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Lizbona: 

Maja: 

Na wyjazd do Portugalii, dokładniej Lizbony, oczekiwałam bardzo długo. Nie mogłam się doczekać, 
ekscytacja brała górę. Zwiedziliśmy tak wiele, będąc osobą która nie często wychodzi z domu, nigdy 
nie widziałam piękniejszych widoków. Wieczorami latarnie ślicznie oświetlały miasto, punkty 
widokowe, ogrody, mieszkańcy i sposób poruszania się tam były wspaniałe. Doświadczyłam więcej niż 
kiedykolwiek w życiu. Samo mieszkanie z ludźmi mojego wieku, dzień w dzień widywanie ich, 
sprawiło przyzwyczajenie i ból na sercu gdy musieliśmy się rozstać. Lizbona pokazała mi wiele, 
nauczyła samodzielności i odwagi. Sprawiła, że umiem radzić sobie w gorszych chwilach. Gdybym 
miała możliwość powrotu tam to oczywiście bez zastanowienia, pakuję rzeczy i lecę w podróż. Sądzę, 
że takiego przeżycia powinna doświadczyć każda młoda osoba. 

 

Jagoda: 

Przypuszczam, że niewłaściwym byłoby stwierdzenie iż ten wyjazd nie był czegoś wart. Każdy z 
uczestników miał szansę poznać nowy kraj i poszerzyć wiedze praktyczną na temat swego zawodu. Z 
mojego punktu widzenia, jako osobnej jednostki, było to jednak trochę więcej niż same praktyki w 
nowym, całkowicie obcym miejscu. Już pierwszego dnia po przyjeździe miałam szanse zasmakować 
kultury oraz zwyczajów Lizbońskich mieszkańców. Poznać piękną stolicę jak i odpocząć w jednej z 
małych kawiarenek, aby uraczyć się popularnym galao. Ignorancją z mojej strony byłoby nie 
wspomnienie o grupie oraz opiekunkach, których towarzystwo dodawało urokowi całemu 
klimatyzowaniu się z Portugalią. Poznawanie ludzi oraz zacieśnianie powstających więzów było 
nieodłączną częścią dnia która, po ciężkim ale satysfakcjonującym czasie pracy, odprężała jednak 
najbardziej. Zaplanowane wycieczki, bądź spontaniczne wyjścia na malownicze uliczki miasta, 
otwierały oczy na różnice pomiędzy swym rodzimym krajem a odwiedzanym. Mimo, że to od dawna 
było wiadome, to dopiero tam zauważyłam jak proste uśmiechy, drobna pomoc czy po prostu 
akceptacja drugiego, nawet obcego ci, człowieka potrafiła scalić, uszczęśliwić społeczeństwo. 
Momentami był to całkowicie inny świat, który naprawdę przypadł do mojego gustu. Sama praca 
zdawała się również pomocna i rozwijająca pod względem ukierunkowania mojego myślenia na 
przyszłe życie zawodowe . Oczywiście nie żałuję wyjazdu i gdyby była tylko opcja to chętnie 
wyjechałabym na więcej takich projektów, aby móc poszerzać swoje horyzonty zawodowe wraz z 
kulturowe 

 

Iwona 

Wyjazd do Portugalii- największe marzenie, które zostało spełnione. To wszystko dzięki szkole, pani 
wicedyrektor i organizacji zajmującej się wyjazdem, aby wszytko było jak najlepiej i dopięte na ostatni 
guzik. Czy było warto? Tak, to oczywiste. Nowe doświadczenia jakich doświadczyłam, nauczyły mnie 
wiele. Pierwszy lot samolotem w życiu to były duże emocje i ta adrenalina, która nie dawała zasnąć. 
Po przylocie pierwsza noc była długa, poznawaliśmy się jako grupa cały miesiąc. Portugalia jest 
bardzo pięknym krajem, a jej stolica - Lizbona gdzie żyje się tam całe dnie i noce. Widać że 
architektura jest zróżnicowana z jednej strony zabytkowe budynki a z drugiej nowe zabudowania. 
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Każde wycieczki były bardzo ciekawe, bardzo dużo nauczyłam się i zwiedziłam. Praca 5 dni w tygodniu 
była ciężka ale też i bardzo mnie rozwinęła. Nauczyłam się nowych technik związanych z architekturą 
krajobrazu. Wyjazd rozwinął mnie też pod względem językowym. Przełamałam barierę i dzięki temu 
mogłam zacząć swobodniej rozmawiać po angielsku z opiekunką stażu, ale także w życiu codziennym. 
Bardzo polecam każdemu kto ma możliwość wyjechania na praktyki lub staże za granicę. Dają one 
bardzo dużo i jest to cudowne przeżycie, skutkujące na naszą przyszłość i przyszłość w zawodzie lub 
branży. 

