 
wyszedł z uśmiechem na twarzy. Niesamowite było to, co grajkowie robili z gitarami oraz jak tancerze 

szaleli na parkiecie. To trzeba 
zobaczyć. Po pokazie nie 
wracaliśmy od razu do naszego 
miejsca zamieszkania tylko 
korzystając z okazji oraz z tego, 
że były to nasze ostatnie dni w 
Granadzie, postanowiliśmy udać 
się na punkt widokowy oraz 
pożegnać się z miastem. 
Granada widziana z Albaicin w 
nocy to coś pięknego, 
wszystkich nas dosłownie 
zatkało. Światła tętniące życiem 
z każdego cala tego miasta, to 
było coś pięknego. Pan 
przewodnik poopowiadał nam o 
Albaicin i o różnych ciekawym 
miejscach, które istnieją w tej 

dzielnicy, np. znak Coca-Coli, który mógł być tam dopasowany do architektury tego miejsca. Około 
godziny 23:00 wróciliśmy szczęśliwi do naszego apartamentu aby dalej móc się pakować oraz 
przygotować na spotkanie pożegnalne, które odbyło się dnia następnego.  



Rozdział VII 
Cykl “Granada in Depth” (Michał Wróbel) 

 

 
 
Tygodniowy program „Discovering Granada in Depth”. Był to cykl wycieczek po najciekawszych 
zakątkach Grenady. 
W pierwszy dzień tour’u po Grenadzie, przyszła pora na zwiedzanie jednego z najbardziej 
charakterystycznych miejsc w mieście. Catedral de Granada, której pełna nazwa to „Catedral de Santa 
Maria de la Encarnación”, która była naszym celem. Cały budynek swoimi rozmiarami, oraz wyglądem z 
zewnątrz bardzo nam zaimponował, lecz to co zobaczyliśmy w środku zwaliło nas z nóg. Po wejściu do 
środka dostaliśmy audio przewodniki. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi tego, że cała katedra 
była tworzona przez wielu znakomitych architektów przed wiele lat. W katedrze znajdowało się wiele 
różnych ołtarzy na bocznych ścianach które zasługiwały na pochwałę za dbałość o detale oraz za same 
wykonaniem. Mieliśmy też okazję zobaczyć takie rzeczy jak muzeum z kielichami, krzyżami 
procesyjnymi i relikwiarzami, korona i berło królowej Izabeli, oraz flagi, które były wykorzystywane 
podczas podboju emiratu Grenady. Po zwiedzeniu całej katedry, co zajęło nam około godziny, 
przeszliśmy na Capilla Real (Kaplica Królewska), która przylega do głównej części budynku. Sama 
kaplica nie była już tak obszerna. Główną atrakcją były tam groby królów katolickich – Izabelli i 
Ferdynanda oraz ich córki i męża Filipa Pięknego z Dynastii Habsburgów. Grób ten bardzo nam 
zaimponował. W kaplicy znajdowała się jeszcze kolejna porcja niesamowitych obrazów oraz piękny 
ołtarz. Po wyjściu dowiedzieliśmy się, że to już wszystko co było zaplanowane na ten dzień. Dzień, 
który na pewno dużej ilości z nas pozostanie na długo w pamięci. 
Celem kolejnego dnia, był park nauk, Parque de las Ciencias. Tym razem żadne autobusy nie były 
potrzebne, ponieważ Parque de las Ciencias znajdował się około dwudziestu minut drogi od naszego 
miejsca zamieszkania. Już na start przywitał nas siedzący na ławce Albert Einstein. Zaraz po wejściu 
zostaliśmy poinformowani, że obiekt dzieli się na dwie części. Pierwszą starszą, w której się 
znajdowaliśmy, oraz nowszą, do której żeby dojść musieliśmy wyjść na zewnątrz. Już w pierwszej części 
znaleźliśmy wiele ciekawych sal, o wielu ciekawych tematykach. W każdej z sal były przygotowane 
urządzenia których można było użyć bo zobaczyć efekty różnych eksperymentów. Byliśmy także na 
pokazie nieba nad Granadą oraz to jak się zmieniało przez wieki. Po wyjściu na zewnątrz uderzył nas 
ogrom całego parku. W oczy pierwsza rzucała się wieża widokowa, z której był widok na całą Grenadę, 
oraz na Sierra Nevada. Poza rozmaitymi salami z technologicznymi nowinkami na terenie parku 



znajdował się również labirynt, piaskownica z prostymi koparkami, plac z różnymi rami logicznymi, 
fontanna, w której można było zobaczyć tęczę oraz wiele innych ciekawych rzeczy, których nie sposób 
wypisać. Czasu niestety nie starczyło nam na zwiedzenie wszystkiego, co oferował Parque de las 
Ciencias i większość z nas wychodziło z niedosytem, lecz wszyscy byliśmy bardzo zadowolenie z tego, 
co udało nam się zobaczyć. 
 

