
 
 
Staż w Sewilli 

od  28-04-2019  do  18-05-2019 

 

 

Poniedziałek był dla  nas bardzo ważnym  

i pracowitym dniem – zaczęliśmy bowiem 

praktyki zawodowe z daleka od domu, bo aż 

w Hiszpanii. Trzeba przyznać, że mieliśmy 

lekkiego stracha przed tym,  co nas czeka.   

 

Rano, po śniadaniu po raz pierwszy 

udaliśmy się do pracy. 

Praktyki odbywały się 

w następujących 

firmach: Horizontes 

Plegados - Maria del Carmen 

Gallardo Perez,  

Sage Vision S.C.A, 

Colorsur, Fotograph 

Studio, Amerighi 

Fotografia, Dicemu Informatica S.L. - App 

Informatica 

Montequinto, 

Ecoponides S.L., 

Exclama Comunicación S.L., merkaBit, 

Bröder Estudio - Ruben Aivar, Salesianos 

Trinidad, Rogelio Studio Calle Ciudad de 

Chiva, Objetivo 2000 S.L. 

 

W tym dniu poznaliśmy w 

zakładach pracy naszych 

pracodawców i opiekunów 

praktyk, 

zapoznaliśmy się 

również z naszymi 

stanowiskami pracy, a 

także z zakresem 

obowiązków oraz 

obowiązującymi zasadami 

BHP. Na obiad wszyscy wróciliśmy nieco 

zmęczeni, ale za to pełni wrażeń.  

 

Popołudniu, po krótkiej sjeście 

udaliśmy się na spacer 

po mieście. Najpierw 

poszliśmy na  La Plaza 

de Toros de la Real 

Maestranza czyli na 

kolorową arenę, na której  od wieków 

odbywają się walki byków. Budowla 

pochodzi z XVIII 

wieku i jest 

największą areną 

walk byków w 

Hiszpanii. Najbardziej znaną imprezą 

tutaj organizowaną jest Feria de Abril, 

festiwal walk byków organizowany dwa 

tygodnie po Wielkanocy. Arena jest 

udostępniona dla 

turystów również poza 

czasem 

przeprowadzania walk 

z bykami. Wewnątrz znajduje się 

muzeum corridy 

eksponujące kolekcję 

kostiumów (w tym 

pomalowana przez 

Picassa purpurowa kapa torreadora ), 

portrety i afisze. Na koniec zwiedzania 

muzeum weszliśmy na arenę i  mogliśmy 

poczuć tą cudowną atmosferę walk. Był to 

idealny pomysł na zakończenie 

intensywnego dnia i chwilę naszego 

odpoczynku.  

 

Wieczór spędziliśmy na 

przygotowaniach do następnego dnia 

praktyk. 

 



I tak 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 albo 

wybieraliśmy bardziej 

aktywną formę spędzania czasu wolnego, 

czyli zwiedzaliśmy nieodkryte jeszcze 

zakątki Sewilli, bo nie samą pracą jednak 

człowiek żyje. 

Byliśmy m.in. w Alkazar, jest to jeden z 

najpiękniejszych i najbardziej znanych 

kompleksów pałacowych w 

Hiszpanii. Ze względu na 

swoją wyjątkową wartość 

historyczną i kulturową 

sewilski Alkazar został w 

1987 r. wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. 

Ów pałac królewski 

połączony jest z wielkimi i 

pięknymi ogrodami. 

Miłośników Gry o Tron na pewno 

zainteresuje informacja, że w 

tym miejscu także kręcili kilka 

odcinków tego serialu.  

 

Zwiedziliśmy  także 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.  

W pierwszą sobotę weekendu 

udaliśmy się na wycieczkę do Portugalii. 

Portugalia jest państwem, które ma 

najstarsze granice w Europie. Tak jak od 

początku zostały ustanowione, tak nigdy 

już nie były zmieniane. Teren Algarve 

został dołączony do Portugalii najpóźniej, 

w 1249 roku, przez króla Dom Afonsa III. 

Ostatnia z nich została przyłączona 

Albufeira. 

My udaliśmy się do Faro - stolicy 

regionu Algarve.  Faro, w okresie odkryć 

geograficznych, które 

przecież w większości 

zostały dokonane przez 

Portugalczyków, było 

bardzo ważnym, 

portowym miastem. Po trzęsieniu ziemi w 

Lizbonie w 1755 roku zostało prawie 

całkowicie zburzone (jak cała Portugalia i 

część Hiszpanii również), a jego znaczenie 

spadło. Jego nazwa wzięła się od latarni 

morskiej która znajduje się na wyspie Ilha 

Deserta. Faro jest miastem wylotowym, 

ponieważ ma lotnisko. To tutaj przylatują 



turyści po to, żeby później rozjeżdżać się w 

różne strony regionu Algarve. Zaraz obok 

lotniska znajduje się rezerwat przyrody - to 

tutaj zachował się jako ostatni na świecie 

gatunek psów nurkujących *HEHE. To 

tutaj zatrzymują się bociany w drodze 

powrotnej do Afryki z Europy. Bocian jest 

też niejako symbolem Faro, jest na 

wszystkich pocztówkach. Mimo bliskiej 

obecności lotniska, rezerwat ma się dobrze, a 

zwierzęta jakimś cudem żyją w symbiozie 

z tym lotniskiem. My zwiedziliśmy:  

1. Arco da Vila - jeden z trzech głównych 

łuków. Każdy taki łuk 

oznacza wejście do starego 

miasta. Mury zostały 

zbudowane po to, żeby bronić 

 

miasto przed Portugalczykami (Maurowie 

osiedlili się w Algarve tak samo jak w 

Andaluzji. Mimo wszystko ostatecznie 

Algarve zostało odbite 

przez Afonsa III). Tutaj 

przy Arco da Vila są też 

azulejos i jest to jeden z 

głównych sporów między 

Hiszpanami a Portugalczykami. Tak 

naprawdę wymyślili to Arabowie w 

Andaluzji, ale w Portugalii się to bardziej 

przyjęło. W większych miastach Portugalii 

wszystkie kamienice są wyłożone azulejos.  

