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Rozdział I
Podróż do Grenady (Damian Bolewski)

Hola! Z uśmiechami na twarzy witamy w Granadzie, w której jest po prostu przepięknie. Wszystkie
widoki, pogoda, miejscowi ludzie wiecznie rozgadani i uśmiechnięci na drogach tylko potęgują nasz
zachwyt. Ale dobra, mniejsza z tym co jest teraz, w jakiś sposób dotarliśmy do tego miejsca.
Mianowicie wszystko zaczęło się o 3:00 w nocy w niedzielę pod naszą szkołą. Niektórzy byli
zestresowani, niektórzy pobudzeni, a jeszcze innym chciało się spać (no bo w końcu był środek nocy).
Wszyscy jednak cieszyliśmy się z wyjazdu na praktyki do Hiszpanii. Po spakowaniu wszystkich bagaży
do busa, wyruszyliśmy w stronę krakowskiego lotnika. Jechaliśmy około godziny, więc musieliśmy
zorganizować sobie ten czas. Najczęściej była ta rozmowa, ale jak ktoś był zmęczony to włączył sobie
muzykę lub poszedł spać. W końcu dotarliśmy na lotnisko w Krakowie. Tam nasz opiekun wytłumaczył
nam co nie co o czynnościach i zasadach tu obowiązujących. W moim przypadku to była pierwsza
podróż samolotem, więc wszystko tu było dla mnie nowe. Udaliśmy się po bilety i na ważenie walizek. I
już pierwszy problem. Walizka jednego z nas ważyła 2 kilo za dużo (a można było zabrać aż 23 kg!).
Musiał przepakować trochę rzeczy do walizek kolegów, ale wszystko poszło sprawnie i długo nie
czekaliśmy. Następnie kolejki, czytniki i znowu kolejki. Naprawdę na tym trochę czasu schodzi.
Nareszcie dotarliśmy do bramki, gdzie musieliśmy włożyć do koszyka wszystkie elektroniczne,
metalowe rzeczy i opróżnić kieszenie. Raczej wszyscy chcieli, aby z bramki nie wydal się alarm. Po tym
rozpoczęła się odprawa. Czekanie w wielkiej poczekalni na samolot nie było najprzyjemniejsze, ale nie
czeka się bez powodu. Po około godzinie zaczęliśmy wchodzić do samolotu, którym mieliśmy polecieć
do Frankfurtu. Lot ten i następny obsługiwał przewoźnik Lufthansa. Po zajęciu miejsc i zapoznaniu się z
zasadami bezpieczeństwa pilot wystartował. Całą podróż samolotem uznaję za bardzo przyjemną.
Wystarczy zapiąć pasy na początku i końcu lotu i to tyle, reszta to przyjemne siedzenie bez żadnego
kołysania. W trakcie lotu zostaliśmy poczęstowani słodką przekąską oraz czymś do picia. Lot minął
szybko, mimo że trwał troszkę ponad godzinę. Wylądowaliśmy na ogromnym lotnisku we Frankfurcie.
Tutaj wszystko poszło już z jak z płatka. Przejażdżka autobusem spod samolotu do głównego budynku,
a następnie od razu kolejka do samolotu, którym polecieliśmy do Malagi. Bardzo miło, że nie
musieliśmy martwić się o bagaże. Całe przenoszenie bagaży zrobił za nas personel Lufthansy. I znowu
to samo. Zajęcie miejsc, zasady bezpieczeństwa oraz lot. Tutaj ci, którzy potrzebowali drzemki mogli
śmiało to zrobić, ponieważ podróż trwała nieco dłużej od poprzedniej. W końcu ci, którzy nie spali w
sobotę byli już na nogach około 24-30 godzin. Wówczas, gdy samolot obniżył wysokość zaczęliśmy
dostrzegać przepiękne widoki Hiszpanii. Nie wiadomo kiedy, dotarliśmy na miejsce – gorącej Malagi.
Pogodę jaką zastaliśmy można porównać do naszego Polskiego lata, więc nie narzekaliśmy. Dobra to
tyle z podróży. Więcej wiadomości będzie pojawiać się z czasem. Hasta luego!

Rozdział II
Zakwaterowanie (Przemysław Młodawski)

Po przybyciu na miejsce dnia 13.11.2016, mieliśmy do naszej dyspozycji dwa apartamenty:
 Edificio Zafiro: C/ Profesor Augustín Escribano, n5 1 A1,
 Edificio Zafiro: C/ Profesor Augustín Escribano, n 5 1 A3.
Apartament A1 składał się z 5 pokoi rozmieszczonych następująco:
 dwa pokoje dwuosobowe (Przemysław Młodawski, Damian Bolewski oraz Radosław Osypka i Rafał
Purgoł),
 dwa pokoje trzyosobowe (Katarzyna Merchel, Agnieszka Gomoluch, Aleksandra Leszek oraz nasz
opiekun pan Grzegorz),
 jeden pokój jednoosobowy (Piotr Wawro),
Rozkład pokoi w apartamencie A3:
 dwa pokoje trzyosobowe (Kamil Markusik, Artur Szuta, Kamil Jarząbek),
 dwa pokoje dwuosobowe (Paweł Jesionowski, Jakub Kozieł oraz Krzysztof Stach, Michał Wróbel).
Atmosfera, która panuję na naszym osiedlu jest niesamowita, ludzie których spotykamy zawsze są
pozytywnie nastawieni i witają nas radosnym Hola!.
Zaraz za rogiem mamy przystanek autobusowy, dzięki
któremu możemy się dostać w dowolne miejsce więc
już nie ma mowy o spóźnieniu się do pracy. Wystarczy
krótki spacer by dostrzec ogromną ilość barów, w
których ludzie radośnie spędzają czas wolny. Na
każdym kroku możemy zobaczyć sklepy z odzieżą ,
biżuterią oraz perfumami. Główne ulice miasta
przepełnione są ludźmi szczególnie w weekend. Oba
apartamenty posiadają pełne wyposażenie łazienki oraz kuchni. W przygotowaniu posiłku nie stoją
nam na drodze żadne problemy. Posiadamy piekarnik, mikrofalówkę i lodówkę do której mieszczą się
wszystkie nasze produkty spożywcze. Po skończonym posiłku wszystkie brudne naczynia umieszczamy
w zmywarce i już po paru minutach możemy użyć ich ponownie. Śniadania musimy przygotowywać
sami, ale nie ma z tym żadnego problemu, gdyż sklep jest oddalony zaledwie 5 minut od miejsca
zakwaterowania. Na kolację idziemy do czterogwiazdkowego hotelu Corona De Granada, który jest
bardzo blisko nas. Każdy z nas ma rozdzielone obowiązki, które musi wykonać. Dbanie o czystość jest
wyjątkowo ważne ponieważ nikt z nas nie chce żyć w brudzie. Segregowanie śmieci, utrzymywanie
czystości w łazienkach, pranie to jedne z wielu czynności, które sprawiają, że możemy mieszkać w
zgodzie. Nie można zapomnieć o najważniejszym pokoju w całym apartamencie czyli salonie. Każdy
nasz dzień jest pełen wrażeń dlatego aby doświadczyć spokoju i relaksu siadamy na bardzo wygodnej
sofie. Znajduję się tam również telewizor, kanały głównie są w języku hiszpańskim natomiast można
znaleźć też w języku angielskim. Gdy ktoś chce w samotności podziwiać piękno naszego osiedla wtedy
wybiera się na balkon. Apartamenty wyposażone są również w wydajną i bardzo szybką sieć
bezprzewodową co jest dla informatyków najważniejsze. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni
z miejsca zakwaterowania, które przygotowała nam organizacja M.E.P Europrojects Granada.

Rozdział III
Jedzenie w Hiszpanii (Radosław Osypka)

Podczas naszego pobytu na praktykach mieliśmy okazję poznać po części hiszpańską kuchnię. Wiele na
ten temat słyszeliśmy od naszego koordynatora praktyk jak i od wielu nauczycieli, którzy razem z nim
przygotowywali nas do tego wyjazdu. Wszystko czego dowiedzieliśmy się od ww. osób okazało się w
stu procentach prawdą. Hiszpanie uwielbiają jedzenie. Każdego dnia podczas drogi do pracy można
było zobaczyć ludzi w różnym wieku, od małych dzieci aż po starsze małżeństwa, przesiadujące w
knajpach, pubach, restauracjach. Nasze osobiste przeżycia związane z jedzeniem nie zmieściłyby się w
tym artykule, więc pozwolę sobie krótko opisać jak wyglądały nasze posiłki tu w Granadzie.
Z samego rana każdy z nas po szybkiej porannej toalecie gnał do kuchni, aby przygotować sobie
śniadanie oraz coś do pracy. Większość z nas jadło oczywiście tosty z różnymi dodatkami, owe tosty
były przyrządzane według tradycyjnej receptury znanej prawdopodobnie przez każdego, a mianowicie
za pomocą tostera. Tak, śniadania robimy sobie sami i nie ma za bardzo czasu na przyrządzenie
skomplikowanego posiłku, ponieważ jak wiadomo w pracy bardzo ceni się punktualność i nie można się
do niej spóźnić.
Mniej więcej o godzinie 14:30 – 15:00 w dni robocze, z
wyjątkiem dni w które mieliśmy wycieczki zorganizowane
przez firmę M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA
dostawaliśmy obiady (catering). Obiad składał się z 3 dań.
W niektóre dni miła pani przynosiła nam posiłki w
pewnym stopniu podobne to tych, które znamy z Polski,
między innymi: kotlety mielone, rosół, kotlety schabowe.
Lecz problem w owym jedzeniu był taki, że były one
przyrządzane przez rodowitych Hiszpanów ,więc do prawdziwych polskich dań dużo im brakowało. Nie
brakowało też dań typowo hiszpańskich jak paella, albondigas, tortilla de patatas i i nnych, których
nazwy trudno zapamiętać. Każdy z nas z uśmiechem zjadał każdą porcję obiadu. Jakość obiadów
oceniłbym na mocne 9/10.
Pod koniec dnia na kolację od godziny 19:30 do 21:30 mieliśmy udostępniony tak zwany szwedzki stół
w czterogwiazdkowym hotelu „Hotel Corona de Granada”. Jedzenie było przepyszne, obsługa bardzo
miła i każdy z nas w momencie, gdy mieliśmy pracę w godzinach popołudniowych, szybkim tempem
gnał na kolacje byleby tylko zdążyć przed zamknięciem. Porcje dań każdy ustalał sobie sam i właśnie to
było największym plusem tych posiłków, tuż po ogromnym wachlarzu jedzenia które tam serwowano.
Można było wybrać zwykle z różnych rodzajów mięs, ryb, makaronów, sałatek, warzyw, owoców,
dodatków. Najedzeni i szczęśliwi z pełnych brzuchów ze smutkiem wychodziliśmy z hotelu, ponieważ
czekała na nas jeszcze droga do apartamentów, która jak zwykle każdemu dłużyła się w
nieskończoność. Jak wiadomo najedzony człowiek to szczęśliwy człowiek, po takim obfitym dniu
najedzeni praktykanci oraz praktykantki kładli się spać z oczekiwaniem na kolejne smakołyki ww.
obiadach oraz kolacjach.