 
 
Na ostatni dzień programu „Discovering Granada in Depth” większość z nas czekała od samego 
początku. Tego dnia ruszyliśmy na „podbój” Alhambry. Alhambra jest to cytadela połączona z 
kompleksem pałacowym zbudowanym w XII w. rozbudowywanym do XIV w. przez Arabów. Obiekt ten 
był ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Spotkaliśmy się pod bramą katedry, skąd 
wyruszyliśmy na przystanek autobusowy. Bus, który miał nas zawieźć na miejsce był dosyć mały i 
panował w nim wielki tłok. Gdy przybyliśmy już na miejsce, ruszyliśmy w kierunku wejścia. Każdy z nas 
dostał mapy oraz karty do wejścia do środka. Zwiedzanie zaczęliśmy od odwiedzenia pięknych 
ogrodów. Na pierwszy rzut oka zobaczyliśmy kolorowe kwiaty,  mieliśmy wolną rękę co do zwiedzania 
więc większość z nas przeznaczyła ten czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć oraz na podziwianie 
tamtejszej architektury. Warto zaznaczyć, że z Alhambry widać praktycznie całą Granadę oraz to co ją 
otacza, czyli niesamowite pasma górskie np. Sierra Nevada. Około godziny 17:00 mieliśmy bilety 
wejściowe na „Palacios Nazzaries”. Było tam wiele fontann oraz kolorowych posadzek. Wszystko 
pięknie skomponowane oraz dopasowane. Co najważniejsze, jest to jeden ze skrajnych punktów 
zamku co oznacza niesamowite widoki na samo miasto bez żadnych przeszkód. Ilość zdjęć z tego 
miejsca mogliśmy liczyć w setkach. Pomieszczenia, w których miesza się kultura arabska oraz 
europejska. W pałacu tym spędziliśmy około półtorej godziny po czym powoli zaczęliśmy kierować się 
w stronę wyjścia. Każdy z nas żałował jednak, że nie mieliśmy odrobiny więcej czasu na dokładniejsze 
zapoznanie się z tym miejscem. Po wyjściu z kompleksu zamkowego czekaliśmy na nasz ulubiony 
malutki autobus aby wrócić do naszego apartamentu. Pogoda niestety w ten dzień nam nie 
dopisywała, co dało nam się we znaki nie tylko mokrymi ubraniami ale i gorszym humorem, mimo tego 
jakoś po zwiedzaniu tego niesamowitego miejsca, każdy z nas się uśmiechał. W naszym apartamencie 
byliśmy około godziny 20:00. Jestem bardzo wdzięczny za ten program, gdyż byłem w stanie zwiedzać 
niesamowite zakątki miasta Grenada, o których zawsze marzyłem. 
 
  



Rozdział VIII 
Wycieczka do Kordoby (Michał Wróbel) 

 

 
 
