
                            

 

Erasmus+  2022 

staż w ramach projektu zatytułowanego 

Trening czyni mistrza" -rola praktyk zagranicznych w rozwoju zawodowym i osobowym młodego 

przedstawiciela Unii Europejskiej 

 

Wspomnienia pobytu na mobilności w Maladze (Hiszpania) , realizowanej w ramach programu 

Erasmus+, w dniach 24.04-20.05.2022, autorstwa Kingii Weisbrodt, z klasy TŻ 

 

Wcześnie rano, dnia 24.04.2022r., uczniowie z klasy 2 i 3 o profilu Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych wyruszyli w podróż do Malagi w ramach projektu Erasmus+  zatytułowanego 

„Trening czyni mistrza- rola praktyk w rozwoju zawodowym i osobowym młodego przedstawiciela Unii 

Europejskiej”, którego pomysłodawcami oraz koordynatorami są Pani Anna Dymerska – nauczyciel 

języka angielskiego oraz Pani Małgorzata Tandecka-nauczyciel teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w zakresie hotelarstwa oraz doradca zawodowy. 

Uczniowie z Technikum w Owidzu wystartowali do Malagii z lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, pod 

opieką  Pani Elżbiety Piskorskiej- nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie gastronomii oraz 

Pani Małgorzaty Tandeckiej. Przesiadkę mieli w Zürrichu. Za kolejnym samolotem czekali 5 godzin, 

jednak nie był to czas stracony. Zwiedzali lotnisko, podziwiali startujące i lądujące samoloty. Oba loty 

były pełne emocji, ponieważ niektórzy uczniowie lecieli samolotem po raz pierwszy. Po wylądowaniu i 

odebraniu swoich bagaży, autobus zawiózł uczestników na przystanek, skąd odebrali ich rodziny 

goszczące.  

Nazajutrz uczniowie zebrali się na przystanku, z którego razem z opiekunem pojechali do siedziby 

"Tribeki", która jest koordynatorem wyjazdu. Następnie razem z opiekunami uczniowie poszli do 

swoich restauracji, w których będą odbywać praktyki. Tam podpisali niezbędne dokumenty i 

dowiedzieli się, w jakich godzinach będą pracować. Następnego dnia praktykanci rozpoczęli praktyki 

zawodowe w różnych restauracjach w Maladze. Dowiedzieli się jak działa restauracja oraz jakie dania 

serwuje dany lokal.  

Gdy jest się w takim miejscu jak Malaga nie można marnować ani chwili, dlatego nasi ciekawi świata 

uczniowie po pracy zwiedzali miasto, szukali ciekawych sklepów z pamiątkami i miejsc wartych uwagi 

oraz "smażyli" się na plaży, aby do Polski wrócić opalonymi. Niektórzy lubią plażę, a niektórzy góry i 

Malaga jest właśnie takim miejscem, które zaspokoi i plażowiczów i wspinaczy górskich. Uczniowie, 

którzy byli zachwyceni górami często organizowali wycieczki na szlaki górskie.  

W pierwszy wekeend pobytu w Hiszpanii. Cała grupa udała się na wycieczkę do słonecznej Sewilli, którą 

zorganizowała "Tribeka". Korzystając z usług przewodnika zwiedzili najciekawsze miejsca Sewilli. A że 



było bardzo ciepło to w czasie wolnym wybrali się na lody i spacer w cieniu. W niedzielę uczniowie 

udali się na Mszę Świętą do Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnació, która po polsku nosi nazwę 

"Jednoręka Dama". Nazwa wzięła się od jej budowy, ponieważ jej jedna wieża nie została zbudowana 

do końca. Po Mszy zwiedzili piękne ołtarze wewnątrz katedry. Kolejnym miejscem zwiedzania był punkt 

widokowy "Gibralfaro", z którego można było zobaczyć panoramę Malagi. Aż zapierało dech w 

piersiach. Uczniowie byli zachwyceni. Kolejnego dnia uczniowie wybrali się do Muzeum Picassa, który 

urodził się w Maladze. Zobaczyli jego najsłynniejsze obrazy i poznali ich historię. Po zwiedzaniu 

muzeum nadszedł czas na punkt widokowy i zwiedzanie twierdzy Alcazaba. Uczniowie zobaczyli piękne 

mury i budowle tego zamku, samą radość sprawiało im chodzenie i podziwianie widoku na morze, który 

naprawdę robił wrażenie. Wieczorem nadszedł czas na poznanie kuchni hiszpańskiej i odwiedzenie 

restauracji. 

