Zbiórka o 11:30 pod ZST w Płocku. Szybka trasa do Modlina i po dwugodzinnym
pobycie na lotnisku polecieliśmy do Sewilli! Sam lot odbył się bez jakichkolwiek komplikacji,
jednakże dla niektórych uczniów był ekscytującym przeżyciem, gdyż nie każdy
miał wcześniej okazję lecieć samolotem. Po ponad 3 godzinach spędzonych w
chmurach wylądowaliśmy na lotnisku w Sewilli, skąd autobusem udaliśmy się
do miejsca noclegowego w Sewilli, które przez najbliższe trzy tygodnie było
naszym drugim domem! Tam powitał nas serdecznie nasz polsko - hiszpański
opiekun – Kuba. Nasz opiekun przedstawił nam plan pierwszego dnia
praktyk, a także oprowadził nas po miejscu, w którym będziemy mieszkać. Po
zakwaterowaniu wszyscy poszliśmy spać – po kilkunastu godzinach w podróży niewątpliwie
wszystkim należał się odpoczynek.
Pierwszy weekend w Sewilli był pełen wrażeń. Powitało nas przede
wszystkim 22 stopnie Celsjusza. Rewelacja!! Popołudniu udaliśmy się
wspólnie na pierwszy spacer po Sewilli, w trakcie, którego
chodziliśmy uroczymi, wąskimi uliczkami, podziwialiśmy
śródziemnomorską roślinność, a
także rosnące w mieście
drzewa
mandarynkowe.
Nasze kroki skierowaliśmy
najpierw na Plac
Hiszpański - Plaza de
Espana.
Jest to
to ogromny półkolisty plac
przylegający
do
parku
Parque
Maria
de
Luisa.
Jest to także miejsce, w którym było kręconych wiele filmów, między
innymi Star Wars. Jest to tak piękne miejsce, że zapomina
się o wszystkim innym i chce się tam zostać na dłużej - a gdy
już musisz opuścić to miejsce - wrócić tam jak najszybciej.
Wracaliśmy tam jeszcze wiele razy, zarówno za dnia jak i
późnym popołudniem podczas zachodu
słońca. Wrażenia ogromne za każdym
razem. Byliśmy również w środku budynków stamtąd mogliśmy zobaczyć z góry przepiękny widok
na cały plac. Z Placu Hiszpańskiego poszliśmy jeszcze
obowiązkowo do La Catedral De Sevilla - Katedry Sevilli z
La Giralda. Katedra imponuje swoją wielkością każdego
turystę (pod względem wielkości jest to jedna z największych katedr w
Europie). Jest to jeden z najważniejszych aspektów tego miasta i nie można
pominąć jej w zwiedzaniu. Z wieży La Giralda rozciąga się widok na panoramę
Sevilli, a w szczególności na Alkazar. Po drodze mogliśmy podziwiać uliczne tancerki
flamenco. Trzeba było jednak wracać, bo zmęczenie dawało się już nam we znaki.

W poniedziałek skończyło się błogie lenistwo w słonecznej
Hiszpanii – czekał nas pracowity dzień – zaczęliśmy bowiem praktyki.
Rano, po śniadaniu nasi uczniowie po raz pierwszy udali się do pracy.
Praktyki odbywały się w następujących firmach: Mecanizado
Pedrosa (mechatronika), Mecanizados Delgado (mechatronika),
Nomasa Innova (mechatronika), Vicente Martinez (mechatronika),
(warsztat samochodowy), Fiat (warsztat samochodowy), Volvo
(warsztat samochodowy), Peugeot (warsztat samochodowy).W
tym dniu uczniowie w zakładach pracy poznali swoich
pracodawców i opiekunów praktyk, zapoznali się również ze swoimi
stanowiskami pracy, a także z zakresem obowiązków oraz obowiązującymi
zasadami BHP. Na obiad wszyscy wrócili nieco zmęczeni, ale za
to pełni wrażeń. Popołudniu, po krótkiej sjeście znowu udaliśmy się najpierw
na nasze zajęcia z języka hiszpańskiego, a potem na spacer po mieście. Tym
razem poszliśmy do Metropol Parasol czyli "Grzyba z
Sevilli". Metropol Parasol jest to bardzo wyjątkowym
miejscem w Sevilli. Konstrukcja jest bardzo zjawiskowa, gdyż
jest
to przykład nowoczesnej architektury w Sevilli.
Na
taras widokowy weszliśmy już prawie podczas
zachodu słońca. Widoki na całe miasto były
zjawiskowe, miejsce urzekło każdego z
nas. Był to idealny pomysł na
zakończenie
intensywnego dnia i
chwilę
naszego odpoczynku. Wieczór spędziliśmy na
przygotowaniach do następnego dnia praktyk.
I tak nam mijały nam kolejne, bardzo intensywne dni. W
pracy powoli zaczęliśmy oswajać się z naszymi obowiązkami. Nasi
opiekunowie praktyk i współpracownicy byli bardzo sympatyczni i
pomocni, dzięki temu praca mijała nam w przyjemnej atmosferze.
Po powrocie z praktyk jedliśmy obiad i albo oddawaliśmy się krótkiej
sjeście, dzięki której nabieraliśmy sił na resztę dnia czyli na zajęcia
z hiszpańskiego, albo robiliśmy małe zakupy
wybieraliśmy
bardziej
spędzania czasu wolnego,
zwiedzaliśmy
nieodkryte jeszcze zakątki
Sewilli, bo nie samą pracą jednak
człowiek żyje.