 

Klaudia 

Odpowiadając na pytanie: " Czy warto było?" to jak najbardziej było warto i polecam każdemu 
wybrać się do Lizbony. Nocleg mieliśmy zapewniony w przytulnym hotelu o nazwie „The Red Jedi”, w 
którym spędzaliśmy dużo czasu razem po powrocie z pracy. Przez miesiąc zwiedziłam wiele 
niesamowitych i zapierających dech w piersiach miejsc np. : Portas do Sol, Praça do Comércio, 
Cascais, Torre de Belem, Costa de Caparica, Sintra, Quinta da Regaleira, Cabo da Roca, Oceanario de 
Lisboa, Mosteiro dos Jeronimos, Santuario Nacional de Cristo Rei, Cabo Espichel. Kolejna rzeczą, 
która zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie to portugalska kuchnia. Spróbowałam tradycyjnych potraw, 
deserów i regionalnych owoców, które w smaku są dużo lepsze niż w Polsce. W tygodniu chodziłam 
do pracy w której nauczyłam się nowych rzeczy i technik związanych z geodezją, poznałam także 
wiele sprzętów geodezyjnych, które na pewno będą przydatne mi w przyszłości. Wieczorami wszyscy 
spotykaliśmy się w przyjaznej atmosferze podczas kolacji i opowiadaliśmy o swoim dniu. Każdemu 
polecam przeżycie takiej przygody i zdobycie nowego doświadczeniu w swoim życiu. Na pewno 
jeszcze kiedyś udam się w podróż do Lizbony. 

 

Kacper: 

Czy było warto? Myślę, że tak... Dzięki temu, że wyjechałem mogłem się wiele nauczyć jak i zwiedzić 
te piękne miasto jakim jest Lizbona. Zwiedziliśmy bardzo dużo miejsc, które zabierają dech w 
piersiach. Przez ten miesiąc ciężkiej pracy, nauczyłem się nie tylko nowych technik czy czegoś nowego 
w kierunku, w którym się kształcę. Przede wszystkim odpowiedzialności, samodzielności i 
poświęcenia. Po ciężkim dniu w pracy, wracaliśmy do naszego hotelu. Spotykaliśmy się wszyscy 
razem na kolacji i w bardzo przyjemnej atmosferze dzieliliśmy się przeżytym dniem w pracy. Myślę że 
ten wyjazd to był najlepszy wybór w moim życiu. Z wielką chęcią pojechał bym na kolejny taki wyjazd. 

Kacper: 

Znajomy po powrocie z Lizbony spytał mnie „Czy warto było?”. Na to pytanie odpowiedziałem tylko 
„Oczywiście że było warto”. Pełno pięknych widoków, miejsc do zwiedzania, różne spotkania z 
podróżnikiem, masa atrakcji, mogę powiedzieć że braknie mi słów do opisania co tam się działo. Ze 
znajomymi bardzo wesoło bawiliśmy się w stolicy Portugalii i od czasu do czasu sami zwiedzaliśmy 
okolicę. Miasto nocą też tętniło życiem i często można było zauważyć dużo ludzi na ulicach. W 
restauracji, niedaleko naszego hotelu, jedliśmy przepyszne jedzenie i bardzo polecam tam wpaść coś 
przekąsić 
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Malaga: 

Ania:  

Uważam, że warto było pojechać na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Było to bardzo ciekawe 
doświadczenie w moim życiu. Miałam tam możliwość poznać wiele ciekawych osób i pracować z 
bardzo miłymi ludźmi, zwiedzić ciekawe miejsca, spróbować lokalnych smaków i poznać kulturę kraju. 
Mogłam tam poćwiczyć swój język angielski oraz polepszyć znajomość języka hiszpańskiego przez 
rozmowy z ludźmi w pracy. Na wyjeździe miałam również możliwość rozwoju zawodowego i 
zdobywania doświadczenia. Wolny czas miło spędzałam z przyjaciółmi przez wspólne rozmowy oraz 
chodząc na plaże i spacery. Dzięki temu wyjazdowi stałam się też bardziej samodzielna, 
zorganizowana i punktualna. Nauczyłam się również pracy w grupie. 

Ola: 

,,Czy warto było?,, 

Odpowiedź jest bardzo prosta i brzmi ona oczywiście, że tak. Nauczyłam się wielu rzeczy: jak rozłożyć 
pieniądze aby wystarczyły mi na miesiąc zapotrzebowań, jak porozumieć się z kimś kto nie mówi w 
moim języku, samodzielności. Także stworzyłam tam piękne wspomnienia, poznałam nowych ludzi, 
złapałam lepszy kontakt z osobami z którymi wyjechałam, spróbowałam nowych dań (ośmiornicy, 
małż i innych owoców morza). Nauczył mnie ten wyjazd dużo: jak wygląda życie w innym kraju, jacy 
są ludzie, zapoznałam się z rzeczywistością tamtego kraju, z kulturą. Zdobyłam duże doświadczenie w 
swoim kierunku, miałam okazje wykorzystać zdobytą wiedze w szkole i nauczyć się pracy w grupie. 

