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Rozdział I 
Podróż do Grenady 

 

 
 
Grupa lecąca przez Frankfurt i Genewę (Fabian Klop) 
Zazwyczaj, kiedy coś planujemy, mamy nadzieję, że nasz plan wypali w stu procentach. Tak było też w 
tym przypadku. Jednakże, wszystko skomplikowało się już na samym początku. Planowo mieliśmy 
wyjechać 11.11.2018 spod ZSTiO o godzinie 3:05 do Krakowa specjalnie zorganizowanym dla nas 
busikiem z przyczepką na bagaże, który miał nas zawieźć na lotnisko „Balice” w Krakowie, skąd wylot 
do Frankfurtu był planowany na godzinę 6:35. Na miejscu mieliśmy być około godziny 8:15, a lot do 
Malagi był przewidziany na 9:35. Po przylocie do Malagi około 12:30, w planach było zwiedzanie 
Malagi, po czym bus miał nas zawieźć do Grenady. Cała podróż miała zakończyć się o 22:00. Brzmi 
prosto i przyjemnie, prawda? 
Około 4 godzin przed wyjazdem spod szkoły otrzymaliśmy wiadomość od pana Postrzecha, że nasz lot 
został odwołany. Oznaczało to komplikacje, ale wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, jak wielkie. Spotkaliśmy 
się pod szkołą o 3:00 i zaczęliśmy się żegnać z bliskimi nam osobami. Nie obyło się bez łez i zmartwień 
rodziców, w jaki sposób dostaniemy się do Grenady, jeżeli odwołano nam lot. Ale w końcu 
wyjechaliśmy o 3:05. Był to chyba jedyny punkt planu, który wypalił. Gdy dojechaliśmy, poszliśmy 
dowidzieć się całą grupą, jak będzie wyglądała nasza nowa trasa. Sześć osób, miało polecieć z Krakowa 
do Frankfurtu, następnie do Genewy w Szwajcarii, aby wreszcie dolecieć do Malagi (i na tej podróży się 
skupię). Druga grupa miała polecieć z Krakowa do Monachium, stamtąd do Dusseldorfu i finalnie do 
Malagi. Trzecia miała podobną trasę do drugiej, z tym że zamiast lotu z Monachium do Dusseldorfu, 
mieli polecieć z Monachium do Zurichu a ostania miała polecieć przez Helsinki. Ostatecznie pani od 
logistyki udało się zrobić tylko 2 grupy – czyli trasę grupy pierwszej i drugiej. 
Lot grupy pierwszej miał odbyć się o godzinie 10:40, natomiast druga musiała czekać aż do 17:00. Z 
tego powodu dostaliśmy vouchery o wartości 40 zł, abyśmy mogli coś zjeść w tym czasie (bardzo miłe 
zachowanie ze strony Lufthansy). 
Kontrola odbyła się bez problemów, tak samo jak wejście na pokład. Samolot do Frankfurtu 
wystartował o zaplanowanej godzinie. Jedni byli zestresowani, ponieważ był ich to pierwszy lot 
samolotem. Innym też towarzyszył mały stres, mimo, że był ich to już któryś lot. Chwilę po pokazaniu 
przez stewardessy dróg ewakuacyjnych oraz sposobu zastosowania masek tlenowych, podeszły one do 
każdego pasażera i rozdały mu kanapki oraz coś do picia. Wybrać można było od wody, przez colę do 
wina. Zaraz po tym wszyscy poszli spać, zmęczeni oczekiwaniem na lotnisku. Po wylądowaniu we 
Frankfurcie około 12:00, samolot jechał jeszcze do miejsca, gdzie powinniśmy wysiąść przez około 20 
minut. Zatem realnie z samolotu wysiedliśmy o 12:20. Wylot do Genewy mieliśmy o 13:10. Lotnisko we 



Frankfurcie jest ogromne. Z miejsca, gdzie wysiedliśmy z samolotu, do bramek szliśmy około 15 minut. 
Lotnisko w Krakowie przy tym było naprawdę malusieńkie. Po dotarciu do odprawy, bez problemu 
wsiedliśmy do autobusu, podobnego do tego, którym jeździmy do szkoły. Nim jechaliśmy przez 15 min 
do samolotu. Po wejściu na pokład trochę mniejszego samolotu niż tego, którym lecieliśmy wcześniej. 
Tak samo jak poprzednio, obsługa pokładowa pokazała czynności w przypadku niechcianej awarii 
samolotu i rozdała przekąski oraz picie. Po czym ponownie wszyscy poszli spać. 
Wylądowaliśmy w Genewie około godziny 14:00. Lot, jak podobnie do poprzedniego, był bardzo 
spokojny. Wysiedliśmy i udaliśmy się w głąb lotniska. Niestety, nie było jeszcze wiadomo z jakiej bramki 
na lotnisku będziemy odprawieni, więc na tę informację musieliśmy poczekać jeszcze około godziny. 
Kiedy było wiadomo, gdzie możemy się odprawić, podeszliśmy pod dana bramkę, lecz niestety nasz lot 
był zaplanowany dopiero na 17:30. Oznaczało to długie godziny czekania i nudy. Dodatkowo nie 
mogliśmy się z nikim skontaktować, gdyż Szwajcaria jest państwem poza Unią Europejską, więc koszty 
połączenia były strasznie wysokie. Nie mogliśmy też połączyć się z siecią prze Wi-Fi, ponieważ było 
wymagane hasło, a nie było ono nigdzie podane. Przez to rodziny nie miały pojęcia co się z nami tak do 
końca dzieje. Większość osób podczas oczekiwania spała albo grała w jakieś gry na telefonie. Kiedy w 
końcu mogliśmy wejść na pokład, zrobiliśmy to od razu. Kiedy wybiła godzina 17:30, wszyscy czekali aż 
samolot wystartuje, ale lot się opóźniał. Po jakichś 20 minutach podszedł do każdego pasażera 
stewardess i poinformował, że jest problem z systemem komunikacyjnym w samolocie i muszą 
wyłączyć silnik i całą elektronikę i włączyć ponownie. I spokojnie czekaliśmy nie mając pojęcia, czy w 
ogóle nasz lot się odbędzie. Na szczęście, około 18:45 samolot ruszył. 
Przez to, że lecieliśmy w nocy, widoki były piękne. Fakt, że wcześniej lecąc do Genewy 
prawdopodobnie widzieliśmy część Alp i był to widok nietuzinkowy, ale widok miast wyglądających z 
nieba jak świecące punkciki robił wielkie wrażenie. 
Wylądowaliśmy w Maladze około 21:00, po około 2,15 godzinach lotu. Poszliśmy do punktu, gdzie 
mogliśmy odebrać nasze bagaże. Poinformowaliśmy nasze rodziny, że jesteśmy już w Maladze i 
wszystko z nami dobrze. Przed lotniskiem czekał na nas kierowca busika z kartką, na której było 

napisane „M.E.P”. Doszliśmy na parking około 
21:30 i mieliśmy czas wolny w Maladze do 23:45, 
gdyż czekaliśmy jeszcze na jedną grupę z 
Niemiec, która miała jechać z nami. Poszliśmy na 
krótki spacer, żeby rozprostować kości. Nie 
zaszliśmy za daleko, ale doszliśmy do browaru 
hiszpańskiego piwa „San Miguel”, po czym 
wróciliśmy do busika i czekaliśmy na tę drugą 
grupę. Przyszli około godziny 00.45 i okazało się, 

że to nie Niemcy, tylko Rosjanie. Nareszcie wyruszyliśmy do Grenady, gdzie dojechaliśmy około 2:45. 
Odebrała nas stamtąd Martyna, która była koordynatorką projektu na miejscu. Zaprowadziła nas do 
rezydencji. Doszliśmy do niej ostatecznie około 3:00, przez co nasza podróż trwała 24 godziny. Martyna 
pokazała nam pokoje, łazienki i pokój dzienny. Po czym nareszcie mogliśmy się odświeżyć, zjeść i 
położyć się spać. 
Ostatecznie dotarliśmy do miejsca docelowego. Było to długie, napięte i męczące tournée. Ale były też 
dobre strony tej podróży. Nabraliśmy doświadczenia w poruszaniu się po lotnisku oraz pewności siebie. 
Niektórzy mają za sobą pierwszy lot samolotem, przez co w przyszłości będzie im na pewno łatwiej. Ale 
nie było miejsca na odpoczynek. Praktyka to praktyka, i już w poniedziałek trzeba było iść do miejsca, 
gdzie odbywaliśmy praktyki, żeby zaprezentować się pracodawcom. 
 
 
Grupa lecąca przez Monachium i Dusseldorf (Mateusz Wieczorek) 
Naszą wspólną przygodę rozpoczęliśmy dnia dziewiątego listopada 2018 pod szkołą. Naszemu 
wyjazdowi towarzyszył zimny wiatr i ciemna, gwieździsta noc. Rodzice pożegnali nas czule i 
odprowadzili pod sam autokar, który miał zabrać nas do Krakowa. Plan podróży zakładał lot z dwoma 
przesiadkami, później zwiedzanie Malagi, a na sam koniec, pod wieczór, autokar miał zawieźć nas pod 



same apartamenty. Takim oto sposobem w ciągu kilkunastu godzin mieliśmy pojawić się w Hiszpanii. 
Lecz tak się nie stało. 
Droga spod szkoły do krakowskiego lotniska zajęła nam nieco poniżej godziny. Przez cały ten czas Pan 
Postrzech (osoba która opiekowała się nami i była głównym koordynatorem projektu) opowiadał nam 
różne historie związane z podróżami innych grup do Hiszpanii, które miały na celu ustrzec nas przed 
błędami, które popełniali przed nami inni uczestnicy projektu, a których my z założenia popełnić nie 
mieliśmy. Gdy dojechaliśmy i weszliśmy na lotnisko od razu stanęliśmy do krótkiej kolejki, która 
doprowadziła nas do odprawy biletowo-bagażowej. Panujący ruch na lotnisku był niewielki, lecz 
pomimo tego w kasach spędziliśmy około dwóch godzin, podczas których ujawniło się. Lot został 
odwołany, a najbliższy możliwy był dopiero o godzinie siedemnastej i dziesiątej. Z racji że było nas 
dużo, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy (na początku były to nawet cztery grupy lecące przez 
Monachium. Zurich, Helsinki, Frankfurt, jednak ostatecznie udało się to zmienić). Moja grupa wylot 
miała o godzinie siedemnastej, tak więc kolejne jedenaście godzin, chcąc nie chcąc, musieliśmy spędzić 
na lotnisku. Czas dłużył nam się niemiłosiernie. Na lotnisku, poza spaniem na podłodze, tak naprawdę 
nie było nic ciekawego do robienia.  
W ramach rekompensaty dostaliśmy od linii lotniczych Lufthansa vouchery w wysokości czterdziestu 
złotych do wydania na ciepły posiłek. Pomimo drogich cen wszelakich posiłków udało nam się zapełnić 
żołądki. Był to oczywiście miły gest ze strony linii lotniczych, który miał pomóc nam przeboleć czas 
spędzony na lotnisku, ale jednak gdy w końcu po jedenastu godzinach wsiedliśmy do samolotu, byliśmy 
bardzo zmęczeni i znużeni. 
Naszemu pierwszemu wylotowi towarzyszył stres, ciekawość i niewielki strach. Prawie nikt z nas nie 
leciał wcześniej samolotem, więc byliśmy bardzo ciekawi tego co nas czeka. Sama kontrola poszła 
całkiem sprawnie, zaczynając na przeszukiwaniu plecaków, a kończąc na sprawdzaniu biletów. 
Wreszcie wylecieliśmy.  
Szczególnie w pamięć zapadł mi moment, gdy samolot gwałtownie przyspieszał, a wszystkim w środku 
zapierało dech w piersiach, gdy wbijaliśmy się w swoje fotele. Niestety podczas naszego lotu była noc, 
więc wiele widoków za oknem samolotu było przez to (jak większość twierdzi) znacznie mniej 
przyjemna dla oka, ale wciąż ciekawa. Lot nie potrwał długo. Podano nam podczas niego drobne 
przekąski i picie; w postaci kanapki i wody lub coli. Po nieco ponad godzinie staliśmy już na lotnisku w 
Monachium. Lotnisko było ogromne. Byliśmy gdzieś wewnątrz, mniej więcej po środku lotniska, ale 
pomimo tego nie byliśmy w stanie dostrzec jego drugiego końca.  
Po zaledwie kilkunastu minutach rozpoczęła się kolejna odprawa, tak więc po kolejnych kilku minutach 
byliśmy spowrotem w samolocie. Tym razem lot był znacznie krótszy, bo trwał około pół godziny. Po 
raz kolejny w samolocie podano nam przekąski i coś do picia. Widok Niemiec z tak dużej wysokości na 
jaką wbił się samolot był ładny, lecz w większości dostrzec było można wyłącznie tysiące małych 
światełek. Znów czuliśmy lekki stres przy starcie, który jednak szybko, zaraz po oderwaniu się od ziemi, 
minął. Krótko po wylądowaniu, bardzo zmęczeni i strudzeni podróżą, weszliśmy na kolejne ogromne 
lotnisko tym razem w Dusseldorfie.  
Wszystko wskazywało na to że drugą noc z kolei będziemy musieli spędzić na lotnisku. Informacja ta 
pogrzebała naszą nadzieję na odzyskanie sił i wypoczęcie chociażby w niewielkim stopniu.  
Sytuację, jak to ma w zwyczaju, uratował pan Postrzech. Udało mu się dojść do porozumienia z 
przedstawicielami linii Lufthansy i po przedstawieniu im naszej sytuacji, zaproponowali nam pobyt w 
cudownym niemieckim hotelu. Wielki szyld przy wyjściu z lotniska głosił, że hotel nazywał się Maritim i 
miał cztery i pół gwiazdki z pięciu możliwych. Mieścił się on zaledwie kilka minut drogi od lotniska.  
Hotel prezentował się niezwykle imponująco. 
Gdy weszliśmy do środka pan Postrzech skierował nas do recepcji. Środek hotelu był jeszcze bardziej 
imponujący. Na kafelkach, które rozciągały się wzdłuż całego holu, był piękny wzór na który składały się 
kwadraty o ciemnych kolorach. Sufit był całkowicie przeszklony, a ściany zdobił inny piękny wzór 
przeplatający się z szklanymi zdobieniami.  
Po wypisaniu formularzy, podzieleniu się w dwu osobowe grupy i podarowaniu nam przez 
recepcjonistkę kart, skierowaliśmy się do dwu osobowych pokoi, które także były bardzo stylowe i nie 
powtarzalne. Zagwarantowano nam także jeden posiłek w wysokości dwudziestu czterech euro w 



ramach kolacji w restauracji znajdującej się w hotelu oraz śniadanie (następnego dnia) w tym samym 
miejscu. Obydwa posiłki zjedliśmy będąc bardzo głodnymi, co tylko zwiększyło nasz apetyt. 
Każdemu bardzo podobała się ta jedna noc spędzona w hotelu.  
Tak więc po spędzonej nocy i zjedzonym śniadaniu (na które większość zaspała) o godzinie szóstej 
dwadzieścia opuściliśmy, ze smutkiem na twarzach, hotel który był dla nas niczym mały raj. Po raz 
drugi wstąpiliśmy na lotnisko w Dusseldorfie i skierowaliśmy się w stronę bramy. Tu znów powitano 
nas przeszukaniem i kontrolą bagaży. Nie straciliśmy wiele czasu, poza tym okazało się że samolot 
spóźni się, więc mieliśmy pół godziny czasu wolnego. Spędziliśmy go siedząc na wygodnych 
niemieckich krzesłach, lecz już po piętnastu minutach okazało się że brama została otwarta, więc 
ruszyliśmy w jej stronę, skasowaliśmy bilety lotnicze, przeszliśmy poprzez rękaw do samolotu, a tam 
przy wejściu powitały nas niemieckie stewardesy.  
Kontynuując, zajęliśmy swoje miejsca, tym razem bardziej porozrzucani po samolocie (do tej pory, 
podczas poprzednich lotów, siedzieliśmy bardzo blisko siebie) i po krótkiej chwili oczekiwania 
wystartowaliśmy. Niestety nie mogliśmy podziwiać widoków zza okna, ponieważ naszemu wylotowi 
towarzyszyła gęsta mgła i pochmurne niebo. Tym razem już nikt nie obawiał się lotu, a raczej każdy z 
ekscytacją wyczekiwał momentu oderwania się samolotu od ziemi. Znów po kilkunastu minutach od 
wylotu zostały podane nam przekąski i picie.  
Lot trwał znacznie dłużej niż pozostałe. Przez nieco ponad trzy godziny szybowaliśmy wzdłuż linii nieba, 
kierując się do słonecznej i ciepłej Hiszpanii. Lot minął zwyczajnie. Nie wydarzyło się podczas niego nic 
wartego opisania. Tak więc około godziny jedenastej wreszcie wylądowaliśmy w miejscu docelowym. 
Zaraz po wyjściu z samolotu udaliśmy się do punktu odbioru bagaży i bez problemowo odzyskaliśmy 
nasze bagaże, chociaż nie można powiedzieć, że były w stanie nie naruszonym, ponieważ na każdej 
walizce łatwo można było dostrzec pojedyncze rysy i zadarcia.  
Razem z bagażami udaliśmy się przed lotnisko, gdzie czekał na nas autokar, który zawiózł nas pod sam 
apartament. Podczas jazdy autokarem pan Postrzech rozdał nam zaległe dokumenty do wypełniania, 
co zajęło nam większą część drogi, za to resztę czasu spędziliśmy na wspólnych rozmowach. 
Pod apartament dotarliśmy około godziny trzynastej. W środku czekał na nas ciepły posiłek 
zapewniony przez pobliską restaurację oraz druga grupa uczestników projektu, która dotarła tutaj 
zupełnie inna trasą. Po zostawieniu bagaży w pokojach i zjedzeniu ciepłego posiłku udaliśmy się na 
spotkanie z naszymi pracodawcami, i oficjalnie zaczęliśmy nasz staż. 
 

