
Barcelona 2019 - czy warto było? 

 

PIOTR  

Praktyki Barcelona 2019 !!! Nasz wyjazd rozpoczął się 29 kwietnia wylotem z Krakowa niemieckimi 
liniami lotniczymi przez Frankfurt aż do Barcelony. Pierwsze dni były dla nas trudne bo musieliśmy 
się  zaaklimatyzować , a później  to już poszło z górki. Każdy dzień przynosił nowe wrażenia . Jeżeli 
chodzi o prace to pracowałem w firmie wykończeniowej Innova Reformes Integrals. Po tych 
praktykach nabrałem dużo doświadczenia i umiejętności . Bardzo dobrze dogadywałem się z moimi 
współpracownikami którzy mówili po hiszpańsku. Więc lekcje hiszpańskiego się bardzo przydały. 
Przez cały wyjazd było bardzo słonecznie więc chodziliśmy na plażę . W sumie to na plaży byłem 
pierwszy raz w życiu,  to było moje małe marzenie. Cała Barcelona jest okraszona piękną architekturą 
i to właśnie w tym wyjeździe urzekło mnie najbardziej. Wszyscy ludzie w Hiszpanii są bardzo mili więc 
ciężko się było z nimi rozstać . Wyjazd do Barcelony będę bardzo miło wspominał było to jedno 
z najlepszych wydarzeń w moim życiu i myślę, że jeszcze tam wrócę do tego pięknego miejsca jakim 
jest Hiszpania . 

 

PRZEMEK 

Zacznę od tego że niezależnie ile było by minusów to wyjazd był bardzo udany, grupa zgrana 
i przyjazna oraz zawsze pomocna. Pani opiekun również bardzo odpowiedzialna jak i zdolna pójść na 
kompromis z grupą. Organizacyjnie cała wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana,  lecz 
z przyczyn praktycznych na miejscu często można było zobaczyć iż małe usprawnienia w jej planie 
pozytywnie wpłynęłyby na gospodarowanie czasem grupy. Warunki pracy w różnych firmach były 
różne, ale na pewno nikt nie powie, że nie chciałby jeszcze chociaż tydzień popracować ze znajomymi 
z Hiszpanami. Wystawiając własną opinię  oceniam wyjazd bardzo pozytywnie i będę wspominał 
wszystkie przygody z żalem, ze już nigdy taką grupą tam nie wrócimy. Dziękuje za danie szansy 
wzięcia udziału w tym projekcie. 

 

KAMIL 

W Barcelonie było bajkowo i to był jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Oprócz pracy 
mieliśmy również zapewniony w weekendy atrakcyjny program zwiedzania razem z naszym 
opiekunem. Największe wrażenie zrobiła na mnie Sagrada Familia czyli olbrzymia i przepiękna 
architektonicznie katedra zaprojektowana przez Antoniego Gaudiego. Porównywalnie piękna była 
także La Pedrera, muzeum, w którym od wielu lat mieszkają rodziny z czasów życia Gaudiego. Warto 
też napisać parę słów o naszych tutorach. Moim opiekunem w pracy był Senior Samuel, który okazał 
się bardzo życzliwym i fachowym człowiekiem. Dzięki niemu wiem co to jest prawdziwa praca. Był dla 
nas prawie jak ojciec, ponieważ za wszystko nas chwalił, ale też wymagał. 

 

 



ELA 

Podczas wyjazdu było super. Nauczyłam się wiele podczas praktyk oraz od osób, które spotkałam 
w Hiszpanii. Zwiedziłam wiele przepięknych miejsc. Spotkałam wiele ciekawych osób , chociaż 
przypadkowo to się cieszę z tego powodu. Hiszpania to przepiękny kraj. Jest tam nim wiele życzliwych 
osób,  które pomagali nam, np. gdy się zgubiliśmy. Na praktykach w firmie nauczyłam się wiele rzeczy 
w mojej dziedzinie. Cieszę się, że mogłam tam pojechać. Ale szkoda, że nie spotkam się już z tymi 
ludźmi. Dziękuje wszystkim tutaj w Polsce i w Hiszpanii. 