albo
aktywną formę
czyli

Byliśmy m.in. w Alkazar, jednym z najbardziej
znanych i podobno najpiękniejszych miejsc w Sevilli.
Alkazar jest to pałac królewski połączony z wielkimi
ale jakże pięknymi ogrodami. Alkazar ten jest
także wpisany na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Miłośników Gry o Tron na
pewno zainteresuje informacja, że w tym
miejscu także kręcili kilka odcinków tego

serialu.

W pierwszą sobotę weekendu udaliśmy się na wycieczkę do Granady, gdzie mieliśmy
niepowtarzalną okazję zwiedzać Alhambrę. Spacer po pałacu (będącym
zabytkiem arabskiego budownictwa z XIII wieku) dla wszystkich był
ekscytującym i pełnym wrażeń przeżyciem. W
labiryncie wąskich uliczek dotarliśmy do
zrekonstruowanego
mauretańskiego
bazaru,
zwanego
Alcaiceria,
oferującego
odrobinę
arabskiej kultury. Tu również mieliśmy czas, aby
w klimatycznych kramikach z pamiątkami czy
antykami zaopatrzyć się w pamiątki. Najważniejszym jednak
elementem są tu stylowe restauracje, proponujące arabską
kuchnię z typową dla tej kultury miętową herbatą czy wodną
fajką. Na sam koniec zawędrowaliśmy do Albaicin, dzielnicy
utrzymanej
w
klimacie
mauretańskim i
włączonej w 1984 roku na
Listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO
z
racji spektakularnego widoku
na
górującą
nad miastem Alhambrę z punktu widokowego przy kościele San Nicolas. Z
całą pewnością ten dzień na długo zapadnie w naszej pamięci.

W niedzielę zaś pojechaliśmy na Gibraltar, czyli brytyjskie najgęściej
zaludnione terytorium w całej Europie, bo na powierzchni 6,5 km2 mieszka
28000 tys. obywateli. Cieśnina Gibraltarska to wąski odcinek
morza oddzielający Europę od Afryki i
łączący wody Atlantyku z Morzem
Śródziemnym.
Gibraltar
jest
miejscem, gdzie w katastrofie
lotniczej zginął polski generał
Władysław Sikorski. Niezapomnianym
przeżyciem była dla nas wędrówka na słynną skałę Gibraltaru na
poziom 426 m n.p.m. przez zawieszony wysoko w powietrzu most
wiszący i spotkanie po drodze małp z rodziny makaków. Każda ze 160

żyjących tam małp ma imię i dokumentację zdrowotną. To jedyny gatunek małp
żyjący na kontynencie europejskim. Po wspinaczce, która
trwała 1,5 godziny, naszym oczom ukazał się zapierający
dech w piersiach widok na cieśninę. Przepiękna panorama,
która roztaczała się ze szczytu skały, wynagrodziła nam
trudy związane z wędrówką i sprawiła, że nawet
najbardziej marudzące osoby szybko
zapomniały o zmęczeniu. Na koniec
przeszliśmy się główna ulicą Gibraltaru,
będącą
symbolem
pokojowego
współistnienia trzech religii: żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej.
Do Sewilli wróciliśmy zmęczeni, ale uśmiechnięci i zadowoleni.

Po weekendzie tradycyjnie z rana udawaliśmy się na praktyki,
które jak zawsze mijały nam bardzo szybko. Do pracy udawaliśmy się z
prawdziwą przyjemnością, gdyż nasi pracodawcy i współpracownicy
bardzo dbali o to, abyśmy w pracy czuli się
znakomicie. Po południami albo nadal szlifowaliśmy
naszą
znajomość
języka
hiszpańskiego,
albo
poznawaliśmy
hiszpańską
historię i kulturę, dobrze się
przy tym bawiąc. Były
krótkie wycieczki w trakcie, których

zatem

poznawaliśmy
następne,
nieznane zabytki Sewilli
oraz
interesujące historie związane ze
zwiedzanymi przez nas miejscami. Poszliśmy na arenę
byków, na Złotą Wieżę, do
Parku Marii Luizy
czy
do
muzeum
archeologicznego,
gdzie
mogliśmy
podziwiać
eksponaty
znalezione w trakcie wykopalisk
prowadzonych na terenie i w okolicach
miasta. Uwagę niektórych z nas przykuła również mieszcząca
się w budynku muzeum niewielka biblioteka, która – co
ciekawe – gromadzi wyłącznie zbiory poświęcone archeologii,
czy
zwykłe zakupy.