Rozdział IV
Relacje z praktyk
Damian Bolewski
Pracuję w firmie Copiplus Granada. Znajduje się ona na ulicy Pedro Antonio de
Alarcón 91. Pracuję tam z Przemkiem Młodawskim oraz Radkiem Osypką. Jest
to firma zajmująca się wieloma rzeczami, ale głównie związanych z grafiką
komputerową, drukiem oraz kopiami dokumentów. Pracuję pięć dni w tygodniu
po 6 godzin. Zdarza się, że musimy zostać na chwilę dłużej. Wykonujemy
podstawowe prace jak np. laminowanie kart menu, ale również projektujemy i
tworzymy swoje własne prace graficzne w programach Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator oraz Corel Draw. Osobiście najczęściej korzystam w
Photoshopa. Ciekawą rzeczą, którą wykonują jest to car wrapping. Tłumacząc,
jest to oklejanie samochodów. Dowiedziałem się o tym po paru dniach trwania
praktyk. Nie jest to robione w budynku, w którym pracuję, lecz w osobnym
budynku. Niestety nie wiem gdzie się znajduje owe "studio". Do pracy nie jest
daleko. Idę tam około piętnastu minut. Można również jechać tam autobusem,
ale jest to droga z przesiadką, więc po co komplikować. Dodatkowo lubię
poruszać się pieszo, dlatego dojście do pracy w żadnym stopniu mi nie
przeszkadza. Miejsce, w którym pracujemy jest proste, ale zarazem przyjemne.
Można powiedzieć, że pomieszczenie dzieli się na pięć części. Pierwsza składa
się z artykułów wystawionych na sprzedaż. W drugiej znajdują się maszyny do
druku, a w trzeciej jest kasa. W czwartej spędzam najwięcej czasu. Mam tam
stół, na którym mogłem korzystać z komputera. Piątą częścią jest magazyn, w
którym znajdują się różne rodzaje papierów i maszyny do wykańczania pracy.
Sklep ten prowadzi para: Jesús i Mounya. Pracuje tam również trochę starszy
od nas Badi. Mimo bariery językowej, jakim jest hiszpański, rozmawialiśmy
razem po angielsku oraz posługując się translatorem google. Przez to, że
obcowałem z językiem hiszpańskim codziennie, nauczyłem się dodatkowych
zwrotów w tym języku. W czasie pracy Jesus zazwyczaj jest poważny, ale
podczas rozmowy zawsze się uśmiecha. Badi jest wyluzowany i spokojny, a
Mounya często żartuje, ale potrafi też pokazać kto rządzi, a rządzi oczywiście
kobieta. Wszyscy codziennie witają nas z uśmiechem. Ogólnie każdy może
robić większość prac w sklepie. Wszyscy jednak mają swoje główne zajęcie.
Jesús głównie zajmuje się projektowaniem w programach graficznych oraz
tworzeniem stron internetowych. Mounya za to obsługuje klientów i wykonuje
kopie dokumentów. Badi za to robi wszystkiego po trochu. Pomoże klientom,
obsłuży ich, ale również pomoże podczas tworzenia plakatów. Wszyscy do
siebie są nastawieni bardzo mile, w końcu są rodziną. W pierwszy dzień
powiedzieli nam, że mamy czuć się jak część ich rodziny. I w sumie podczas
tych praktyk tak właśnie było. Podczas pracy traktują nas dokładnie tak samo,
przynajmniej w moim odczuciu. Każdą pracę oceniają, mówią nam co im się
podoba oraz doradzają w jaki sposób polepszyć naszą pracę. Jeżeli miałem
jakiś problem, mogłem bez żadnych skrupułów poprosić o pomoc. W przerwach
pomiędzy pracą zawsze znalazł się temat do rozmowy. Klientów zawsze witają
radośnie i starają się nawiązać dialog. Klienci zazwyczaj odpowiadają tym
samym. W takim towarzystwie mógłbym pracować w każdej firmie. Dodatkowo
mogę robić to, co lubię, więc praca w Copiplus jest czystą przyjemnością.
Agnieszka Gomoluch
Pracuję w firmie Ecoprint, która znajduje się przy ulicy Callejón del Ángel 5 w
Granadzie. Uczęszczam do niej wraz z koleżanką Katarzyną Merchel. Jest ona
położona blisko naszego miejsca zakwaterowania, więc mamy do niej ok. 10-15
min pieszo.
Ogólnie rzecz biorąc firma zajmuje się wydrukiem wielkoformatowym,
projektowaniem plakatów, banerów oraz wizytówek, pracami wykończeniowymi
nad drukiem. Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00
lub czasami do 16:00.
Opiekę nad naszą pracą sprawują trzy osoby:

Patricia - szefowa i głowa całej firmy. Bardzo sympatyczna kobieta, pozytywnie
nastawiona do ludzi, jej angielski jest na wysokim poziomie, dzięki temu
dogadujemy się bez problemu. Jej zadaniami w firmie to głównie obsługa
klientów, przyjmowanie zleceń, układanie harmonogramu - ogólnie papierkowa
robota.
Enrique - profesjonalista, jego szybkość i precyzja w wykonywanych przez
niego pracach nas zaskakuje. Dokładnie tłumaczy i pokazuje co mamy zrobić,
aby praca została idealnie wykonana i oddana do klienta. Zazwyczaj to on zleca
nam wszystkie zadania, które później lądują w jego rękach aby sprawdzić czy
wszystko zostało zrobione zgodnie z planem. Jest to pogodny człowiek. Mimo,
że nie zna języka angielskiego to i tak się zrozumiemy.
Claudio - najbardziej wyluzowany gość w firmie. Cały czas chodzi z telefonem
przy uchu. Jeżeli nie ma go w rękach to rzetelnie wykonuje swoją pracę.
Najczęściej można go spotkać przy gilotynie oraz przy laminatorze. W firmie
można go spotkać zawsze. Zawsze się do nas uśmiecha i coś opowie oczywiście w języku angielskim.
Naszym zadaniem to są najogólniejsze rzeczy tj. wycinanie niepotrzebnych
elementów z plakatów i banerów, tworzenie kart menu od podstaw,
laminowanie plakatów, banerów oraz wizytówek, projektowanie ulotek,
kalendarzy, wizytówek i plakatów na programach tj. Adobe Photoshop i Adobe
Illustrator.
W firmie panuje komfortowa atmosfera, gdzie chce się przychodzić ponownie.
Jestem zachwycona, że mogłam zobaczyć jak wygląda drukarnia od środka i
nauczyć się operować takimi urządzeniami jak laminator, ploter, gilotyna.
Jestem tego pewna, że cała wiedzę jaką tutaj pozyskałam, wykorzystam ją w
przyszłości.
Kamil Jarząbek
Pracuję w firmie Red de Telecomunicaciones de Andalucía znajdującej się przy
ulicy Obispo Hurtado 18. Biuro firmy znajduje się na zapleczu sklepu Jazztel lokalnego dostawcy internetowego.
Razem z Kamilem Markusikiem pracujemy w niej od dwóch tygodni. Biuro
znajduje się blisko naszego apartamentu, wystarczy dojść do głównej ulicy i iść
prawie cały czas prosto. Zajmuje nam to około 10-15 minut. Na nasze
szczęście nie mamy kontaktu z klientem, to też nie musimy się jakoś specjalnie
ubierać. Czas pracy standardowo 6-7 godzin. Czasami zdarzy się, że musimy
chwilkę dłużej zostać, żeby coś dokończyć, jednak nie zdarza się to często.
Firma zajmuje się tworzeniem stron internetowych, programowaniem mobilnych
aplikacji oraz hostingiem serwerów.
Do naszych obowiązków należy administracja stroną firmy jak i tworzenie stron
internetowych dla klientów. Ja zajmuję się stroną kodową, a drugi Kamil częścią
graficzną. Znajomość języków takich jak HTML, PHP czy MySQL wreszcie się
przydała. Wykorzystując swoją wiedzę o systemach CMS Wordpress, Drupal
czy Joomla!, tworzenie tychże stron to czysta przyjemność.
Pierwsza strona jaką dostaliśmy do zrobienia to „Experience Granada”. Dotyczy
ona imprez w Granadzie czy też co warto obejrzeć i tak dalej. Cennik,
wyszukiwarka sortująca, ocenianie, usługa płatności. Wszystko udaje się dzięki
znajomości języka PHP w połączeniu z bazą danych i językiem Javascript. W
chwilach, gdy czekamy na dodatkowe instrukcje, uczymy się programować
aplikacje mobilne z wykorzystaniem biblioteki Ionic.
Nasz szef, Pablo Rivas mówi do nas po angielsku. Co prawda czasami musi się
posiłkować tłumaczem, ale dajemy radę.
Atmosfera w tejże firmie jest świetna. Łatwy kontakt z resztą współpracowników
dzięki czemu w razie jakichkolwiek problemów łatwo je rozwiązać. Poza nami i
naszym szefem pracuje z nami jedna przedstawicielka płci pięknej, która
zajmuje się obsługą klienta oraz informatyk, który przychodzi popołudniami.
Niestety rzadko mamy okazję z nim porozmawiać, ciągle jest zabiegany.
Mimo iż na początku miałem mieszane uczucia co do pracy za granicą, udało
mi się przełamać barierę językową i dzisiaj nie żałuję wyjazdu. Pracując w RTA
mogłem poznać, jak wygląda praca projektanta stron. Dzięki temu

udoskonaliłem znajomość języków programowania jak i poznałem jeszcze
większe możliwości systemów CMS. Mam wrażenie, że praca za granicą
bardzo mi pomoże w poszukiwaniu pracy.
Paweł Jesionowski
Razem z Kubą pracuję w “E-sistemas”. Do pracy mamy ok 5.5km , więc
dojeżdżamy autobusem LAC. Przystanek jest ok 650m do miejsca
zamieszkania. Autobus jest nietypowy, ponieważ bilet ze specjalnej karty trzeba
odbić przed wejściem do autobusu. Sam autobus jedzie na miejsce ok 2530min w zależności od warunków na drodze. Do pracy przychodzimy na
godzinę 09:00. pracujemy do godziny 15:00. W pracy wykonujemy głównie
prace z zakresu klasyfikacji E.12, czyli wymiana komponentów komputerowych
np. procesor, pamięci ram, instalacja sterowników (najbardziej irytujący jest
często pojawiający się błąd z brakiem sterowników do karty Ethernet), instalacja
programów, oraz ustawianie dwóch systemów operacyjnych na jednym
komputerze ale także rozmontowanie laptopa i ponowne go zmontowanie. Raz
nawet zaciskaliśmy wtyczki RJ-45 na kablach do Internetu. Ogólnie w pracy
panuje miła atmosfera, pracujemy razem innymi praktykantami. Tak się składa,
że pozostali praktykanci są z polski. Pracuję na takim zapleczu gdzie
przeważnie testuje się sprzęt, a pracownicy pracują w głównym pomieszczeniu
zaraz po wejściu do budynku. Jest to raczej mała firma, czasami ma się
wrażenie, że w firmie jest więcej praktykantów niż pracowników. Mamy także do
dyspozycji pomieszczenie gdzie jest kawa, ekspres, lodówka, czajnik i kilka
produktów spożywczych oraz oczywiście łazienkę. Naszym opiekunem jest
Andreas to on daje nam zadania; można się nim porozumieć po angielsku, ale
często próbuje nas poduczyć hiszpańskiego. Z kolei my nauczyliśmy go kilku
zwrotów po polsku takich jak „dzień dobry”, „do widzenia”, „do jutra” . Pewnego
razu poszliśmy nim na churros’y w trakcie sjesty. Czasami przychodzi do nas
szef, który też dobrze mówi angielsku, ale rzadko daje nam zadania.
Podsumowując praktyki oceniam dobrze, miła atmosfera, mili ludzie i dużo
pracy.
Jakub Kozieł
Razem z Pawłem Jesionowskim odbyłem praktyki w firmie Sistemas de
Información y Protección de Datos, S.L., która mieści się na ulicy Mirlo 9 w
Granadzie.
Firma zajmuje się przeprowadzaniem konserwacji serwerów, komputerów i
drukarek, jak również przeprowadzaniem nadzoru nad prawidłowym
stosowaniem kopii zapasowych i danych biznesowych oraz globalną dostawą
sprzętu. Firma świadczy też usługi dla zwykłych ludzi mających problemy z
komputerami czy ogólnie z informatyką.
Codziennie od poniedziałku do piątku pracowaliśmy od 09:00 do 15:00. Żeby
zdążyć do pracy, wychodziliśmy z apartamentów o godzinie 8:30, zmierzaliśmy
w kierunku przystanku który jest oddalony o jakieś 700 metrów. Potem
jechaliśmy autobusem około 20 minut i niedaleko przystanku za hiszpańskim
Urzędem Stanu Cywilnego znajdowała się nasza firma. Do pracy chodziliśmy
ubrani w długie spodnie i koszulkę, oraz w bluzę albo kurtkę, ponieważ o tej
porze jest tutaj dosyć chłodno, a czasami też padał deszcz.
Oprócz mnie i Pawła, w firmie pracowali jeszcze inni praktykanci z Polski, którzy
się co jakiś czas wymieniali. Szefem jest Rafael, który w pierwszy dzień
oprowadzał nas po firmie, zapoznawał z innymi pracownikami w tym naszego
opiekuna Andreasa oraz z innymi praktykantami. Pokazał nam kto gdzie będzie
pracował i co będziemy robić.
Pracowników w firmie jest sześciu i prawie ze wszystkimi można się dogadać
po angielsku. Gdy mieliśmy jakiś problem to zawsze nam pomogli. Wszyscy
tam są bardzo mili i sympatyczni, uśmiechają się cały czas, a czasami nawet
próbują wszystkich rozśmieszyć. Czynności które wykonywaliśmy były
przeważnie zadawane przez naszego koordynatora Andreasa, dzięki któremu
szybko zaaklimatyzowaliśmy się w nowym miejscu pracy. Jeśli Andreasa nie
było, albo był zajęty to nami zajmował się szef.