 

Kuba: 

Czy warto było wyjechać do Hiszpanii? Moja odpowiedź to oczywiste TAK. W trakcie 
trwania praktyk poznałem Hiszpańską kulturę oraz styl budowania domów .. trochę różniący 
się od tego jaki mamy w Polsce. Wycieczki po okolicznych miastach i znanych atrakcjach 
turystycznych były bardzo miłą odskocznią od pracowitego tygodnia. Możliwość 
spróbowania tamtejszej kuchni była bardzo ciekawym doświadczeniem, większość potraw 
jadłem pierwszy raz w życiu .. i na pewno jeszcze kiedyś je spróbuję. Uważam, że 
doświadczenie zdobyte na praktykach w Hiszpanii będzie bardzo pomocne w przyszłym 
znalezieniu pracy. 
 

Matteo: 

Biorąc udział w projekcie nie sądziłem że będę się tak dobrze bawił. Zdawałem sobie sprawę że to nie 
są wakacje, ale oprócz ciężkiej pracy dobrze wykorzystywaliśmy czas wolny. Ten czas spędzaliśmy na 
integracji z uczestnikami projektu jak i poznawanie innych grup będących na zagranicznych 
praktyktykach. Bardzo podobały mi się wycieczki na których zwiedzaliśmy piękne miejsca takie jak 
Mijas lub Malaga. Dzięki europejskim praktykom, miałem możliwość doszlifowania swoich 
umiejętności porozumiewania się po angielsku i hiszpańsku. Udoskonaliłem również swoje 
umiejętności zawodowe i wiedzę na temat budownictwa. Podsumowując myślę ,że jak najbardziej 
było warto i zachęcam wszystkich do uczestniczenia w tego typu projektach. 
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Damian 

Moim zdaniem naprawdę warto było jechać na praktyki zawodowe do Malagi. Czas tam spędzony 
zdecydowanie uważam za udany. Nabyliśmy wiele nowych doświadczeń zawodowych, podszkoliliśmy 
angielski oraz poznaliśmy podstawy języka hiszpańskiego. Po pracy mieliśmy sporo wolnego czasu na 
samodzielne zwiedzanie okolicy oraz wyprawy na plażę. W weekendy organizowane były grupowe 
wycieczki np. do Caminito del Rey, czyli słynnej ścieżki króla. Podsumowując, było naprawdę fajnie i 
jeśli ktoś będzie miał szansę na udział w podobnym projekcie, to polecam. 

 

Dawid 

Moim zdaniem było warto, ponieważ ten wyjazd był rozwijający i poszerzający moje horyzonty. Dzięki 
temu projektowi mogłem doświadczyć innej kultury i poznać nowe osoby.  Nauczyłem się wielu 
nowych rzeczy w swoim zawodzie - geodezji. Jedzenie było wyśmienite godne polecenia, 
zakwaterowanie z widokiem centrum miasta. Pogoda jest kolejnym plusem dla wszystkich osób które 
lubią ciepło oraz miasto w pobliżu pięknego malowniczego morza zapamiętam na lata. 

 

Dominik 

Podczas naboru do projektu zdawałem sobie sprawę że to nie są wakacje tylko wyjazd do pracy. Jak 
się jednak okazało nie było tak źle jak myślałem i praca okazała się przyjemna i w większości lekka. 
Mieliśmy dużo czasu wolnego którego nie marnowaliśmy. Spędzaliśmy go głównie na zwiedzaniu i 
integracji. W czasie tego wyjazdu poznałem wiele ciekawych osób, które przyczyniły się do rozwoju 
umiejętności mojego języka hiszpańskiego. Przez ten czas zwiedziłem wiele ciekawych atrakcji 
lokalnych. Udoskonaliłem swoje umiejętności zawodowe, otrzymałem również certyfikat ukończenia 
praktyk, który z pewnością będzie wartościowym wpisem do CV. Podsumowując myślę że jak 
najbardziej było warto i najchętniej pojechałbym na takie praktyki jeszcze raz, ponieważ bardzo mi się 
podobało. Nawiązałem wiele nowych znajomości, zwiedziłem dużo ciekawych miejsc oraz 
udoskonaliłem swoje umiejętności zawodowe jak i językowe, tak więc było warto jak najbardziej i 
polecam każdemu. 


