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13 maja 2017 (sobota) 

 

Z początkiem maja, zaraz po maturach  pisemnych (a dokładnie 13.05) wyruszyliśmy w podróż 

do Hiszpanii, gdzie nasza młodzież (już prawie tradycyjnie) będzie mogła uczestniczyć 

w praktykach,  w ramach programu PO  WER.  

     Po długiej, ale ekscytującej podróży, dotarliśmy do Ubedy – urokliwej miejscowości 

w Andaluzji – która przez najbliższe 4 tygodnie będzie naszym drugim domem.  

    Na miejscu zakwaterowania czekała na nas Basia, przesympatyczna (to zauważyliśmy 

od razu) koordynatorka z firmy EuroMind. 

 Było dosyć późno, więc zjedliśmy pierwszy hiszpański posiłek i zamierzaliśmy udać się na 

spoczynek……… Ale nie udało się. Zwyciężyła ciekawość i poszliśmy na spacer po najbliższej 

okolicy.  

 

 

O!!! Dotarliśmy…. 

14 maja 2017 (niedziela) 

Dzień upłynął nam na błogim lenistwie, na basenie w ogrodzie. Cóż to za luksus po chłodnych 

dniach w Polsce. Popołudnie poświęciliśmy na odkrywanie nieznanych nam dotąd zakątków 

Ubedy. Podziwialiśmy między innymi piękną, typowo południową roślinność parku 

miejskiego. 

 



 
Już na wstępie odrobina luksusu… 

15 maja 2017 ( poniedziałek) 

Pierwszy dzień praktyk. Spotkanie robocze: przydział praktyk, zapoznanie z regulaminem 

pobytu (kolejny raz).  

 

 
EuroMind… nasi miejscowi organizatorzy 

 



 

 

 

Wycieczka po Ubedzie z uwzględnieniem miejsc pracy uczniów. Popołudniem kolejna 

wycieczka, tym razem krajoznawcza po urokliwej, starej i zabytkowej Ubedzie. 

 

 

 
Były szpital, teraz Ośrodek Kultury Ubedy 

 

 

 
Urokliwe okolice Ubedy (gaje oliwne) widok z miasta… 



 
A po pracy, urocze zakątki Ubedy… 

 

 

 
Co by tu jeszcze zobaczyć… 

 

 

 



 

19 maja 2017 (piątek) 

 

      Pierwszy tydzień pracy za nami. Było trochę sztywno. Próbowaliśmy się zaaklimatyzować, 

dopasować do warunków klimatycznych. Praca praktykantów przebiegała bez zastrzeżeń, a po 

powrocie ze swoich firm dzielili się wrażeniami. Generalnie byli bardzo zadowoleni, bo to 

nowe doświadczenia, nowi ludzie, nowe miejsca i… utrudniona komunikacja w języku 

„angielsko-hiszpańsko-ręcznym”. To uczyniło praktyki atrakcyjniejszymi. Do tego doszło 

przepiękne położenie Ubedy, słoneczna pogoda i śródziemnomorska kuchnia (posiłki 

niekoniecznie domowe, ale jakże smaczne). 

 

 

 
 

 

Popołudnia, czyli czas wolny, to już inna bajka. Po obiedzie sjesta (szybko się 

przyzwyczailiśmy, ale co będzie z odzwyczajeniem ?). Niewątpliwą atrakcją był basen, 

a w nim ciepła woda, wokół zieleń, w tym palmy, cisza, spokój. Marzenie… 



 
Czas wolny, to i pomysły zwariowane (wizyta w „chińskim centrum handlowym”) 

 

 
Przerwa w zwiedzaniu Ubedy i szukaniu nowych atrakcji…. 

 

 



22 maja 2017 (poniedziałek) 

   

  Początek kolejnego tygodnia…..  Plan był taki: jak zwykle praca, po południu spotkania 

organizacyjne (projekt PO  WER i jego cele), lekcje hiszpańskiego …… 

  Część „załogi” w ramach czasu wolnego wybrała siłownię, do której ambitnie maszerowali. 

I tu niespodzianka, bo spotkanie z Burmistrzem Ubedy, który pogratulował naszym 

sportsmenom kondycji i umiejętności treningowych. Zdaje się, że pokonali go w wyciskaniu 

ciężarów. 

 Mieliśmy też małą awarię, pewnie nie wspomniałabym o tym gdyby nie pomysłowość typu 

„Polak potrafi”. Wysiadł hydrofor w budynku. Myśleliśmy, że chwilę to potrwa. Nic wielkiego. 