 
 
  



Rozdział II 
Zakwaterowanie (Bartosz Cichy) 

 

 
 
Myślę, że każdy z nas miał pewne oczekiwania, co do miejsca, w którym będziemy mogli spędzić te 
cztery tygodnie w Granadzie. Na szczęście rezydencja M.E.P. Dorms na Calle Pintor López Mezquita z 
pewnością spełniła wymagania wszystkich uczestników. 
Miejsce naszego zamieszkania jest usytuowane niemalże w samym centrum Granady, co dla nas, 
uczestników projektu, jest bardzo wygodne, ponieważ mamy stąd bardzo blisko do wszelkiego rodzaju 
sklepów, restauracji, a niektórzy nawet do pracy. 
Sama rezydencja ma dwa piętra. My korzystamy głównie z pierwszego, na którym znajdują się nasze 
pokoje, dwie łazienki, kuchnia i salon. Na drugie piętro chodzimy tylko po to, żeby zrobić pranie, 
ponieważ znajduje się tam pralnia z dwiema pralkami i dwiema suszarkami. Jeśli chodzi o wyposażenie 
reszty pomieszczeń, to niczego nam tutaj nie brakuje. Kuchnia jest podzielona na dwie części, każda 
jest wyposażona piekarnik, zmywarkę, lodówkę, zamrażalkę, mikrofalówkę, ekspres do kawy, mikser, 
zlew, oraz bardzo duże szafki, w których znajdują się wszystkie potrzebne naczynia i inne akcesoria 
kuchenne. W salonie znajduje się pięć stołów, przy każdym stoi po sześć krzeseł, co jest wystarczającą 
liczbą dla dwóch grup mieszkających w rezydencji. Oprócz tego na ścianie wisi duży telewizor, przy 
którym postawione są dwie kanapy. Salon jest zatem świetnym miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców M.E.P. Dorms. Pokoje są przeznaczone zdecydowanie głównie do spania, ponieważ są 
stosunkowo niewielkie, znajdują się w nich od dwóch do czterech łóżek i tyle samo szafek. Dwa pokoje 
posiadają również osobną łazienkę, jeden należy do dziewczyn, drugi do naszego opiekuna. Wszystkie 
łazienki są wyposażone w prysznice, toalety i umywalki. W każdym pomieszczeniu oprócz w/w rzeczy 
znajdują się również klimatyzatory oraz kaloryfery. Warto wspomnieć o bezprzewodowym dostępie do 
internetu. Do apartamentu poprowadzony jest światłowód. Podejrzewam, że czasem maże tu być 
podłączonych jednocześnie do sieci nawet kilkadziesiąt urządzeń, ale wszystko chodzi bardzie ładnie, 
nawet gdy ludzie oglądają filmy, słuchają muzyki czy grają. 
Jak widać ludzie odpowiedzialni za to miejsce pomyśleli o wszystkim, dzięki czemu na czas pobytu w 
Hiszpanii mogę je nazwać moim drugim domem. 
  



Rozdział III 
Jedzenie w Hiszpanii (Mateusz Wodzisławski) 

 

 
 

Jedzenie w Hiszpanii mogło być dla niejednego Polaka dziwne, niestandardowe. Jesteśmy raczej 
przyzwyczajeni do jedzenia śniadania, obiadu, kolacji, wszystkiego mniej więcej po równo. Hiszpanie 
natomiast traktują śniadanie jako coś mało istotnego, za to kolacja jest ich „głównym daniem”. 
W poniedziałki posiłki zapewnione mieliśmy dzięki cateringowi. Były to niewielkie dania zapakowane w 
plastikowe opakowania. Do każdego takiego zestawu mieliśmy dołączone bagietki oraz owoce – 
banany, pomarańcze itp. Jednakże dania cateringowe nie zawsze przypadały nam do gustu, woleliśmy 
wtedy stołować się w lokalnych restauracjach, czy barach z tapasami, o których opowiem nieco niżej. 
Od wtorku do piątku obiady oraz kolacje jedliśmy w restauracji „Casa Braulio”. Na obiady umawialiśmy 
się pomiędzy 13:00, a 14:00, na kolacje natomiast na 20:00. Jeśli ktoś wracał do domu później, 
najczęściej szedł sam, lecz personel był wyrozumiały i pomimo bariery językowej nie było problemu z 
zamówieniem jedzenia.  
W pierwszy dzień, jako pierwsze danie podano nam Paellę, hiszpańskie danie składające się z ryżu, 
owoców morza, mięsa oraz kawałków warzyw. Wielu z nas przypadła ona do gustu. Cały obiad składał 
się z dwóch dań, drugie przeważnie składało się z frytek z dodatkiem jakiegoś mięsa, a czasem nawet 
owoców morza, takich jak panierowane pierścienie z kalmarów. Jedzenie z tej restauracji było bardzo 
dobre, codziennie mieliśmy okazję próbować nowych dań, aczkolwiek jeśli komuś danie nie 
posmakowało, kelnerzy bez problemu proponowali inne dania.  
Na deser mieliśmy do wyboru: 
- Natilla - deser przypominający nasz budyń, jednakże miał swój charakterystyczny smak. 
- Flan - prosty, aczkolwiek smaczny deser wytwarzany z jajek, mleka oraz cukru. 
- Arroz con leche - ryż na mleku z dodatkiem cynamonu i cukru. 
- Pudín - deser w postaci lekkiego ciasta. 
- Macedonia - pokrojone owoce zalane syropem z tychże owoców. 
Mi najbardziej smakowała Natilla oraz Arroz con leche, ale każdy z deserów znalazł wśród nas amatora. 
Jeśli chodzi o tapasy - czym jest tapas? Tapas to stosunkowo tania i niewielka hiszpańska przekąska, a 
region Andaluzji z niej słynie. Najczęściej podawana do piwa, zdarza się, że porcja jest tak duża, że po 
dwóch tapasach można było się najeść. Najczęściej braliśmy Nachos con carne y queso, czyli Nachosy z 
mięsem i serem, podawane na gorąco. Były bardzo smaczne i syte.  
Podsumowując, jedzenie w Hiszpanii różni się od tego, co znamy z Polski. Ludzie na kolacje wybierają 
się do restauracji, w godzinach dla naszego kraju raczej późnych, bo między 21:00, a 22:00. 
Z czystym sumieniem mogę polecić hiszpańską kuchnię. Każdy znajdzie coś, co zaspokoi głód i kubki 
smakowe. 



Rozdział IV 
Relacje z praktyk 

 
Krzysztof Adamczyk 
Swoje praktyki odbywam razem z Izabelą Skrzycką w firmie Informática Reparnet, która 
znajduje się w północnej części Grenady, na ulicy Calle Padre Claret, 8, LOCAL 3. Firma 
ta zajmuje się serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz różnego rodzaju elektroniki 
np. telewizory, mikrofalówki, telefony. Dojazd do miejsca praktyk jest prosty i przyjemny. 
Po szybkim prysznicu, zjedzeniu śniadania oraz po wyjściu z apartamentów czeka nas 
krótka droga na przystanek autobusowy o nazwie Cno. Ronda 130 - Méndez Núñez. 
Tam wsiadamy do autobusu nr 5, w którym kasujemy kartę autobusową, otrzymaną na 
początku naszego pobytu. Po drodze mijają nas piękne widoki gór oraz miasta. 
Wysiadamy na przystanku Pedro Temboury 24, z którego idziemy prostą drogą do 
miejsca docelowego. Cała podróż trwa około 30 minut. 
Na miejscu czeka na nas sympatyczny, zawsze uśmiechnięty Hiszpan -  szef i właściciel 
Repartnetu – Angel, który oprócz przydzielania nam zajęć i obowiązków do wykonania, 
obsługuje klientów. W środku pomieszczenia znajduje się mnóstwo różnego sprzętu 
elektronicznego, części komputerowych, laptopów, a oprócz tego są tam stanowiska, na 
których wykonujemy naszą pracę. Atmosfera w firmie jest przyjemna, a w tle leci 
hiszpańska muzyka, umilająca wykonywanie naszych zadań. Są one proste i mało 
wymagające, a jeśli jakieś nas przerasta, możemy bez problemu zwrócić się do Angela. 
Mimo, że po angielsku mówi dość prostym i ubogim językiem zawsze nam pomoże i 
wytłumaczy. Dużo pomógł nam również język hiszpański nauczony w szkole i na kursie. 
Podczas gdy nie ma klientów, podchodzi do nas i pyta czy wszystko w porządku. Często 
opowiada nam różne ciekawostki związanych z komputerami oraz z Hiszpanią. 
Podsumowując, czas w Reparnecie zlatuje bardzo szybko i przyjemnie.  
Praktyki zostały podzielone na zmiany – poranne i popołudniowe. Przez pierwsze dwa 
tygodnie pracowałem sam w godzinach popołudniowych, a aktualnie razem z Izą 
pracujemy w godzinach porannych. Zdarza się również, że pracujemy również na dwie 
zmiany. 
Do naszych obowiązków należą między innymi:  
- wymiana podzespołów komputerów i laptopów (dyski twarde, matryce, pamięci 
operacyjne, procesory, zasilacze), 
- diagnozowanie problemów i usterek (spalona karta graficzna, wygięte piny w 
procesorze, problemy z oprogramowaniem, nieuruchamiający się komputer), 
- formatowanie dysków, 
- instalacja systemu operacyjnego, 
- instalacja programów i sterowników,  
Po zakończonych praktykach mamy czas wolny, który możemy przeznaczyć jak chcemy. 
Jedni zwiedzają miasto, a drudzy chodzą po sklepach i barach. Grenada jest bardzo 
duża, więc zawsze znajdzie się coś do robienia. Na nudę narzekać nie można.  
Praktyki w Hiszpanii uważam za udane i przede wszystkim pouczające. Nauczyłem się 
sporo praktycznych rzeczy, które na pewno przydadzą się w moim przyszłym zawodzie. 
Bardzo się cieszę, że dostałem możliwość uczestnictwa w projekcie i będę go wspominał 
jak najlepiej. 
 
Bartosz Cichy 
Razem z Jakubem Stochłą, Szymonem Palka i Dominikiem Wolańskim-Jadczyszyn 
swoje praktyki w Granadzie odbywam w firmie Aurora Foto. Firma ta zajmuje się 
fotografią i bardzo szeroko pojętą grafiką komputerową. Studio to jest usytuowane w 
centrum Granady na ulicy Camino de Ronda, nº 115, niedaleko od naszej rezydencji, 
więc dojście tam na piechotę zajmuje nam około 5 minut. Szefową jest Aurora, która 
otwiera i zamyka studio. Pracuje się tam na dwie zmiany: tzw. poranną i popołudniową. 
Kuba z Szymonem chodzą na ranną zmianę, a ja z Dominikiem na popołudniową. Do 
pracy używamy zarówno własnych laptopów jak i komputerów znajdujących się na 
miejscu. Zajmujemy się głównie retuszowaniem zdjęć osób, które przychodzą do studia 
na sesje fotograficzne. Robi się to w programie Adobe Photoshop. Aurora ma bardzo 
wielu klientów, codziennie jest tam bardzo duży ruch, co jest odzwierciedleniem jakości 
pracy, jaką się tam wykonuje. Oprócz niej pracuje tam Maria, jej córka, oraz dwie 
Angele. Wszystkie są dla nas bardzo miłe, rozmawiają z nami, próbują się 
porozumiewać czy to po hiszpańsku czy też po angielsku, przez co panuje tam bardzo 
dobra atmosfera i pracuje się zdecydowanie przyjemniej. Oprócz pracy staramy się też 
obserwować co one robią, bo w końcu znają się na swoim fachu i można się od nich 
bardzo wiele nauczyć. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z pracy tam. Zaryzykuję 
nawet stwierdzenie, że jest lepiej niż się tego spodziewałem. 

 



Fabian Klop 

Pracuję w firmie Informática y Renovables JMA S.L. Dojście do pracy mam strasznie 
ułatwione, bo muszę iść tylko 15 minut na nogach. Nie jestem uzależniony od godzin 
jazdy jakiegoś autobusu, co daje mi dużo możliwości jeżeli chodzi o wyjście z 
apartamentu. Droga jest strasznie prosta, dzięki czemu zapamiętałem ją już po 
pierwszym przejściu. Serwis nie jest jakiś niesamowicie duży. Na wejściu możemy 
zobaczyć różne komponenty komputerowe, które można tam kupić. Dalej jest biurko, 
przy którym Jesús (szef) obsługuje klientów. Za tym biurkiem jest miejsce, gdzie 
wchodzić mogą tylko pracownicy, Raúl i Oscar. Jest to biznes rodzinny, lecz niestety nie 
wiem jak są spokrewnieni. Zajmują się prawie wszystkim. Od komputerów stacjonarnych 
i laptopów, przez smartfony do drukarek. Pracuję zwykle 6 godzin dziennie, czasem 
przychodzę na poranną, czasem na popołudniową zmianę. Są też dni kiedy to pracuję 
na dwie zmiany. 
Podczas praktyk nauczyłem się testować dyski twarde za pomocą specjalistycznych 
programów, przywracać systemy operacyjne, wymieniać monitory w laptopach i 
smartfonach napełniać kartridże tuszem, złożyłem wiele komputerów stacjonarnych i 
nabyłem wiele, wiele innych praktycznych umiejętności związanych głównie z naprawą 
sprzętu. Wszyscy w trójkę to naprawdę świetni fachowcy, którzy nauczyli mnie sporo 
nowego, choć kwalifikacjęE.12 mam już dawno zdaną. Praca w firmie to to co właśnie 
chciałbym robić podczas praktyk. Jestem bardzo zadowolony. 
 
