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Zacznijmy od początku…

Historia w Hiszpanii dla naszego Historia w Hiszpanii dla naszego 
rocznika miała zacząć się w maju 2020 
roku. Niestety nieprzewidywalny los 
spłatał nam wszystkim figla i wyjazd 
został przeniesiony na wrzesień. 
Jednak wrzesień nie okazał się być 
łaskawszy i również nie udało nam się 
pojechać. Mimo trudności, nasza pojechać. Mimo trudności, nasza 
dzielna pani koordynator nie 
poddawała się i dzięki jej staraniom, w 
lipcu 2021 roku, już jako grupa 
absolwentów, udaliśmy się w 
niezapomnianą podróż po nowe 
doświadczenia.



Pierwsze wrażenia
NaNa miejsce przylecieliśmy po 20:00 i 
od razu, po odebraniu bagaży 
pojechaliśmy busem do miejsca 
zameldowania. Podczas tej krótkiej 
drogi, już zauroczył mnie klimat 
Walencji. Po przyjeździe do celu, nie 
miałam za bardzo czasu na 
rozmyślanierozmyślanie o tym, co będzie. 
Pierwsze myśli z kroplą niepewności 
pojawiły się rankiem, kiedy to 
miałyśmy z Tiną jechać do naszego 
miejsca praktyk po raz pierwszy. Jak 
się okazało, nie było się czego bać. 

Praca 
NaszaNasza szefowa, Cecylia, to ciągle 
uśmiechnięta oraz bardzo pozytywnie 
nastawiona osoba. Nauczyła nas jak 
wygląda praca w jej studiu oraz 
jakim rodzajem zdjęć się zajmuje. 
Udoskonaliłysmy nasze umiejętnosći 
fotografii studyjnej, oraz cyfrowej 
obróbkiobróbki zdjęć. Nie było większego 
problemu ze zrozumieniem siebie 
nawzajem, nawet jeśli się zdarzyło, 
to w ruch wchodził tłumacz. Dzięki 
temu mogłam wzbogacić swoją 
wiedzę z języka hiszpańskiego.



Muzeum Las Fallas

Czas wolny

Oczywiście, oprócz praktyk w naszym grafiku 
znalazło się miejsce na plan kulturowy. W wolnym 
czasie zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca w 

Walencji. Oto niektóre z nich.

Miasteczko sztuki i nauki



Oceanarium

Biopark



***

Co mogę napisać na koniec? Że miesiąc w Walencji, był 
wspaniałą przygodą. W tym czasie rozwinęłam swoje 
umiejętności zawodowe, językowe jak i społeczne. 
Wyjazd ten zapamiętam na całe życie i jestem 
wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w projekcie.
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