Moim zajęciem przez pierwszy tydzień było doprowadzenie poszczególnych już
starych komputerów do stanu używalności, na przykład musiałem
zdiagnozować czego w danym komputerze brakuje lub jaki komponent jest
zepsuty. Czasami też wyskakiwały przeróżne błędy systemowe które trzeba
było oczywiście naprawić. Po naprawie przeważnie instalowałem
oprogramowanie, niezbędne sterowniki oraz przydatne programy. Najczęściej
konfigurowałem komputery i inne urządzenia, instalowałem systemy operacyjne
w języku hiszpańskim a czasem rozkręciłem jakiegoś laptopa czy komputer
stacjonarny. Dostałem raz też od klienta laptopa, którego trzeba było
odwirusować i przywrócić do stanu używalności. Miałem też zadania, w których
musiałem wykazać się wiedzą nabytą w szkole, na przykład miałem
zainstalować w komputerze sterowniki do drukarek sieciowych i wydrukować
strony testowe, albo miałem wykonać kilka patchcord-ów.
Doświadczenie które nabyłem na pewno przyda mi się w przyszłości. Wyjazd
jak i praktyki oceniam bardzo dobrze i polecam każdemu udział w tego typu
projektach.
Aleksandra Leszek
Na czas trwania praktyk w Granadzie zostałam zatrudniona wraz z Arturem
Szutą w firmie AuroraFoto, która pierwszy raz bierze udział w projekcie
Erasmus+. Znajduje się ona przy ulicy c/ Camino de Ronda, nº 115. Dojście na
miejsce praktyk z miejsca zakwaterowania zajmuje ok. 20 minut piechotą lub
autobusem linii SM2. Zakład oferuje usługi związane z fotografią i grafiką
komputerową: fotoreportaż, zdjęcia do dokumentów, retusz zdjęć, odnowienie
zniszczonych fotografii, albumy, kalendarze, druk na dużym formacie,
możliwość umieszczenia obrazu na płótnie, plakaty, reklamy, wizytówki,
ilustracje i okładki, pudełka, na których widnieją zdjęcia. Wszyscy pracują, my
także, na programie Photoshop, wykorzystując także Adobe Bridge.
Nazwa firmy wzięła się od imienia szefowej – Aurora Morán Mingo. Poza nią
pracuje także Maria. Zajmują się prawie tym samym – robią klientom zdjęcia do
dokumentów, obrabiają zdjęcia czy drukują. Aurora jest bardzo życzliwą i
wesołą starszą osobą. Jeśli czegoś nie rozumieliśmy po hiszpańsku, starała się
mówić po angielsku lub po prostu pokazywała, co miała na myśli. Pytała, czy
nie jest nam zimno, proponowała herbatę, zawsze pytała, czy czegoś nie
potrzebujemy . Maria zaś była dla nas jak starsza siostra. Żartowała z nami,
próbowała tłumaczyć nam po angielsku to, co mówiła nam Aurora, ale także
miała trudności. Atmosfera była luźna, lecz wszyscy byli skupieni na swojej
pracy. Zdarzało się, że żartowaliśmy, staraliśmy jakoś porozmawiać. Często
chwaliły nas za dobrze wykonaną pracę, ale słowa krytyki także się znalazły –
lecz to tylko motywowało do lepszego wykonywania pracy.
Aurora i Maria mają bardzo dobry kontakt z klientami. Zdarzało się nawet, że po
wykonaniu zlecenia od usługodawcy rozmawiały z nim i żartowały. Ludzie są
tam dość otwarci, niesamowicie życzliwi i pomocni. Klientów przybywało do
AuroryFoto praktycznie cały czas. Nie zdarzyło się, żeby jakiś był
niezadowolony. Ja oraz Artur nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z klientem.
W AuroraFoto są cztery komputery, na których zainstalowany jest system Mac
oraz jeden Macbook. Ja oraz Artur pracujemy na firmowym sprzęcie – ja na
komputerze, a on na Macbooku. Poza komputerami jest wiele sprzętu
drukarskiego: specjalistyczny sprzęt fotograficzny (kamery i lustrzanki), tablety
graficzne, jeden ploter, skanery, drukarki, gilotyna, urządzenie przeznaczone do
zdjęć do dokumentów, laminarka oraz bindownica.
Ja zajmowałam się retuszem oraz odnowieniem zniszczonych fotografii oraz
tworzeniem cyfrowego albumu ze zdjęć, na których pracowałam. Pierwszym
moim zadaniem było wyretuszowanie 154 fotografii ślubnych. Musiałam
nakładać warstwy, dopasowywać światłocień oraz poprawiać niedoskonałości.
Artur miał za zadanie poprawiać bardzo zniszczone stare zdjęcia. Na wstęp
dostał dość obdarte i poplamione zdjęcie, przedstawiające dziecko; zajęło mu to
dużo czasu, lecz jak na pierwszy raz wykonał pracę na tyle dobrze, że szefowa
była zadowolona i nie miała obiekcji.

Czasem nie było czasu oderwać oczu od ekranu, pracę wykonywaliśmy
najlepiej jak potrafiliśmy. Woleliśmy spędzić więcej czasu nad jednym zdjęciem,
aniżeli miałby ktoś poprawiać naszą pracę. Zdarzało się, że wyrabialiśmy ponad
normę w trakcie dnia – zrobiliśmy więcej, niż przewidywała szefowa.
Praca tam była bardzo ciekawa, wiele nauczyliśmy się – kultury, innej
mentalności, pracy z Mac’iem, Photoshop’em oraz, w pewnym sensie, pracy w
grupie. Dostawaliśmy ciekawe zadania, które staraliśmy się wykonywać
sumiennie. Atmosfera była tam wręcz rodzinna. Gdybym mogła, chciałabym
tam pracować. Robiłam to co uwielbiam, sprawiało mi to niezłą przyjemność.
Kamil Markusik
Pracuję w firmie Red De Telecomuncaciones de Andalucía znajdującej się przy
ulicy Obispo Hurtado 18. Biuro firmy znajduje się na zapleczu sklepu Jazztel lokalnego dostawcy internetowego. Sklep znajduję się przy niewielkim placu,
niedaleko naszego aktualnego miejsca zamieszkania, wystarczy tylko wyjść na
główną ulicę i iść cały czas prosto. Od około dwóch tygodni pracuję w niej wraz
z Kamilem Jarząbkiem. Na nasze szczęście nie mamy kontaktu z klientami, co
przekłada się na nasz swobodny ubiór oraz mniejszy stres związany z
komunikacją. Wewnątrz firmy nie mamy problemów z komunikacją, ponieważ
dogadujemy się w niej w języku angielskim oraz poznajemy pojedyncze słowa i
zwroty w języku hiszpańskim. W firmie oprócz nasz pracują jeszcze 3 osoby.
Naszym szefem jest Pablo Rivas, który zajmuje się PR firmy oraz koordynuje
naszymi działaniami. Oprócz niego pracuje jeszcze jedna kobieta zajmująca się
obsługą klienta oraz informatyk, który przychodzi głównie popołudniami przez
co nie mamy z nim za dużego kontaktu. Firma zajmuje się tworzeniem stron
internetowych, programowaniem mobilnych aplikacji oraz hostingiem serwerów.
Do naszych obowiązków należy administracja stroną firmy jak i tworzenie stron
internetowych dla klientów.
Pracujemy standardowo siedem godzin w ciągu dnia, niekiedy zostając jeszcze
około 30 minut żeby skończyć co zaczęliśmy danego dnia.
Moim zadaniem jest projektowanie stron pod kątem graficznym oraz ich
testowanie, natomiast drugi Kamil zajmuje się stroną programistyczną naszych
projektów.
Mimo iż bardzo lubię podróżować miałem obawy co do komunikacji w obcym
języku, ale minęły one równie szybko jak nasze pierwsze dwa tygodnie pracy.
Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w projekcie oraz nauczyć się wielu
umiejętności potrzebnych w dalszej karierze.
Pracując w RTA mogłem poznać jak wygląda praca projektanta stron. Myślę że
dzięki tym praktyką zyskam potrzebne doświadczenie oraz pogłębię swoje
zainteresowania
Katarzyna Merchel
Pracuję w firmie EcoPrint, założonej w 1998 roku, która znajduje się na ulicy
Callejón del Ángel, 5. Jest to drukarnia, specjalizująca się w druku cyfrowym w
małym i dużym formacie. Zajmują się również projektowaniem grafiki.
Współpracuję z koleżanką Agnieszką, dojście do pracy zajmuje nam codziennie
ok. 10 minut, wzdłuż rzeki Genil, więc mamy to szczęście, że nie musimy
jeździć autobusami. Czas naszej pracy wynosi od 6 do 7 godzin, zależy to od
ilości zadań w ciągu dnia. W firmie pracują 3 osoby: Patricia, Enrique i Claudio.
Patricia to szefowa, zajmuje się projektowaniem grafiki w programach t.j. Adobe
Photoshop lub Adobe Illustrator. Jest też od spraw papierkowych. Enrique z
kolei zajmuje się obsługą plotera, laminowaniem i przygotowywaniem od
podstaw np. kart menu. Claudio nadzoruje przy skanerze, laminuje zdjęcia w
mniejszym formacie i przycina np. wizytówki. Mogą również wykonać naklejki
wszelakiego formatu, ulotki, plakaty dla firm, szkół.
Razem z Agnieszką staramy się pomagać najlepiej jak potrafimy, np.
przycinając plakaty gilotyną, przygotowując naklejki, a nawet laminując.
Naszym pierwszym zadaniem było zniszczenie kart menu, odzyskanie z nich
tekturek, a następnie stworzenie nowych kart, oczywiście pod nadzorem
Enrique. Jest on bardzo miły i pomocny, mimo ciągłego mówienia do nas po