W sobotę, 22 września 2018 roku wybraliśmy się do Kordoby. Wyjechaliśmy o 8:00 rano, z naszego 
standardowego punktu spotkań obok apartamentu – Gran Capitan. Towarzyszyła nam grupa z Polski, 
dlatego nasz autokar był prawie pełny, ale to dobrze – im nas więcej tym lepiej. 
Na szczęście albo nieszczęście pogoda w ten dzień była wyśmienita, było ponad 30 stopni w Kordobie 
co bardzo niektórych ucieszyło a innych dołowało. W czasie podróży mieliśmy jeden 15-minutowy 
postój, mogliśmy wtedy kupić sobie coś do jedzenia i picia. 
Na miejscu byliśmy około godziny 11:00. Podróż trwała ok. 2,5 godziny. Kierowca wysadził nas i 
pożegnał na zabytkowym, 16-sto łukowym moście Puente Romano na rzece Gwadalikiwir. Widok z 
niego był czarujący, mogliśmy ujrzeć panoramę miasta w całej okazałości. Całą grupą ruszyliśmy w głąb 
miasta, przechadzając się po wąskich, ale jakże urokliwych uliczkach, na których roiło się od 
kolorowych motywów i kwiatów. Mieliśmy okazję zobaczyć XIV-sto wieczną synagogę. Najważniejszym 
punktem było dla nas zwiedzenie Mezquity – obszernego meczetu, który został przebudowany na 
katedrę katolicką. Bardzo ucieszyła nas również możliwość zwiedzenia miejsca o nazwie Alkazar – pałac 
pochodzący z XIV wieku. Ci odważni mogli się pokusić na wejście na samą górę wieży. Widok z samej 
góry zapierał dech w piersiach, wszyscy oczywiście chcieli utrwalić te piękne scenerie zabierając się za 
fotografowanie krajobrazów. W samym środku Alkazaru mogliśmy przejść się po barwnych ogrodach, 
był tam nawet mini-staw w którym pływały całkiem spore okazy ryb. 
Podczas spacerów uliczkami Kordoby spotkaliśmy ludzi, których już znaliśmy. To nasi młodsi koledzy z 
ZSTIO, stacjonujący obecnie w Sewilli na podobnych stażach jak nasze. To również informatycy, i to z 
tego samego projektu co my. Towarzyszył im opiekun, ten sam który przybył z nami kilka tygodni 
wcześniej do Grenady. Oczywiście spędziliśmy z grupą trochę czasu wymieniając opinie na temat 
Hiszpanii i staży. Jaki ten świat mały. 
Potem, wybraliśmy się do pobliskich barów gdzie oferowano tapas – czyli przekąski popularne w 
Hiszpanii.  
W końcu, dokładnie o 18:00, zebraliśmy się ponownie na moście, aby wrócić do naszej ukochanej 
Granady. Kordoba okazała się pięknym i urzekającym miastem, pogoda oraz zwiedzanie bardzo nas 
zmęczyło, ale jak już wspomniałem – było to zmęczenie połączone ze szczęściem. 
 

  



Rozdział IX 
Wycieczka do Sewilli (Patryk Tórz) 

 

 
 
W projekcie mieliśmy dużo wycieczek jedną z nich była wycieczka do stolicy Andaluzji czyli Sewilli. 
Wczesna pobudka rano. O godzinie 7:45 wyszliśmy z apartamentu i lecieliśmy na Gran Capitan, gdzie 
mieliśmy zbiórki. Czekał tam na nas autokar wraz z inną grupą z Erasmusa. Podróż minęła bardzo 
szybko. Po drodze mogliśmy podziwiać widoki tego rejonu Hiszpanii. W połowie trasy mieliśmy jeden 
postój. Cała podróż trwała 3 godziny. Po przyjeździe wraz z innymi grupami poszliśmy za 
przewodnikiem, który nasze zwiedzanie zaczął od Plaza de España. Jest to zabytkowy pałac z dużą 
fontanną, ławkami z malowanymi kaflami ceramicznymi i bogato zdobionym pawilonem. Głównymi 
atrakcjami placu są półokrągłe jeziora oraz podwójne wieże. Następnie zwiedziliśmy pobliski park 
Parque de Maria Luisa, który był bardzo duży i piękny. Później ruszyliśmy dalej. Zwiedziliśmy słynną 
arenę byków Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla lecz niestety musieliśmy 
obejść się smakiem i obejrzeć ją z daleka 
ponieważ była zamknięta. Mimo tego 
sam fakt zobaczenia jej zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Następnie udaliśmy 
się na obiad. Każdy z nas był już głodny 
tak, że chcieliśmy posilić się i być gotowi 
na dalsze zwiedzanie. Po obiedzie 
wyruszyliśmy w dalszą wyprawę do 
Katedry, która jest jedną z największych 
katedr katolickich. Została ona wpisana 
na listę UNESCO pod względem 
ogromnego znaczenia kulturowego i 
historycznego. Ostatnim naszym celem była wieża Torre del Oro. Jest to tzw. Złota Wieża. Powstała za 
czasów Almohadów, anegdotką jest, że Maurowie nazwali ją Złotą Wieżą od złocistych kafelków 
zwanych azulejos. Hiszpanie wierzą, iż genezy należy szukać w czasach, gdy właśnie tu wyładowywano 
złoto ze statków, które aktualnie jest w muzeum a dokładnie Museo Maritimo. Po zakończeniu 
zwiedzania ruszyliśmy na miejsce zbiórki, gdzie czekał na nas autobus, który kierował nas na Gran 
Capitan. Sewilla okazała się pięknym miastem, bogatym w liczne dziedzictwa kulturowe. Jeden dzień to 
zdecydowanie za mało czasu aby wszystko tam zwiedzić. 
 