2. Katedra Se na głównym placu - w 

każdym mieście Portugalii znajduje się 

Katedra, która się nazywa Se (wszystko). 

Był to kiedyś znak, że to 

właśnie jest centrum 

miasta. Katedra jest w 

dwóch kolorach. To co jest 

białe zostało 

odbudowane po 

trzęsieniu ziemi. To co jest z kamienia - 

zachowało się. Naprzeciwko katedry jest 

arcybiskupstwo, które funkcjonuje do dziś. 

Jest też pomnik biskupa Francisca Gomesa 

- to on odbudował całe Faro po trzęsieniu 

ziemi w 1755.  

3. Muzeum archeologiczne + pomnik 

Afonsa III - wstęp do muzeum pokazującego 

historię Faro kosztuje 1e. Pomnik Alfonsa III 

- tego Pana który odbił z rąk Hiszpańskich 

ostatecznie region Algarve w 1249 roku.  

4. Palacete Belmarco - nie da się nie 

zauważyć, obok ambasady Brazylii dość 

duży jasnoniebieski budynek. Został 

zbudowany z polecenia bogatego kupca ileś 

stuleci wstecz ale nigdy nie został 

zamieszkany,  

5. Igreja do Carmo + Capela dos Ossos - 

kościół jest wewnątrz wypełniony cały w 

złocie, które zrabowali 

Portugalczycy z Brazylii, 

kiedy ją odkryli w 1500 

roku. Wewnątrz jest też 

kaplica kości - są to kości 

mnichów, którzy byli 

pochowani pod kościołem.  

 

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, nasi 

pracodawcy i 

współpracownicy bardzo 

dbali o to, abyśmy w pracy 

czuli się znakomicie.  

 

Popołudniami albo nadal szlifowaliśmy 

naszą znajomość języka 

hiszpańskiego, albo 

poznawaliśmy  hiszpańską 

historię i kulturę, dobrze się 

przy tym bawiąc. Były zatem 

krótkie wycieczki w trakcie, których 

poznawaliśmy następne, nieznane zabytki 

Sewilli oraz  interesujące historie związane 

ze zwiedzanymi przez 

nas miejscami.    

Poszliśmy na Złotą Wieżę 

oraz  na plac Plaza de 

España, czyli Plac 

Hiszpański, który  wchodzi w skład Parque 

de Maria Luisa. To imponujący plac, który 

otaczają galerie w kształcie podkowy. 

Zachwycaliśmy się nie 

tylko elementami 

wodnymi, 

ale także 

pięknymi 

czterema 

mostami, które symbolizują 

królestwa: Kastylię, León, 

Navarrę oraz Aragonię. 

Obecnie we wnętrzach 

znajdują się głównie 

pomieszczenia biurowe 

budynku, muzeum, niewielka 

biblioteka, która – co ciekawe – gromadzi 

wyłącznie zbiory poświęcone archeologii. 

 

Któregoś popołudnia nasza  

opiekunka, z którą 

spędziliśmy prawie trzy 

tygodnie - zorganizowała 

dla nas wieczorek 

hiszpański z paellą. Przy 

wspólnym gotowaniu i 

próbowaniu hiszpańskiego 

jedzenia, bawiliśmy się do 

późnych godzin wieczornych. 

 



Kolejny, ale zarazem ostatni 

weekend, upłynął nam ponownie na 

wycieczkach po pięknej Hiszpanii.  

W sobotę udaliśmy się do 

Albufeira. Istnieją w niej 

dwa oddzielne i bardzo 

różne obszary miasta; 

Stare Miasto i The Strip 

(Nowe Miasto). Stare 

Miasto jest zabytkowym 

centrum 

Albufeiry i jest 

szeregiem tradycyjnych 

portugalskich ulic i placów, 

wypełnionych 

rodzinnymi restauracjami i sklepami. Ta 

dzielnica otwiera się na Praia dos 

Pescadores, spokojną i 

osłoniętą plażę 

odpowiednią dla rodzin i 

dzieci. Nowe Miasto leży 

na wschód od Albufeiry i 

jest pełne nowoczesnych hoteli i rozległych 

kompleksów apartamentów. Sercem tego 

obszaru jest „The Strip”, ulica wypełniona 

tematycznymi barami i klubami 

nocnymi, zaprojektowana zarówno do 

całodziennego wyżywienia jak  i 

imprezowania późnym wieczorem. U 

podstawy „The Strop” znajduje się plaża 

Praia da Oura, idealne miejsce do 

odpoczynku po ciężkiej nocy.  

My również tam 

zawędrowaliśmy ale nie po 

ciężkiej nocy a ciężkim 

tygodniu pracy. 

 

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. Nie 

zrezygnowaliśmy  

oczywiście z wypoczynku 

na słynnej plaży w 

Maladze 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.  

 

Nadszedł czas podsumowania 

praktyk w słonecznej Hiszpanii! Miłym 

akcentem uroczystości 

było rozdanie nam 

certyfikatów 

potwierdzających nasz 

udział w projekcie.  

 

W sobotę spakowani udaliśmy się w 

drogę powrotną do Polski. I tak skończyła 

się nasza trzytygodniowa , hiszpańska 

przygoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


