
                          

                           

 
 
 
 Działania zrealizowane w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2017-1-PL01-KA102-036807    -  Praktyka czyni mistrza – europejskie staże uczniów z Malborka 

Practice makes perfect - European internships of students from Malbork 

Nie samą pracą człowiek żyje  

– czyli odkrywamy Europę po godzinach! 
Prezentacja: Wioleta Zielonka i Radosław Pinkus 



  
                                                    
 

                          

                           

Nasi koledzy odbywający staże w Lizbonie korzystając ze słońca 
poznawali historię wielkich odkrywców w dzielnicy Belem, skąd wyruszały 

portugalskie wyprawy na podbój świata. 

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

Wędrowali także uliczkami starej Alfamy i Baxia Chado - najbardziej 
malowniczych dzielnic miasta. Jego panoramę o zachodzie słońca, 

podziwiali z pokładu zabytkowej windy Santa Justa. 

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Przejechali się także słynnym lizbońskim tramwajem i odwiedzili 
zamek św. Jerzego, a właściwie jego ruiny i mury obronne 

górujące nad miastem. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Zwiedzając stadion klubu Benfica próbowali odkryć jaki jest 
sekret portugalskich sukcesów w piłce nożnej. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Mieli okazję zasiąść na trybunach i poznać szatnie zawodników. 
Odpowiadali także na pytania podczas własnej konferencji 

prasowej.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Zwiedzając Portugalię 

pojechali także do Fatimy, 

najsłynniejszego sanktuarium 
Europy. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Wędrowali po średniowiecznych murach otaczających miasteczko Obidas i 
podziwiali wspaniałe widoki wiśniowych sadów. To właśnie z wiśni wyrabia 

się słynną nalewkę Ginja de Obidas serwowaną w czekoladowych kieliszkach. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Wędrując kamiennymi uliczkami podziwiali piękne zakątki Obidas, 
które przez lata przekazywane było w posagu kolejnym królowym 

portugalskim. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Nasi koledzy dowiedzieli się także, jak produkuje się słynne 
portugalskie wina. Wizyta w jednej z najstarszych winiarni regionu 

- Jose Maria da Fonseca, zrobiła na wszystkich duże wrażenie.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Zwiedzali królewskie miasto Sintra, gdzie szczególnie 
zachwycił ich pałac Quinta da Rigaleira i tajemnicze ogrody.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quinta_da_Regaleira


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Wśród bajkowych wodospadów i jaskiń,  

można tu spędzić niemal cały dzień. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

Pojechali także tam, gdzie kończy się Europa, czyli na przylądek Cabo da Roca. 
Wiemy jednak, że nie udało im się wypatrzeć odległego brzegu Ameryki - 

dziwne to tylko 5593 km. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Londyn - stolica Wielkiej Brytanii, dostarczyła naszym kolegom,  

równie interesujących przeżyć.  

Trudno się dziwić, Londyńczycy wszystko mają dokładnie zaplanowane. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Odkryli jak imponująco wygląda stadion Arsenalu, jednego z 
najpopularniejszych klubów piłkarskich Wielkiej Brytanii. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Pogoda czasami nie rozpieszczała, ale dzielnie poznawali 

uroki Camden – dzielnicy artystów i osobliwości. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Na Camden Market można kupić dosłownie wszystko od ręcznie 
robionych ubrań, dziwacznych ozdób i biżuterii, po stare winylowe płyty  

i jedzenie, tak oryginalne, jak kucharze, którzy je przygotowują. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Monumentalne gmachy 
londyńskich galerii kryją w 

sobie wiele skarbów, 
bezcennych obrazów i dzieł 

sztuki. Nasi koledzy 
podczas weekendów mieli 
okazję podziwiać British 
Museum, National Galery 

oraz Natural History 
Museum. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Czasami trudno było 
zdecydować, czy dzieła, czy 

wnętrza w których je 
prezentowano stanowią 

większą atrakcję. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Uczniowie mieli także okazję 

przejechać się London Eye – 

największym kołem 

rowerowym na świecie.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Pozując z celebrytami 

świetnie bawili się także w 

Muzeum Madame Tussaunds 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

Poznali również sekrety 

najsłynniejszego angielskiego 

detektywa Sherlocka Holmesa  

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

Niektórzy pozostawili po sobie ślad 
w księdze gości – kto wie, może 

kiedyś ich talent dorówna 
słynnemu detektywowi. 

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

Duże wrażenie zrobił na nich także najsłynniejszy 

sklep z cukierkami M&M’s – tu można dostać 

zawrotów głowy od kolorów i słodkich zapachów. 