 

GABRYSIA 

Praktyka w Barcelonie pozwoliła mi nie tylko na rozwinięcie swoich umiejętności związanych 
z zawodem, ale również na podszkolenie się z języka angielskiego, poznaniem i z oswojeniem się 
z językiem hiszpańskim, na zawarcie nowych znajomości, sprawdzenie siebie w nowym środowisku. 
Dzięki programowi POWER mogłam również nauczyć się większej odpowiedzialności ale również 
spełnić swoje marzenie jakim było zwiedzanie Barcelony. Dzięki zorganizowanym tam wycieczkom 
mogłam lepiej poznać to miasto oraz jego historię. Jedną z wycieczek, które najbardziej mi się 
podobały była wycieczka w Góry Montserrat, mogłam zobaczyć piękną panoramę oraz podziwiać te 
przepiękne góry. Mogłam tam również zobaczyć klasztor benedyktynów znanego z kultu figurki Matki 
Boskiej. Dzięki temu wyjazdowi mogłam poznać nowych ludzi i nową kulturę. Bardzo chciałabym 
pojechać tam jeszcze raz. 

 

EMILIA 

Zdecydowanie poleciłabym każdemu wyjazd do Barcelony, czy to na miesięczne praktyki, czy tak po 
prostu. Barcelona jest przepięknym miastem. Jest około 5 razy mniejsza od Warszawy, a wydaje się 
jakby było wręcz na odwrót. Można tam zobaczyć przepiękny kościół - Sagradę Familię, który wciąż 
jest budowany, od końca XIX w. do dnia dzisiejszego, jak i zjawiskowe góry - Montserrat. Co do 
samych praktyk, jestem pozytywnie zaskoczona. Ludzie, z którymi miałam okazję pracować, byli 
bardzo uprzejmi, mogłam się do nich zwrócić, gdy miałam problem z wykonaniem czegoś. Po 
miesiącu praktyk, spędzonym w tak atrakcyjnym mieście, jestem jeszcze bardziej przekonana, że chcę 
rozwijać się w tym kierunku, który wybrałam 2 lata temu. Pierwszy raz miałam okazję lecieć 
samolotem i widoki jakie udało się zaobserwować były powalające. Cieszę się, że mogłam poznać tylu 
wspaniałych ludzi, podszkolić się z języka angielskiego jak i hiszpańskiego, poznać kulturę Hiszpanii. 
Jedyne do czego mam zarzuty to do pogody, która nie zawsze nas rozpieszczała. 

 

KAROLINA 

Praktyki miesięczne w Barcelonie były cudownym doświadczeniem , i wynagrodzeniem za ciężką 
pracę . Dla osoby , która jak ja kocha podróże, i poznawać świat jest to coś co daje takie możliwości. 
Miałam okazję poznać nowych ludzi, nowe miejsca , podziwiać piękną przyrodę i krajobrazy. Lecz coś 
za coś , nie pojechałam na wakacje lecz na praktyki , na których przez całe cztery tygodnie 



pracowałam , w różnych miejscach , u różnych ludzi. To pozwoliło zobaczyć nie tylko jak mieszka się 
w centrum ale i na przedmieściach. W pracy wykonywałam  między innymi : koszenie trawy, 
grabienie, przycinanie i formowanie żywopłotu , sądzenie roślin , czasem  czyszczenie basenu, nie 
była to nie raz łatwa praca, ale było warto. Dzięki tym praktykom stałam się bardziej pewna siebie, 
odważniejsza i zaradniejsza . Na początku wiadomo nie było łatwo ale dzięki super ekipie miesiąc stał 
się zbyt krótkim czasem . Wspólne zwiedzanie , chodzenie na plażę , wspólnie spędzane wieczory , to 
jest to czego będzie mi brakowało . Uważam ze było warto . 

 

EMILIA 

Wyjazd do Barcelony uważam za dobrze podjętą decyzję. Możliwość spędzenia miesiąca za granicą 
poszerzyła moje horyzonty. Upewniłam się, że chcę dalej kształcić się w swoim zawodzie. Oprócz 
pracy zwiedzaliśmy miasto, które pomimo swojej małej powierzchni kryje w sobie mnóstwo pięknych 
miejsc. W obcym kraju zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło przez tamtejszych mieszkańców, z których aż 
tryskała pozytywna energia. Atmosfera w Barcelonie motywowała do codziennej pracy. Podczas 
praktyki poznałam wielu cudownych ludzi. Miałam możliwość nauki w praktyce języka  hiszpańskiego 
oraz poznania hiszpańskiej kultury. Myślę, iż po miesiącu czasu mogę śmiało stwierdzić, że jestem 
zakochana w tym mieście i w przyszłości chciałabym tam wrócić.  