Szymon Palka 
Praktyki odbyłem w firmie „Aurora Foto” wraz z Bartoszem Cichym, Dominikiem 
Wolańskim oraz Jakubem Stochłą, której głównym zadaniem jest obróbka sesji 
fotograficznych wykonanych wcześniej w moim zakładzie pracy, rekonstruowanie oraz 
odnawianie starych i zniszczonych zdjęć, skanowanie klisz, retuszowaniem zdjęć, 
tworzeniem albumów, plakatów, reklam, pudełek, kopert, wizytówek oraz drukiem na 
dużym i małym formacie. W firmie wykonywałem wszystkie wyżej wymienione zadania, 
które zawsze starałem się wykonywać je w jak najlepszy sposób. Do pracy chodziłem od 
poniedziałku do piątku na 5h oraz raz w tygodniu chodziłem na dwie zmiany. Firma 
znajduje się na ul. Camino de Ronda, 115 w odległości 400 metrów od naszego miejsca 
zakwaterowania, na której przebycie potrzebowałem maksymalnie 5 minut. Nasze 
stanowiska były wyposażone w najwyższej klasy komputery z zainstalowanym na nich 
systemem MacOS, aplikami z pakietu Adobe, takimi jak Photoshop oraz Bridge, których 
używaliśmy do codziennej pracy. W firmie dodatkowo znajdowała się gilotyna 
mechaniczna, ploter i wysokiej jakości drukarki laserowe, igłowe i atramentowe. Do 
obsługi komputerów mieliśmy możliwość używać standardowej myszki lub tabletu 
graficznego. Firmę codziennie otwiera o 9:30 jej właścicielka Aurora, która jest bardzo 
ciepłą, miłą i komunikatywną osobą. Oczywiście w firmie pracuje więcej osób takich jak 
córka Aurory przemiła Lourdes oraz dwie bardzo sympatyczne Angele pełniące 
przeróżne funkcję. Na praktykach posługiwałem się przeważnie językiem hiszpańskim, 
ale też czasem używałem prostych angielskich zwrotów, gdyż nikt z osób pracujących 
stale w firmie nie potrafi płynnie mówić po angielsku co nie oznacza, że nie da się 
dogadać w tym języku. Firma „Aurora Foto” jest bardzo popularna w Granadzie co 
skutkuje bardzo dużym ruchem oraz jakością pracy. Atmosfera w pracy była zawsze 
ciepła, a praca nigdy się nie dłużyła oraz czasem byliśmy obdarowywani różnymi 
miejscowymi smakołykami. Praktyki te były dla mnie niezapomnianym przeżyciem, które 
zawsze będę wspominał z uśmiechem na twarzy. Dzięki nim zdobyłem bardzo dużo 
doświadczenia, które z pewnością wykorzystam w dorosłym życiu. 
 
Bartosz Siemieniec 
Pracuję w firmie Emseel Informática Técnica Granada znajdującej się na ulicy Avenida 
de Cádiz 11. Firma znajduje się około kwadrans od naszego miejsca zamieszkania, 
dojeżdżamy tam autobusem z przystanku znajdującego się nieopodal nas. 
Pracuję w niej wraz z Mateuszem Wieczorkiem na dwie zmiany, poranną oraz 
wieczorną. Pracujemy tak około 6 godzin dziennie, lecz zdarzają się wyjątki kiedy 
musimy zostać po 1-2 godziny więcej w wypadku większego ruchu. W Emseel 
pracujemy wraz z 3 pozostałymi serwisantami: informatykiem Roberto zajmującym się 
większością spraw związanych z komputerami, Adrianem odbywającym aktualnie 
praktyki oraz Jose zajmującym się w większości urządzeniami mobilnymi. 
Firma zajmuje się serwisowaniem sprzętu komputerowego zarówno dla dużych firm, jak i 
klientów indywidualnych. Posiadają oni również zaplecze przystosowane do naprawy 
urządzeń mobilnych oraz peryferyjnych tj. drukarki, skanery itp. 
Do naszych obowiązków należy instalacja oprogramowania na komputerach 
osobistych/laptopach, montowanie zestawów komputerowych z gotowych części, a także 
zwiększaniem wydajności zawirusowanych/zaniedbanych komputerów. Porozumiewamy 



się głównie za pomocą języka angielskiego, Roberto zna podstawy, natomiast Adrian 
potrafi płynnie przeprowadzić złożoną konwersację. 
W firmie panuje bardzo luźna/wesoła atmosfera, prowadzone są konwersacje na temat 
informatyki i nie tylko oraz gra muzyka. Kontakt z współpracownikami jest bardzo prosty, 
każdy zawsze ma czas i chęci, by odpowiedzieć na pytanie, czy też pomóc z 
problemem. Najlepszy kontakt mamy z Adrianem, gdyż często rozpoczyna z nami 
konwersacje w języku angielskim na różnorodne tematy, jest on także naszym 
tłumaczem dla pozostałej ekipy, kiedy chcemy zadać bardziej złożone pytanie. 
Codziennie mamy jakieś zadanie, aktualnie największym wyzwaniem, jakie do tej pory 
otrzymaliśmy był montaż 20 komputerów stacjonarnych w jeden dzień. 
Firma przyjmuje również wielu innych praktykantów, aktualnie praktykują tam z nami 
cztery osoby. Godziny pracy są wyjątkowo dla nas korzystne, pierwsza zmiana zaczyna 
się o godzinie 8 a kończy o 14, natomiast druga zmiana zaczyna się o 15 a kończy o 21. 
Pomimo tego, iż z początku praktyk miałem obawy związane z komunikacją z 
współpracownikami bardzo szybko się przekonałem jak bardzo się myliłem. Wierzę, iż 
dzięki tym praktykom znajdę pracę związaną z tym co mnie interesuje. 
 
Jakub Stochła 
Podczas trwania naszej mobilizacji w Grenadzie odbywałem praktyki wraz z Szymonem 
Palką, Bartoszem Cichym i Dominikiem Wolańskim-Jadczyszyn w firmie Aurora Foto. 
Firma znajduje się przy ulicy Camino de Ronda i dotarcie do niej zajmuje około 5 minut 
od miejsca naszego zakwaterowania. 
Jest to już kolejny rok w podczas którego w firmie odbywają praktyki związane z 
projektem „Erasmus+”.  
Zakład zajmuje się fotografią w niemal każdym jej aspekcie. W Aurora Foto mamy do 
wyboru całą gamę usług: profesjonalne sesje fotograficzne, obróbkę i retusz zdjęć, 
odrestaurowanie starych fotografii, wykonywanie albumów, kalendarzy i ozdobnych 
pudełek ze zdjęciami. Firma oferuje również wydruk zdjęć na małym i dużym formacie. 
Trzeba przyznać, że ilość oferowanych usług jest imponująca. 
W firmie codziennie możemy spotkać właścicielkę Aurorę, która zawsze pogodnie i z 
uśmiechem wita nas w pracy. Aurora jest bardzo przyjazną i serdeczną osobą. Oprócz 
Aurory w firmie pracuje jeszcze Lourdes i Angela które również są bardzo miłe, zarówno 
dla nas jak i dla klientów, którzy nieustanie przewijają się przez firmę. 
Niestety ani Aurora, ani Lourdes i Angela nie mówią dobrze po angielsku, ale udaje nam 
się porozumieć ze sobą prostym angielskim przeplatanym czasem hiszpańskim, a 
czasem nawet polskim. 
Pracujemy na dwie zmiany, ranną i popołudniową, ja z Szymonem na ranną, a Dominik i 
Bartek na popołudniową. 
Aurora Foto jest bardzo dobrze wyposażona firmą, możemy w niej znaleźć profesjonalny 
sprzęt do wykonywania fotografii, jej obróbki i wydruku. W firmie znajduje się kilka 
komputerów z zainstalowanym systemem MacOS, na jednym pracuje jeden z nas, a 
drugi na swoim osobistym laptopie. W pracy używamy programów do obróbki grafiki 
takich jak Adobe Photoshop, czy Adobe Bridge. My głównie zajmujemy się retuszem 
zdjęć, odnawianiem starych fotografii i skanowaniem klisz. Zdarzyło się też, że 
pracowaliśmy na gilotynie, co było dla nas nowym doświadczeniem. 
Praca była bardzo przyjemna, dzięki miłe atmosferze w firmie, którą tworzyła Aurora 
wraz z Lourdes i Angelom oraz dzięki temu, że robiliśmy to co lubimy, a to sprawiało 
nam przyjemność. 
 
Mateusz Wieczorek 

Informática Tecnologica Granada (Emseel) jest firmą prowadzoną przez Pana Roberta 
(szefa) oraz jego współpracowników. Pracowników jest około siedmiu i każdy zajmuje i 
specjalizuje się w czymś nieco innym. Jedynym wyjątkiem jest Roberto, który zajmuje się 
każdym problemem niezależnie od tego czy jest on związany z komputerem, telefonem 
czy tabletem. Wszyscy pracownicy posiadają dużą fachową wiedzę związaną z tym co 
robią. Pomiędzy nimi jest także jeden praktykant, mniej więcej jak ja, z tą różnicą że jego 
okres stażu trwa trzy miesiące, a mój jeden.  
Sklep (w którym pracujemy) składa się z dwóch części. Jedna to ta, która widzą klienci i 
gdzie składają zamówienia, i przedstawiają swoje problemy, a druga to ta gdzie 
pracujemy my. Jest to niewielki pokój, ale wypełniony jest wszystkim przydatnym i 
niezbędnym, bo tak naprawdę niczego w nim nie brakuje. Pełno szafek i szuflad 
wypełnionych najprzeróżniejszym sprzętem przydatnym w serwisowaniu komputerów jak 
i telefonów, czy nawet tabletów. 
Pracujemy bez chwili wytchnienia, cały czas dostajemy nowe zlecenia czasem do 
zrobienia na miejscu, a czasem u klienta. Praca nie jest trudna. Głównie polega na 
formatowaniu komputerów i instalowaniu na nich różnych aplikacji i programów. Rzadziej 



zajmujemy się ich składaniem lub wymianą części oraz instalacją zaawansowanych 
programów.  
Zmiany są dwie, od godziny 9:00 do godziny 14:00 oraz od godziny 16:00 do godziny 
21:00. Po obydwóch zawsze idziemy prosto do restauracji na posiłek a reszta dnia jest 
wolna. Raz lub dwa razy w tygodniu pracujemy na dwie zmiany. Dojazd do pracy 
zajmuje mi ok. 12 minut, przystanek oddalony jest od firmy jakieś 2 minuty pieszo. 
Praca w firmie spodobała mi się bardzo i mam związane z nią wyłącznie miłe 
wspomnienia. Krótko mówiąc: wspaniali ludzie we wspaniałym miejscu. 
 
Mateusz Wodzisławski 
Wraz z Piotrkiem Mazikiem pracujemy w PC Express, serwisie znajdującym się przy 
Calle Martínez Campos 22. Właścicielem jest Alvaro Meseguer.  
Dojście do miejsca pracy zajmuje mi mniej więcej 15 minut, a sama droga jest przyjemna 
i nieskomplikowana – zapamiętałem ją po jednym przejściu. 
Pracujemy mniej więcej 6 godzin dziennie, na dwie zmiany. Do pracy ubieramy się 
oficjalnie, ponieważ mamy kontakt z klientami i dzięki temu jesteśmy w stanie godnie 
reprezentować nasze miejsce pracy. 
Firma nasza głównie zajmuje się naprawą laptopów oraz komputerów, sprzedażą części 
komputerowych, czy akcesoriów do telefonu. Jako praktykanci instalowaliśmy między 
innymi systemy operacyjne na laptopach, a następnie oprogramowanie pozwalające na 
użytkowanie tychże urządzeń. Poza sprawami związanymi ze sprzętem zajmowaliśmy 
się tworzeniem strony internetowej za pomocą WordPress’a. 
Naszym pierwszym zadaniem było zainstalowanie na nowo systemu operacyjnego oraz 
kilku programów takich jak pakiet Office, czy przeglądarka plików PDF na pięciu 
laptopach. Praca poszła nam w miarę szybko, naszym chwilowym szefem był Remus, 
pracownik MEP’u. Atmosfera w biurze była przyjemna, kontakt było można nawiązać 
nawet w języku polskim, ze względu na obecność Marceliny oraz Moniki. Pracowaliśmy 
tam, ponieważ w PC Express odbywał się remont. Jednakże po kilku dniach 
powróciliśmy do pierwotnego miejsca pracy, gdzie również pracowało się przyjemnie.  
Oprócz mnie i Piotrka znajduje się tam jeszcze jeden praktykant, również pochodzący z 
Polski – Maciek. Pracowaliśmy razem z Elíasem, sprawdzał on strony, które my 
tworzyliśmy. Od czasu do czasu szef wysyłał nas po części komputerowe do dostawcy. 
Alvaro (szef) zawsze puszcza nam muzykę, jest fanem polskiego rocka, głównie Lady 
Pank, co zadowoliło mnie, ponieważ również lubię ten gatunek. Do porozumiewania 
głównie używamy angielskiego, w skrajnych wypadkach posiłkując się tłumaczem. 
Pozwalamy także „wkraść” się językowi hiszpańskiemu w nasze rozmowy, by utrwalić 
nieco oficjalny język kraju, w którym przebywamy.  
Praca w PC Express u boku współpracowników pokazała mi, jak wygląda praca w 
zespole, który składa się z różnych narodowości, co w przyszłości będzie mieć duże 
znaczenie ze względu na coraz większą ilość międzynarodowych firm rozwijających się 
na terenie Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce. 
 
Marcin Wolniak 
Odbywam praktyki w firmie Studiosur Producciones, która znajduję się w Granadzie, na 
ulicy Rey Abu Said nº13 L4. Na szczęście firma ta nie jest usytuowana daleko od 
naszego miejsca pobytu, więc dojeżdżam tam busem w ok. 10 minut. Firma oficjalnie 
otwarta jest od 9:00 rano do 22:00 późnego wieczoru. W przypadku mojej pracy, 
zazwyczaj przyjeżdżam na 8:30 i przygotowujemy sprzęt do nagrywania w terenie, po 
czym wyjeżdżamy samochodem. Powroty bywają o różnych godzinach w zależności od 
tego w ile się wyrobimy lub do której godziny jest dane wydarzenie, które jest 
nagrywane/transmitowane przez firmę. Sam budynek firmy składa się z trzech 
pomieszczeń, małego pokoju w którym znajduje się szef przy komputerze, drugi pokój 
jest zaś o wiele większy i tam przebywają montażyści, pracują na dwóch komputerach w 
jednym momencie, ja też czasami im pomagam. Trzecie pomieszczenie jest typowym 
magazynem w którym znajduje się cały sprzęt. W Studiosur Producciones pracuje 7 
osób licząc ze mną, wszyscy w firmie darzą siebie nawzajem pozytywna energią i 
entuzjazmem. 
Jeśli chodzi o samą pracę to wygląda to w taki sposób, że szef wysyła plan dzień 
wcześniej, na którą przyjść i jak będzie wyglądała praca w danym dniu, w moim 
przypadku byłem już np. w Alhambrze w Granadzie, na południu Hiszpanii nagrywając 
camping "Don Cactus", w kawiarni, rzeźni. Z pracownikami jestem w stanie się 
komunikować mimo języka jakim się posługują, niektórzy z nich potrafią nawet 
posługiwać się podstawą języka angielskiego, z czego jestem zadowolony jak i z 
całokształtu owych praktyk. 
 
