
Nowe Perspektywy Zawodowe Uczniów Mechanika - Kształcenie zawodowe 

w Maladze – uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 na Erasmusie + 

W dniu 2 października 2021 roku grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. 

Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy wraz z dwoma opiekunami: panią Anną 

Szymkowiak i panem Grzegorzem Kosiło, wyruszyła do Hiszpanii (do miasta Malagi) na 2 

tygodnie w ramach projektu „Nowe Perspektywy Zawodowe Uczniów Mechanika” w ramach 

projektu Erasmus+. Uczniowie udali się tam w celu odbywania praktyk zawodowych w 

lokalnych firmach, które realizują usługi w dziedzinie IT.  

Podróż rozpoczęła się wieczorem 2 października przejazdem z Bydgoszczy do lotniska w 

Berlinie. W Berlinie czekaliśmy około 2 godziny, aby wejść do odpowiedniego terminala. 

Następnie 3 października z lotniska w Berlinie polecieliśmy do Wiednia, z Wiednia do Malagi. 

Na lotnisku w Maladze czekała na nas przedstawicielka biura EuroTeam, pani Barbara Kocot. 

Organizacja, w które pani Barbara pracuje, czyli EuroTeam Education and Development jest 

organizacją z dużym doświadczeniem w zakresie szkoleń międzynarodowych. Dodatkowo 

EuroTeam pomaga w organizacji różnych form wymian uczniowskich, w tym właśnie 

programu Erasmus+. Firma EuroTeam zorganizował zakwaterowania, wyżywienia oraz 

miejsca odbycia praktyk zawodowych, a także program kulturalny. 

Uczniowie Mechanika przyjechali do Malagi w Hiszpanii, aby zdobyć nową wiedzą oraz 

rozwinąć swoje umiejętności w zakresie informatyki. Wszyscy uczniowie zostali przypisani do 

różnych firm w pewny sposób związanych z dziedziną Informatyki, rozsianych po całej 

Maladze. Oto wykaz firm, w których realizowane są praktyki przez uczniów Mechanika: 

Webbity – firma zajmująca się różnymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem stron 

internetowych, Museo de Aeronautico de Malaga – muzeum, w którym uczniowie tworzą film 

promocyjny oraz pracują na drukarkach 3D, Galileo Satellite Control Systems – firma 

zajmująca się zagadnieniami związanymi z systemami GPS, Doctor Informatics – firma 

zajmująca się serwisowaniem sprzętu komputerowego, Consultor 2.0 – firma zajmująca się 

tworzeniem witryn internetowych, Letmalaga – firma zajmująca się tworzeniem różnego 

rodzaju programów ułatwiających podróżowanie po Maladze, Informatica – firma zajmująca 

się serwisowaniem sprzętu komputerowego. 

Podczas wyjazdu nie zabrakło wielu ciekawych oraz interesujących wycieczek po Hiszpanii. 

Podczas takich wypraw nie tylko zwiedzaliśmy okolicę, ale również poznawaliśmy obyczaje, 

kulturę oraz kuchnie hiszpańską. Na samym początku zwiedziliśmy miejsce, w którym 

mieszkamy, czyli Malagę. Malaga posiada bardzo bogatą i różnorodną architektura. Wynika to 

z faktu, że w pewnym momencie w tej prowincji panowały liczne kultury i cywilizacje. Według 

wielu ta jedyna w swoim rodzaju mieszanka różnych wpływów kulturowych wpływa na 

urzekającą i wyjątkową osobowość Malagi. W Maladze możemy zobaczyć i docenić wkłady: 

Rzymian (na przykład teatr rzymski), Muzułmanów (Alcazaba), Maurów oraz Katolików, a co 

za tym idzie różne style architektoniczne: gotycki, renesansowy czy barokowy. W Maladze jest 

wiele pięknych i wartych obejrzenia miejsc oraz zabytków. Obiekty, które, według mnie, warto 

obejrzeć podczas pobytu w Maladze to: Alcazaba – forteca z VIII wieku zbudowana przez 