Kolejny, ale zarazem ostatni weekend, upłynął nam znowu na
wycieczkach po pięknej Hiszpanii. W sobotę udaliśmy się do Cadiz –
Kadyksu, najstarszej osady na półwyspie Iberyjskim.
Najpierw poszliśmy na punkt widokowy między nową i
starą katedrą miasta. Drogą na stare miasto
doszliśmy na niewielki trójkątny plac,
zwany Placem Kwiatów, bo każdą
przestrzeń wypełnia niezliczona ilość
straganów i budek z kwiatami. Tam
też
mogliśmy kupić piękne pamiątki i skosztować tutejsze przysmaki
kulinarne. Obok placu widzieliśmy najstarszy, zadaszony rynek w Hiszpanii,
który obecnie jest największym targiem w mieście, wewnątrz którego znajduje się
ponad 150 stoisk z różnego
rodzaju produktami spożywczymi. Idąc w
stronę plaży dotarliśmy do
przepięknego Parku Genoves z
elegancko
przystrzyżonymi
egzotycznymi drzewami i krzakami.
Stamtąd udaliśmy się już prosto
na Playa de La
Caleta, gdzie odpoczywaliśmy po
trudach wędrówki. Co odważniejsi
nawet wykąpali się w zimnym jeszcze morzu.

W niedzielę zawitaliśmy do Malagi – najstarszego miasta Europy i drugiego co do
wielkości miasta Andaluzji, położonego nad Morzem Śródziemnym na
wybrzeżu Costa del Sol. Tu zwiedziliśmy katedrę, w
pięknym słońcu spacerowaliśmy po Alcazabie, czyli
ruinach twierdzy wybudowanej przez Rzymian, a
następnie rozbudowanej przez Maurów.
U podnóży fortecy zwiedziliśmy Teatro
Romano - teatr rzymski – najstarszy
zabytek w Maladze. Z biegiem czasu
teatr został zapomniany i pogrzebany pod
ziemia. Tam pozostawał przez prawie 5 wieków. Odkryto
go ponownie w1951 r. i po 27 latach prac archeologicznych znowu
otwarto go dla publiczności i zorganizowano
pierwszy od tysiąca lat
spektakl.
Przystanęliśmy również na
chwilę przy pomniku Pabla
Picassa
chyba
najbardziej
znanego
na
świecie mieszkańca Malagi. W rodzinnym
mieście
artysty
znajduje
się
muzeum
poświęcone jego twórczości. Co odważniejsi
zawędrowali do punktu widokowego na wzgórzu

zamkowym , z którego można było zobaczyć w całej
okazałości niedaleką arenę walki byków oraz port z
latarnią morską. Tego dnia spacer po Maladze był nieco
utrudniony ze względu na odbywający się maraton,
którego trasa biegła ulicami miasta. Nie zrezygnowaliśmy
oczywiście z wypoczynku na słynnej malagijskiej plaży i kąpieli w Morzu
Śródziemnym.

Po wycieczkach nastał ostatni tydzień praktyk. W pracy czuliśmy
się już zupełnie pewnie, doskonale znaliśmy nasze obowiązki
i świetnie dogadywaliśmy się z naszymi pracodawcami i
współpracownikami. Co drugi dzień po praktykach nadal
realizowaliśmy program kulturowy,
czyli
poznawaliśmy
przepiękne
miasto Andaluzji. Zwiedzaliśmy
jeszcze nieznane
miejsca, poznawaliśmy
folklor, będąc na pokazie flamenco. Zakończyliśmy już nasze
spotkania z hiszpańskim.

Nadszedł czas podsumowania praktyk w słonecznej Hiszpanii! Nasz
opiekun, z którym spędziliśmy prawie trzy tygodnie - zorganizował dla nas
wieczorek pożegnalny. Przy wspólnym obieraniu i próbowaniu hiszpańskich
krewetek, bawiliśmy się do późnych godzin
wieczornych. Miłym akcentem uroczystości było
rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w
projekcie.

W sobotę spakowani udaliśmy się w drogę powrotną do
Polski. I tak skończyła się nasza trzytygodniowa , hiszpańska
przygoda.