 
 



Piotr Mazik 

Moją praktykę odbywam w hiszpańskim mieście Granada. Pracuje tu w firmie o nazwie 
PC-EXPRESS, znajdującej się przy ulicy Navarro Rodríguez Calle Martinez Campos 22. 
Jest to mała firma , zajmująca się naprawą komputerów, laptopów, telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych, ale również tworzeniem stron internetowych, grafiki czy 
obróbka filmów dla klientów. Widać było ,że szef jest dobry w tym co robi. 
Firma znajduje się dość blisko naszego miejsca zamieszkania. Dojście do pracy jest 
bardzo łatwe, zajmuje mi tylko 15 minut oraz przebiega przez główne uliczki pięknej 
Grenady. Firma jest otwarta w godzinach 10:00-14:00 (zmiana poranna) oraz 17:00-
21:00 (zmiana popołudniowa). Razem z innym uczestnikiem projektu-Maćkiem, 
pracującym w tej samej firmie, postanowiliśmy codziennie zmieniać godziny pracy. Czyli 
jednego dnia pracuję od godziny 10:00, a następnego od 17:00. Dodatkowo 2 razy w 
tygodniu przychodzę na do pracy obydwie zmiany, tak więc czasem pracujemy razem. 
Przychodząc na godzinę 10:00 witam, moim współpracowników, Michała praktykanta z 
Polski oraz Eliasa, praktykanta z Maroka, który w PC-EXPRESS odbywa aż 5-
miesięczny staż. Elias nie zna angielskiego, więc próbuje porozumieć się z nim w języku 
hiszpańskim. Moim szefem jest Alvaro, bardzo miły, zabawny oraz uprzejmy Hiszpan. 
Okazało się, że szef umie płynnie mówić po angielsku ,więc jest to w jakimś stopniu 
ułatwieniem. Pomieszczenie jest dość małe, znajdują się tam tylko 2 biurka. Pierwsze, 
na którym Alvaro I Elias obsługują klientów, a za nim drugie, na którym pracuje ja oraz 
Michał. 
Praca w firmie jest bardzo przyjemna, pierwszy tydzień, na firmowym laptopie 
zajmowałem się tworzeniem strony internetowej dla szefa, w następnych tygodniach 
,dostawałem przeróżne urządzenia do naprawy, instalowałem system operacyjne oraz 
pakiety biurowe. Dzięki przyjemnej atmosferze praca przebiegała  bardzo szybko i 
sprawnie, dodatkowo szef Alvaro praktycznie cały czas ze mną rozmawia, głównie o tym 
co naprawia i dlaczego nie działa, razem próbujemy znaleźć i rozwiązać problem. 
Dodatkowo postanowiliśmy że codziennie będziemy się uczyć po kilku słówek z naszych 
języków. W firmie cały czas panuje zabawna atmosfera, Alvaro często pokazuje mi 
śmieszne zdjęcia, filmiki lub opowiada kawały. Szef nigdy nie ma do mnie pretensji, gdy 
coś nie wychodzi. 
Sądzę ,że praktyki zawodowe bardzo pomogły mi w przełamaniu barier językowych. W 
firmie z bliska mogłem zobaczyć jak wygląda praca serwisanta, z jakimi zadaniami 
przychodzą klienci I czy jestem do tej pracy stworzony. Z taką atmosferą I towarzystwem 
mógłbym pracować w każdej firmie. 
 
Joanna Pawelec 
Pracuję w firmie EcoPrint, która została założona w 1998 roku. Jest to drukarnia, 
specjalizująca się w druku cyfrowym mało- i wielkoformatowym; zajmują się również 
projektowaniem grafiki dla firm szkół oraz osób prywatnych. 
Drogę do pracy przebywam w ciągu 12 maksymalnie 15 minut autobusem; dzięki czemu 
przed pracą mam jeszcze czas wstąpić do piekarni po świeże pieczywo do zjedzenia 
przed rozpoczęciem zmiany. Pracę rozpoczynam o godzinie 9:00 rano, a kończę (w 
zależności od złożoności i ilości zadań na dzień) raz o 14:00 a innym razem o 17:00. 
Przy okazji podróży mogę obejrzeć malowniczy krajobraz Grenady, a drogę od 
przystanku do zakładu przechodzę przez park oraz plac, na którym często są ciekawe 
do obejrzenia atrakcje. 
W trakcie praktyk pracowałam z dwiema osobami: Patricią i Enrique, którzy ciepło 
przyjęli mnie i pomagali przez cały czas. Patricia szefowa w firmie, zajmuje się w firmie 
głównie projektowaniem grafiki w programach t.j. Adobe Photoshop lub Adobe Illustrator. 
Poza tym zajmuje się też księgowością i całą robotą papierkową. Z kolei Enrique zajmuje 
się bardziej manualną stroną projektu t.j. obsługuje plotery, laminarki i zajmuje się 
przygotowaniem od podstaw np. książek czy instrukcji, jak również przyjmuje 
zamówienia od klientów, którzy potrzebują projektu lub zamówienia “na wczoraj”. 
Staram się im pomagać jak tylko mogę, np. obsługując ploter, przycinając ulotki gilotyną, 
przygotowując stronę wizytówek do druku, czy nawet projektując np. faktury, gdy Patricia 
i Enrique nie mogą. 
Pierwszego dnia pracy dostałam zadanie sprawdzające moją znajomość Photoshopa; 
miałam połączyć dwa obrazki, tak by nie było widać śladu połączenia oraz przyciąć 
obraz do odpowiednich wymiarów. Po skończonej i ocenionej pracy, dostałam do 
przycięcia gilotyną wizytówki. Pod nadzorem Patrici to zadanie zostało wykonane 
sprawnie i szybko przez co wcześniej mogłam iść do domu. 
Najwięcej rozmawiałam z Patricią, która mówi po angielsku i zawsze zachęcała mnie do 
mówienia po hiszpańsku, np. pomagając mi przetłumaczyć słówka, których znaczenia 
nie znałam, a tłumacz proponował nieużywane lub nie pasujące rozwiązanie. Zawsze 
starała się sprawić, żebym czuła się częścią zespołu, a nie kimś kto jest tylko na chwilę.  



Z Enrique pomimo bariery językowej między nami bardzo miło wymieniało mi się różne 
drobne historie. Pomagał mi i tłumaczył zadania w najprostszy możliwy sposób. Gdy 
popełniłam błąd to uspokajał mnie i pokazywał mi jak wykonać jakąś czynność. 
Najbardziej satysfakcjonujące było, gdy po skończonym zadaniu, oceniał moją pracę na: 
“Perfecto”. 
Praca w Ecoprint to jedna z tych rzeczy, za którymi będę tęsknić najbardziej; ciepło, 
atmosfera i ludzie tworzący tę firmę są tym, co będę wspominać najmilej. 
 
Alan Popiel 

Pracuję w firmie MGM Servicios Technicos. Jest to serwis komputerowy. Miałem duże 
szczęście w doborze miejsca pracy, ponieważ znajduje się ono najbliżej z wszystkich, 
około 3 minuty drogi piechotą. 
Pracuję około 6-7 godzin w porannej zmianie, zależy to głównie od tego, ile akurat mamy 
rzeczy do zrobienia. W firmie poza mną pracują 2 osoby: 
Szef Manuel zajmuje się nowymi i nietypowymi przypadkami np. kiedy dostaniemy 
urządzenia do naprawy typu adapter VHS lub Nintedo Switch oraz przydziela pracę 
mojemu zwierzchnikowi Lopezowi 
Pomocnik Lopez zajmuje się komputerami oraz laptopami i softem, przydziela również 
zadania mi i mojemu znajomemu z Erasmusa. 
Szef przychodzi na popołudniową zmianę dlatego rzadko go widzimy. Z Lopezem 
pracuje się przyjemnie, dostajemy różne zadania, ale trzeba o nie poprosić, jeśli chcemy 
zrobić coś nowego. 
Dużym plusem jest to że jeśli nam cos nie pasuje albo na przykład czegoś bardzo nie 
lubimy można się z nim dogadać i przydzieli nam coś innego. Kiedy mamy jakieś 
problemy z komunikacją z pomocą przychodzi telefon i jesteśmy w stanie dojść do 
porozumienia. 
W firmie głównie składamy komputery oraz instalujemy sterowniki i programy. Czasami 
przytrafi się bardziej złożone zadanie jak np. kompletny demontaż i ponowne 
poskładanie laptopa. Atmosfera w pracy jest swobodna i nikt nie ma o nic większych 
problemów. Z Lopezem da się normalnie pogadać kiedy mamy czas np. podczas 
instalacji Windows. 
Dobrze pracuje mi się w tej firmie i na pewno czas dojścia i swoboda zadań jest dużym 
plusem. 
 
Izabela Skrzycka 
Pracowałam wraz z Krzysztofem Adamczykiem w firmie Informática Repartnet, czyli 
serwisie sprzętu komputerowego znajdującym się na ulicy Padre Claret 8/3. Nasze 
miejsce pracy położone było spory kawałek od miejsca zamieszkania więc codziennie 
musieliśmy przejść około 350m na przystanek przy C/ Camino de Ronda i dojeżdżać 
około 20-25 minut autobusem linii numer 5 na przystanek, z którego mieliśmy jakieś 
100m do serwisu. 
Właścicielem serwisu jest Angel – pogodny człowiek z poczuciem humoru, dzięki czemu 
nie było z nim nudno. 
Zwykle zaczynaliśmy pracę z rana, a czasem szybciej, jeśli nasz szef przyszedł trochę 
wcześniej, ponieważ i tak byliśmy zawsze kilka minut przed czasem. W czasie tych kilku 
godzin spędzonych w „Reparnecie” diagnozowaliśmy i naprawialiśmy komputery oraz 
laptopy, a także instalowaliśmy systemy, sterowniki czy potrzebne programy. Były dni, 
kiedy musieliśmy pracować na dwie zmiany. 
Droga powrotna wyglądała dokładnie tak samo jak w drugą stronę z tą różnicą, że prosto 
po pracy szliśmy na obiad. 
Atmosfera w pracy była przyjemna i mimo, że Angel nie mówił zbyt dobrze po angielsku, 
zawsze potrafiliśmy się dogadać. 
 
Daniel Węgorek 

W raz z Alanem Popielem pracuję w firmie MGM Servicios Tecnicos. Serwis znajduje się 
blisko naszej rezydencji, a dojście nie zajmuje nawet 5 minut, także jest to olbrzymi plus. 
Sam zakład nie jest jakoś specjalnie duży, a oprócz serwisu prowadzi również sprzedaż 
elektroniki i punkt ksero. 
Naszą "dniówkę" odbywamy na zmianie porannej, razem z pracownikiem, którego 
imienia niestety nie pamiętam. Osobiście jestem zadowolony ze współpracy z nim, gdyż 
daje nam wolną rękę podczas naszych prac serwisowych i to my decydujemy, jak 
rozwiązać dany problem. Gdy czegoś nie wiemy, bądź nie rozumiemy, to chętnie nam 
tłumaczy i pomaga. I mimo, że nasza komunikacja odbywa się głównie przez Google 
Tłumacz, na tą chwilę nie było żadnych problemów z dogadaniem się. 
Jeśli chodzi o samą pracę, zajmujemy się głównie komputerami i laptopami – tymi 
przeznaczonymi na sprzedaż, jak i od klientów serwisu. Najczęściej diagnozujemy i 
naprawiamy drobne usterki, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt i 



oprogramowanie. Następnie instalujemy i konfigurujemy system oraz programy. Czy 
nauczyłem się czegoś nowego? Raczej nie, gdyż większość z tych rzeczy wykonywałem 
w domu i szkole. Zrozumiałem jednak, jak wiele problemów mogą sprawić najprostsze 
rzeczy, także cierpliwość jest wskazana. Podoba mi się to, że w trójkę sobie pomagamy i 
wymieniamy się doświadczeniami, dzięki temu rozwiązaliśmy kilka trudności. 
Podsumowując, ze swojego miejsca pracy, mimo początkowych „problemów”, jestem 
zadowolony. Z pewnością miło będę wspominał praktyki w MGM Servicios Tecnicos. 
 
Dominik Wolański – Jadczyszyn 

Praktyki odbywałem w firmie Aurora Foto wraz z Bartoszem Cichy. Miejsce pracy 
znajduje się bardzo blisko miejsca zamieszkania. Dojście tam zajmowało nam około 5 
minut, jednak zawsze braliśmy drobną ”poprawkę”. Nazwa studia nie wzięła się znikąd, 
bowiem właścicielką jest nie kto inny jak Aurora, przemiła Pani, która niestety nie potrafi 
mówić po angielsku. Sprawiało mi to drobne problemy, gdyż hiszpańskiego zacząłem się 
uczyć przed wyjazdem, ale dawałem sobie radę, w końcu od czego mamy smartfony. W 
studiu wraz z Aurorą pracowały jeszcze dwie osoby. Angela i Lourdes.  
Firma Aurora Foto zajmuje się robieniem zdjęć w różnych formatach, obróbką zdjęć, 
tworzeniem kalendarzy na zlecenia klientów, drukowaniem zdjęć w dużym formacie, 
restauracją starych zdjęć, a także posiada drukarkę, do której klienci mogą podłączyć 
się za pomocą telefonu i błyskawicznie wydrukować interesujące ich zdjęcia. W firmie 
pracowałem na komputerze z systemem MacOS a mój kolega na swoim własnym 
laptopie. Programem używanym przez nas do pracy był Adobe Photoshop. Do naszych 
zadań należała najczęściej wstępna obróbka zdjęć do kalendarza, który Aurora 
wykonywała na zlecenie grupy znajomych, zmiana tła zdjęć oraz odnawianie starych 
zdjęć. Była to praca łatwa i przyjemna, jednak nie osiadaliśmy na laurach i 
wykonywaliśmy dane nam zadania najdokładniej jak umieliśmy.  
Atmosferę jaka panowała w firmie można porównać do rodzinnej atmosfery. Aurora 
codziennie darzyła nas szerokim uśmiechem, często dawała nam różne słodycze. 
Pewnego zimnego dnia zaskoczyła nas i przyniosła kubek gorącej czekolady. Mimo 
tego, że przez większość czasu się nie rozumieliśmy, to będę wspominał praktyki u 
Aurory pozytywnie. Nauczyłem się wielu przydatnych sztuczek w Photoshopie i 
doświadczyłem hiszpańskiego trybu pracy. 

 

Oto przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 

 



 
 



 
  



Rozdział V 
Zajęcia z hiszpańskiego (Izabela Skrzycka) 

 

 
 
Podczas pobytu w Hiszpanii uczęszczaliśmy na kurs językowy, który miał ułatwić nam życie w 
Granadzie. Cała grupa jeszcze w Polsce musiała chodzić na zajęcia przez 40 godzin żebyśmy wszyscy 
potrafili się przynajmniej przedstawić. Część osób miała nieco ułatwione zadanie, ponieważ jesteśmy 
pierwszym rocznikiem, który może uczyć się tego pięknego języka od pierwszej klasy technikum. 
W Granadzie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, ze względu na to, że pracujemy na dwie zmiany – na 
rano oraz na popołudnie. Zajęcia odbywały się kilka razy w tygodniu, a podczas nich poznawaliśmy 
(lub, w wypadku osób, które hiszpański już miały, powtarzaliśmy :-)) zwroty grzecznościowe, 
podstawowe czasowniki, słówka związane z naszym przyszłym zawodem, kolory, liczby, godziny, itp., a 
wszystko to miało ułatwić nam pobyt w Hiszpanii. 
Zależnie od zmiany uczyły nas dwie Panie, a każda z nich starała się jak najlepiej przekazać nam wiedzę. 
Ćwiczenia i nagrania do odsłuchania były dostosowane do poziomu, a w razie wątpliwości 
otrzymywaliśmy odpowiedź na każde pytanie. Dodatkowo druga grupa opanowała liczby do stu do 
perfekcji dzięki graniu w bingo na każdej lekcji. :D 
Uważam, że kurs jest bardzo przydatną rzeczą w projekcie i zdecydowanie ułatwiło nam to 
funkcjonowanie w obcym kraju. 
 

  



Rozdział VI 
Wycieczka do Malagi (Jakub Stochła) 

 

 
 
Podczas naszych praktyk zawodowych w weekendy mamy okazję zwiedzić wiele ciekawych 
hiszpańskich miast, tak było i w druga niedzielę naszej mobilizacji. Mieliśmy wtedy okazję zwiedzić 
Malagę. Obawialiśmy się tej wycieczki, ponieważ po poprzednim dniu każdy z nas wrócił bardzo 
zmęczony, gdyż zwiedzaliśmy Gibraltar, jednak w niedzielę rano niemal każdy był wypoczęty i gotowy 
do drogi. 