  



Rozdział X 
Wycieczka na Gibraltar (Michał Wróbel) 

 
Dnia 14.10.2018r. mieliśmy wycieczkę na Gibraltar. Była to zdecydowanie najlepsza wycieczka z 
wszystkich, które mieliśmy zaplanowane. Nasza podróż zaczęła się od zbiórki na Gran Capitan, gdzie o 
godzinie 7:45 czekał już na nas autobus, aby zabrać nas w to niesamowite miejsce. Wcześniej 
zostaliśmy poinformowani, aby zabrać ze sobą paszporty lub dowody osobiste gdyż Gibraltar jest 
częścią Wielkiej Brytanii. Podróż trwała około 3 godzin, podczas niej mieliśmy jednak jeden postój, 
który trwał około 25 min. około godziny jedenastej byliśmy już na miejscu. Po kontroli paszportowej, 
którą wszyscy z nas przeszli bez żadnego problemu czekało na nas lotnisko. Chwilę później 
kierowaliśmy się jednak na górę, która słynie z tego, iż żyją tam oswojone małpy. Poza tym mieliśmy 
milion miejsc, w których warto było zrobić zdjęcie albo przynajmniej zatrzymać się na chwilę, aby 
złapać oddech lub podziwiać krajobraz. Po około dwóch godzinach dotarliśmy na szczyt pierwszej z 
góry. Warto zauważyć, że należy odwiedzić trzy szczyty aby poczuć się zdobywcą Gibraltaru. Na drugim 
szczycie spotkaliśmy małpy. Było to obok pewnej kafejki. Przytrafiła mam się tam niesamowita 
przygoda, gdyż jedna z małp próbowała ukraść naszemu znajomemu bluzę z plecaka. po chwili 
zmagania z małpami na pomoc przybył nam taksówkarz, który swoim klaksonem skutecznie odstraszył 
małpy. Nie zniechęceni przez tą sytuację ruszyliśmy dalej w głąb trzeciej góry. Na jej szczycie mogliśmy 
zauważyć nowy dla nas kontynent, może nie z geografii lecz większość z nas widziała go pierwszy raz w 
naszych życiach. Mowa tutaj oczywiście o Afryce. Po chwilach spędzonych na robieniu zdjęć oraz 
filmów każdy z nas zaczął marzyć o momencie zejścia w dół, więc zaczęliśmy naszą batalię. Zejście w 
dół trwało o wiele, wiele szybciej niż wspinaczka w górę. Po zejściu z tego niesamowitego miejsca, 
kierowaliśmy się w stronę naszego busa. Po drodze jednak musieliśmy poczekać gdyż akurat odbywało 
się lądowanie jednego z tamtejszych samolotów. Jeżeli miałbym opisał wycieczkę na Gibraltar to 
zabrakłoby mi słownika, to trzeba po prostu zobaczyć. Około godziny 21:00 byliśmy już w 
apartamencie jednak sercem i myślami cały czas byliśmy w tamtym miejscu. Jest to miejsce 
niesamowite i na pewno nie zostanie przez nas zapomniane.  



Rozdział XI 
Czas wolny (Patryk Tórz) 

 

 
 
Na wyjeździe na praktyki, jak wiadomo, nie żyło się tylko pracą, po pracy mieliśmy czas wolny i warto 
było by wykorzystać go jak najlepiej. Oczywiście po pracy warto było coś zjeść, więc chodziliśmy na 
miasto. Naszą główną jadalnią było El Tapeo De Pillin, gdzie podawano przepyszne tapas. Oczywiście 
staraliśmy się gotować sami, lecz nie zawsze było na to czasu. Po obiedzie zawsze nadchodził czas na 
odpoczynek i relaks, choć nie zawsze udawało się go spędzać w grupie, ponieważ jeden z nas miał na 
popołudnie do pracy. 