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Wędrując przez Londyn 

podziwiali mosty przecinające 

Tamizę, w tym najsłynniejszy z 

nich - Tower Bridge. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

Dalsze odległości pokonywali jedną z 11 linii metra lub czerwonymi, 
piętrowymi autobusami. Czy wiecie, że w Londynie są 673 linie autobusowe – 

poruszanie się nimi, samo w sobie musiało być niezłą przygodą! 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Wspaniale bawili się także nasi koledzy we Włoszech, 

którzy staże odbywali w Rimini. To właśnie od tego 

miasteczka rozpoczęli swoją włoską przygodę. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Rimini wbrew pozorom, ma do zaoferowania znacznie więcej 

niż piękne plaże. Malownicze uliczki miasta cieszą się dużą 

popularnością wśród odwiedzających. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Korzystając z atrakcji regionu nasi koledzy mieli także okazję 

odwiedzić malowniczą Ravennę. Zwiedzali słynną Bazylikę San 

Vitale oraz liczne obiekty sakralne, których w mieście nie brakuje. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Dzięki aplikacjom mobilnym, podczas 

wycieczek korzystali także z rowerów. 

Z perspektywy dwóch kółek zwiedza się 

znacznie wygodniej i szybciej. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Będąc we Włoszech odwiedzili także inny kraj  

– pobliskie San Marino, państwo w którym mieszka mniej 
mieszkańców niż w Malborku.  

To nie wielkość stanowi jednak o jego atrakcyjności, a wspaniałe 
twierdze i fortyfikacje otaczające miasto. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Ratusz Palazzo Publico mieści władze 
republiki San Marino. Spacerując 

wzdłuż murów obronnych miasta nasi 
koledzy cieszyli się wspaniałymi 

widokami. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Jakie miasto Włoch 

uważane jest za najbardziej 

romantyczne? Oczywiście 

Wenecja! - tego nikomu nie 

trzeba tłumaczyć, 

zwłaszcza naszym 

kolegom, którzy wybrali się 

tam na niesamowitą 

wycieczkę. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Podziwiali najsłynniejsze 
weneckie mosty Rialto i 

Most Westchnień  
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Zwiedzili Bazylikę św Marka 
oraz podglądali pracę 

weneckich gondolierów. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

W Bolonii pozowali z Neptunem, 

strzegącym wód fontanny, oraz 

uczyli się rozpoznawać style 

włoskiej architektury. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Mieli także okazję poznać 
spektakularną Florencję – miasto 

przez wielu uważane za 
najpiękniejsze w północnych 

Włoszech. 
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RIMINI  WŁOCHY 
 

Na najpiękniejszym placu 
Florencji Plazza della Signoria 

podali rękę rzeźbie Dawida, której 
pierwowzór powstał spod dłuta 

samego Michała Anioła. 
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Malaga to serce Costa del Sol - najbardziej słonecznego 

wybrzeża Hiszpanii, bo słońce świeci tu ponad 300 dni w 

roku. Przekonywaliśmy się o tym każdego dnia, bo 
mieszkaliśmy tuż obok plaży. 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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Naszą przygodę z Malagą rozpoczęliśmy od największych 

atrakcji - twierdzy Alcazaba i ruin zamku Gibralfaro, z nich 
rozciągają się najpiękniejsze widoki na całe miasto. 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

Malaga jest piękna i zielona, a egzotyczna roślinność 
widoczna jest na każdym kroku. 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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Chrześcijaństwo zawitało tu dopiero pod koniec XV wieku, jednak 
mieszkańcy tego regionu należą do najbardziej religijnych w całej 

Hiszpanii. Katedra w Maladze jest imponująca, a wydarzenia 
kościelne mają niezwykłą oprawę. 

 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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Semana Santa – czyli procesje z figurą Chrystusa lub Maryi są 
dużą atrakcją Malagi i ściągają tłumy, podczas Wielkiego Tygodnia. 

My trafiliśmy na procesję, która wyjątkowo odbywała się we 
wrześniu - zrobiła na nas duże wrażenie. 

 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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 Malaga to miasto, w 

którym urodził się 

Picasso.  

Jego dzieła wśród 

odbiorców wywołują 

często mieszane uczucia, 

ale muzeum i pamiątki z 

motywami obrazów, cieszą 

się popularnością wśród 

turystów, pomimo 

wysokich cen. 

 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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Większe wrażenie zrobiła na nas imponująca kolekcja starych 

samochodów w muzeum motoryzacji i mody.  

Znaleźliśmy okazy, których żaden dyrektor, nawet nasz,  

z pewnością także teraz, by się nie powstydził. 