Wszyscy punktualnie stawili się na placu Gran Capitan i już 
około godziny dziewiątej mogliśmy wyjechać po drugą, 
rumuńską grupę, która razem z nami jechała do Malagi. Jadąc 
autobusem mogliśmy podziwiać piękne tereny Andaluzji 
doskonale widoczne z naszego autokaru. Chociaż niektórzy 
przedłożyli sen nad krajobraz i mogą się tylko zastanawiać, co 
stracili, ale byli też tacy, którzy zrobili więcej zdjęć podczas 
samej jazdy, niż w samej Maladze. 
Nasza podróż do Malagi trwała nieco ponad dwie godziny, 
podczas których odbyła się jednak krótka przerwa. Na miejscu 
byliśmy kwadrans po jedenastej. Pierwszym miejscem, jakie 
odwiedziliśmy była informacja turystyczna, gdzie dostaliśmy 
mapy i mogliśmy skorzystać z łazienki, a następnie 
skierowaliśmy się w stronę pięknej katedry Catedral de la 
Encarnación de Málaga. Stojąc przed katedrą mogliśmy się 
poczuć naprawdę mali, ponieważ jest ona naprawdę ogromna. 
Następnie skierowaliśmy się w stronę Castillo de Gibralfaro. 
Niestety, aby dostać do punktu widokowego musieliśmy wejść 
wysoko pod górę, co nie należało do najłatwiejszych czynności 
po wcześniejszej wycieczce na Gibraltar. Na szczęcie widok na 
całą Malagę wynagrodził nasz trud. Mogliśmy zobaczyć z góry 
takie miejsca jak arena walk byków (Plaza de Toros de la 
Malagueta), wcześniej wspomnianą katedrę, plażę i wiele 
innych, których widok nas tak zachwycił, że niektórzy nie chcieli 
schodzić na dół. 
Kolejnym obiektem na naszej trasie była plaża, na którą 



udaliśmy się od razu jak tylko udało się zebrać wszystkich. Pierwszym punktem na plaży, który 
zobaczyliśmy już z daleka był duży napis „Malagueta”, przy którym zrobiliśmy sobie zdjęcie. Od tego 
momentu mogliśmy się rozdzielić i zwiedzać Malagę na własną rękę. Jednak zanim się rozdzieliliśmy 
spędziliśmy jeszcze trochę czasu na plaży. Część z nas postanowiła wykorzystać ładną pogodę, bo 
trzeba zaznaczyć, że w Maladze było bardzo ciepło i pogodnie, i wskoczyć do morza, parę osób wolało 
posiedzieć pod palmami, a jeszcze inni przejść się po plaży. Po jakimś czasie się rozdzieliliśmy na 
mniejsze grupki zaczęliśmy zwiedzanie według wymyślonych przez nas tras, kierując się mapami, które 
dostaliśmy. Ja wraz z Marcinem, Mateuszem, drugim Mateuszem, Fabianem i Dominikiem z powodu 
głodu obraliśmy kierunek na McDonalda, ale żeby nie stracić żadnych ciekawych miejsc wybraliśmy 
trasę przez piękny Málaga Park, który był o wiele dłuższy niż się spodziewaliśmy, ale mimo to jesteśmy 
zadowoleni z wybranej trasy. Po wizycie w restauracji wybraliśmy się do muzeum Picassa, do którego 
wejście było darmowe od godziny szesnastej. Na miejscu byliśmy mniej więcej 15 minut przed czasem, 
więc mogliśmy zająć miejsce w kolejce, która już wtedy była dosyć długa. Część z nas postanowiła 
wykorzystać ten czas i pójść do okolicznych sklepów z pamiątkami, a pozostali zajęli nam miejsce. Do 
reszty wróciliśmy już z plecakami pełnymi pamiątek, a kolejka ciągnęła się już wtedy do końca ulicy, a 
może nawet dalej. W muzeum najpierw udaliśmy się do szatni, gdzie musieliśmy zostawić plecaki, a 
następnie do kasy, gdzie otrzymaliśmy darmowe bilety oraz mogliśmy zabrać przewodnik, w którym 
znajdują się informacje o obrazach Picassa. Następnie skierowaliśmy się do sali z pierwszą kolekcją 
obrazów Picassa. Łącznie było dwie kolekcje obrazów, do których mogliśmy dowolnie przechodzić. 
Poza nimi były jeszcze też inne sale, które mogliśmy dowolnie odwiedzać, i które mi osobiście bardziej 
przypadły do gustu. Na końcu zwiedzania mogliśmy jeszcze zakupić pamiątki z muzeum, po czym 
wyszliśmy, aby szybko dostać się do kolejnej atrakcji, jaką sobie zaplanowaliśmy. 
 

 
 
Po małych kłopotach ze znalezieniem drogi trafiliśmy do Teatro Romano. Niestety byliśmy już za późno 
i nie mogliśmy wejść do środka, na szczęście mogliśmy zobaczyć przynajmniej z zewnątrz jak wygląda 
antyczny rzymski teatr. Ponieważ kończył nam już się czas musieliśmy powoli wracać, przeszliśmy 
jeszcze przez kilka ładnych uliczek, a potem skierowaliśmy się tą samą trasą, którą przyszliśmy, co też 
nie było najłatwiejszym zadaniem, ale wszyscy szczęśliwie trafiliśmy do autokaru i już około godziny 
osiemnastej mogliśmy wraz z drugą grupą wyjechać i po dwóch godzinach być na placu Gran Capitan. 
Wszyscy wróciliśmy z wycieczki bardzo zadowoleni, a po powrocie naszym jedynym problemem było 
wyspanie się, żeby na drugi dzień wstać do pracy. 

  



Rozdział VII 
Cykl “Granada in Depth”( Daniel Węgorek) 

 

 
 
Spośród wielu aktywności w projekcie, osobne miejsce zostało przeznaczone na zwiedzanie naszego 
miejsca zamieszkania - Grenady. Formalnie program miał się zacząć 02.12 i potrwać przez kolejne 4 
dni. Z uwagi na specyfikę Alhambry, program zaczęliśmy już pierwszego dnia mobilności, gdy 
pracownik MEP – Max, zaprezentował nam najważniejsze punkty Alhambry na komputerowej 
prezentacji. Aby zachować jednak porządek, postanowiłem opisać każdy dzień oddzielnie, gdyż 
wszystkie przygotowane dla nas atrakcje zasługują na osobny tekst. Tak, więc zacznijmy! 
 
02.12.2018 
Pierwszym punktem naszego programu była Alhambra. Jest to XIII w. zespół pałacowy, a jego 
rozbudowa trwała do XIV w. Do 1492 r. była ostatnim punktem podparcia Arabów w Hiszpanii. Później 
służyła za więzienie, w międzyczasie przechodząc 3 pożary. W XIX w. została odbudowana z 
zachowaniem pierwotnego stylu. 
Dzień zaczęliśmy od spotkania na przystanku obok katedry, skąd autobus miał nas zabrać pod główne 
wejście. Po 10 minutach jazdy dotarliśmy na miejsce i po krótkiej przerwie na toaletę ruszyliśmy do 
środka. Pierwszym punktem były malownicze ogrody. Drzewa, krzewy oraz kwiaty, wśród zdobionych 
fontann, tworzą malowniczy krajobraz. Następnie udaliśmy się do najstarszej części, znanej jako 
Alcazaba. Wchodząc na dawne fortyfikacje można podziwiać wspaniałą panoramę, gdzie króluje 
Grenada w otoczeniu gór. Kolejnym punktem była część zwana Pałacem Nasrydów, gdzie dominują 
arabskie komnaty, wieże i kolorowe dziedzińce. Szczególne wrażenie wywarło na mnie zdobienie 
sufitów i sklepień, gdzie każdy detal tworzy staranną i jednolitą sztukę. Po chwili pauzy udaliśmy się do 
ostatniego punktu, czyli Pałacu Karola V, który wyglądem przypomina Koloseum. W środku znajdują się 
muzea z pięknymi obrazami. W jednej sali prym wiodły motywy hiszpańskie, w drugiej chrześcijańskie. 
Po chwili zachwytów nad obrazami udaliśmy się na przystanek i tym sposobem pierwszy dzień 
zwiedzania Grenady „od środka” zakończył się. 
 
03.12.2018 
Miejsce spotkania się nie zmieniło, także po dotarciu natychmiast udaliśmy się autobusem do 
pierwszego zabytku przewidzianego na ten dzień, czyli katedry Wniebowzięcia Matki Boskiej „La 
Cartuja”, lub po prostu do klasztoru kartuzów. Sam zakon kartuzów powstał w 1084 i od praktycznie 
1000 lat nie zmienił reguł działania. Niedaleko Sewilli, na rzece Gwadalkiwir znajduje się wyspa, której 
nazwa w wolnym tłumaczeniu brzmi „Wyspa kartuzów”. Budowa klasztoru rozpoczęła się w XVI w. i tak 



naprawdę zakończyła się w XIX w. Mimo wymieszania wielu stylów, zdecydowanie dominuje w nim 
barok. I rzeczywiście wszystkiego jest aż nadmiar, co dziwi z uwagi na specyfikę zakonu kartuzów. 
Po wejściu oczom ukazuje się bardzo ładny dziedziniec ze starannie przystrzyżonymi żywopłotami i 
drzewkami pomarańczy. Samo zwiedzanie obejmuje zaledwie 3 sale z obrazami o motywach 
chrześcijańskich, a także kościół, tabernakulum i zakrystię. Co robi wrażenie, to przepych i bogactwo 
zdobień w kościele. Ciężko jest znaleźć ścianę, która nie jest wypełniona wzorami, obrazami czy 
figurami. Miejscem kulminacyjnym jest tabernakulum, którego kuliste sklepienie wykończone jest 
przepięknym freskiem. Po nasyceniu się sztuką można w spokoju usiąść na ławeczce i obserwować 
zieleń na dziedzińcu. Zaskakujący był dla mnie klimat i cisza, jaka panuje na zewnątrz. Nawet nie wiem, 
kiedy myślami odpłynąłem, a już reszta grupy skończyła zwiedzanie i udaliśmy się na autobus 
powrotny. 
Po krótkiej jeździe poszliśmy pieszo w kierunku katedry imienia Św. Hieronima. Oba zabytki różni to, że 
pierwszy znajduje się na wzgórzu, a drugi w samym centrum miasta. Do tego w drugim dominuje 
renesans. Poza tym schemat jest ten sam, wchodząc oczom ukazuje się dziedziniec z żywopłotem i 
drzewkami pomarańczy, do tego 3 komnaty z chrześcijańskimi obrazami oraz kościół. Tutaj jest on 
zdecydowanie bardziej monumentalny, a największe wrażenie robi ołtarz i sklepienie nad nim, które 
jest jeszcze lepiej wykończone. Niestety przyszliśmy na kilka chwil przed zamknięciem i nie mogliśmy 
oddać się pełnemu zwiedzaniu, natomiast zdecydowanie warto obejrzeć jeden i drugi oraz poczuć ich 
piękno. 
 
04.12.2018 
Tego dnia spotkaliśmy się przy Plaza de Gran Capitan, skąd udaliśmy się na przystanek autobusowy na 
ulicy de Ronda. Po kilku chwilach przyjechał autobus i zabrał nas do miejsca znanego, jako „Park 
Nauki”. Jest to nowoczesne centrum nauki i technologii, a zaprojektowane zostało tak, aby było jak 

najbardziej interaktywne. 
Zaraz po wejściu 
otrzymaliśmy mapę i 
dostaliśmy ok. 1,5 godziny 
czasu dla siebie i każdy mógł 
zwiedzać po swojemu. Ja 
zacząłem swoją wizytę od 
takich atrakcji na zewnątrz 
parku jak m.in. interaktywne 
gogle 3D, rekonstrukcja 
farmy oliwkowej, czy 
labirynt z żywopłotu. 
Następnie udałem się do 

części „budynkowej” i w pierwszej kolejności wybrałem muzeum technologiczne. Po wejściu możemy 
zobaczyć prawdziwy, powypadkowy samochód marki Peugeot. Skala zniszczeń auta robi wrażenie. 
Schodząc niżej trafiamy do miejsca, gdzie możemy na własnej skórze poczuć, jak wyglądają warunki 
pracy niektórych osób. Chociażby możemy zamienić się w operatora młota pneumatycznego, lub wejść 
na wysokie rusztowanie. Dodatkowo, budowniczy przygotowali specjalny panel, który imituje warunki 
trzęsienia ziemi. Idąc dalej trafiamy do sali motoryzacyjnej, gdzie stoi w połowie rozebrany samochód 
marki Renault i każdy może zobaczyć jak wygląda auto od środka, gdzie znajdują się i jak działają 
systemy bezpieczeństwa itp. Oprócz tego możemy przejechać się na symulatorze jazdy pod wpływem 
alkoholu. Nawet nie zauważyłem, kiedy minęła godzina, a chciałem jeszcze zahaczyć o dwie sale. 
Najpierw udałem się do sali całkowicie poświęconej ludzkiemu ciału. Na czynniki pierwsze zostały tu 
rozłożone wszystkie systemy, jakie działają w naszym organizmie. Z uwagi na goniący czas nie 
zagłębiałem się w poznawanie wszystkich atrakcji, aczkolwiek pamiętam, że było ich bardzo dużo, 
nawet specjalnie przygotowany szkielet. Zaraz po wyjściu wszedłem do sali „muzycznej”, gdzie 
możemy zobaczyć historię muzyki, warsztat instrumentów, schemat powstawania dźwięku i jak to się 



dzieje, że go słyszymy. Na końcu sali przygotowane są m.in. pianino i gitara, gdzie każdy może się 
sprawdzić i zagrać ulubiony kawałek. Niestety czas się kończył i musiałem udać się na miejsce zbiórki. 
Na szczęście okazało się, że zbiórka była po to, aby zaprowadzić nas na nadchodzący pokaz ptaków 
drapieżnych. Przedstawienie prowadził Hiszpan, więc nie zrozumieliśmy za wiele z jego opowieści, ale 
same zwierzęta były bardzo ciekawe. Pokazano nam m.in. dwie olbrzymie sowy i trzy sępy, które 
dostały od swoich treserów jedzenie. Po skończonym pokazie udaliśmy się na tutejszą wieżę, z której 
można podziwiać piękny krajobraz Grenady oraz otaczających ją gór, na niektórych leży nawet spora 
warstwa śniegu. Na sam koniec zrobiliśmy na ich tle zdjęcie grupowe i tym akcentem zakończyliśmy 
zwiedzanie. 
Podsumowując, park uważam za miejsce warte odwiedzenia. Zarówno dzieci, jak i starsi znajdą tu 
atrakcje dla siebie. Nie dość, że można się czegoś nauczyć, to przyjemnie spędzić czas. 
 
05.12.2018 
W ostatnim dniu programu przypadło nam zwiedzać Catedral de Santa Maria de la Encarnacion, czyli 
gotycko-renesansową katedrę w Grenadzie. Jej budowa zaczęła się w 1523 roku i zakończyła w 1703. 
Do kościoła przylega Capilla Real (Kaplica Królewska) i to od niej zaczęliśmy zwiedzanie. Jest to miejsce 
poświęcone głównie pierwszym królom chrześcijańskim. Po wejściu oczom ukazują się wspaniałe 
portrety m.in. Izabeli I oraz Filipa I Pięknego. Dalej trafiamy do niewielkiego kościoła, gdzie wrażenie 
robi przepięknie zdobiony ołtarz. Przed nim możemy zobaczyć sarkofagi i grobowce pierwszych 
chrześcijańskich królów oraz ich małżonek. Ostatnią częścią Kaplicy jest muzeum, gdzie wystawione są 
przede wszystkim insygnia królewskie. Po chwili trafiliśmy do wyjścia i udaliśmy się do katedry. 
Katedra, o wymiarach 67 × 116 m, jest przykładem gotyku izabelińskiego. Od samego wejścia robi ona 
wrażenie swoją monumentalnością, a całość dopełniają ogromne filary utrzymujące sklepienie 
budynku. Obchodząc ją dookoła możemy zobaczyć kilkanaście oryginalnych ołtarzy i muzeum, gdzie 
znajdują się różnorodne kielichy, krzyże procesyjne, relikwiarze, a także berło i koronę Izabeli 
Kastylijskiej oraz miecz Ferdynanda, a nawet flagi, które wykorzystywano w czasie podboju emiratu 
Grenady. W samym centrum katedry znajduje się piękny, bogato zdobiony ołtarz oraz potężne organy. 
Po dłuższej chwili zwiedzania spotkaliśmy się przy wyjściu i tym sposobem zakończyliśmy program 
„Discovering Grenada in Depth”. 
Podsumowując cały program, uważam go za świetną możliwość zobaczenia miejsc, do których sam z 
siebie pewnie bym nie poszedł. Każda atrakcja i zabytek były na swój sposób szczególne, jeśli jednak 
miałbym wybrać, to byłaby to Katedra Kartuzów oraz Park Nauk. Pierwsza za swoją tajemniczość i 
nastrój, drugą za świetną rozrywkę i zabawę. Polecam każdemu! 
 