Godziny późno popołudniowe, gdzie większość spędzała spacerując po okolicy lub siedząc 

w pubach przy szklaneczce lemoniady w towarzystwie nowo poznanych Hiszpanek (nauka 

języka odbywa się najlepiej poprzez zabawę). Niestety po powrocie wszyscy chcą szykować 

się do spania, skorzystać z toalety… a tu wody brak.  

 

 

 
Awaria wody w budynku…. 

 

 

Prędka akcja naszych: mycie wodą z węża ogrodowego (tam woda była), doprowadzenie węża 

ogrodowego do tarasu na I piętrze, napełnianie butelek po wodzie, wykorzystanie koszy 

na śmieci, misek…. I daliśmy radę, a usterkę rano usunięto. Co w tym dziwnego? Ano żadnej 

krytyki, żadnego narzekania na warunki, co w dobie roszczeń jest rzadko spotykane. Niezła 

lekcja pokory i szacunku dla życia. 

 



 

25 maja 2017 (czwartek) 

 

   W ramach zajęć edukacyjnych zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Panem Sebastianem 

do jego sklepu muzycznego, który jest także miejscem wyrobu gitar, pięknych gitar. 

Na ogromnym stole otoczonym przeróżnymi pilnikami, dłutami i imadłami leżały 

niezidentyfikowane kawałki drewna z różnych gatunków drzew. Mieliśmy szansę dotykać, 

gładzić, a nawet wąchać, bo na podstawie tych zmysłów można je rozpoznawać.  

 

    

 
Pan Sebastian pokazał nam technologię, narzędzia i sposób w jaki powstaje gitara klasyczna i 

gitara flamenco. 

 

 

 

 



 

Porozmawialiśmy chwilę, pooglądaliśmy gitary, po czym niektórzy z błyskiem w oczach 

pograli. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle. Potem spontanicznie perkusja, gitara i… poszło. 

Mały koncercik, kameralnie, ale jak zrobiło się miło. 

 

 

 

 
Okazało się, że nie tylko elektronicy i informatycy, również muzycy… 

 

 
A może by tak wspólnie jakiś kawałek… 



  

 
Po koncercie małe spotkanie i degustacja hiszpańskich tapas…   

 

W tym samym dniu jeden z naszych uczestników obchodził urodziny. Złożyliśmy 

Mu oczywiście życzenia. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy po powrocie z wędrówki 

zastaliśmy w jadalni przepiękny, duży tort. Potem okazało się, że był bardzo smaczny. 

Zniknął w ciągu 3 minut. 

 

 

 
To był pyszny tort urodzinowy, zniknął w kilka minut… 



27 maja 2017 (sobota) 

 

Ubeda jest niewielkim miastem, bardzo szybko poznaliśmy je, ale w weekendy jest tutaj 

spokojnie, wręcz sennie, więc szukaliśmy rozrywek, oczywiście w hiszpańskiej kulturze, 

i trafiła nam się gratka. W pobliskiej wsi miała odbyć się corrida. Pojechaliśmy wszyscy, 

chociaż nie każdy miał ochotę wejść na spektakl. Wynajęliśmy sobie bus-taxi 

i pojechaliśmy….. Wieś mała, cicha, nic nie widać, ludzie pozamykani w domach…. trochę 

trzeba było natrudzić się, by ją znaleźć …. No właśnie co? Żadnych ogłoszeń, kasy biletowej, 

czy nawet samej areny. Nic. My nie możemy? Jak nie my, to kto? Zobaczyliśmy kręcącego się 

pana Hiszpana z podkładką do siedzenia i poszliśmy tym tropem. Pani otworzyła okno 

na parterze, w domu, a my szybciutko podeszliśmy i okazało się, że można zakupić bilety. 

A arena po drugiej stronie ulicy z dwuskrzydłowym, drewnianym wejściem, w ciągu 

budynków, trochę tak jak do stodoły. A za tymi drzwiami…..  

 
Niecierpliwe oczekiwanie na corridę… 



Mając sporo czasu obeszliśmy wieś z pięknymi widokami, starymi budowlami i niesamowicie 

wąskimi uliczkami ( jak przejeżdża samochód trzeba przykleić się do ściany). Zrobiliśmy parę 

zdjęć i część poszła na corridę, a pozostali spacerowali i napawali się pięknymi widokami 

gajów oliwnych. Za tymi wielkimi, dwuskrzydłowymi, pomalowanymi na czerwono drzwiami, 

a w zasadzie wrotami było ok. 10 metrowe przejście do białych, kamiennych schodów, 

a na górze (w zasadzie z góry) widok na arenę. Masa ludzi i to od dziecka do dziadka 

i babci 80+. 