W wolnych chwilach chodziliśmy 
do centrum handlowego na 
zakupy, aby kupić jedzenie na 
kolejne dni oraz rozglądać się za 
podarunkami dla najbliższych. 
Sporo zwiedzaliśmy na własną 
rękę, chodziliśmy po mieście 
szukając nowy atrakcji, przy tym 
poznając lepiej miasto i ich 
mieszkańców. 
Część naszego czasu wolnego 
spędzaliśmy na granie w 
pokemony, gdzie chodzenie było 

bardzo potrzebne, więc przez przypadek odkrywaliśmy nowe miejsca oraz czasami gubiliśmy się nie 
znając drogi powrotnej, ale zawsze się odnajdywaliśmy. Wieczorami wspólnie oglądaliśmy filmy na 
telewizorze w salonie, zajadając się przekąskami. 
Poza praktykami mieliśmy zorganizowane lekcje hiszpańskiego gdzie odbywały się w siedzibie 
organizacji M.E.P. Mieliśmy 30h kursu, co dawało nam 3h zajęć w tygodniu. 
Odbyliśmy również wiele wycieczek podczas których zwiedzaliśmy miasta tj. Malaga, Sewilla, Kordoba i 
Gibraltar. Organizacja M.E.P. urządziła nam również zwiedzanie po samej Grenadzie, tak zwane 
Discovering Granada in Depth, w którym poznaliśmy jeszcze bardziej miasto w którym się 
znajdowaliśmy.  



Rozdział XII 
Powrót do Polski (Patryk Tórz) 

 
Wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak jak w naszym przypadku nadszedł czas by się pożegnać z 
Hiszpanią oraz praktykami. W dzień przed wyjazdem wzięliśmy się za sprzątanie apartamentu, kuchni 
na błysk oraz pokoju wraz z toaletą, podzieliliśmy się obowiązkami, dlatego szybko i sprawnie nam to 
poszło, w trzech wzięliśmy się za pokój ponieważ było co sprzątać, nie obeszło się bez zamiatania i 
mycia podłóg, bardzo sprawnie nam to poszło łazienka również bez większych problemów w ten sam 

dzień mieliśmy kontrole pokoju 
toalety oraz kuchni przez Dawida 
pracownika z MEP’u. Szybko i 
sprawnie to poszło, ponieważ 
wszystko posprzątane było na 
błysk oraz otrzymaliśmy zwrot 
kaucji. Dzień wyjazdu, 10 listopada 
2018r. był bardzo szalony, 
pobudka była bardzo wcześnie, o 
6:30, szybkie sprawdzanie byśmy 
niczego nie zapomnieli, małe 
dopakowywanie się szybki prysznic 
a potem śniadanie. Musieliśmy 