 
  



Rozdział VIII 
Wycieczka do Kordoby (Marcin Wolniak) 

 
Sobota, 17 listopada 
2018 roku. Nadszedł 
czas na pierwszą 
większą wycieczkę 
podczas naszej 
mobilności w 
Grenadzie. Zbiórka 
była ustalona na 
godzinę 7:45, ale jak 
zwykle nie obyło się 
bez opóźnienia. W 
końcu wyjechaliśmy 
busem, kierowca po 
drodze zgarnął 

również Rumunów oraz Francuzów. W połowie zatrzymaliśmy się na chwilowy postój, chwila 
wyprostowania nóg i ruszyliśmy dalej. Na miejscu byliśmy około godziny 11:00 przy Rzymskim Moście 
(Puente Romano), przez który przeszliśmy na druga stronę, gdzie zaczęło się nasze zwiedzanie 
Kordoby, a na moście po drodze mogliśmy zaobserwować "ulicznych" grajków na akordeonie. Na 
samym początku udaliśmy się do informacji turystycznej, gdzie każdy z nas mógł zabrać mapę, która 
przez cały czas jak się później okazało była przydatna. Ruszyliśmy całą grupą - pierwsze miejsce to 
"Alcázar de los Reyes Cristianos", wstęp dla osoby kosztował 2.25 euro ze zniżką. Przepiękne ogrody, 
pałac i wieże z których widać panoramę miasta, największe wrażenie zrobiły na nas ogrody. Na pewno 
nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to tak obszerne, trochę czasu tam spędziliśmy zanim zabraliśmy 
się do kolejnego miejsca turystycznego. Po wyjściu, zebraliśmy się w grupie, pozbieraliśmy pieniądze 
na wstęp do kolejnej atrakcji. Następnym miejscem był meczet, Mezquita-Catedral, cena za bilet dla 
osoby dorosłej wynosi 10 euro. Tak naprawdę nazywa się to Mezquita-Catedral, ponieważ później 
meczet został lekko przebudowany na kościół, który znajduje się w samym środku meczetu i według 
mnie jest jednym z zabytków, która zrobiła na mnie wrażenie z całej budowli. Przy wejściu zabraliśmy 
przewodnik w języku angielskim i po chwili zaobserwowaliśmy wielkie niepoliczalne kolumny, 
olbrzymie rzeźby, wszelkie obrazy aż po liturgię. Wraz z moim kolegą Kubą, szliśmy po kolei zwiedzając 
każdą z atrakcji według przewodnika, który zabraliśmy. Sama wielkość tej budowli oraz z czego została 
ona wykonana i jak dokładnie zrobiło na nas wielkie wrażenie. Po wyjściu z meczetu, zamiar był taki, 
aby czekać na resztę aż skończy zwiedzać, jednak postanowiliśmy nie tracić czasu więc poszliśmy coś 
zjeść. Natknęliśmy się na miejscowy kebab, długo się nie zastanawialiśmy, ponieważ każdy był głodny. 
Po zjedzeniu ponownie zgrupowaliśmy się razem i wyruszyliśmy wspólnie na rynek, po drodze 
zaobserwowałem, że większość budynków jest w kolorze białym oraz żółtym. Na rynku rozdzieliliśmy 
się, ponieważ mieliśmy czas wolny, w naszym przypadku wraz z Fabianem Klopem, Mateuszem 
Wodzisławskim, Mateuszem Wieczorkiem, Jakubem Stochłą oraz Dominikiem Wolańskim poszliśmy 
pospacerować po Kordobie, przy okazji również zwiedzając niedaleko centrum handlowe, okoliczne 
parki, mosty. W Kordobie zaobserwowaliśmy również małe fontanny, które można aktywować 
naciskając stopą obok przycisk, te fontanny można użyć w celu np. przemycia rąk, twarzy co jest bardzo 
wygodne w trakcie męczącej podróży czy też spaceru. Na sam koniec chcieliśmy również zwiedzić 
wieżę, by zobaczyć całe miasto z góry. Wieża znajdowała się na Moście Rzymskim, natomiast było już 
za późno i nie wpuszczano więcej ludzi. O 18:00 zabraliśmy się spowrotem busem do Grenady i na 
miejscu byliśmy po 20:00 wieczorem. Jeśli tak będą wyglądały jeszcze inne wycieczki, będę zadowolony 
w stu procentach. :) 

 

  



Rozdział IX 
Wycieczka do Rondy (Dominik Wolański - Jadczyszyn) 

 
Wycieczka do Rondy 
odbyła się w dniu 
wolnym od praktyki, 
06.12.2018. 
Niestety, nie było 
czasu na 
odpoczynek, gdyż 
zbiórka odbyła się 
wyjątkowo szybko, 
bo o ósmej rano. Kto 
by pomyślał, że 
wstajemy tutaj tak 
jak do szkoły? 
Wszyscy spotkaliśmy 

się na placu Gran Capitan o umówionej godzinie i wyjechaliśmy w kierunku tego malowniczego miejsca 
wraz z grupą rumuńską. Podróż trwała około dwóch i pół godziny z dwudziestominutową przerwą na 
potrzeby fizjologiczne. Jak zwykle, podróż umilały nam piękne, hiszpańskie krajobrazy, chociaż 
niektórzy woleli zrobić sobie drzemkę po nieprzespanej nocy. Gdy dojechaliśmy na miejsce, udaliśmy 
się pod arenę byków (Plaza de toros de Ronda). Arena ta została zbudowana w XVIII wieku i została 
zaprojektowana przez architekta Martina de Aldehuela. Potem tradycyjnie podeszliśmy pod punkt 
informacji turystycznej gdzie rozdano nam mapy, po jednej na parę. Po załatwieniu formalności 
udaliśmy się do pobliskiego punktu widokowego, z którego podziwialiśmy zielona pola, klify i góry. 
Widok zapierał dech w piersiach, był nie do opisania. Następnie udaliśmy się na kolejny punkt 
widokowy, z którego mogliśmy podziwiać malowniczy kanion El Tajo. Kiedy wszystkie koleżanki z grupy 
rumuńskiej zrobiły sobie nowe profilowe na facebooka udaliśmy się dalej. Po krótkim spacerze w górę 
drogi, trafiliśmy na kolejny punkt widokowy, z którego pejzaże były równie fenomenalne, co z dwóch 
poprzednich. Następnie poszliśmy w okolicę mostu Puente Nuevo, gdzie otrzymaliśmy informację, że 
zbiórka pod autobusem jest nie o godzinie osiemnastej, a o siedemnastej. Tutaj rozdzieliliśmy się z 
grupą rumuńską i udaliśmy się z naszym opiekunem w miejsce, w którym zrobił nam zdjęcia 
”profilowe” do projektu. Moim zdaniem lepszego miejsca nie mógł wybrać, ponieważ lepsze nie 
istnieje, w końcu kto nie chciałby zdjęcia profilowego na tle XIX-wiecznego mostu i wodospadu. Tutaj 
wspólne zwiedzanie się skończyło i mogliśmy się rozdzielić. Wraz z grupą znajomych udaliśmy się by 
coś zjeść. Trafiło na najłatwiejszą opcję, którą był lokalny kebab. W lokalu spędziliśmy sporo czasu na 
oczekiwaniu, wspólnych rozmowach, a nawet jedna z osób zdecydowała się na drzemkę. Po 
uzupełnieniu energii znaleźliśmy punkt widokowy, który najbardziej przypadł nam do gustu. Było to 
bardzo klimatyczne miejsce. Znajdowało się nieopodal pierwszego punktu, wystarczyło pójść po prostu 
w lewo. Na miejscu zastaliśmy panią, która grała na harfie. Pośród drzew, wylegiwały się koty a my po 
prostu napawaliśmy się otaczającą nas aurą. Kiedy poczuliśmy się nasyceni widokami, postanowiliśmy 
wrócić do autobusu. Wyjechaliśmy o godzinie siedemnastej, a w autobusie tym razem większość osób 
zdecydowało się na drzemkę. W końcu po takim dniu pełnym spacerów należy się wypoczynek. Na 
miejsce przyjechaliśmy około godziny dziewiętnastej. Po przyjeździe, w restauracji, w której się 
stołujemy, czekała na nas paella i pieczeń w sosie wraz z pieczarkami. Jak widać, wycieczka ta nie była 
taka jak inne. Większość czasu spędziliśmy na obserwacji krajobrazu i spacerach po malowniczej 
Rondzie. 

  



Rozdział X 
Wycieczka na Gibraltar (Alan Popiel) 

 

 
 
Wyszliśmy z MEP Dorms o 7:45 i wsiedliśmy do autokaru, podróż była dosyć długa bo na miejscu 
byliśmy dopiero około 11:30. Już nawet po drodze widzieliśmy piękne widoki ale skała gibraltarska 
zrobiła na mnie ogromne wrażenie. 
Razem z grupa i p. Postrzechem przeszliśmy przez kontrolę graniczną, co poszło bardzo sprawnie bo po 
5 minutach byliśmy już na terytorium Gibraltaru. Ciekawe jest to, że na Gibraltarze z każdym 
dogadamy się po angielsku, co w Hiszpanii nie jest częste oraz płaci się tam funtami więc trzeba o tym 
pamiętać kiedy patrzy się na ceny. 
Po przejściu przez kontrolę graniczną zobaczyłem tradycyjną angielską czerwoną budkę telefoniczną, 
następnie przeszliśmy przez pas lotniska (ponieważ przecina on drogę na wyspę, kiedy startuje lub 
ląduje samolot droga jest zamykana szlabanami tak jak gdyby przejeżdżał pociąg i za około 10 minut 
można już sobie spokojnie przejść, przejście po takim pasie lotniska gdzie wszystko jest płaskie, a 
wokoło wszystkie budynki są dość wysokie jest na pewno ciekawym doświadczeniem). 
Naszym celem był szczyt skały gibraltarskiej, po przejściu przez lotnisko podążaliśmy uliczkami aż do 
rynku. Wokoło było pełno atrakcji takich jak sklepy duty free oraz piękna architektura, Kiedy byliśmy na 
oko z 200m od rynku minęli nas żołnierze, uderzali w bębny, szli z wyprostowaną piersią oraz 2 z nich 
ciągnęło armatę. Na szczęście te niecodziennie wydarzenie nie oznaczało że akurat trafiliśmy na 
ogłoszenie stanu wojennego, ale mini paradę wojskową jeśli można tak to nazwać. 
Na samym rynku nie spędziliśmy dużo czasu ponieważ było tam wiele dużo lepszych atrakcji o czym 
miałem się dopiero przekonać w niedalekiej przyszłości. 
Pan Postrzech prowadził nas wąskimi uliczkami miedzy domami ku górze, schody miały bardzo wysokie 
stopnie i były dość wąskie wiec dosyć szybko pokonywaliśmy pierwsze warstwy podejścia, ale było to 
bardzo dobrze czuć na nogach. Kiedy wyszliśmy z drogi miedzy domami kontynuowaliśmy naszą podróż 
dosyć wąskim przejściem miedzy murkami, wyglądało ono naprawdę ciekawie i tajemniczo w pewnym 
momencie wchodziło się pod różne rośliny i drzewo które rosło po prawej stronie przejścia, oraz po 
swojej lewej mieliśmy piękny widok na miasto nie zakłócony żadnymi budowlami ponieważ zaraz za 
murkiem był spadek. 
Dróżka (w języku hiszpańskim wyraz „droga” oznacza narkotyki to tez warto zapamiętać żeby nie było 
przypału xd) wyszła od razu na zbocze góry które było pełne roślin i drzew różnej wielkości, a po środku 
nasze przejście usypane kamieniami. Kiedy to zobaczyłem było jedne wielkie wrażenie WOW. Do tego 
momentu upłynęła zaledwie godzina od kiedy nasza grupa opuściła autokar. 



Podążając ścieżką na każdym kroku były jakieś niesamowite widoki, z każdym metrem w górę 
ukazywały coraz więcej. Po 10 minutach podejścia natrafiliśmy na kolejną ciekawą rzecz, przy której 
zrobiliśmy postój, a mianowicie ogromną baterie, ale nie taką do pilota tylko wielkie działo które 
służyło do ostrzeliwania Hiszpanii podczas WWII! 
Po odpoczynku oraz zrobieniu kolejnych kilkunastu świetnych zdjęć ruszyliśmy ponownie. Nie minęło 
jeszcze 5 minut a kolejna atrakcja przykula oczy całej grupy, na murku siedziała sobie małpa. Pan 
Postrzch szedł dalej i powiedział żeby wstrzymać się z zdjęciami, bo zaraz będzie ich dużo więcej, no i 
było. Za dosłownie chwile byliśmy na punkcie widokowym a wokół nas poza widokami przy których 
wstrzymywało się oddech 10 małp które nie uciekały ani się nie bały, widać ze już były przyzwyczajone 
do turystów. 
 

 
 
Kilka kolejnych tarasów widokowych później zrobiłem sobie zdjęcie z małpą, a jeszcze kilka następnych 
z 2 małpami, akurat kiedy wyłączyłem aparat wydarzył się z nimi pewien incydent ale mogę powiedzieć 
jedno, a mianowicie BYŁO PRANE. 
To był już ostatni taras widokowy po drodze na szczyt, ponieważ już po nim dotarliśmy na miejsce! 
Wylądowaliśmy po środku drugiego i trzeciego wierzchołka. Na mój telefon wpadło kolejne zdjęcie 
małpek i to tych żywych, a nie z sklepów duty free, niesamowite widoki gór  oraz morza. Czy mogło być 
lepiej ? A no mogło i nawet było :p 
Po wejściu na szczyt każdy utworzył sobie grupkę kilku osób z która chodził gdzie chciał, mieliśmy tylko 
być na zbiórce o 17:00 przy kontroli granicznej a reszta zależała od nas. 
Ja chodziłem z Krzysiem, Palką, Cichym, Siemionem i Asią. Na początku wchodziłem na cos w rodzaju 
platform widokowych, tylko tam murek był dużo niższy tak do kolan, a spadek w dół 600m i to jeszcze 
nie w linii prostej tylko po drodze były skały żeby ewentualny pechowiec nie miał łatwego końca. 
Po około 40 minutach robienia zdjęć widoków i oglądania walki małp (bo małpy ukradły ciasteczka z 
plecaka pewnej turystki z Niemiec i zaczęły się bić o to kto je zje), Palka pokazał nam tunel pod skałami. 
Był to tunel z czasów 2 wojny światowej, było w nim bardzo mokro oraz z wydrążonych górskich 
korytarzy co chwile kapało nam na głowę. Było w nim kilka pomieszczeń, 3 duże hale z czego w jednej 
były pozostałości składu amunicji lub armat. Najciekawsza rzecz w tym tunelu była na końcu, okno a 
przy nim dwie mewy które siedziały na takiej skale przed tym okienkiem. Skojarzyłem ze to te same 
mewy które widziałem z tarasów widokowych. Wiec upewniłem się czy Palka wytrzyma i wyszedłem 
przez okienko na półkę skalna, widoki były naprawdę niesamowite (pełno roślinności miedzy skalami 
przy spadzie oraz palmy, wszystko to razem zmieszane dawało niepowtarzalny efekt) i szybki wiatr 
który był tam obecny. Widziałem też turystów którzy patrzeli na mnie z tarasu i pewnie zastanawiali się 
jakim cudem tam się znalazłem. 