 
Główny bohater spisał się dzielnie, więc w zamian… darowano mu życie 

 

 

 



 

 

 
A teraz zasłużona emerytura… 

 

Uśmiercanie byków robi wrażenie. Widowisko, jednak jak dla nas bardzo kontrowersyjne. 

Jednakże to taka kultura i tradycja hiszpańska. Ole! 

 

29 maja 2017 (niedziela) 

 

    Mamy chyba sporo szczęścia, bo trafiła nam się kolejna gratka. Występ flamenco. Okazało 

się, że jest wstęp wolny na koncert laureatów – śpiew. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. 

Warto było zobaczyć (a w zasadzie posłuchać), ale tego chyba nie rozumiemy. Trochę nas 

przerosło słuchanie rzewnych i bardzo emocjonalnych pieśni w obcym języku i jeszcze 

z dużymi wpływami stylu arabskiego. Całe szczęście, że na koniec usatysfakcjonował 

nas występ z tancerką w tymże stylu… no to było piękne i bardzo nam się podobało. 

Zgodnie z planem (i nie tylko) pobytu mieliśmy w programie tzw. kulturalnym sporo atrakcji. 

To by bardzo „ciężki” tydzień. Wrażeń moc i satysfakcji z pobytu jeszcze więcej... 

 

 

 



 

 

2 czerwca 2017 (piątek) 

Program: aktywne popołudnie, to gra w kręgle. Udaliśmy się do klubu, w którym podzieleni na 

3 drużyny stoczyliśmy bój. Walka była wyrównana chociaż nie wiadomo, kto wygrał, 

ale zabawa była przednia. 

 
I jak rzucić kula, którą ledwie trzyma się w dłoniach… 



 
Jednak mimo przyjemności… ciągle praca, bo to najważniejsze… 

3 czerwca 2017 (sobota) 

W sobotę udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Malagi - andaluzyjskiego miasta 

położonego nad Morzem Śródziemnym. Tu zwiedziliśmy katedrę, a także w palącym słońcu 

spacerowaliśmy po Alcazabie, czyli ruinach twierdzy wybudowanej przez Rzymian, 

a następnie rozbudowanej przez Maurów. Przystanęliśmy również na chwilę przy pomniku 

Pabla Picassa - chyba najbardziej znanego na świecie mieszkańca Malagi. Niestety, 

„niesprzyjająca” pogoda pokrzyżowała nam plany, więc po południu musieliśmy zrezygnować 

z dalszego zwiedzania na rzecz wypoczynku na słynnej malagijskiej plaży.  Z całą pewnością 

ten dzień na długo zapadnie w naszej pamięci. 

 
Ale szybko dotarliśmy do tej Malagi… 



 
No to co zwiedzamy … 

 

 
Katedrę już widzieliśmy, a teraz… 

 



 

 

 
Ruiny piękne, ale kiedy będzie już ta plaża… 

 

 

 

 

 
Żeby tak u nas… w Polsce 

 



 
Zmęczeni, ale szczęśliwi, Malaga to piękne miasto… 

 

7 czerwca 2017 (wtorek) 

    Za nami słoneczny, ale zarazem ostatni, niestety, weekend w Andaluzji… Niedzielę 

natomiast spędziliśmy w naszej Ubedzie, gdzie między innymi zwiedziliśmy ruiny, a także 

podziwialiśmy piękne widoki. Tu mieliśmy również czas, aby w klimatycznych kramikach 

zaopatrzyć się w pamiątki. Przed nami ostatnie dni w hiszpańskim mieście. Powoli szykujemy 

się do powrotu do Polski. Do końca jednak pracujemy. 

 
….i praca 



 

 
… też praca 

9 czerwca 2017 (piątek) 

Aż nadszedł czas podsumowania praktyk w słonecznej Hiszpanii! Basia i Monica – nasze 

opiekunki, z którymi spędziliśmy ostatnie 4 tygodnie - zorganizowały dla nas wieczorek 

pożegnalny. Przy wspólnym grillowaniu bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. 

Miłym akcentem uroczystości było rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. 

 
Ostatni obiad… 



 
Pożegnania są smutne….. 

 

     W ramach projektu PO  WER młodzież nie tylko zdobywa pierwsze doświadczenie 

na praktykach, ale także poznaje inną kulturę, zwyczaje i zabytki, w tym przypadku 

Andaluzji… 

 