wyszykować nasze lokum na błysk, po wczorajszym sprzątaniu nie mieliśmy dużo do zrobienia, raczej 
takie użytkowe sprawy jak kuchnia, z której rano trzeba było skorzystać oraz toalety, szybkie 
sortowanie odpadów i ostatnie sprzątanie w kuchni puściliśmy zmywarkę i apartament był już gotowy. 
Nasza grupa miała dodatkowy bonus, bo ostatni dzień spędziliśmy w Maladze, z inną grupą z Erasmusa 
z Mysłowic. Wyjazd z Grenady mieliśmy o 8:00 rano. Czekała na nas Monika. Jazda autokarem była 
przyjemna, każdy naładował akumulatorki przez czas jazdy ponieważ trwała 3h. Na miejscu byliśmy o 
11:00. Bagaże zostawiliśmy w autokarze, wzięliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, Monika ustaliła miejsce 
spotkania o 17:00 na przystanku autobusowym. Mieliśmy wspaniałą pogodę, poszliśmy na plażę 
zobaczyć ostatnie promyki słońca, wygrzewaliśmy się w słońcu. Niestety było za zimno by się wykąpać 
w morzu, ale w miarę ciepło by się opalić. Po dłuższym spędzeniu czasu na plaży udaliśmy się na obiad, 
musieliśmy zjeść na mieście. Po obiedzie udaliśmy się na ostatni shopping w Hiszpanii. O 17:00 
mieliśmy zbiórkę na przystanku autobusowym, skąd zabrał nas autokar wraz z grupą z Mysłowic. Na 
lotnisku byliśmy o 18:00, ostatnie pożegnanie na lotnisku… Zostaliśmy sami, dostaliśmy wydrukowane 
bilety na lotnisku i spędziliśmy tam jeszcze 3 godziny. To był idealny czas by poszukać stację ładującą, 
by doładować nasze urządzenia mobilne, żeby podróż szybciej minęła. Po upływie 3 godzin w końcu 
nadszedł czas na wejście na pokład. Miejsca mieliśmy w jednym rzędzie, jednak przez uprzejmość pary, 
która z nami leciała zamieniliśmy się miejscami i w taki o to sposób siedzieliśmy razem. Lot bardzo 
szybko minął. Cieszyliśmy się widokami z okna samolotu, gdzie o późnej godzinie było całe miasto 
oświetlone, bardzo piękny widok. Nigdy wcześniej nie leciałem o późnej porze samolotem. Widok 
miasta z góry, które jest oświetlone to coś pięknego. Nasza grupa było lekko wycieńczona po całym 
dniu. Po upływie 4 godzin dostaliśmy informację, co do zmiany kursu i mieliśmy awaryjne lądowanie w 
Katowicach ponieważ w Krakowie była za duża mgła, a oświetlenie nie było zbyt dobre by lądować w 
Krakowie, co każdemu z nas było na rękę. Po wyjściu z samolotu odczuliśmy inne powietrze oraz skok 
temperatury z 26 stopni do 4 stopni. Każdy z nas odczuł dużą zmianę pogodową, ale cieszyliśmy się że 
wróciliśmy do ojczystego kraju. Jak to mówią, wszędzie dobrze ale w domu najlepiej. Na lotnisku 
odebraliśmy swoje bagaże. Później czekaliśmy na rodziny, które musiały zawrócić z Krakowa. Na 
szczęście było małe opóźnienie, dlatego długo nie czekaliśmy na naszych kierowców. Ostatnie 
pożegnanie po dwóch i pół miesiąca pobytu w Grenadzie. Po 2:00 w nocy każdy z nas cieszył się 
powrotem do domu oraz dobrze spędzonym czasem razem.  



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 

 

Michał Wróbel 
Według mnie staż ten był bardzo wartościowy dla każdego z nas. Mogliśmy nabrać pewności w pracy z 
klientem lub pod presją czasu, poprawić nasze zdolności komunikacyjne, oraz nasze umiejętności co do 
naprawy komputerów. Jestem pewny, iż każdemu z uczestników nabyta wiedza przyda się w przyszłości 
na rynku pracy. 
 
Patryk Tórz 
Praktyki w Hiszpanii to wspaniałe doświadczenie, których nie da się opisać. Trzeba to przeżyć, poznać 
ich kulturę oraz ich zwyczaje. Na pewno w przyszłości skorzystam z doświadczenia oraz umiejętności, 
które nabyłem podczas stażu. Po odbytym stażu czuję się bardziej pewny na obecnym rynku pracy. 
 
Damian Wadowski 
Ktoś może pomyśleć że praktyki odbywane za granicą kosztują niemało. W mojej opinii jednak dla 
takiego uczestnika projektu jakim sam byłem jest to rzecz prawie że bezcenna. Dzięki takim projektom 
finansowanym przez Unie Europejską uczestnik może wyjechać za granicę, nie tylko pozwiedzać inne 
części świata ale i nabyć wiele doświadczenia i wiedzy na temat innych kultur oraz języków. Dzięki 
projektowi Erasmus+ „Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu 
edukacji” mogłem wraz z dwójką moich rówieśników przeżyć niesamowite chwile za granicą, oraz 
nabyć wiele doświadczenia zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i społecznej. W projekcie nie było 
żadnych niedomówień, wszystko zostało zrealizowane tak jak zakładał plan projektu. Odwiedziliśmy 
wiele ciekawych miejsc, nabyliśmy podstawy języka hiszpańskiego oraz odbyliśmy wartościowy staż, 
każdy  w firmie swojego wymarzonego kierunku. Założenia projektu nie były w żaden sposób uciążliwe, 
wręcz przystosowane do tego żebyśmy czuli się komfortowo. Gdyby była możliwość kolejnego projektu 
tego typu nie wahałbym się, ponieważ doceniam to że ktoś pomaga mi przygotować się na drogę 
zawodową, jaka mnie czeka. Uważam że takie projekty są nieocenioną pomocą dla młodych ludzi! 
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