Potem wracając tunelem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie w hangarze czy opuszczonej hali jak kto 
woli. 
Po wyjściu z tunelu udaliśmy się w kierunku drugiego szczytu (tego który był najbliżej przejścia 
granicznego), trochę pomyliliśmy drogi i zamiast na drugi szczyt udaliśmy się do stacji 
meteorologicznej, niestety była zamknięta i bronił jej płot wysokości dwóch metrów, którego wcale nie 
dało się obejść dlatego grzecznie zrezygnowani naszą porażką wróciliśmy na szlak. 
Była już 14:30, wiec nie chcąc marnować czasu odpuściliśmy sobie tamta górę, w miedzy czasie nasza 
grupa podzieliła się na dwie mniejsze i z Krzysiem oraz Palka postanowiliśmy iść na Sky walk. 
Kiedy dotarliśmy na miejsce (zajęło nam to 10 minut) okazało się ze musimy zapłacić, ale w pakiecie 
było jeszcze wejście zamkniętą ścieżką na jakiś kompleks z drugiej wojny światowej i na trzeci szczyt 
góry z działem, oraz most podwieszany który jak mówił gość od biletów był zamknięty o tej porze roku. 
Ten bilet kosztował nas 6 euro od osoby. 
Sky walk był spoko, nie był duży ani nie była to największa atrakcja ale chodzenie po taflach szkła nad 
przepaścią mogło niektórym dać trochę adrenaliny tak jak na przykład Krzysiowi który musiał trochę 
postać zanim odważył się zrobić pierwszy krok. 
Zaraz obok sky walk-a dosłownie metr od wejścia zaczynał się szlak na "ruiny", pozostałości po 
umocnieniach z WWII. Następne 100m drogi z lekkim podejściem ukazywało nowe, wcześniej 
niedostępne widoki i piękne ujęcia wszystkich szczytów naraz. Droga biegła po grani góry tuż przy 
samej krawędzi wiec można się domyśleć jakich emocji dostarczała. Dotarliśmy do "fortu" bo tak 
można było nazwać tą budowle, miała jeden pokój z oknem w stronę Hiszpanii na zewnątrz, a reszta 
była wyżłobiona w górze. Był tam też korytarz który prowadził do bunkra z oknami w stronę morza, ta 
cala budowla miała niesamowity klimat i patrzenie z wnętrza bunkra na przepaść oraz morze i 
wyobrażenie sobie walk które odbywały się na tym terenie naprawdę wymiatało. Bunkier miał trzy 
okna, w lewo, prosto oraz w prawo. 
Najciekawsze było prawe okno, bo kiedy się przez nie patrzało okazywało się że ciągnie się tam wąska 
dróżka na zboczu góry która, była ukryta za pilarami ze skał, jeśli patrzelibyśmy z dołu. Wiec korzystając 
z okazji wyszliśmy przez to okno sprawdzić co skrywa ta droga. To był zdecydowanie jeden z 
najbardziej imponujących widoków jakie widziałem w życiu (pomijając to co działo się w pralni :o) 
zdjęcia nie oddają tego jak niesamowicie tam było kiedy stało się na skalnej półce a nad tobą i pod tobą 
był klif  oraz wracając wchodziłeś przez okno bunkra który był nad przepaścią. 
Kiedy wróciliśmy do środka i poszliśmy kolejna ścieżką ku górze za około 15 minut drogi doszliśmy do 
najwyższego punktu na Gibraltarze, wierzchołka z działem. Później okazało się że są tam zamontowane 
dwa działa, jak mówił Pan który stał i sprawdzał bilety jedno z nich służyło do ostrzeliwania Hiszpanii a 
drugie do Afryki. Te do ostrzału Afryki na które poszliśmy bo było otwarte do zwiedzania miało zasięg 
24km a Afryka była oddalona o 22km od tego punktu, wiec można było spokojnie ostrzeliwać brzeg. 
Teraz kiedy sobie przypomnę po drodze kiedy chodziliśmy po forcie widziałem ogromna czarna dziurę 
w pionowej skale która bardzo dobrze było widać bo wszystkie skały były tam raczej białe. Pewnie 
została wykonana przy pomocy jakiegoś potężnego wrogiego działa gdy Gibraltar był pod ostrzałem. 
Wracając do dział, zanim przeszliśmy przez wejście za okazaniem biletu znaleźliśmy drogę miedzy 
krzakami wiec łatwo było ja przeoczyć, prowadziła do zamkniętej stacji meteorologicznej ale pomimo 
braku przejścia do budynku (2 metrowa siatka zakończona drutem żyletkowym) opłacało się, bo było 
to miejsce do kolejnych niesamowitych zdjęć. Pewnie już wam się dłuży słuchanie o zdjęciach ale na 
każdym kroku było mnóstwo atrakcji, wiec żal było ich nie robić. Później po chwili odpoczynku 
wróciliśmy przed wejściem na szczyt z działem. Pokazaliśmy nasze bilety i weszliśmy do środka. 
Zalecono nam iść w lewo na trasę dla turystów pokazującą historie miejsca oraz jak działała ta 
maszyneria. Weszliśmy więc w tunel prowadzący w głąb skały, pierwsze pomieszczenie pokazywało 
dawne urządzenia celownicze, takie jeszcze na korbkę. W korytarzu do kolejnego pokoju stal komputer 
z grą "załaduj działo" spędziliśmy na niej około 15 min bo niezbyt ja ogarnialiśmy. W następnym pokoju 
był dół działa oraz winda którą pociski wędrowały na górę. 
Kolejne pomieszczenie to lądownia, tam trzymali pociski które ważyły 300kg oraz ładunki które 
ładowało się za pociskiem, ważyły około 100kg. Następnie wyszliśmy dość stromym tunelem z jaskini 
na świeże powietrze. Zobaczyliśmy ogromne działo, najpierw podziwialiśmy widoki i byliśmy w środku 



kabiny działa, ale potem Palka zauważył drabinę na gorę. Wspięliśmy się na pancerz i u samej góry 
podziwialiśmy widoki z najwyższego punktu w całym Gibraltarze. Zobaczyłem że lufa nie była sporo 
oddalona od górnego pancerza wiec zsunąłem się po ściance i usiadłem na niej. Oczywiście na takim 
czymś zdjęcie było obowiązkowe żeby kiedyś powspominać moje nowe siedzenie. 
Zaczęło robić się późno bo mieliśmy godzinę i dwadzieścia minut do odjazdu po drugiej stronie granicy 
a my nadal byliśmy na najbardziej oddalonym szczycie. 
Zaczęliśmy schodzić z góry, po drodze na uboczu były jeszcze wizjery, za 1 euro zobaczyliśmy jeszcze 
panoramę w przybliżeniu i wróciliśmy do naszego szybkiego marszu. Na naszej drodze pojawiło się 
kolejne wejście do jaskini wraz z barem. Z jej wnętrza wyłaniały się różne kolory podświetlanych 
kryształów, zapytaliśmy się o cenę i okazało się ze wynosi ona 10 euro od osoby i ze czas zwiedzania tej 
jaskini to około 20 min, po chwili namysłu odpuściliśmy sobie i poszliśmy dalej. Okazało się ze idąc 
dalej, po lewej stronie jest zejście na podwieszany most, ku naszemu zdziwieniu był otwarty. Wiec 
korzystając z okazji weszliśmy na niego, na samym środku wiało tak mocno, że gdybym miał bluzę 
rzuconą na plecak, to odfrunęłaby w siną dal. 
 

 
 
Po miłym zaskoczeniu otwarciem mostu o tej porze roku znacznie przyspieszyliśmy kroku żeby zdążyć 
na autokar powrotny. 10 minut biegu i natknęliśmy się na Marokańczyka który robił sobie zdjęcie z 
małpą. Porozmawialiśmy chwilę i o dziwo wiedział gdzie leży Polska, zrobiliśmy mu zdjęcie z makakiem, 
wyglądał na bardzo zadowolonego z zdjęcia, oczywiście nasz miły Marokańczyk a nie makak bo ten 
wolałby raczej cos z torby naszego nowego przyjaciela. 
30 metrów dalej zahaczyliśmy jeszcze o punkt widokowy który był na moście serwisowym do słupa, na 
którym były zawieszone liny z kolejki. Koło 16:30 byliśmy już przy ruinach zamku nadal na górze. Było 
stamtąd bardzo dobrze widać lotnisko, które rozciągało się na całej szerokości wyspy i kawałek został 
specjalnie dosypany aby wydłużyć pas. 
Znaleźliśmy nową drogę z tego miejsca, prowadziła ona pomiędzy blokami, szybko pokonywaliśmy 
kolejne stopnie schodów oraz metry. Zostało 12 minut do końca a my dotarliśmy na rynek, niestety nie 
mieliśmy czasu wejść do żadnego z sklepów wiec tylko uraczyliśmy je przelotnym spojrzeniem. 
W końcu dobiegliśmy na płytę lotniska, minęliśmy ją pędząc przed siebie, rzuciliśmy ostatnie spojrzenia 
na niesamowitą skałę gibraltarską i przeszliśmy przez kontrolę graniczną. 
Zdążyliśmy na autokar w ostatnim monecie, ale na czas. 
Była to dla mnie najlepsza i najbardziej emocjonująca wycieczka na jakiej do tej pory byłem. Podczas 
praktyk. Chętnie pojechał bym tam jeszcze raz i z tą samą ekipą. 
 

  



Rozdział XI 
Wycieczka do Los Cahorros (Piotr Mazik) 

 
W piątek, przedostatni już dzień naszych mobilności 
wybraliśmy się do wąwozu znanego Los Cahorros. Jest to 
obszar wapiennych skał, idealnych do wspinania się. Zbiórka 
ustalona na placu Gran Capitan. Stamtąd wybraliśmy się do 
centrum Grenady na miejscowego busika o numerze 183. 
Podróż trwała dość krótko, około 30 min. Po przybyciu do 
pobliskiego miasteczka, poszliśmy w stronę naszego szlaku. 
Przemieszczając się wzdłuż rzeczki, musieliśmy pokonać 
przeszkody w postaci gałęzi i błota. Po około 25 minutach 
dotarliśmy do pierwszego wiszącego mostu, wiedzieliśmy że 
idziemy w dobrym kierunku. Szlak schodził do rzeki i 
prowadził przez wąskie kamienne stopnie. Ciasnota 
sprawiała, że tego dnia musieliśmy się trochę poschylać lub 
chodzić na czworakach. Po drodze mijaliśmy jeszcze 2 
wiszące mosty. Jeden z nich miał długość aż 63 metry i wisiał 
dość wysoko nad ziemią. Podczas przechodzenia most  
przechylał i poruszał się na obydwie strony, dodawało to 
zabawy, lecz co po niektórym objawił się lęk wysokości. 
Przechodząc po nim, można było zobaczyć piękny wodospad 
wśród wapiennych skał. 
Co ciekawe, ze względów bezpieczeństwa na tym moście 
jednocześnie mogły znajdować się tylko 4 osoby. Maszerując 
dalej, przechodziliśmy przez jaskinie, wzdłuż wodociągu. 
Wąskie i strome dróżki powodowały, że trzeba było dobrze 
się złapać by nie zamoczyć się w wodzie. Doszliśmy na 
polanę, z której bardzo dobrze było widać wszystkie skały. 
Nastał czas na przerwę, kto chciał mógł wybrać się wyżej, 
skąd widok był o wiele lepszy. Razem z kolegami 

powspinaliśmy się jeszcze, porobiliśmy zdjęcia i był już czas na schodzenie. 
Pogoda również 
nam dopisała, w 
ciągu dnia było 
około 25 stopni. 
Słońce sprawiało, że 
trekking tą trasą 
turystyczną był o 
wiele lepszy. Po 
około 3 godzinach 
wędrówki na szlaku, 
nastąpił czas na 
powrót. Wracaliśmy 
inną, ciekawszą 
trasą. Niestety 
spóźniliśmy się na busik (następny jechał dopiero za godzinę, więc zmęczeni chodzeniem, usiedliśmy 
na ławkach i spokojnie w słoneczku poczekaliśmy na następnego busika. Głodni i zmęczeni, zaraz po 
powrocie udaliśmy się na ostatni już posiłek podczas naszych praktyk zagranicznych. 
 
 

  



Rozdział XII 
Czas wolny (Fabian Klop) 

 

 
 

Jak wiadomo, czas wolny każdy spędza inaczej, w zależności od zainteresowań, charakteru i 
możliwości. W nowym, nieznanym mieście możliwości jest o wiele, wiele więcej, ale jednak niektóre 
nawyki zostają.  
Zacznę od rzeczy, które w czasie wolnym musimy zrobić, jak np. kursy z języka angielskiego, 
wypisywanie indywidualnych raportów o postępach, wypełnianie obowiązków związanych ze 
sprzątaniem rezydencji. Oprócz tego, każdy mógł robić to, co chce i co go interesuje. Dużo osób 
oglądało filmy i seriale na telewizorze w pokoju dziennym, na bardzo wygodnych sofach. Inni grali na 
swoich laptopach w różne gry komputerowe, lub przeglądali Facebooka. Również rozmawialiśmy z 
naszymi bliskimi – rodzicami czy ukochanymi. Nie brakowało też wyjść na miasto, do sklepów czy 
wycieczek, organizowanych przez nauczycieli, które pomogły nam poznać Grenadę. Niektórzy też 
zwiedzali miasto na własną rękę, poza wycieczkami obowiązkowymi. Spora ilość osób również ucinała 
sobie popołudniową drzemkę, co było skutkiem wczucia się w klimat hiszpańskiej siesty. Czasami 
lubiliśmy zagrać wspólnie w karty, czy monopoly. Nie brakowało, rozmów na różne tematy, śmiechów i 
gwaru. Był to niewątpliwie dobrze spędzony czas. 
 

  



Rozdział XIII 
Powrót do Polski (Krzysztof Adamczyk) 

 
Wszystko co dobre 
kiedyś się kończy. W 
naszym przypadku nie 
było inaczej. Pobyt w 
Hiszpanii zleciał 
bardzo szybko (moim 
zdaniem za szybko). 
Zanim się obejrzeliśmy 
już musieliśmy wracać. 
Natomiast jak 
wyglądał nasz powrót 
do Polski? Dzień przed 
wyjazdem, czyli dnia 

7.12.2018r. (piątek) po wycieczce do Los Cahorros, wszyscy wybrali się do sklepów w celu zakupienia 
czegoś do Polski (pamiątki, hiszpańskie smakołyki i produkty). Należało jednak pamiętać o limicie 
bagażowym, więc nie można było przesadzić. Po skończonych zakupach przyszła pora na pakowanie. 
Ciężko mi było się pomieścić w walizce wraz z produktami, które chciałem zabrać, lecz po ciężkiej walce 
udało mi się spakować wszystkie rzeczy. W trakcie pakowania sprzątaliśmy również pokój oraz 
łazienkę. Minęły niecałe dwie godziny, a tu wszyscy byli już spakowani i gotowi do podróży. Następny 
dzień, to dzień wyjazdu. Zbiórkę mieliśmy zaplanowaną o 11:45. Jedni wstali wcześniej, a inni później, 
natomiast w apartamencie już od około 9:00 było słychać zamieszanie. W kuchni wszyscy jedli 
śniadanie lub robili prowiant na drogę. Jakieś pół godziny przed zbiórką każdy sprawdzał pokoje, czy 
nie zostały jakieś śmieci. Z łóżek pościągaliśmy pościel, a kluczyki zostawiliśmy w szafkach. Kto był 
gotowy, brał swoje bagaże i czekał na resztę. Żal było się rozstawać z tym wszystkim. Pożegnaliśmy się 
z naszymi współlokatorami (praktykantami z Rumunii) i wyruszyliśmy na miejsce zbiórki, gdzie czekał 
na nas autokar do Malagi. Wyjechaliśmy o około 12:00. Pogoda dopisywała, słońce mocno świeciło. 
Było na tyle ciepło, że wystarczyły nam same koszulki projektowe, które założyliśmy na wyjazd. Na 
lotnisko w Maladze dotarliśmy o godzinie 13:30. Odbyliśmy w sumie dwa loty. Z Malagi do 
Monachium, i z Monachium do Krakowa. Pierwszy lot odbył się dopiero o godzinie 16:05, więc trochę 
czasu spędziliśmy na lotnisku, zwiedzając różne sklepy z pamiątkami, które się tam znajdowały. Przelot 
samolotem z Malagi do Monachium trwał 2 godziny 40 minut. Na pokładzie dostaliśmy kanapkę oraz 
coś do picia. Z góry było widać całą Hiszpanię. Naprawdę wspaniałe widoki. Po wyjściu z samolotu 
kierowaliśmy się do bramy E24, do której trzeba było podjechać metrem. W porównaniu do Hiszpanii 
w Niemczech było zauważalnie zimniej, a o tej godzinie robiło się ciemno. Następny lot do Krakowa 
odbył się o godzinie 22:15 i trwał około 50 minut. Lecieliśmy po ciemku. Z góry było widać, bardzo 
ładne, oświetlone miasta i budynki. Tutaj również otrzymaliśmy kanapkę i picie. W Polsce 
wylądowaliśmy o 23:30. Na miejscu odebraliśmy bagaże i wyszliśmy na zewnątrz. Tutaj pogoda nie 
dopisywała. 0 stopni na dworze, a do tego lekki deszcz. Przed lotnisko przyjechał nasz autokar pod 
szkołę. Zapakowaliśmy na przyczepę walizki i wsiedliśmy do niego. Z Krakowa do Bytomia jechaliśmy 
niedługo (coś ponad godzinę), gdyż o tej porze po ulicach jeździ mało aut. Na miejscu pod szkołą 
czekali już na nas stęsknieni rodzice. W końcu nie widzieliśmy się 4 tygodnie. Zabraliśmy swoje bagaże, 
pożegnaliśmy się wszyscy razem i każdy pojechał do swojego domu. Na szczęście podróż do Polski 
odbyła się bezproblemowo, w porównaniu do naszego wyjazdu do Hiszpanii, gdzie odwołali nasz lot. 
Po powrocie pozostało nam myśleć o powrocie do szkoły w poniedziałek. Myślę, że każdy był 
zadowolony z pobytu i gdyby mogli, to polecieliby jeszcze raz. To była wspaniała, wyjątkowa i 
niezapomniana przygoda. 
 