 

PATRYCJA 

Praktyki miesięczne w Barcelonie zaczęły się 29 kwietnia 2019r. Każdy dzień był nowym wyzwaniem. 
Poznawaliśmy tajniki barcelońskiej kultury. Zwiedzając Barcelonę ma się wrażenie że jest niczym ze 
snu. Piękne monumentalne budowle wprawiają w zachwyt poprzez swój ciekawy kształt. Bardzo 
łatwo było nam się odnaleźć w nowym miejscu. Biorąc pod uwagę łatwość połączeń komunikacyjnych 
mogliśmy się poruszać po Barcelonie sami. Do miejsc pracy również było nam łatwo dotrzeć. W pracy 
mogliśmy zawsze liczyć na pomoc pracowników. Z naszym tutorem porozumiewaliśmy się bez 
problemowo. Bardzo związaliśmy się z nim emocjonalnie. Przez co zyskaliśmy nowego przyjaciela. 
Czas w Barcelonie mijał coraz szybciej co wiązało się z powrotem do Polski. Przy kolacjach każdy 
opowiadał jak minął mu dzień. Wymienialiśmy się nabytymi zdolnościami. Pogoda dopisywała więc 
jak tu z niej nie skorzystać. Wybraliśmy się na plaże. Ten cudowny widok zapadł mi głęboko 
w pamięć. Wszyscy byli zachwyceni i szczęśliwi. Ostatnie dni w Barcelonie były dość smutne bo każdy 
wiedział że musi się żegnać z tamtejszymi przyjaciółmi. Każdy z nas dostał lekcje życia, nauczył się 
odpowiedzialności. Podszkoliliśmy nasze języki obce, poznaliśmy kulturę i obyczaje. Według mnie ten 
wyjazd mógł trwać zdecydowanie dłużej. Sądzę ze wrócę jeszcze raz do tego pięknego miejsca! 

 

MONIKA 

Praktyki zawodowe w Barcelonie rozpoczęliśmy 29 kwietnia 2019r. Każdy był zestresowany czy 
poradzi sobie w nowym środowisku, czy będzie w stanie się komunikować z innymi pracownikami 
w swoim miejscu pracy. Lecz niepotrzebnie. Tamtejsi ludzie byli bardzo wyrozumiali w stosunku do 
nas. Cierpliwie wysłuchiwali  naszych pytań i ze spokojem na nie odpowiadali. Dzięki temu utworzyła 



się między nami przyjacielska więź. Barcelona jest przepięknym miastem. Na każdej ulicy można 
zobaczyć majestatycznie budynki. Bardzo łatwo udało nam się odnaleźć w nowym mieście, biorąc 
pod uwagę bliskie i częste połączenia komunikacyjne. Po pracy cała grupą udawaliśmy się na kolacje, 
gdzie każdy opowiadał czym się zajmował w samym dniu. Nie brakowało też żartów 
i niezobowiązujących rozmów, przez co mocno się zżyliśmy ze sobą. Dużą część wolnego czasu 
spędziliśmy w ogrodzie przy naszym miejscu zamieszkania, gdzie graliśmy w gry i dużo 
rozmawialiśmy. W niektóre weekendy mieliśmy zaplanowane wycieczki np. w góry, czy też 
odwiedzaliśmy najbardziej znane budynki w Barcelonie. Przybliżyło nam to ich tamtejszą kulturę. 
Oczywiście nie zabrakło też wyjść na plażę. Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych form spędzenia 
wolnego czasu. Wszyscy byli zachwyceni. Niestety czas w Barcelonie zbliżał się ku końcowi. Ostatnie 
dni spędziliśmy w smutnej atmosferze, gdyż nikt nie chciał opuszczać tego pięknego miejsca i żegnać 
się z nowymi przyjaciółmi. Sądzę, że miesiąc to za krótko, ale podczas niego podszkoliliśmy nasze 
umiejętności językowe, poznaliśmy inne kultury i obyczaje. Jestem pewna, że jeszcze nie raz wrócę 
do tego pięknego miasta.  