hiszpańsku doskonale go rozumiemy i nie mamy problemu z wykonywaniem
powierzonych nam zadań, ponieważ na początku pracy pokazuje nam jak to
zrobić i dopiero potem działamy. W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów,
nasz szef poprawia to w mgnieniu oka, obracając to w żart i nie stresując nas.
Patricia z kolei mówi po angielsku, więc z nią dogadanie się jest wyjątkowo
łatwe, ale i tak staramy się rozmawiać w ich ojczystym języku. Jest jak nasza
mama; miła, kochana i troskliwa. Gdy nie było mnie jeden dzień w pracy z
powodu choroby, to po powrocie bardzo się o mnie martwiła, w trakcie zadań
pytała czy nie chcę sobie zrobić przerwy i włączyła dla mnie ogrzewanie,
bardzo mi się to podobało i byłam jej ogromnie wdzięczna. Claudio jest
najmłodszą osobą w firmie, ciągle odbiera zamówienia od klientów, dlatego
rzadko kiedy można go zobaczyć bez telefonu przy uchu. Jest sympatyczną
osobą i nawet trochę rozmawia po angielsku, ale żeby mu pomóc odpowiadam
po hiszpańsku (przydało się 40 godzin hiszpańskiego przed
wyjazdem i 10 godzin kursu już na miejscu.) Ostatnio naszym zadaniem było
zaokrąglenie rogów wizytówek, bardzo przyjemna praca jak dla mnie i nie
czułam znużenia nawet po przycięciu ok. 200 wizytówek. Praca w tej firmie
bardzo dobrze wpływa na moją koncentrację, ponieważ musimy wykonywać
niektóre czynności bardzo spokojnie i starannie. Gdybym kiedyś mogła to z
przyjemnością pracowałabym w takiej drukarki jak EcoPrint, jest tam wyjątkowo
spokojnie, estetycznie i kolorowo.
Atmosfera w pracy jest swobodna, Enrique co chwilę rozbawia nas do łez swoją
mimiką twarzy i sposobem bycia, jednak potrafi też zachować powagę kiedy
trzeba. Bardzo szybko mówi po hiszpańsku, dlatego niekiedy trzeba się
wyjątkowo mocno skupić, aby zrozumieć dokładnie co ma na myśli, ale nie jest
to jakimś utrudnieniem dla nas, bardziej ciekawostką, że można tak szybko
mówić i skracać tyle słów w jednym zdaniu.
Ogromnie motywujące jest usłyszenie "perfecto" od osoby nadzorującej naszą
pracę, wiemy wtedy, że się wykazałyśmy i od razu zabieramy się do dalszej
pomocy.
Już niedługo koniec praktyk i już teraz wiem, że będzie bardzo tęsknić za tym
miejscem i za tymi ludźmi, no ale wszystko co dobre kiedyś się kończy.
Przemysław Młodawski
Pracuję w firmie CopiPlus, która znajduję się przy ulicy Pedro Antonio de
Alarcón. Prowadzi ją bardzo przemiłe małżeństwo Jesús i Mounya. W
zarządzaniu pomagają im również dzieci, codziennie witają nas z uśmiechem
na twarzy. Pracuję również z moimi rówieśnikami Bolewskim Damianem oraz
Osypka Radosławem. Moje stanowisko pracy znajduje się zaraz obok Pana
Jesús'a, dzięki czemu zawsze może mi pomóc albo doradzić. Droga do pracy
zajmuję mi 20 minut, osobiście wolę poruszać się pieszo, ponieważ mogę
dokładnie przyjrzeć się Granadzie i jej mieszkańcom. Jeżeli ktoś woli
błyskawicznie dostać się do pracy wtedy może skorzystać z komunikacji
miejskiej, przystanek oddalony jest jedynie 5 minut od naszego apartamentu.
Podczas pracy mamy kontakt z ogromną liczbą klientów, dlatego schludny ubiór
jest wymagany. Na godziny pracy nie mamy co narzekać ponieważ pracujemy
tylko 6 godzin. Czasami musimy zostać godzinkę dłużej i pozamykać wszystkie
bieżące sprawy razem z naszym szefem. Copiplus ma szerokie pasmo usług,
robią dosłownie wszystko, od stworzenia prostego dziennika do
zaprojektowania witryny www dla klienta. Jej głównym celem jest część
graficzna, tworzenie plakatów, reklam, wizytówek, layout'ów stron internetowych
oraz dużych szyldów sklepowych. W pierwszy dzień otrzymaliśmy dostęp do
programów graficznych takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator oraz
Corel Draw. W naszej pracy także występują zmiany, dwie osoby w godzinach
porannych oraz jedna osoba po południu. Nie miałem czasu narzekać na nudę
ponieważ zawszę miałem zlecenie od Pana Jesúsa. Jest to niezwykle
uzdolniony i kreatywny człowiek, pokazał mi jak maksymalnie można
wykorzystać możliwości
programów graficznych wymienionych powyżej.
Chwali nas, gdy projekt jest wykonany dobrze, natomiast gdy widzi jakieś braki,
natychmiast poprawiamy je razem. Praca grafika nie tylko rozwinęła moją

wiedzę ale także wyobraźnię. Żona pana Jesúsa zajmuje się głównie
przyjmowaniem klientów oraz kontrolą budżetu firmy. Od pierwszego dnia pracy
nie było problemu z barierą językową, mogłem bez problemu z każdym się
porozumieć w języku angielskim. Atmosfera była niesamowita, czułem się jak
członek rodziny. Teraz wiem, że te wszystkie pochwały skierowane do
Hiszpanów były w pełni uzasadnione.
Radosław Osypka
Pracuje w firmie graficznej CopiPlus, która znajduję się przy ulicy Pedro Antonio
de Alarcón .Prowadzi ją przemiłe małżeństwo Jesús i Mounya. W zarządzaniu
firmą pomagają im dzieci. Moimi współpracownikami są: Młodawski
Przemysław oraz Bolewski Damian. Nasza praca znajduję się blisko
apartamentu, dojście do pracy zajmuje nam około 20 min. Czas naszej pracy to
standardowe 6-7 godzin. Nasz dzień dzieli się na 2 tury, ponieważ 2 osoby
chodzą na rano, a trzecia na południe. Na szczęście Damian Przemek i ja
zmieniamy się co dzień. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ
możemy doświadczyć w pełni jak wygląda praca w firmie graficznej w całej jej
okazałości. Czasami zdarzy się, że musimy trochę dłużej zostać, aby coś
dokończyć, jednak nie zdarza się to często.
Firma zajmuje się głownie projektowaniem logotypów, layout'ów stron
internetowych, drukowaniem, skanem i sprzedażą produktów papierniczych,
lecz do zaoferowania mają również oklejanie samochodów specjalnymi
materiałami (takie zlecenia są kierowane do oddziału w pobliskim mieście,
ponieważ sama firma znajduje się na głównej ulicy i nie ma możliwości
posiadania garażu przystosowanego pod takie rzeczy). Do naszych zadań
zalicza się :tworzenie projektów zleconych nam przez szefostwo, np.
zaprojektowanie logotypu, zaprojektowanie wizytówki czy plakatu dla konkretnej
firmy. Wszystkie zlecenia staramy się realizować jak najlepiej potrafimy,
używając różnych programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator , Corel Draw
.Praca w owych programach to dla każdego z nas sama przyjemność.
Pierwszy projekt jaki dostaliśmy dotyczył zaprojektowania małego plakatu
CopiPlus, w którym miały się znajdować informacje otrzymane od naszego
szefa. Każdy z nas tworzył swój własny plakat. Efekty naszych prac spodobały
się Jesusowi co bardzo nasz ucieszyło.
W firmie pracuje również jego syn Badi, który z łatwością włada językiem
angielskim i nie ma żadnego problemu w porozumieniu się. W pracy z całą
ekipą porozumiewamy się w języku angielskim lecz każdy z nas czasem wydusi
parę zdań po hiszpańsku (40 godzin w szkole i kolejne 10 godzin lekcji
hiszpańskiego tu na miejscu nie poszły w las).
Atmosfera w naszej firmie jest świetna, nie ma żadnego problemu w
porozumieniu się. Mounya jak i Jesús traktują nas jak swoją rodzinę, co dzień
pokazują nam nowe ciekawe maszyny oraz uczą nas jak np. laminować, oraz
innych przydatnych rzeczy w tej pracy. Pracując w CopiPlus nauczyliśmy się
bardzo dużo, a sama praca to dla nas przyjemność. Staż już teraz nauczył mnie
dużo, i cieszę się że właśnie tu pracuję .
Rafał Purgoł
Firma w której pracuję to Informática Reparnet. Jest to serwis zajmujący się
naprawą sprzętu (komputery, laptopy, telefony i wiele więcej). Pracuję wraz z
moim znajomym z klasy Piotrem Wawro oraz z jednym z pracowników Alfonso.
Wszystkie nasze zmagania nadzoruje Angel czyli właściciel sklepu. Sama praca
jest ciekawa i wymagająca. Naprawienie komputera wymaga od nas dużego
nakładu pracy i umiejętności nabytych w szkole. Na całe szczęście szef nie
spodziewał się że będziemy w stanie wszystko zrobić, więc zawsze był nam w
stanie powiedzieć, co powinniśmy zrobić aby komputer był w stanie dalej
funkcjonować.
Poza umiejętnościami jakie posiadałem przyjeżdżając tutaj nauczyłem się
bardzo wiele i wiem, że to co pojąłem przyda mi się w przyszłej pracy. Razem z
Piotrem zajmowaliśmy się komputerami i laptopami, a Alfonso zajmował się

głównie serwisem telefonów ale także nam pomagał gdy nie potrafiliśmy
naprawić uszkodzonego sprzętu.
Nasza praca polegała między innymi na wymianie uszkodzonych podzespołów,
odwirusowywaniu, aktualizacji systemów, formatowaniu dysków twardych oraz
całego grona innych rzeczy jakie musieliśmy wykonać na życzenie klienta. Ilość
pracy zależała od czasu, zaangażowania, oraz od ilości komputerów jakie
dostaliśmy do naprawy.
Jeżeli chodzi o atmosferę w firmie to wszyscy byli wyluzowani, traktowali nas
jak zwykłych pracowników, co wpływało na wygodę pracy ponieważ Angel dał
nam sprzęt do naprawy i pracował nad swoim lub obsługiwał klientów, ale jeżeli
mieliśmy z czymś problem, zawsze był w stanie nam pomóc.
Nasze stanowiska są wyposażone we wszystkie potrzebne do pracy
przedmioty, tzn. odpowiednie oświetlenie, stoły na którym wykonywaliśmy
swoje obowiązki, oraz ogromną ilość narzędzi do rozmontowania i poskładania
komputera.
Śmieszną odskocznią od natłoku pracy był moment w którym np. podłączamy
komputer, naciskamy przycisk POWER, a sprzęt stwierdza że nie tym razem i
nie chce się włączyć, po czym okazuje się że podłączyliśmy kabel do
komputera ale kabla do gniazdka już nie, i stoimy wszyscy zastanawiając się co
poszło nie tak. Pracujemy średnio po 6-7 godzin dziennie.
Jeżeli chodzi o komunikację z pracownikami, to nie ograniczaliśmy się do pytań
w stylu "Co tu nie działa?", tylko gdy pracujemy w jednym pomieszczeniu
rozmawialiśmy o rzeczach nie związanych z pracą.
Porozumiewaliśmy się głównie w języku hiszpańskim, gdyż nie wszystko co
mówiliśmy po angielsku było rozumiane przez naszych znajomych z pracy. W
drugim tygodniu pracy do naszej firmy trafili także Polacy, ale z innego projektu.
Zostali przywitani tak jak my, czyli ciepło i sympatycznie.
Wszyscy razem staramy się wykonywać nasze obowiązki od początku do końca
i jak na razie wszystko się udaje.
Jeżeli po zakończonych praktykach będę miał kiedykolwiek okazję znaleźć się
w Grenadzie, na pewno odwiedzę osoby, dzięki którym bardzo wiele się
nauczyłem.
Krzysztof Stach
Moim miejscem pracy była firma Informática Reparnet znajdująca się przy ulicy
Padre Claret 8/3. Jest to serwis komputerowy zajmujący się naprawą
wszystkiego co związane jest z informatyką. Wraz ze mną w tej firmie odbywał
praktyki też Michał Wróbel, Piotr Wawro i Rafał Purgoł. Dojazd tam zajmował
nam około czterdziestu pięciu minut i potrzebowaliśmy do tego dwóch
autobusów. Poza jednym dniem, gdy spóźnił się autobus, dojazd do pracy, a
potem do miejsca zamieszkania zawsze przebiegał spokojnie i bezproblemowo.
W samej firmie poza praktykantami, w tym czasie pracowały jeszcze dwie
osoby: Angel oraz Alfonso. Angel jest tam szefem, a podczas naszego pobytu
zajmował się przyjmowaniem klientów oraz pomagał nam przy naszych
pracach, natomiast Alfonso jest specjalistą od telefonów i tym przeważnie się
zajmował. Gdy był duży ruch w serwisie, to zdarzało się, że obydwoje ich
obsługiwali, a cała praca spadała na praktykantów.
Do naszych zadań należały: diagnostyka komputerów oraz laptopów, wymiana
podzespołów komputerowych oraz ich testowanie, instalacja systemów
operacyjnych, personalizowanie kont użytkowników, kopiowanie plików ze
starych dysków na nowe. Cała praca przebiegała sprawnie, lecz nie bez
drobnych pomyłek. Lecz nawet, gdy takie miały miejsce, przychodził szef,
pomagał nam rozwiązać problem, a następnie śmiał się z całej zaistniałej
sytuacji. Po każdej dobrze wykonanej pracy były krótkie pochwały i już po chwili
kolejne zlecenie.
Atmosfera w pracy była bardzo dobra. Kontakt z personelem już po pierwszym
dniu, pomimo barier językowych przebiegał sprawnie. Nie raz zdarzyło się
nawet, że szef przyszedł i opowiedział jakiś kawał lub pokazał jakiś śmieszny
filmik. Poza tym, niejednokrotnie do firmy przychodziły 5-6 letnie dzieci Angela,