Zaczął się kolejny tydzień praktyk. Uczniowie pomagali szefom kuchni w przygotowywaniu hiszpańskich 

potraw takich jak: paella, churrosy, gazpacho oraz owoce morza; kalmary, krewetki, małże. Pod koniec 

tygodnia pożegnali dotychczasowe opiekunki. 

 W wekeend cała grupa przywitała nowych opiekunów: panią Sławomirę Wierzbowską-nauczyciela 

geografii i Annę Dymerską. Razem udali się do pobliskiego muzeum Samochodów i Mody. Zobaczyli 

tam starodawne i nowoczesne auta oraz kreacje znanych osób i stroje lat 70. - 90. XXw. Co ciekawe był 

tam samochód Michela Jacksona, który był wysadzany kamieniami Swarowskiego i jego skórzana 

kurtka, która pasowała do pojazdu. Po południu część grupy wraz z opiekunami pojechała zwiedzać 

park krajobrazowy. Następnego dnia wszyscy udali się autobusem do Nerjy. Zobaczyli widok z 

Balkonów Europy oraz piękne, czyste morze. Niektórym było mało i część grupy pojechała do Frigiliany 

(Białe Miasteczko). Zwiedzili stare i nowe miasto. Nie sądzili, że może być aż tak biało. Wszyscy 

szczęśliwie wrócili do swoich domów.  

Rozpoczął się trzeci tydzień praktyk. Uczniowie pilnie uczyli się jak wykonywać hiszpańskie dania i pod 

okiem doświadczonych kucharzy przygotowywali i wydawali gotowe dania. Przed i po pracy zwiedzali 

miasto i oczywiście najwięcej czasu spędzali na plaży.  

W ostatni weekend pobytu w Maladze grupa zwiedziła Grenadę- piękną, malowniczą miejscowość.  I 

chociaż nie weszli do zamku Alhambry, bardzo im się podobało samo zwiedzanie miasteczka. W drugim 

wolnym od praktyk dniu pojechali do Benalmadeny, gdzie część grupy została na słonecznej, 

piaszczystej plaży, a pozostali poszli do parku. Widoki w parku były niesamowite. Żółwie, ryby, kaczki, 

papugi, króliki, drzewa figowe i wiele, wiele innych okazów przyrody rozpaliło w uczniach chęć do 

poznania tajników zwierząt i roślin, a że razem z uczniami w parku była nauczycielka geografii 

dowiedzieli się dużo o faunie i florze okolicy.  

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i nadszedł początek ostatniego tygodnia praktyk. 

Uczniowie w kuchni czuli się jak prawdziwi szefowie i bardzo pilnie wykonywali swoje obowiązki, aby 

klienci byli zadowoleni. Po pracy chcieli korzystać z ostatnich promyków hiszpańskiego słońca i 

hiszpańskich restauracji i robili ostatnie zakupy pamiątek. Ostatniego dnia pracy pożegnali się ze 

swoimi współpracownikami. Niektórym łezka się w oku zakręciła. Po chwilach smutnych część grupy 

wybrała się na ostatnie spotkanie z morzem i cieszyła się z okazji do kąpania pod okiem pani Ani.  

W dniu wylotu pożegnali się z swoimi „przybranymi”  rodzinami, spakowani, z bagażem doświadczeń i 

wspomnień wyruszyli na lotnisko. Zanim dolecieli do Polski mieli dłuższą chwilę na lotnisku w 

Frankfurcie. Szczęśliwi i bezpieczni wylądowali na lotnisku w Gdańsku. Stamtąd autobusem dojechali 

do Starogardu Gdańskiego. Tam czekali na nich stęsknieni rodzice. 

 Na pewno uczniowie zapamiętają ten wyjazd do końca życia.  



 

"Pierwszy raz miałam okazję lecieć samolotem i być za granicą kraju. Malaga jest piękna, w mojej 

restauracji „Astrid Tapas” pracowało się bardzo przyjemnie, dużo się nauczyłam i poznałam 

niesamowitych ludzi. Hiszpanie są bardzo otwarci, radości. Połączenie gór i morza to coś dla mnie. 

Jestem bardzo wdzięczna koordynatorkom projektu za możliwość poznania innej kultury, obyczajów. 

Ten projekt pokazał mi że można podróżować. Mam nadzieję że wrócę do Malagi w niedalekiej 

przyszłości." - tak wspomina podróż do Malagi Kinga z 3aTŻ. 