Maurów, która góruje nad miastem i dodaje mu majestatu. U jej stóp znajdują się ruiny 



rzymskiego teatru z czasów panowania Oktawiana Augusta (okolice I wieku n.e.) – dodatkowo 

mogliśmy zwiedzić za darmo wnętrze, Castillo de Gibralfaro – spod Alcazaby, wspinając się 

do góry przez około 20 min, dociera się do tego majestatycznego zamku, który pamięta jeszcze 

czasy Fenicjan. Z murów obronnych rozpościera się piękny widok na miasto i okolice, Santa 

Iglesia Catedral Basílica de La Encarnación – kościół, na miejscu którego kiedyś stał meczetu. 

Kościół ten budowano od XVI do XVIII wieku, przez co łączy on następuje style 

architektoniczne:  gotycki, renesansowy i barokowy. Mieszkańcy mówią o świątyni „La 

Manquita”, czyli jednoręka (gdyż posiada bowiem jedną wieżę). Museo Casa Natal de Picasso 

– dom, w którym urodził się słynny malarz – Pablo Picasso. Centro Cultural La Malagueta - 

XIX-wieczna arena do korridy obecnie mieszcząca muzeum z wystawami pamiątek 

dokumentujących sześciu wieków historii walk byków. 

Na kolejną wycieczkę udaliśmy się do malowniczego miasta - Grenady. Podczas wycieczki 

zwiedziliśmy lub zobaczyliśmy z daleka wiele zabytków, m.in.:  

- Alhambra – jeden z najpiękniejszych kompleksów pałacowych Europy, który stanowił kiedyś 

miasto-twierdzę. Zbudowany został w latach 1232-1273 i rozbudowywany do XIV wieku.  

Rozbudowa tego kompleksu trwała za panowania emirów z dynastii Nasrydów – Jusufa IIi 

Muhammada V. Alhambra była twierdzą mauretańskich kalifów do roku 1492.   

- Le Catedral de Granada – jeden ze znakomitszych przykładów stylu izabelińskiego. Nazwa 

tego stylu wywodzi się od imienia królowej Izabeli I Katolickiej. Katedra powstała w okresie, 

gdy Hiszpanie odnieśli ostateczne zwycięstwo nad Maurami oraz odbywały się wyprawy 

Kolumba. Katedra była planowana jako mauzoleum królów Hiszpanii.   

- Royal Chapel of Granada - budynek w stylu izabelińskim. Świątynia pierwotnie zintegrowany 

był z kompleksem sąsiedniej katedry w Granadzie. Jest to miejsce pochówku monarchów 

hiszpańskich, królowej Izabeli I i króla Ferdynanda oraz monarchów katolickich. Oprócz tego, 

budynek ten zawiera również galerię dzieł sztuki i innych przedmiotów związanych z królową 

Izabelą. 

- bazylika Angustias – świątynia katolicka, która została wzniesiona w XVII wieku. 

Reprezentuje ona styl barokowy. Słynie z „Piety" autorstwa Bernarda i Jose de Mora oraz 

obrazu umieszczonego w ołtarzu głównym z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej. Oprócz tego 

widać bogate zdobienia, Została wzniesiona ku czci patronki miasta, Matki Boskiej Bolesnej. 

Dodatkowo ku jej czci obchodzone jest święto, podczas którego na ulice miasta Grenada 

wychodzą tłumy wiernych, by w szczególny sposób oddać cześć patronce Grenady. Na kształt 

budowli dość spory wpływ miała kultura muzułmańska. 

- pomnik królowej Izabeli I Katolickiej, czyli królowej, która pozwoliła Krzysztofowi 

Kolumbowi na wyprawę. 

Uczniowie wrócą do Polski 16 października 2021 roku. Oczywiście przywiozą ze sobą cały 

bagaż doświadczeń zawodowych oraz wspomnień.  
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