z którymi mogliśmy doszlifować swój hiszpański, oraz porozmawiać trochę po
angielsku.
Każda zmiana trwała od 09:00 do 15:00 (zmiana poranna), oraz od 15:00 do
21:00 (zmiana popołudniowa). Były dni, kiedy po skończeniu tego, co było nam
powierzone, Angel zgadzał się, byśmy skończyli pracę parę minut wcześniej.
Artur Szuta
Przydział pracowniczy otrzymałem w nowej firmie w projekcie, AuroraFoto,
znajdującej się na ulicy Camino de Ronda 115. Jest to około 20 minut
spokojnym spacerem od apartamentów, marszowym krokiem można tam
dotrzeć w 10 minut. Jest także możliwość dojazdu linią autobusową SM2.
Pracuje tam razem z Aleksandrą Leszek. Czas praktyk to 6 h, czasem trochę
więcej.
Zakład zajmuje się fotografią oraz grafiką komputerową. Usługi, jakie firma ta
oferuje, to fotorelacje, zdjęcia legitymacyjne, fotografowanie dzieci, obróbka
zdjęć, ich retusz, a także odnawianie i regeneracja starych, zniszczonych
fotografii. Wykonują tam również zdjęcia na płótnie, albumy fotograficzne,
ozdobne pudełka okraszone fotografiami, zdjęcia imitujące obrazy.
Nasze miejsce pracy jest wyposażone w 4 komputery z systemami MacOS oraz
MacBooka Pro, komputery można obsługiwać zarówno za pomocą
standardowej myszy, jak i tabletów graficznych. Jest także ploter, gilotyna do
papieru, skaner, bindownica, laminarka.
Jak na zakład zajmujący się fotografią przystało, jest oczywiście studio
fotograficzne wyposażone w softboxy oraz standardowe białe tło. Są tam także
gadżety do manipulacji scenerią, takie jak choinki, zabawki dla dzieci, itp.
Naszą szefową jest Aurora Morán Mingo, bardzo dobra, wesoła kobieta.
Traktuje nas, jakby była naszą mamą, zaproponuje herbatę, poczęstuje
ciastkiem/praliną, zmartwi się, gdy w czasie deszczu przyjdziemy bez parasola.
Niestety, nie mówi po angielsku, co jest lekkim utrudnieniem, aczkolwiek
zawsze jest sporo śmiechu, jak się nawzajem nie rozumiemy, generalnie nie ma
problemów z dogadywaniem się, gdy totalnie nic się nie rozumie, na pomoc
przychodzą „migi”.
Jest także współpracownica, María, która początkowo z angielskim ledwo sobie
radziła, z czasem się podszkoliła, dzięki czemu łatwiej jest nam się
porozumiewać. Często używamy tzw. „spaninglish”, mieszając oba języki dla
ułatwienia sobie rozmowy. Obie wykonują tą samą pracę, czyli fotografowanie,
drukowanie, obróbka zdjęć, itd.
Po wykonanej przez nas pracy dostajemy pochwały, czasami sama szefowa
dziwi się jakością wykonanej roboty, w końcu, jesteśmy praktykantami; jeśli coś
nam nie pójdzie – dostajemy wytyczne co poprawić. Czyli bardzo na poziomie,
nie ma żadnych problemów z wzajemnym szacunkiem.
Nie mamy kontaktu z klientami, których w ciągu dnia przewija się od kilku do
kilkunastu, widać, że działalność naszej szefowej ma polot wśród
konsumentów. Dostajemy ogólne zlecenia, takie jak retusz czy odnowienie
zdjęć, a nawet robienie kalendarzy, czy albumów fotograficznych.
Atmosfera, jaka nam towarzyszy jest bardzo na plus. Znajomi naszych
przełożonych są bardzo życzliwi, zagadają, pośmieją się, poczęstują miętówką,
a nawet zapytają, jak jest „Do widzenia” po polsku.
Jak wyżej wspominałem, w zakładzie operuje się tylko na systemach firmy
Apple, co wbrew pozorom trudne nie jest, a przy okazji zyskuje się nowe
doświadczenia, na czym w końcu praktyki polegają. Pracujemy w programie
Photoshop CC 2015, oczywiście, jest w języku hiszpańskim, co, jeśli zna się
oprogramowanie, nie sprawia żadnych problemów. Używamy także aplikacji
Adobe Bridge do wyświetlania obrazów.
Praca w AuroraFoto przebiegła bardzo pomyślnie, podobało mi się bardzo, z
chęcią pracowałbym tam na stałe, bo wiem, że robiłbym tam to, co kocham,
obróbka zdjęć i grafika komputerowa to moja pasja. Bardzo odpowiada mi
atmosfera panująca w firmie. Gdyby była taka możliwość, nawiązałbym
współpracę zdalną z zakładem, aby móc się dalej rozwijać, a także ułatwić
pracę naszym współpracownikom.

Piotr Wawro
Informática Reparnet to niewielki serwis komputerowy, który znajduje się na
ulicy Padre Claret. Prowadzi go szef Angel i jego współpracownik Alfonso.
Mimo niewielkich rozmiarów serwis oferuje szeroki zakres usług związany ze
sprzedażą podzespołów i akcesoriów komputerowych oraz serwisem sprzętu
elektronicznego wszelkiej maści. Na zaplecze trafiają komputery, laptopy,
smartfony, a nawet konsole. Jest tam też wszystko, co potrzebne do naprawy
tych urządzeń. Przeróżne zasilacze, kable, karty rozszerzeń, pyty główne,
procesory, dyski twarde i oczywiście narzędzia takie jak śrubokręty, obcęgi,
szczypce, mierniki elektryczne itp. a także stacja lutownicza. Na różnych
nośnikach danych są rozmaite programy nie tylko do diagnostyki sprzętu.
Odległość od naszego miejsca zakwaterowania do pracy to ok. 5 km. Aby
dostać się na drugi koniec miasta, wsiadaliśmy do autobusu linii U3 lub SN5 na
Camino de Ronda 27, potem przesiadaliśmy się do SN1 na Avenida de la
Constitución.
W czasie naszego pobytu Angel obsługiwał klientów i wyznaczał dla nas nowe
zadania, natomiast Alfonso zajmował się naprawą telefonów i laptopów oraz
pomagał nam, gdy nie potrafiliśmy sobie z czymś poradzić.
Na początku zajmowaliśmy się komputerami. Najczęściej naszym zadaniem
było diagnozowanie, który element w komputerze nie działa. Po znalezieniu
wadliwej części naprawialiśmy ją lub montowaliśmy nową. Czasami przed taką
operacją czyściliśmy komputer z kurzu sprężonym powietrzem. Zdarzało się
także, że problem dotyczył software'u. Zazwyczaj był to problem z wirusami lub
PUP, które zawieszały komputer. W innych przypadkach grzebaliśmy w
opcjach, aby naprawić co trzeba. Na zapleczu były również używane
komputery, które staraliśmy się naprawić i przygotować do odsprzedania.
Montowaliśmy w nich niezbędne podzespoły. Następnie instalowaliśmy system
operacyjny, gigabajty aktualizacji, sterowniki i kilka dodatkowych programów,
aby oszczędzić czasu i nerwów przyszłemu eksploatatorowi. Na końcu
spisywaliśmy specyfikacje danego komputera. Po pewnym czasie zaczęliśmy
także przywracać do stanu używalności laptopy. Rozkręcaliśmy je, czyściliśmy i
ponownie składaliśmy. Był to nieco bardziej skomplikowany proces. Cała reszta
związana z instalacją oprogramowania nie różniła się od tego, co robiliśmy na
komputerach stacjonarnych.
Michał Wróbel
Pracuję w firmie Informática Reparnet. Firma ta znajduje się w Granadzie,
dokładny jej adres to C/ Padre Claret, 8 Local 3.
W firmie pracuję razem z trojgiem moich znajomych ze szkoły. Personel firmy
jest bardzo pomocny oraz miły. Oprócz nas pracuje także tutaj Alfonso czyli
spec od wszystkiego, zajmuje się on naprawą telefonów, telewizorów oraz
komputerów. Nasz szef Angel zawsze jest w dobrym humorze, co ułatwia nam
przełamanie barier i zadawanie pytań. Oboje pomagają nam gdy czegoś nie
potrafimy zrobić.
Informática Reparnet zajmuje się naprawą sprzętu komputerowego jak i
telefonów. Właśnie tym zajmowaliśmy się przez cały miesiąc. Razem z moimi
znajomymi naprawialiśmy komputery. Czynności, które były nam powierzane to
między innymi:
- wymiana komponentów np. dysków twardych, zasilaczy, procesorów, RAM,
- instalacja systemów operacyjnych np. Windows, Ubuntu,
- znajdowanie problemów w pracy sprzętu oraz likwidowanie go,
- wymiana klawiatury oraz matrycy w laptopach,
- rozkładanie oraz składanie komputerów i laptopów od podstaw.
Pracownicy firmy znają podstawy języka angielskiego, dlatego da się z nimi
dogadać oraz zrozumieć, a jeżeli to nie wystarcza to mamy tłumacz google do
pomocy zawsze pod ręką. Atmosfera w firmie jest bardzo pozytywna, nikt nie
ma do nas problemu jeżeli nam coś nie wychodzi.
Oto przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy:

Rozdział V
Zajęcia z hiszpańskiego (Rafał Purgoł)

Będąc w Hiszpanii wypadało by znać język. Jeszcze przed wyjazdem mieliśmy kurs języka hiszpańskiego
w szkole w wymiarze 40 godzin. Tutaj w Grenadzie też, chodziliśmy zatem na zajęcia zaraz po pracy.
Były one po to, abyśmy byli w stanie się porozumieć w obcym nam kraju. Same zajęcia były bardzo
ciekawe, ponieważ uczyliśmy się podstawowych zwrotów grzecznościowych, ale w innym nieznanym
nam wcześniej języku, podstawowych pytań, jak na przykład gdzie jest najbliższa apteka czy też jak tam
dojść. Przez to że były osoby które pracowały na po południe lekcje języka odbywały się w dwóch
przedziałach czasowych. Jedni chodzili na rano, inni na popołudnie.
Atmosfera podczas nauki była wyśmienita co tylko zwiększało efektywność wpajania wiedzy.
Pani która nas uczyła była bardzo sympatyczna i potrafiła nam wszystkie zwroty wytłumaczyć tak,
abyśmy zrozumieli co dane słowa znaczą, jak ich użyć i nie popełniać błędów.
Moim zdaniem zajęcia były ciekawe zorganizowane i jak najbardziej pomocne. Cieszę się że poznałem
nowy język i będę miał okazje pochwalić się nowo nabytymi umiejętnościami w komunikacji.