 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
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MALAGA - HISZPANIA 
 W wolnym czasie poznaliśmy  

wiele ciekawych miejsc 

Andaluzji. W Fuengiroli 

odwiedziliśmy biopark i 

podziwialiśmy gigantyczny 

baobab, egzotyczne roślinny i 

zwierzęta. 
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MALAGA - HISZPANIA 
 

W Fuengiroli dotarliśmy także do twierdzy Sohail. Jej mury kryją historię 
bohaterskiej walki polskich żołnierzy w oddziałach Napoleona.  

W 1810 roku 200 słabo uzbrojonych żołnierzy Księstwa Warszawskiego 
obroniło twierdzę przed 2000 żołnierzy hiszpańskich i brytyjskich.   

Ich zwycięstwo do tej pory wprawia historyków w zdumienie. 
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MALAGA - HISZPANIA 
 

Odwiedziliśmy również Rondę – niezwykłe miasto położone 

po obu stronach wąwozu, połączone najpiękniejszym 
kamiennym mostem świata.  
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MALAGA - HISZPANIA 
 

To właśnie w Rondzie narodziła się hiszpańska corrida.  

Imponująca arena walk byków nadal przyciąga organizowanymi tutaj 
regularnie pokazami corridy. 
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Jednak byka spotkaliśmy dopiero na małej arenie w  

Mijas Pueblo – tradycyjnym pueblo blanco – czyli białym 
andaluzyjskim miasteczku. Był całkiem łagodny i chętnie pozował 

do zdjęć. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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Prawdziwą atrakcją Mijas są burros taxi, czyli napędzane sianem,  

w 100 % ekologiczne osiołkowe taksówki.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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W Sevilli - stolicy Andaluzji, podziwialiśmy Plac Hiszpański, 

uważany za najpiękniejszy w całym kraju  

– trudno się z tym nie zgodzić. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Plac zdobią przepiękne mozaiki, a po wodnym kanale można 

pływać gondolą niczym we włoskiej Wenecji. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Największe wrażenie zrobiła na nas  

wyprawa do El Caminito del Rey. 

Atrakcji, która powstała 100 lat temu przy okazji budowy zapory. Dokonując 
jej otwarcia, trasę pokonał sam król Alfonso XIII. Upamiętniając to wydarzenie 
szlak nazwano „Ścieżką Króla”. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8


  
                                                    
 

                          

                           

MALAGA - HISZPANIA 
 

Obecna trasa szlaku, 
została otwarta dwa lata 

temu, 

 jest nowoczesna i 
bezpieczna, jednak aby 

taka pozostała, 
ograniczono liczbę 

turystów - każdego dnia 
może ją  

odwiedzić tylko 450 
osób, dlatego bilety 

trzeba rezerwować z co  

najmniej 2-miesięcznym 
wyprzedzeniem.  

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Ale uwierzcie nam – WARTO!  

Ścieżka przytwierdzona jest do pionowych ścian wąwozu, na 

wysokości 100 metrów, nad płynącą w dole rzeką Guadalhorce. 

 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Poniżej szlaku, widoczne są fragmenty ścieżki wybudowanej przed 
100 laty. Patrząc na nią, w pełni zrozumiały wydaje się fakt, że szlak 

przez lata był uważany za najbardziej niebezpieczny szlak 
turystyczny w Europie. Przejście szlaku, było dla nas 

niesamowitym wrażeniem, na pewno nigdy tego nie zapomnimy. 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/logo-education-and-tn.jpeg&imgrefurl=http://www.educationtrainingnetwork.com/wordpress/en/&docid=2nlnhbnoyDrNLM&tbnid=X2y29i2L1UcQVM:&vet=10ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA..i&w=800&h=800&bih=758&biw=1440&q=etn logo training network group&ved=0ahUKEwikm_CL-q7eAhVt_SoKHctrBdkQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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…4 kraje, a każdy z nich jest na swój sposób atrakcyjny i 
niezwykły – po naszej prezentacji, nikt z Was na pewno nie 

ma co do tego wątpliwości. 

 Jesteśmy szczęśliwi, że odbywając staże mogliśmy je 
poznać. Dla wielu z nas, to była pierwsza podróż z dala od 

rodziny i za granicę. Wiemy jednak, że nie ostatnia – bo każdy 
z nas zostawił tam cząstkę swojego serca, mamy więc po co 

wracać. 

RIMINI  WŁOCHY 
 

LONDYN – WIELKA BRYTANIA 
 

LIZBONA - PORTUGALIA 
 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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