
Relacja z praktyk wakacyjnych w ramach programu Erasmus +  

w Madrycie 
(Mateusz Zimny absolwent studiów I stopnia na WIBP, student studiów II stopnia na WIB) 

 

W czasie wakacji, tuż po obronie pracy inżynierskiej w okresie od 01.06 do 30.07.2019 r. przebywałem 

na nieobowiązkowych praktykach w ramach programu Erasmus + w Madrycie stolicy Hiszpanii. Na 

miejsce do szkolenia wybrałem firmę JVVA Fire & Risk. Założycielami firmy są Gabriele Vigne oraz 

Jimmy Jonsson. Są to osoby znane i cenione w międzynarodowym środowisku Inżynierów 

Bezpieczeństwa Pożarowego poprzez swoje intensywne działania w ramach Stowarzyszenia Inżynierów 

Bezpieczeństwa Pożarowego (ang. SFPE). Było to moje trzecie podejście do rozpoczęcia praktyk w tym 

biurze. Pierwsze rozmowy prowadziłem dwa lata temu, lecz ze względu na fakt, że sierpień w Hiszpanii 

jest miesiącem urlopowym nie udało się znaleźć wspólnego terminu. Rok temu odbywałem praktyki  

w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, dostałem propozycje przyjazdu do Madrytu, lecz było 

już za późno. Ze względu na bardzo intensywne badania związane z moją pracą inżynierską 

postanowiłem, że zaraz po obronie pojadę na praktyki do Hiszpani. Potoczne powiedzenie głosi „do 

trzech razy sztuka” i ma racje, tym razem się udało przyjechać do JVVA.  

 

Od samego początku mojej przygody w tym biurze, zacząłem intensywną pracę nad weryfikacją 

obowiązujących przepisów dotyczących obiektów produkcyjno-magazynowych w krajach kontynentu 

europejskiego. Motywacją do podjęcia tego tematu były ciekawe wyniki badań opublikowane na 

niedawnej konferencji SFPE w Maladze. Dodatkowo, razem z moim opiekunem praktyk uznaliśmy, że 

poznanie i zrozumienie różnic w zabezpieczeniach podobnych obiektów w różnych krajach jest bardzo 

wartościowe. Poza tym zagadnieniem w biurze zajmowałem się przygotowywaniem analiz 

bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem programów FDS oraz Pathfinder. Oprócz chłonięcia 

wiedzy od miejscowych, postanowiłem również przedstawić kolegom i koleżankom z Hiszpanii to co 

my robimy w Polsce. Do tego celu przygotowałem dwie prezentacje. W pierwszej przedstawiłem 

przebieg oraz wyniki eksperymentów które wykonałem w mojej pracy inżynierskiej. W drugiej 

prezentacji skupiłem się na przybliżeniu rozwijanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej 

programu do multisymulacji o nazwie Aamks. Pracownicy JVVA dostrzegli potencjał i wyrazili 

zainteresowanie dalszym rozwojem obu projektów.  

 

Czas po pracy jak i weekendy przeznaczałem głównie na zwiedzanie tego ogromnego miasta. Miałem 

przyjemność być w stolicy Hiszpanii przez kilka godzin dwa lata wcześniej i nie bardzo przypadła mi 

ona do gustu. Tym razem jednak miałem znacznie więcej czasu na zwiedzanie niezliczonych atrakcji. 

Do moich ulubionych mogę zaliczyć: park Retiro, starą część miasta z małymi wąskimi uliczkami  

i mnóstwem barów z lokalnymi specjałami oraz świątynie Debod z tarasem widokowym na rezerwat 

Casa de Campo. Moimi ulubionymi muzeami były: muzeum sztuki nowoczesnej Reina Sofia, a także 

muzeum narodowe Prado (jedno z największych na świecie). Warto dodać, iż wyżej wspomniane muzea 

przez dwie ostatnie godziny przez zamknięciem są dostępne dla zwiedzających każdego dnia za darmo. 

Dwukrotnie w trakcie mojego pobytu wypożyczyłem motocykl i pojechałem zwiedzać miejscowości 

poza Madrytem. W odległości 50 km od miasta znajduje się pasmo górskie Sierra de Guadarrama 

(pasmo górskie we wschodniej części Gór Kastylijskich). Zdecydowanie polecam drogę wysokogórską 

przez miejscowość Navacerrrada. Dostarcza niesamowitych widoków na kilkudziesięciu kilometrach 

górskich serpentyn. W trakcie wycieczki warto zatrzymać się na obiad w jednej z przydrożnych 

restauracji, które znajdują się na stokach łańcucha górskiego.  

 

To był mój drugi wyjazd w ramach programu Erasmus +. Podobnie jak poprzednio (dwa miesiące  

w Amsterdamie) nie zawiodłem się. Przyswoiłem wiele przydatnych w naszym zawodzie umiejętności, 

zdobyłem nowych nie tylko zawodowych przyjaciół, ale także zmieniłem zdanie na temat Madrytu. 

Zdecydowanie polecam taki wyjazd każdemu.  

 

 

  







 
 