Rozdział VI
Wycieczka do Malagi (Jakub Kozieł)

W niedzielę 13 listopada 2016 około godziny 12:00 przylecieliśmy na lotnisko w Maladze. Zmęczeni po
długiej podróży przepakowaliśmy swoje walizki i ruszyliśmy w stronę autokaru który miał zawieść nas
do centrum Malagi w celu zwiedzenia tego przepięknego miasta. Warto tutaj wspomnieć że Malaga,
będąca celem naszej pierwszej wycieczki w słonecznej Hiszpanii jest przepięknym miastem
usytuowanym nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. Miasto to rozciąga się nad
przepięknym wybrzeżem Costa del Sol. W Maladze urodził się jeden z najwybitniejszych malarzy
hiszpańskich Pablo Picasso oraz aktor Antonio Banderas.
Około 12:15 załadowaliśmy bagaże do autokaru i pojechaliśmy na miejsce gdzie spotkaliśmy się z
Eleonorą i Agatą z MEP Europrojects, które miały nas wstępnie oprowadzić po Maladze. Każdy z nas
otrzymał mapę miasta i ustalono również godzinę i miejsce zbiórki. Od razu gdy zaczęliśmy zwiedzanie
podziwialiśmy piękne ozdoby na głównych ulicach miasta. Najważniejszymi punktami zwiedzania była
wspaniała, potężna, renesansowa katedra, której korzenie historyczne sięgają XVI wieku (Santa Iglesia
Catedral Basílica de la Encarnación). Katedra w Maladze naprawdę robi wrażenie, budowano ją 200 lat,
ma jedną wieżę i ogromne dzwony. Znajduje się tu też rzeźba Pieta. Można przyznać że było na co
popatrzeć. Oczywiście nie obyło się bez sesji zdjęciowej. Kolejnym ważnym punktem była Plaza de
Merced. Jest to plac ze strzelistym obeliskiem upamiętniający hiszpańskiego generała Torrijos. Na
jednej z ławeczek przysiadł sam Pablo Ruiz Picasso. Najwięcej uwagi ukradły rozbawione papugi, które
latają tu jak wróbelki w Polsce. Przechodziliśmy też przez Malaga park który robi wspaniałe wrażenie,
stanowi pewną przystań ciszy i relaksu, choć znajduje się przy dosyć ruchliwej ulicy. Usytuowany jest w
samym sercu Malagi. Zgromadzono tutaj roślinność z 5 kontynentów. W końcu dotarliśmy do miejsca
koło portu gdzie rozstaliśmy się z przewodniczkami i mieliśmy czas wolny który przeznaczyliśmy na
zwiedzanie na własną rękę. Najpierw poszliśmy na plażę Malagueta, gdzie zrobiliśmy parę zdjęć oraz
przerwę na odpoczynek i zjedzenie prowiantu. Następnie ruszyliśmy na wzgórze dzielnicy Alcazaba
skąd rozciąga się przepiękna panorama na całe miasto i port. Na samym szczycie Alcazaby położone są
ruiny zamku Castillo de Gibralfaro z XIV wieku. Dla niektórych po ciężkiej męczarni podczas wspinaczki
zaczęliśmy podziwiać widoki i robić tysiące zdjęć. Naprawdę warto było tam wejść, widok był
imponujący. Niektórzy nie chcieli schodzić bo naprawdę nie dało się napatrzeć. Potem poszliśmy zjeść
coś na mieście a na koniec zwiedziliśmy za darmo muzeum Pabla Picasso gdzie podziwialiśmy jego
dzieła.
Gdy wszyscy stawili się na miejsce zbiórki o godzinie 19:00 wsiedliśmy do autokaru i razem z grupą
Francuzek pojechaliśmy do Granady. Gdy po dwugodzinnej jeździe dotarliśmy do naszego hotelu
udaliśmy się do naszych pokojów, rozpakowaliśmy się i padnięci poszliśmy spać.

Rozdział VII
Cykl “Granada in Depth” (Krzysztof Stach)

W poniedziałek 28 listopada zaczęliśmy tygodniowy program "Discovering Grenada in Depth". Był to
cykl wycieczek po najciekawszych zakątkach Grenady.
Cały tour rozpoczął się od spotkania pod siedzibą M.E.P.-u. Jedna grupa osób spotkała się tam o 10:00 i
całą wycieczkę spędziła w obecności rówieśników z Rumuni, natomiast druga grupa zbierała się o
16:00. Taki podział pozostał przez cały tydzień. Gdy wszyscy byli już na miejscu udaliśmy się na
przystanek "kolejki" turystycznej, dzięki której udało nam się zobaczyć najciekawsze miejsca w mieście
takie jak: Monasterio de San Jerónimo, Mirador de San Nicolas, El Corte Ingles, Jardines Del Triumfo,
Catedral de Granada, Alhambrę i wiele więcej. W naszym środku transportu były audio przewodniki
oraz dostęp do Wi-Fi dzięki któremu mogliśmy poczytać na stronie internetowej co dokładnie
zwiedzamy. Łącznie wycieczka ta trwała około godziny i wszyscy nie mogli po niej doczekać się
następnych dni zwiedzania Grenady.
We wtorek miejscem spotkania była brama katedry, która znajdowała się przy ulicy Gran Vía de Colón.
Z tego miejsca wyruszyliśmy na przystanek autobusowy, którym odbyliśmy krótką podróż do El
Monasterio de la Cartuja. Był to klasztor mnichów. Przed wejściem do środka, została opowiedziana
nam ciekawa historia tego obiektu. Na miejscu podziwialiśmy architekturę obiektu, która była
mieszanką kilku stylów, lecz górował tam styl barokowy. Zobaczyliśmy tam jeszcze wiele pięknych dzieł
sztuki wykonanych przez mnichów. Klasztor dzielił się na kilka części. Na część mieszkalną, gdzie
wszyscy mieszkali w pojedynkę, ponieważ taki był styl życia ich mieszkańców, jadalnie w której jedli
razem tylko w niedziele, sale modlitw oraz sala obrad oraz. Po skończeniu zwiedzania udaliśmy się
autobusem do kolejnego punktu wycieczki, którym był klasztor San Jeronimo. Całość bardzo
przypominała to, co zobaczyliśmy parę minut wcześniej. Klasztor stylem oraz układem pomieszczeń był
prawie identyczny do tego, który zwiedzaliśmy jakiś czas temu. Zobaczyliśmy w nim wiele znakomitych
obrazów, rzeźbionych ścian oraz ołtarz. Był to już ostatni przystanek tego dnia. Pozostała jeszcze tylko
kolejna podróż autobusem i krótki spacer do apartamentów.
Kolejnego dnia tj. 30 listopada zbiórka odbyła się na Zafiro corner, tuż pod naszymi apartamentami.
Celem dnia, był park nauk, Parque de las Ciencias. Tym razem żadne autobusy nie były potrzebne,
ponieważ Parque de las Ciencias znajdował się około dziesięciu minut drogi od naszego miejsca

zamieszkania. Już na start przywitał nas siedzący na ławeczce Albert Einstein. Zaraz po wejściu
zostaliśmy poinformowani, że obiekt dzieli się na dwie części. Pierwszą starszą, w której się
znajdowaliśmy, oraz nowszą, do której żeby dość musieliśmy wyjść na zewnątrz. Już w pierwszej części
znaleźliśmy wiele ciekawych sal, o wielu ciekawych tematykach. W każdej z sal były przygotowane
urządzenia których można było użyć bo zobaczyć efekty różnych eksperymentów. Po wyjściu na
zewnątrz uderzył nas ogrom całego parku. W oczy pierwsza rzucała się wieża widokowa, z której bo
wejściu na górę był widok na całą Grenadę, oraz na Sierra Nevada. Podczas schodzenia z niej schodami,
zauważyliśmy informacje, jakich rozmiarów sięgają różne zwierzęta, drzewa, a nawet dinozaury. Poza
rozmaitymi salami z technologicznymi nowinkami na terenie parku znajdował się również labirynt,
piaskownica z prostymi koparkami, plac z różnymi rami logicznymi, fontanna, w której można było
zobaczyć tęczę oraz wiele innych ciekawych rzeczy, których nie sposób wypisać. Czasu niestety nie
starczyło nam na zwiedzenie wszystkiego, co oferował Parque de las Ciencias i większość z nas
wychodziło z niedosytem, lecz wszyscy byliśmy bardzo zadowolenie z tego, co udało nam się zobaczyć.
W przedostatni dzień tour’u po Grenadzie, przyszła pora na zwiedzanie jednego z najbardziej
charakterystycznych miejsc w mieście. Catedral de Granada, której pełna nazwa to „Catedral de Santa
Maria de la Encarnacion” była naszym celem. Cały budynek swoimi rozmiarami, oraz wyglądam z
zewnątrz imponował, lecz to co zobaczyliśmy w środku zwaliło nas z nóg. Po wejściu do środka
dostaliśmy audio przewodniki. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi tego, że cała katedra była
tworzona przez wielu znakomitych architektów przed wiele lat. W katedrze znajdowało się wiele
różnych ołtarzy na bocznych ścianach które imponowały dbałością o detale oraz samym wykonaniem.
Mieliśmy też okazję zobaczyć takie rzeczy jak muzeum z kielichami, krzyżami procesyjnymi i
relikwiarzami, korona i berło królowej Izabeli, oraz flagi, które były wykorzystywane podczas podboju
emiratu Grenady. Po zwiedzeniu całej katedry, co zajęło nam około godziny, nadszedł czas na
odwiedzenie Capilla Real (Kaplica Królewska), która przylega do głównej części budynku. Sama kaplica
nie była już tak obszerna, lecz jej rozmiary też były niczego sobie. Główną atrakcją były tam groby
królów katolickich – Izabelli i Ferdynanda oraz ich córki i męża Filipa Pięknego z Dynastii Habsburgów.
Grób ten zrobił na nas niesamowite wrażenie. W kaplicy znajdowała się jeszcze kolejna porcja
niesamowitych obrazów oraz piękny ołtarz. Po wyjściu dowiedzieliśmy się, że to już wszystko co było
zaplanowane na ten dzień. Dzień, który na pewno dużej ilości z nas pozostanie na długo w pamięci.
Na ostatni dzień programu „Discovering Granada in Depth” większość z nas czekała od samego
początku. Tego dnia ruszyliśmy na „podbój” Alhambry. Alhambra jest to cytadela połączona z
kompleksem pałacowym zbudowanym w XII w. rozbudowywanym do XIV w. przez Arabów. Obiekt ten
był ostatnim punktem oparcia Arabów w Hiszpanii. Tradycyjnie już spotkaliśmy się pod bramą katedry,
skąd wyruszyliśmy na przystanek autobusowy. Bus, który miał nas zawieźć na miejsce był dosyć mały i
panował w nim wielki tłok. Gdy przybyliśmy już na miejscu, ruszyliśmy w kierunku wejścia. Każdy z nas
dostał mapy oraz karty do wejścia do środka. Zwiedzanie zaczęliśmy od odwiedzenia pięknych
ogrodów oraz pałacu Generalife. Na pierwszy rzut oka zobaczyliśmy kolorowe kwiaty, starożytne
żywopłoty oraz masę drzew. Wszystko dawało niesamowity efekt oraz cień, który w tym dniu był
bardzo pożądany, ponieważ pogoda dopisywała w pełni. W ogrodach było również mnóstwo fontann,
których szum wody wraz z śpiewem ptaków tworzyły niesamowity klimat. Następnie udaliśmy się do
Alcazaby. Była to najstarsza część kompleksu. Ze szczytów wież podziwialiśmy widoki zapierające dech
w piersiach. Było widać całą Grenadę oraz to, co ją otaczało, a były to piękne pasma górskie.
Przeszliśmy następnie do Pałacu Karola V, w którym znajdowało się Muzeum Sztuk Pięknych. Dzieła
sztuki były wyjątkowe, jednak większość z nas myślami była już, przy dalszym zwiedzaniu Alhambry.
Potem po chwili na odpoczynek poszliśmy oraz chwili spędzonej w kolejce poszliśmy do Pałacu
Narsydów. Wyjątkowe zdobienia ścian, rozkład poszczególnych sekcji budynku zrobiły na nas ogromne
wrażanie. Kolejnym wartym uwagi miejscem był Dziedziniec Lwów, na środku której usytuowana była
fontanna, z której woda płynęła z głów 12 lwów. Dookoła znajdowały się cztery sale. Każda z nich była
warta poświęceniu tych paru minut na zwiedzenie ich. Wycieczka trwała około trzech i pół godziny,
lecz każdy mógłby tam zostać jeszcze kolejne trzy. Powrót minął w spokojnie i bez żadnych problemów
i już po kilkunastu minutach każdy z nas zmierzał do domu.