  



Rozdział XIV 
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 XV 
Opinie uczestników 

 

Krzysztof Adamczyk 
Udział w projekcie to naprawdę wartościowe i wyjątkowe przeżycie. Miesięczny pobyt w Hiszpanii 
pozwolił mi zobaczyć wiele pięknych miejsc takich jak: Grenada, Gibraltar, Kordoba, Malaga, a także 
poznać tamtejszą kulturę. Dzięki praktykom zdobyłem cenne doświadczenie w serwisowaniu 
komputerów oraz dowiedziałem się jak wygląda praca w innym kraju. Taki wyjazd to świetna okazja 
sprawdzenia swoich umiejętności zarówno informatycznych jak i językowych. Bardzo się cieszę, że 
mogłem wziąć udział w tym projekcie, na pewno będę go bardzo dobrze wspominał. Jeśli masz 
możliwość wyjazdu, skorzystaj, a na pewno się nie zawiedziesz! 
 

Bartosz Cichy 
Udział w tym projekcie był dla mnie czymś niesamowitym. Poznałem tutaj wielu nowych i wspaniałych 
ludzi, którzy bardzo mi pomogli w czasie pobytu w Hiszpanii. Takie mobilności to świetna sprawa, 
ponieważ jest to szansa na poprawienie swoich umiejętności językowych, zapoznanie się z inną, 
ciekawą kulturą czy też zwiedzenie wielu cudownych i pięknych miejsc. Doświadczenia nabytego dzięki 
temu wyjazdowi nie jestem w stanie porównać z czymkolwiek innym. 
 

Fabian Klop 
Projekt „Erasmus +. Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu edulacji”, 
finansowany w pełni ze środków Unii Europejskiej to świetna okazja do rozwoju osobistego oraz 
poszerzenia swoich umiejętności językowych oraz zawodowych. Poznałem kulturę obcego kraju, kulturę 
pracy oraz styl życia w Granadzie. Rekrutacja przebiega sprawnie, i wymaga ona wkładu pewnej pracy, 
aby polecieć na staże do Grenady lub Sewilli. Rezydencja, w której mieszkamy była dobrze wyposażona, 
przystosowana do życia codziennego, lecz troszeczkę za mała. Samo umiejscowienie jej jest bardzo 
dobre, blisko centrum i różnych sklepów. Praktyki w firmie Informatica y Renovables JMA przebiegały w 
bardzo miłej atmosferze. Cały personel był dla mnie niezmiernie miły i bardzo pomocny. Dużo mnie 
nauczono i czuję, że te praktyki to nie był stracony czas. Dużo też dały kursy językowe – języka 
hiszpańskiego i angielskiego, które pomogły mi w porozumiewaniu się w pracy, sklepach czy na ulicy. 
 

Szymon Palka 
Uważam, że uczestnictwo w tym projekcie było niezwykłym przeżyciem. Z ręką na sercu mogę 
powiedzieć, że ten projekt był największą przygodą jaką do tej pory przeżyłem. Cała praktyka 
oczywiście przebiegła jak najbardziej pomyślnie. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy związanych z 
grafiką komputerową jak i innymi dziedzinami nauki. Dzięki temu, że brałem udział w tym wyjeździe 
poznałem również kulturę hiszpańską, zwiedziłem wiele ciekawych miejsc, poznałem wielu ciekawych 
ludzi oraz poprawiłem moje umiejętności językowe, które na pewno przydadzą mi się w przyszłości. 
 

Bartosz Siemieniec 
Udział w projekcie był tym czego właśnie potrzebowałem. Dzięki niemu szeroko poszerzyłem swoją 
wiedzę w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy o 
montażu jednostek stacjonarnych, laptopów oraz urządzeń mobilnych. 
Rekrutacja była naprawdę stresująca, ponieważ str asznie liczyłem na to, żeby się dostać na moje 
wymarzone praktyki w Hiszpanii. Po otrzymaniu informacji o zdobycia miejsca na liście uczniów 
wybranych do udziału w projekcie nie mogłem się powstrzymać ze szczęścia. Dzięki projektowi nie tylko 
znacząco pogłębiłem wiedzę w dziedzinie IT, ale także poznałem lepiej język hiszpański.  
Nauka języka hiszpańskiego, poszerzanie wiedzy w dziedzinie IT, poznawanie nowych ludzi, zwiedzanie 
Hiszpanii a to wszystko dzięki projektowi Erasmus+. Była to dla mnie jedna, wielka i nie zapomniana 
przygoda. 
 
 



Jakub Stochła 
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w projekcie „Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w 
zawodzie po zakończeniu edukacji”, bo dzięki niemu mogłem odbyć praktyki w takim pięknym miejscu 
jak Granada. Projekt pozwolił mi także poszerzyć moje zdolności związane z grafiką komputerową. 
Ponieważ praktyki odbywały się w Hiszpanii mogłem poznać hiszpańską kulturą i zwyczaje oraz 
mogłem nauczyć się nowego języka. Oczywiście w trakcie mobilności nie chodziliśmy tylko do pracy, ale 
w weekendy mieliśmy możliwość zwiedzić inne piękne hiszpańskie miasta takie jak Kordoba czy 
Malaga, które zapamiętamy na długo. Oczywiście dużym plusem pomijając wyżej wymienione jest sam 
fakt, że mogliśmy odbyć swoje praktyki w Hiszpanii, gdzie było o wiele cieplej niż w Polsce o tej porze 
roku. 
 

Mateusz Wieczorek 
Cały wyjazd był dla mnie wielka zagadką. Pomimo masy informacji, którą dostaliśmy od organizatorów 
na temat projektu oraz pomimo mnóstwa pytań zadanych starszym kolegom, którzy odbyli już swoje 
praktyki w Hiszpanii; i tak cały czas pojawiały się nowe pytania, na które odpowiedzi nie było. 
Pierwsze dni po przyjedzie mijały bardzo szybko, pierwsze spotkania z pracodawcami, spotkanie z 
pracownikami MEP'u i wyjścia na miasto sprawiały nam wiele kłopotów z powodu stresu związanego z 
najprzeróżniejszymi drobnostkami związanymi z pracą lub życiem w Hiszpanii.  
Pierwsze obiady i kolacje w restauracji także były dla nas wielkim zaskoczeniem, a zarazem sprawiały 
nam wielką radość, ponieważ były wspaniałe i każdemu bez wyjątku wystarczały porcje, a samo 
jedzenie było wyśmienite.  
Projekt prowadzony jest przez p. Grzegorza, osobę która ma kompletne pojęcie o wszystkim związanym 
z projektem i jest świetna w tym co robi.  
Aby dostać się do projektu i zająć jedno z trzydziestu miejsc musiałem przyłożyć się do  nauki jak i do 
wykonywania zadań związanych z rekrutacją. Odbyłem rozmowę kwalifikacyjną w dwóch językach, 
stworzyłem plakat reklamujący projekt, zostałem poddany ocenie nauczycieli, którzy mnie znają i 
uczestniczyłem w dużej ilości dodatkowych lekcji związanych z projektem. Ostatecznie muszę przyznać, 
że było warto starać się o jedno z miejsc, ponieważ stawka była naprawdę wysoka. 
Liczne wycieczki, świetne wyżywienie w dobrej restauracji, nie zapomniane przeżycia, poznanie kultury 
Hiszpanii, poznanie ich kuchni i stylu pracy, i życia. Poznanie nowych ludzi oraz możliwość sprawdzenia 
jak poradzę sobie żyjąc przez miesiąc daleko od rodziców były naprawdę warte zachodu i gorąco mogę 
polecić każdemu wzięcie udziału w projekcie. Jest warto. 
 

Mateusz Wodzisławski 
Udział w projekcie wzbogacił mnie o nowe umiejętności zawodowe, a także o wiedzę ogólną, głównie 
dotyczącą Hiszpanii. Zajęcia z języka hiszpańskiego oraz porozumiewanie się po angielsku w pracy 
podszlifowały moje zdolności językowe, a sama praca nauczyła mnie czynności przydatnych w 
przyszłości. Po wielu wycieczkach w miejsca takie jak Kordoba, czy Gibraltar mogę stwierdzić, że 
Hiszpania to wspaniały kraj, a projekt Erasmus+ umożliwia uczniom jej poznanie, a także pozwala 
zwiększyć nasze zdolności praktyczne z zakresu IT. Trud włożony w aplikowanie do projektu 
zaowocował wzrostem naszych umiejętności komunikacyjnych oraz zawodowych. Każdemu, komu 
natrafi się możliwość wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ mogę z ręką na sercu powiedzieć, że warto! 
 

Marcin Wolniak 
Pierwszy raz znajduję się w Hiszpanii. Właśnie za pomocą projektu Erasmus+ jest mi dane przebywać w 
Grenadzie miesiąc czasu, zwiedzając różne miejscowości poznając przy tym kulturę południowej 
Hiszpanii oraz odbywając praktyki w firmie Studiosur Producciones. Dzięki praktyce zdobywam 
doświadczenie w dziedzinie technologii, ale nie tylko. Dzięki temu, że praktyki odbywam w Hiszpanii 
jestem w stanie również powiększyć swoje umiejętności w komunikowaniu pomimo bariery językowej, 
można powiedzieć, że jest to wyższy poziom komunikowania się. Kurs języka hiszpańskiego w pracy jak 
i w życiu codziennym przydał mi się w dużym stopniu. Sama organizacja praktyk jest niesamowicie 



dobra, jako uczestnik w owym programie zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to łatwe, ale po 
przebytym projekcie jak widać - wszystko jest możliwe. 
 

Piotr Mazik 
Aplikacja na praktyki zawodowe za granicą była jedną z moich lepszych podjętych decyzji w tym roku. 
Jestem bardzo zadowolony z projektu, dzięki niemu nie tylko mogłem sprawdzić się w swoim zawodzie, 
ale również miałem możliwość zwiedzić wiele pięknych i ciekawych miejsc w Hiszpanii. Ponadto 
poznałem kulturę oraz przyjemną kuchnie hiszpańską. Poznawanie nowych ludzi I rozmawianie z nimi w 
innym języku niż polski, rozwinęło moje możliwości językowe. Podsumowując, projekt będę wspominał 
jako wspaniałe przeżycie i myślę, że szybko o nim nie zapomnę. 
 

Joanna Pawelec 
Byłam zaskoczona, gdy dowiedziałam się, że dostałam się na praktyki zagraniczne. Moje zaskoczenie 
stało się delikatnym rozczarowaniem, gdy dowiedziałam się, że zamiast do Sewilli pojadę do Granady. 
Jednakże Granada już w pierwszych dniach od przylotu, pozytywnie mnie zaskoczyła. Wszędzie gdzie się 
nie pójdzie są jakieś atrakcje. Pozytywnie zaskoczyło mnie też miejsce pracy, w którym wiele się 
nauczyłam jak i poznałam sposób życia, ludzi oraz kulturę pracy w Hiszpanii. 
Praktyki pomimo trwania cztery tygodnie zleciały szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał, zostawiając 
za sobą niedosyt w postaci pragnienia zostania w Granadzie, by zobaczyć chociaż jedną rzecz więcej. 
 

Alan Popiel 
Uważam, że projekt był w 100% warty starania się o miejsce, ponieważ nie tylko uczymy się nowych 
rzeczy w naszym zawodzie, co jest podstawą, ale również mamy dostęp do rzeczy, które praktyki w 
Polsce nie mogły nam zaoferować. W wolnym czasie poznajemy kulturę Hiszpanii oraz odwiedzamy 
niesamowite miejsca takie jak choćby Gibraltar lub Kordoba. Cały czas szlifujemy swój język angielski i 
hiszpański, ponieważ Grenada to miasto studenckie, dlatego też bardzo wiele osób mówi tutaj właśnie 
tymi językami. Jest tutaj sporo atrakcji i odmiennych rzeczy, dlatego praktyki bardzo przyjemnie mijają, 
niestety także bardzo szybko. Na pewno jest to niesamowita okazja dla ludzi, którzy lubią odwiedzać 
nowe miejsca i rozmawiać w obcym języku. 
 

Izabela Skrzycka 
Po rekrutacji do projektu byłam zdania, że się nie dostanę, ale jednak jestem w Hiszpanii i mogę 
pochłaniać tutejszą kulturę. Praktyki są dobrze zorganizowane, a wycieczki pozwalają nam poznawać 
piękne hiszpańskie miasta. Mimo, że nie wiążę swojej przyszłości z serwisem komputerowym, to 
praktyki w takiej firmie uważam za ciekawe doświadczenie. Jeśli masz możliwość – nie zastanawiaj się 
tylko bierz udział w procesie rekrutacyjnym! 
 

Daniel Węgorek 
Uważam, że mocno pomyliłem się przed wyjazdem. Moje nastawienie było raczej negatywne, w dużej 
mierze przez opowieści kolegów i stres przed pierwszym lotem. Okazało się, że zarówno lot (właściwie 
to 3) i sam pobyt w Grenadzie były bardzo przyjemne. Nasza rezydencja była dobrze wyposażona, w 
salonie mieliśmy telewizor, w kuchni m.in. piekarnik, lodówkę. Jedyny mankament dla mnie to wielkość 
pokoi, ale po kilku dniach się przyzwyczailiśmy. Miejsce praktyk również mi pasowało. Nie dość, że 
blisko, to atmosfera była naprawdę świetna. Miło też będę wspominał wycieczki. Zarówno zwiedzanie 
Kordoby i Rondy, jak i kąpiel morzu w Maladze oraz wspaniałe widoki z góry na Gibraltarze. 
Podsumowując, uważam że warto było wziąć udział w projekcie i będę go bardzo miło wspominał. 
Chętnie zostałbym na kolejny miesiąc. 
 

Dominik Wolański – Jadczyszyn 
Projekt Erasmus+ pozwolił mi na rozwinięcie umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Dodatkowo 
umożliwił mi zwiedzenie wielu charakterystycznych dla Hiszpanii miejsc jak i poznanie kultury 
hiszpańskiej i języka hiszpańskiego. Dzięki udziałowi w projekcie byłem zmuszony do samodzielności, co 
uważam za najważniejszą rzecz, którą wyniosłem z pobytu w Hiszpanii.  
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