
Praktyki w Maladze 2020 
Spedytorzy 



Krótko o Maladze 
Malaga – miasto w południowej Hiszpanii. Drugie - po Sewilli - co do 
wielkości miasto regionu Andaluzja. Położona nad Morzem 
Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. Jedno z najstarszych miast 
Europy, zamieszkane od VIII wieku p.n.e. Duży port handlowy i rybacki, 
kąpielisko na Costa del Sol. 





Miejsce naszego zamieszkania 
Albergue Inturjoven Malaga 





Kilka słów o miejscu naszych praktyk 

Bank Żywności Costa del Sol (Bancosol) to organizacja non-profit 
należąca do Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności (FESBAL) . Powstała 
w 1998 r . Na rynku hurtowym Mercamálaga w celu gromadzenia i 
przechowywania nadwyżek wytworzonych przez przemysł rolno-
spożywczy w prowincji w celu dystrybucji tych łatwo psujących się i 
niepsujących się produktów wśród ubogich rodzin, z których wiele ma 
nieletnich na utrzymaniu, bez  możliwości zapewnienia codziennie 
talerza gorącego jedzenia. 





Jak wyglądały nasze praktyki ? 

Pracowaliśmy w magazynie z nadwyżkami żywności, które miały trafić do 
potrzebujących, więc do naszych zadań należało: 

- kompletowanie wyznaczonych produktów według zamówienia i układanie ich na 
palecie 

- przygotowywanie etykiety logistycznej 

- przewożenie ładunku wózkiem paletowym w wyznaczone miejsca, sektory 

- ważenie palet z ładunkiem 

- zapoznanie z dokumentami spedycyjnymi 



To nasza grupa spedytorów z 2 pracownikami Bancosol 



Zdjęcia z naszej pracy i 
zadań, które 

wykonywaliśmy 





















Podczas przerwy w pracy mogliśmy poczuć ciepły klimat 
Malagi i trochę odpocząć 





Podziwialiśmy także widoki na góry, które było widać z 
naszego miejsca pracy 



Poza praktykami w firmie mieliśmy 
także zajęcia edukacyjne 

•Były lekcje języka hiszpańskiego 

•Zajęcia kulturowe 

•Nie zabrakło także zabaw edukacyjnych w centrum 
Malagi 

•Byliśmy także na wielu wycieczkach dzięki którym lepiej 
poznaliśmy Malagę i kulturę w Hiszpanii 
 



Lekcje języka 
hiszpańskiego 



Zobaczyliśmy między innymi Teatro Cervantes, ozdobne łuki 
nad uliczkami 

Zwiedzanie centrum Malagi 



Stary teatr rzymski 



Katedra 



Widok na Malage spod zamku Gibralfaro   









Morze i port 



Dziękuję za uwagę ! 



Źródła i wykonanie 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Malaga 

• https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbancosol.info%2Fsobre-
bancosol%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mFjHU13BMSobRfbhnyY-
tCh708YM40HcEh3our_3wYTnznUV3YyLpOW4&h=AT1d4Mjs0QWsmvCYF9Cr
xMUeyHKbZXx5fV0myydh0qDNODmwcz7NHDAEFcFX2pRomuremOsuVLE28k
-p1BW-9n6WyyfFcyOPcyoitAUjxGRZWtVS1_eWJEtTnrYUHhwyJRsKDg 

• https://www.inturjoven.com/en/albergues/malaga/albergue-inturjoven-
malaga 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbancosol.info%2F&
psig=AOvVaw288rpsT2euhyOqqvL2xshq&ust=1607026908578000&source=i
mages&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCLih-_CPsO0CFQAAAAAdAAAAABAJ 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fp
remium-wektory%2Frealistyczna-hiszpanska-flaga-rozwijajaca-sie-na-wietrze-
z-herbem-z-koronami-lwem-i-zamkiem-na-tle-tarczy-emblemat-plaski-
wektor_7008012.htm&psig=AOvVaw2VsQBNBO_fTiy57Hs0adkn&ust=160703
0275609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIDtlracsO0CFQ
AAAAAdAAAAABAK 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.uma.es%2Fofi
cina-voluntariado%2Fnoticias%2Fdemanda-de-voluntariado-para-
bancosol%2F&psig=AOvVaw3nFc17VCmQHQQVt7I5UyKh&ust=16070990470
87000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCOD9_8-
csu0CFQAAAAAdAAAAABAJ 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com
%2Fhotel%2Fes%2Fmalagueta-malaga1.pl.html&psig=AOvVaw1kiYIAF-
IJzsdHEBWPV-
WR&ust=1607106084092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwo
TCMDNl-u2su0CFQAAAAAdAAAAABAE 

 

Wykonali: 

1. Jan Hajderek 

2. Daniel Król 

3. Szymon Skrudlik 

4. Nikola Chlipała 