Rozdział VIII
Wycieczka do Kordoby (Katarzyna Merchel)

W sobotę, 26 listopada 2016 roku wybraliśmy się całą grupą do Kordoby oddalonej od naszego miejsca
zamieszkania ok. 200 km.
Niektórzy poradzili sobie ze wcześniejszym wstaniem i byli na nogach już od 6:00-6:30, żeby zjeść
śniadanie, wykąpać się i ubrać w spokoju. Inni zaś woleli dłużej pospać i zebrać się w te przysłowiowe
"5 minut".
Wyjechaliśmy o 8 rano, z naszego standardowego punktu spotkań obok apartamentu - Zafiro Corner.
Towarzyszyła nam grupa z Rumunii, dlatego nasz autokar był prawie pełny, ale to dobrze - im nas
więcej tym lepiej. Niektóre osoby wykorzystały okazję i podczas jazdy zasnęły niczym małe dzieci, inni
słuchali muzyki i
wpatrywali się w
widoki
zza
autokaru.
Niestety pogoda w
tym dniu nam nie
dopisała,
przez
cały czas ciążyły
nad nami ciemne
chmury i deszcz
przestawał padać
tylko chwilami.
W czasie podróży
mieliśmy
jeden
12-minutowy
postój, mogliśmy
wtedy kupić sobie
coś do jedzenia i po prostu rozprostować nogi.
Na miejscu byliśmy przed 11:00, jechaliśmy ok. 2,5 godziny. Kierowca wysadził nas i pożegnał na
zabytkowym, 16-sto łukowym moście Puente Romano na rzece Gwadalkiwir. Widok z niego był

czarujący, mogliśmy ujrzeć panoramę miasta w całej okazałości. Całą grupą ruszyliśmy w głąb miasta,
przechadzając się po wąskich, ale jakże urokliwych uliczkach, na których roiło się od kolorowych
motywów i kwiatów. Mieliśmy okazję zobaczyć XIV-sto wieczną synagogę. Najważniejszym punktem
było dla nas zwiedzenie Mezquity - obszernego meczetu, który został przebudowany na katedrę
katolicką.
Bardzo ucieszyła nas możliwość zwiedzenia miejsca o nazwie Alkazar - pałac pochodzący z XIV wieku. Ci
odważni, mogli się pokusić na wejście na samą górę wieży. Schody prowadzące na jej górę były bardzo
wąskie i z łatwością można było w ułamku sekundy znaleźć się z powrotem na dole, jednak nikomu na
szczęście nic się nie stało.;) Widok z samej góry zapierał dech w piersiach, wszyscy oczywiście chcieli
utrwalić te piękne scenerie zabierając się za fotografowanie krajobrazów. W samym środku Alkazaru
mogliśmy przejść się po barwnych ogrodach, był tam nawet mini-staw w którym pływały całkiem spore
okazy ryb.
Po wyjściu z pałacu, ok. 14:00, mieliśmy czas dla siebie. Jak się można domyślić, wszyscy od razu ruszyli
żeby wrzucić coś na ząb - piesze wycieczki kończą się zawsze pustym brzuszkiem.
Wybraliśmy się do pobliskich barów gdzie oferowano tapas - czyli przekąski popularne w Hiszpanii. Po
wypełnieniu brzuszków, najedzeni i pełni energii udaliśmy się w dalszą podróż po Kordobie.
W końcu po paru godzinach zaglądania do wszelakich zakamarków miasta, dokładnie o 18:00,
zebraliśmy się ponownie na moście, aby wrócić do naszej ukochanej Granady. Miny wszystkich osób
zdradzały zmęczenie, jak i zadowolenie. W autokarze mało kto nie spał, nawet nasz opiekun uciął sobie
małą drzemkę i wcale się nie dziwimy - Kordoba okazała się pięknym i urzekającym miastem, a jej
zwiedzanie naprawdę nas wymęczyło, ale jak już wspomniałam - było to zmęczenie ze szczyptą
entuzjazmu.
Pod apartamentem byliśmy po godzinie 20:00. Jedni poszli prostu do domu, zaś niektórzy odwiedzili
jeszcze pobliski sklep, aby kupić coś na kolację.
Następnego dnia mieliśmy dzień wolny, więc można było wypocząć i trochę się poobijać - należało się
nam ;).

Rozdział IX
Wycieczka do Sewilli (Agnieszka Gomoluch)

Podczas pobytu w Hiszpanii mieliśmy zorganizowanych kilka wycieczek. Jedną z nich była wyprawa do
Sewilli - stolicy przepięknej Andaluzji. Wszystko zaczęło się o 8:00 przy naszych apartamentach (Zafiro
Corner), skąd pojechaliśmy busem. Towarzyszyła nam grupa z Rumuni, która mieszkała w tym samym
bloku co my. Podróż trwała prawie 3 godziny, mieliśmy podczas niej krótką przerwę na kawę w
połowie drogi. Naszą wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania Plaza de España. Jest to ogromny plac w
kształcie półkola, na którym znajdują się pawilony wystawowe. Od naszych przewodniczek
dowiedzieliśmy się, że ten cały kompleks powstał na wystawę iberyjsko-amerykańską w poprzednim
stuleciu. Na środku placu znajdują się cztery mosty symbolizujące cztery królestwa Hiszpanii - Kastylię,
León, Navarrę i Aragonię. Przy budynku znajdują się ławki z herbem i historią 48 hiszpańskich
prowincji.
Kolejnym punktem naszej wycieczki był Real Alcazar. Jeden z zamków królewskich, do których sam król
Hiszpanii jeszcze przyjeżdża. W środku budowli zobaczyliśmy pozostałości zamku Almohadów oraz
Jardines de Alcazar czyli ogrody, które mają tutaj ponad 170 gatunków drzew i jest po prostu
przepiękny, Salon de Embajadores czyli najpiękniejsze miejsce w całym Alcazarze, które znajduję się
pod drewnianą kopułą oraz Patio de las Doncellas czyli główne patio w Alcazar.
Przez ok. 20 min chodzenia dotarliśmy do Katedry Najświętszej Marii Panny. Jest to największa
świątynia chrześcijańska i gotycka na świecie. Została ona wpisana na listę UNESCO pod względem
ogromnego znaczenia kulturowego i historycznego. Po wejściu do głównej części katedry, naszym
oczom ujrzał się grobowiec Krzysztofa Kolumba, który podtrzymywany jest przez posągi czterech
królów Hiszpanii, czyli królów Kastylii, Aragonii, Leónu oraz Navarry. Również znajduje się tutaj
największy ołtarz na świecie zwany Capilla Mayor. W kaplicy można spotkać szczątki Ferdynanda III
Kastylijskiego. Następnie przeszliśmy do dzwonnicy zwanej Giraldą. Ma ona wysokość 35 pięter, skąd
można podziwiać panoramę tego pięknego miasta. Na górę nie wchodziliśmy po schodach ale po
pochylni, która była bardzo szeroka.
Następnym i chyba ostatnim punktem naszej wycieczki był Metropol Parasol, który stał się ikoną
Sewilli. Jest to gigantyczna konstrukcja wykonana z drewna. Swoim wyglądem przypomina wielkie
grzyby, dlatego Hiszpanie mówią na to "Las Setas de la Encarnación".
Po skończeniu zwiedzania strategicznych miejsc pora przyszła na czas wolny, gdzie każdy obrał swój
kierunek, czy to do pizzerii, czy na tapas, czy kupić jakieś pamiątki.
Po czasie wolnym udaliśmy się do parku, skąd przyjechaliśmy, żeby o godzinie 18:00 udać się już do
Granady. Po trzech godzinach byliśmy na miejscu zahaczając jeszcze o hotel Corona de Granada, gdzie
czekała na nas kolacja.

Rozdział X
Czas wolny (Aleksandra Leszek)

Poza czasem przeznaczonym na praktyki mieliśmy wiele wolnego. Jedni chodzili do pracy na rano,
drudzy popołudniu – przed i po mieliśmy czas dla siebie.
Zazwyczaj spędzaliśmy go na oglądaniu filmów, rozmawianiu ze sobą, przygotowywaniu posiłków, czy
rozmową z bliskimi z Polski. Od godziny 19:30 do 21:30 chodziliśmy do Hotelu Corona na kolację.
W weekendy musieliśmy sami przygotowywać sobie obiady i kolacje. Potrzebne rzeczy kupowaliśmy w
pobliskich sklepach i marketach. Wychodziliśmy także grać w koszykówkę, piłkę nożną, spacery do
pobliskiego parku, czy po prostu po mieście; niektórzy wychodzili na poranny jogging. Bywały także
chłodniejsze lub deszczowe dni, wtedy niektórych ogarniała senność, lub graliśmy w gry planszowe czy
karty. Oczywiście próbowaliśmy także tapas – regionalnej przekąski serwowanej do napojów –
zazwyczaj były to kanapki, plastry szynki, sera, mięsa, frytki czy roladki.
Oprócz praktyk mieliśmy też zajęcia z języka
hiszpańskiego w biurze M.E.P. w pierwszym
tygodniu od przyjazdu. W trakcie naszego
pobytu trafiliśmy na dwa święta – 6 grudnia
(wtorek) Dzień Konstytucji oraz 8 grudnia
(czwartek) Święto Niepokalanego Poczęcia
NMP; w te dni mieliśmy wolne od pracy, gdzie
w czwartek jechaliśmy do Sewilli. Niestety
musieliśmy odrobić te dni. Jedni zostawali
dłużej w pracy (albo przychodzili wcześniej),
inni musieli pojawić się w niej w soboty.
Odbyliśmy także program Granada in Depth, rozłożony na parę dni – zwiedzaliśmy popołudniami różne
miejsca Granady oraz wybraliśmy się na wycieczkę busem dookoła miasta. Opisał to nasz kolega
Krzysztof Stach.
W czasie wolnym wypełnialiśmy także nasze obowiązki powierzone przez opiekuna – pisanie
sprawozdań z pracy. Niektórzy mieli też do ogarnięcia swoje tematy, które sami wybrali, na przykład
opis tutejszej kuchni, tworzenie strony programu czy kompletowanie zdjęć i filmów do galerii.

Rozdział XI
Powrót do Polski (Rafał Purgoł)

Na praktykach było świetnie, ale zawsze przychodzi czas, w którym to, co najlepsze kończy się. Tak też
stało się i w tym przypadku. Nadszedł czas naszego powrotu z Hiszpanii.
10 grudnia 2016, od samego rana jak tylko wstaliśmy zaczęliśmy sprzątać nasz apartament.
Niedokończone jedzenie, butelki, bo napojach i wszystko, co nie powinno się znajdować w pokojach
trafiło do worków na śmieci, które następnie posortowane trafiły do odpowiednich śmietników.
Wysprzątaliśmy calutki apartament, naczynia umyte na półki, wszędzie zostało pozamiatane, a
następnie umyte toalety wysprzątane na błysk. Gdy skończyliśmy sprzątać zaczęliśmy się zbierać do
wyjścia. O 10:30 przyszła do nas Agata, żeby sprawdzić czy wszystko działa, czy jest czysto, itp. To był
warunek zwrotu depozytu pobranego od nas przez organizatorów w dniu przyjazdu.
O godzinie 11:00 wyruszyliśmy autobusem do Malagi. Podróż trwała ok. 2h, więc na lotnisku byliśmy o
13:00. Od przyjazdu do wylotu mieliśmy jeszcze 2 godziny na odprawę i pożegnanie tego pięknego
kraju. Lot do Monachium był zaplanowany na godzinę 15:10 i obyło się bez opóźnień. Czas, jaki
spędziliśmy w samolocie to ok. 3h. Lecąc dostaliśmy jedzenie i napoje (podróżowaliśmy liniami
Lufthansa).
Gdy wylądowaliśmy w Niemczech musieliśmy poczekać na lotnisku 4 godziny. Chociaż cztery godziny to
sporo czasu, biorąc pod uwagę, że nie mogliśmy opuścić terenu lotniska to i tak humory dopisywały
wszystkim. Mając tyle czasu mogliśmy zwiedzić całą strefę bezcłową oraz usiąść wygodnie i naładować
sobie sprzęt taki jak telefon, laptop, tablet. Mogliśmy także kupić sobie coś ciepłego do jedzenia lub
coś do picia. Oczywiście jak to w takich miejscach bywa ceny ciekawe nie były. Dla przykładu woda w
sklepie kosztuje 0.30 euro, a na lotnisku 3 euro. O godzinie 22:05 mieliśmy ciąg dalszy podróży, czyli lot
z Monachium do Krakowa. Ta część podróży również przebiegła bez problemów więc o godzinie 23:00
byliśmy już w naszym kraju ojczystym. Byliśmy w Polsce. Wylatując do Polski, spodziewaliśmy się
niskiej temperatury, a tu jednak zaskoczenie. Nie było zimno, ale ciepło też nie. Gdy wylądowaliśmy w
Krakowie i każdy już odebrał swoją własność, wyszliśmy z lotniska i wpakowaliśmy się do busika, który
zabrał nas w kierunku Bytomia. Po ok. 1h zauważyliśmy znany budynek, była to nasza ukochana szkoła.
Pod nią natomiast czekały na nas osoby, których przez cały miesiąc nie widzieliśmy. Byli to nasi rodzice.
Każdy przywitał się z rodziną po całym miesiącu rozstania. Wszyscy pozbierali swoje rzeczy: walizki,
torby, poduszki, resztę sprzętu i pożegnaliśmy się ze sobą. Razem z rodzicami opuściliśmy teren szkoły
czy to autem, czy to pieszo i udaliśmy się w stronę domów.
I to jest koniec naszej przygody pełnej wrażeń.