 

JULIA 

Wyjazd na praktyki do Barcelony, to chyba najlepsze co mnie spotkało. Gdybym nie spróbowała, na 
pewno bym żałowała. W czasie wolnym zwiedziłam sporą część Barcelony i dużo innych miejsc. 
Poznałam niesamowitą kulturę tego wspaniałego miejsca, jak i ludzi, którzy tryskali radością 
i życzliwością. Pogoda też była udana. Praktyki minęły szybko, co nie dało się nie zauważyć. Dopiero 
poznawaliśmy naszych pracodawców, a  za chwilę już trzeba było się z nimi żegnać. Wyjazd przyniósł 
mi wiele korzyści oraz uświadomił mi, że to czego się obawiam wcale nie jest takie złe i naprawdę 
może być fajnie. Jeśli miałabym okazję pojechać jeszcze raz na taki staż, nie zastanawiając się 
składałabym dokumenty. Dlatego polecam z całego serca udział w praktykach zagranicznych, bo 
naprawdę warto. 

 

SZYMON 

Praktyki miesięczne w Barcelonie, brzmi niedorzecznie ale to naprawdę godny polecenia projekt 
unijny. Dzięki tym praktykom poznałem kulturę jak i język innego kraju, nie mało zwiedziłem 
i poszerzyłem wiedzę i kompetencje w moim zawodzie. Jestem teraz bardziej pewny siebie i wiem że 
dużo osiągne w tym zawodzie, z chęcią bym pojechał na jeszcze jeden taki miesiąc. Przed wyjazdem 
się bałem I myślałem że zrezygnuje, lecz po powrocie uświadomiłem sobie ze to krótki, ale bogaty w 
różnorodność wyjazd. Polecam. 

 

PATRYK 

Moim zdaniem warto było polecieć na praktyki do Barcelony. Jest to piękny i ciepły kraj. Miło 
spędziłem  czas ze znajomymi, zobaczyłem jak wygląda praca za granicą i wiele ciekawych miejsc. 
Gdybym miał szansę uczestniczyć w takim wyjeździe jeszcze raz, z chęcią bym skorzystał. Polecam 
każdemu kto ma taką szansę. 



KAROLINA 

W Barcelonie najbardziej podobała mi się architektura miasta, zabytkowe budynki, wąskie uliczki. 
Barcelona to bardzo duże miasto, przez co ulice zawsze są zakorkowane. Dlatego jest metro, którym 
można szybko, wszędzie i bez problemu się dostać. W mieście jest bardzo dużo pięknych parków, 
w których można usiąść i odpocząć lub pospacerować. Kultura ludzi zaskakuję. Hiszpanie są zawsze 
uśmiechnięci, pozytywni i skorzy do pomocy oraz z chęcią zamienią z tobą kilka zdań. Szkoda, że ten 
miesiąc tak szybko się skończył. Myślę, że w przyszłości będę wracać do tego pięknego miasta. 

 

JAREK 

Osobiście bardzo polecam wszystkim wyjazd do Barcelony na miesięczne praktyki, czy też wakacje. 
Barcelona jest to małe, ale za to piękne miasto z przepiękną architekturą. Jedną z głównych budowli 
jest stary kościół "Sagrada Familia" którego wykonanie jest niesamowicie ładne  i staranne. Sama 
budowa trwa od końca XIX wieku, aż po dzisiejszy dzień. Prócz pięknej architektury znajdują się tam 
też niesamowicie wyrzeźbione góry "Montserrat" w które warto jechać bo widoki z nich są 
oszałamiające. Podczas pobytu w pracy nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy i nabyłem nowe 
umiejętności. Ludzie z którymi pracowałem byli bardzo sympatyczni i pomocni, mogłem liczyć na ich 
wsparcie w każdej chwili. Po całym miesiącu pobytu na praktykach spędzonych w pięknej Barcelonie, 
utwierdziłem się w fakcie, że wybrałem dobry kierunek. Miałem możliwość poznania wielu 
sympatycznych ludzi, pozwiedzać miasto i pierwszy raz lecieć samolotem. Bardzo się cieszę, że 
miałem możliwość pobytu w tym cudownym mieście i na pewno kiedyś tam jeszcze zawitam. 