 

 

Opracowała Kinga Weisbrodt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

Wspomnienia pobytu na mobilności w Maladze (Hiszpania) ,realizowanej w ramach programu 

Erasmus+, w dniach 24.04-20.05.2022, autorstwa Martyny Olżyńskiej, z klasy TŻ 

 

   Dnia 24.04.2022 r. razem z grupą uczniów i nauczycielkami wylecieliśmy z Lotniska im. Lecha Wałęsy 

w Gdańsku do Hiszpanii na miesiąc. Przylecieliśmy do Malagi około 20:00 gdzie czekał już na nas bus z 

przewodnikiem. Po zapakowaniu bagaży wyruszyliśmy na przystanek autobusowy Juan Sebastian 

Elcano. Przywitały nas rodziny z którymi każdy wybrał się do swoich mieszkań. Następny dzień 

rozpoczął się spotkaniem zapoznawczym w Tribece. Każdy wyruszył ze swoim przewodnikiem do 

restauracji w których mieliśmy praktyki. Wstępnie zostały omówione najważniejsze informacje z 

naszym opiekunem z restauracji. Odbyłam szkolenie z zakresu BHP.  

   Kolejne dni spędziłam na praktykach z wspaniałymi pracownikami z restauracji, którzy przyjęli mnie 

otwarcie i sympatycznie. Nauczyli mnie przygotowywać najróżniejsze potrawy takie jak Paella, 

Carrillada de Cerdo, Bocadillo i Tortilla Espanola oraz przystawki Patatas Bravas, Croquetas de Puchero, 

Pulpo a la Gallega, Langostinos al Pil-Pil i Albondigas de Ternera Tomate, które klienci najczęściej 

zamawiali.  

   W pierwszym tygodniu praktyk z Paniami zwiedziłam Malagę oraz Sevillę, które są pięknymi 

miastami. W Sevilli w najczęściej odwiedzanych miejscach przez turystów kobiety tańczyły Flamenco, 

a mężczyźni byli odpowiedzialni za muzykę. W obydwóch miejscach znajdują się warte zobaczenia 

zabytki. W Maladze najbardziej mi się spodobało w Picasso Muzeum, Muzeum Motoryzacji i Mody, 

CAC, Parku w Paseo del Parque oraz Alcazaba.  

   W drugim tygodniu w weekend pojechałam z nauczycielkami do Nerja oraz Frigiliana. W Nerja 

oczarowały mnie widoki pięknych plaż, zatok oraz klifów. Frigiliana nazywana jest najpiękniejszą białą 

wioską na Costa del Sol. Urzekła mnie starsza część Frigiliny, która składa się z labiryntu brukowanych 

uliczek gdzie pomiędzy znajdują się białe domki z kolorowymi drzwiami, najczęściej o kolorze 

granatowym. Często można spotkać piękne i zadbane roślinności w ogrodach lub doniczkach przed 

budownictwem. Wioskę otaczają góry, które kontrastują się z białymi domkami z czerwonymi dachami 

i błękitnym niebem. Po pracy przeważnie jeździłam autobusem na plażę na ulicę El Palo odpoczywać z 

pięknymi widokami. 

   Dnia 15.05.2022 r. pojechałam do Granady gdzie z oddali widziałam wartą zobaczenia Alhambrę. 

Zobaczyłam również Katedrę na ulicy Gran Via de Colón, dawną dzielnicę arabską Albaicin oraz 

dzielnicę cygańską Barrio del Sacromonte, w której ludzie mieszkają w jaskiniach. W każdą niedzielę 

chodziłam do różnych muzeów, ponieważ były darmowe wejścia o określonych godzinach.  

   W ostatnim tygodniu całą grupą pojechaliśmy do Benalmadeny zwaną Błękitną Laguną. Znajdują się 

tam piękne plaże z błękitnym morzem. Większość czasu spędziłam w Paloma Park gdzie można 



zauważyć żółwie, ryby i kaczki pływające w stawie oraz różnorodną roślinność taką jak bambusy, 

kaktusy i sukulenty.  

   Dnia 20.05.2022 r. wylecieliśmy z Lotniska w Maladze i wróciliśmy do Polski o około godziny 22:00 na 

Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.  

   Analizując spędzony czas na praktykach w Hiszpanii chcę zauważyć, że zdobyłam wiele nowych 

doświadczeń zawodowych oraz zwiedziłam ciekawy kraj pod względem kulturowym. Serdecznie 

polecam program Erasmus+, który pozwala zdobyć niezapomniane wrażenia oraz pozyskać liczne 

umiejętności.                                                                                                                               Martyna Olżyńska 
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