Rozdział XII
Zdobyte certyfikaty
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim)

Certyfikat of firmy goszczącej

Certyfikat wydany przez ZSTIO

Certyfikat of firmy pośredniczącej

Certyfikat ukończenia kursu językowego

Rozdział XIII
Opinie uczestników
Damian Bolewski
Uważam, że praktyki zorganizowane w Hiszpanii to coś niesamowitego. Możliwość pracy w zawodzie, a
do tego za granicą to tylko część tego, co mi zaoferowali. Oczywiście wraz z byciem za granicą
powiązane są różne wycieczki, kursy języka, które oferowały wiele wiedzy do przyswojenia. Jest jednak
coś, co potęguje owe świetne przeżycie. Mianowicie możliwość poznawania nowych ludzi, których
tradycje i mentalność różnią się od naszych. Z ogromną przyjemnością wspominam ten wyjazd i
chciałbym wyjechać tam i przeżyć to ponownie.
Agnieszka Gomoluch
Przy rekrutacji uważałam, że nie dostane się na projekt moich marzeń, ale szczęście się do mnie
uśmiechnęło. Wyjechałam na wspaniałe praktyki, dzięki którym mogłam nauczyć się obsługiwać
urządzenia, z którymi nigdy nie miałam styczności, zdobyć doświadczenie, które na 100% wykorzystam
w przyszłości, zwiedzić takie miasta jak Granada, Malaga, Kordoba i Sewilla, o których kiedyś mogłam
pomarzyć. Poznałam tamtejszych ludzi, którzy są przesympatyczni. Dogadywaliśmy się w języku
hiszpańskim oraz angielskim, dzięki temu podszkoliłam się językowo. Tamtejsze jedzenie jest
wyśmienite. Próbowałam wszystkiego co się da. Wyjazd na praktyki to naprawdę super sprawa! Warto
się troszeczkę postarać.
Kamil Jarząbek
Udział w projekcie był dla mnie bardzo cenny. Żmudny proces przygotowawczy przez który każdy z nas
musiał przejść bardzo się opłacił. Dzięki tym praktykom poznałem wiele pięknych i ciekawych miejsc w
Hiszpanii, a dzięki pracy zdobyłem więcej doświadczenia w tworzeniu stron www i zarządzania nimi. Na
pewno nie zapomnę tego stażu do końca życia. Dlatego też apel do młodszych kolegów: Jeśli macie
okazję na taki wyjazd – nie zastanawiajcie się.
Paweł Jesionowski
Jestem bardzo zadowolony z projektu, dzięki niemu mogłem zobaczyć jak wygląda praca w Hiszpanii,
poznać nowych ludzi oraz lepiej poznać znajomych. Poza czasem wolnym i zwiedzaniem mogłem
podszkolić moje umiejętności językowe oraz zawodowe. Organizacja była na bardzo dobrym poziomie i
czuję, że nie zaszkodziła by jej nawet powódź. Podsumowując, projekt uważam za wspaniałe przeżycie.
Jakub Kozieł
Praktyki w Hiszpanii były dotychczas moim najlepszym przeżyciem. Spełniły się moje marzenia i mogłem
się sprawdzić w swoim zawodzie. Poprawiłem swoje umiejętności, zdobyłem doświadczenie i
otrzymałem przydatne certyfikaty, które bardzo przydadzą mi się w przyszłości podczas szukania pracy.
Organizacja całego stażu jak i firmy, która nas przyjmowała była świetna a jedzenie które
spożywaliśmy w hotelu było jeszcze lepsze.
Odkryłem nowe miejsca, do których będę chciał powrócić. Z pewnością chciałbym przeżyć to wszystko
jeszcze raz. Znajomości, które zawarłem, więzi, które zacieśniłem z kolegami z klasy i niezwykle ważną
wiedzę zawodową oraz przełamanie bram językowych to jedne z najważniejszych rzeczy, które
zapewnił mi ten miesięczny staż.
Z dnia na dzień wspominając swoje praktyki w Granadzie, coraz bardziej chcę tam wrócić. Jeśli
mógłbym tam zamieszkać, zgodziłbym się bez chwili wahania. Pobyt w Hiszpanii uważam za naprawdę
udany i niezapomniany.
Aleksandra Leszek
Projekt był dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Dzięki niemu otworzyłam się na ludzi, stałam się
pewniejsza siebie i swoich możliwości. Hiszpania to piękny kraj z niesamowitą historią i kulturą –

tamtejsi ludzie są życzliwi, pomocni i otwarci na przyjezdnych – jak na nas, uczniów z Polski. Nauczyłam
się wiele na temat grafiki komputerowej, systemów operacyjnych MAC, czy pracy w grupie. Młodsi
koledzy – nie zastanawiajcie się, bierzcie udział w projekcie, bo to okazja, której nie możecie przepuścić.
Uczcie się, starajcie, dajcie z siebie wszystko. Warto. Gdybym mogła, wróciłabym tam do pracy.
Kamil Markusik
Udział w projekcie był dla mnie bardzo budującym doświadczeniem. Cieszę się bardzo z tego, że
mogłem w ramach projektu zwiedzić tak ciekawy kraj jakim jest Hiszpania, poznać jego kulturę i
doświadczyć niesamowitych smaków tamtejszej kuchni. Oczywiście nie samym zwiedzaniem człowiek
żyje! Dzięki praktyce, którą odbyłem podczas trwania projektu poznałem wiele potrzebnych zagadnień
związanych z tworzeniem stron internetowych oraz służących do zarządzania nimi. Gdybym miał drugą
szanse, bez zastanowienia bym z niej skorzystał.
Katarzyna Merchel
Szczęście się do mnie uśmiechnęło i jako jedna z 15 osób mogłam spędzić miesiąc w cudownej
Granadzie, na praktykach zawodowych. Był to dla mnie niezwykły czas, który pomógł mi zdobyć
doświadczenie nie tylko w zawodzie, ale również w życiu codziennym.
Mogłam poszerzyć swoją znajomość języka hiszpańskiego, poznać bardziej kulturę, lokalne dania oraz
tutejszych ludzi - są niezwykle mili, jak to na Hiszpanów przystało. Mam nadzieję, że w przyszłości uda
mi się tam wrócić, Hiszpania na stałe zagościła w moim sercu. Naprawdę warto wziąć udział w
rekrutacji i zawalczyć o miejsce na liście. Przygotowania mogą wydawać się męczące lub trudne, ale
gdy już wam się uda, to z pewnością sobie podziękujecie. Już pierwszego dnia po powrocie do Polski
zatęskniłam za Granadą, stała mi się ona bardzo bliska i jeśli kiedyś będę miała możliwość jej
ponownego odwiedzenia, to na pewno to zrobię.
Przemysław Młodawski
Udział w projekcie był dla mnie tym, o czym zawsze marzyłem. Oczywiście, aby osiągnąć cel trzeba
wiele wysiłku. Droga przez rekrutację nie była taka łatwa jak wielu może się wydawać, zdarzało się
oddać projekt w ostatniej chwili. Wiadomo, że rozmowa kwalifikacyjna jest bardzo stresująca, ale o to
w tym wszystkim chodzi, takie rzeczy przygotowują nas do dorosłego życia. W dzisiejszych czasach
znajomość języka jest wyjątkowo potrzebna, dlatego cieszę się, że brałem udział zajęciach
przygotowawczych z języka hiszpańskiego. Już po przybyciu na miejsce odczułem efekty tych lekcji,
porozumiewanie się z szefami oraz ze zwykłymi ludźmi w supermarketach, bądź zwyczajnie na ulicy.
Zaletą tego stażu jest obcowanie z innymi, poznawanie ich kultury, zwyczajów oraz lokalnego jedzenia,
które osobiście przypadło mi do gustu. Podczas stażu zobaczyłem jak naprawdę wygląda praca
informatyka, jej zalety i wady oraz wiele wspaniałych zabytków. Pobyt w Hiszpanii to na pewno jedno z
najlepszych doświadczeń w moim życiu. Serdecznie polecam każdemu skorzystanie z okazji, jaką dają
nam programy europejskie.
Radosław Osypka
Staż, który odbyłem w Hiszpanii wspominam bardzo miło. Dzięki pracy w firmie CopiPlus nabyłem
doświadczenia w obsłudze programów graficznych. Ponadto poznałem kulturę oraz tajniki kuchni
hiszpańskiej. Pracownicy firmy okazali się miłymi, sympatycznymi i pomocnymi ludźmi. Bardzo ciepło
wspominam również wycieczki, które zostały zorganizowane po Granadzie i okolicznych miastach.
Organizacja praktyk była na bardzo wysokim poziomie. Z wielką przyjemnością wróciłbym jeszcze
kiedyś do Hiszpanii, by dalej udoskonalać swoje umiejętności w zakresie informatyki.
Rafał Purgoł
Możliwość wyjechania na praktyki za granicę to coś niesamowitego. Przygotowania do wyjazdu były
bardzo dobrze zorganizowane, 40 godzin języka hiszpańskiego przed wyjazdem bardzo nam się
przydały. Dzięki tym praktykom dowiedziałem się sporo o historii Hiszpanii oraz miałem okazję
zobaczyć wiele pięknych miejsc takich jak Alhambra. Za to w pracy zdobyłem doświadczenie potrzebne

do pracy w przyszłości. Polecam brać udział w rekrutacji, jeżeli tylko będziecie mieli chęci i
zaangażowanie na pewno się dostaniecie, i będziecie mogli przeżyć to co my.
Krzysztof Stach
Moim zdaniem całe praktyki w Grenadzie były wspaniałym przeżyciem. Poza doświadczeniem
zawodowym udało nam się także nabyć wiele nowych znajomości, poznać hiszpańską kulturę oraz
zobaczyć, jak wygląda tam życie, co było dla mnie czymś niezwykle istotnym. Całość była znakomicie
zorganizowana i bardzo przyjemnie będę wspominał ten wyjazd.
Artur Szuta
Cała praktyka przebiegła bardzo pomyślnie. Wyćwiczyłem swoje umiejętności dotyczące grafiki
komputerowej, z którą wiążę swoją przyszłość.
Całość została bardzo dobrze zorganizowana. Jestem bardzo zadowolony z profesjonalizmu, z jakim do
wszystkiego podeszła firma przyjmująca, czyli M.E.P. Wszystko dopięte na ostatni guzik.
Piotr Wawro
Zapewne praktyka w Hiszpanii była bardzo ciekawym doświadczeniem dla wielu z nas i jest tak też w
moim przypadku. Mieliśmy niezapomnianą okazję, aby poznać hiszpańską kulturę, język i specyficzne
nastawienie Hiszpanów do życia. Dobrze wspominam czas, w którym odbywałem staż w Granadzie.
Wszystko to było możliwe dzięki dobremu zorganizowaniu i miłej atmosferze. Bagaż doświadczeń, jaki
wyniosłem z praktyk, jest bezcenny i niewykluczone, że przyda się w czasie poszukiwania pracy.
Michał Wróbel
Udział w zagranicznych praktykach to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Przełamanie barier,
nauka języka hiszpańskiego, na to wszystko mogliśmy liczyć biorąc udział w praktykach. Doświadczenie
zawodowe, które zdobyliśmy jest bardzo cenne na rynku pracy. Staż ten był bardzo udany i zachęcam
wszystkim do wzięcia udziału w podobnych projektach.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+ - Kształcenie i
szkolenia zawodowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BYTOMIU

Wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich publikacji ponoszą ich autorzy.

