
Scholarship, Praktyki Erasmus+ 

Miejsce: Hiszpania, Murcia, Balsapintada. 

Instytucja przyjmująca: SRTA. Rottenmeier estudio de Arquitectura. 

Czas trwania: 6 miesięcy. 

 

Hiszpania to wspaniały kraj, pełen niesamowitych otwartych i pomocnych ludzi, 

a przede wszystkim uśmiechnietych, cieszących się z życia. Hiszpania to również 

cudowna pogoda – 350 dni słonecznych w roku. Te pełne słońce, które codziennie 

spotykałam podczas praktyk, pomaga bardzo, dodaje energii, sprawia ze wszystko jest 

piękniejsze, radośniejsze, cieplejsze. W ciągu 6 miesięcy nie było żadnego dnia bez 

słońca, pomimo tego, że bywało pochmurnie rano, padał deszcz w nocy lub popoludniu, 

zawsze dosłownie pod koniec dnia na kilka godzin wychodziło piękne słoneczko i 

zmieniało dzień całkowicie. 

Hiszpania to również niezwykła architektura, zarówno zabytkowa jak i ta która 

powstaje w czasach obecnych. Pomimo cięzkiego dziesięcio - letniego kryzysu 

budowlanego, który dopadł ten kraj, architekci nadal wykonują świetną robotę. Podczas 

rozmowy z szefową praktyk - Gemmą Gonzales, zdradziła mi, że kryzys „skrzywdził” 

hiszpańską architekturę ogromnie. W jego skutku ponad 90% biur architektonicznych 

zostało zamkniętych. Obecnie architekci stają na przysłowiowej głowie, robią niemalże 

wszystko aby nadrobić straty. 

Co ciekawego zauważyłam, w trakcie odbywania stażu, mieszkania i przebywania 

przez pół roku na południu Hiszpanii było zjawisko zasiedlania południa Hiszpaniii 

przez Brytyjczyków i Niemców. Najcześciej byli to ludzie w wieku emerytalnym lub 

blisko przejścia na emeryturę. Klienci którzy kupują działki, budują domy aby, jak to 

nazywali „spędzić ostatnie lata w słonecznym ciepłym kraju”. Mieliśmy wielu klientów z 

Wielkiej Brytanii czy Niemiec, którzy za pewne nieświadomie, aczkolwiek bardzo 

sprawnie pomagają „wyciągać” Hiszpanów z ciężkiej sytuacji pokryzysowej. Wielkie 

zamknięte osiedla, monitorowane 24 h na dobę, nazywane ‘Campo de Golf’ 

projektowane właśnie z myślą o klientach zagranicznych. Przestrzenne, czyściutkie, 

zadbane, z wielkimi zielonymi polami golfowymi (od tego nazwa Campos de Golf), 

kortami tenisowymi, boiskami do siatkówki i koszykówki, sklepami, siłowniami, 

hotelami ze spa, basenami, restauracjami, wręcz zachęcające aby kupić działkę lub 

gotowy domek i zamieszkać w tej uroczej krainie, a co najważniejsze: słoneczna pogoda, 



przez cały sezon - gwarantowana! W taki sposób, między innymi, Hiszpania powoli 

poprawia sytuację ekonomiczną kraju. Poniżej zamieszczam link do strony z ofertą 

jednego z „Campo de Golf”, tak dokładnie one wyglądają w rzeczywistości )). 

https://haciendadelalamogolfresort.es/en/resort 

Myśląc o praktykach, jeżeli uważacie, że Hiszpania to miejsce, aby sobie odpocząć 

to niestety rozczarujecie się. Ten pełen piaszczystych plaż, wielkich publicznych imprez i 

kolorowych karnawałów kraj ma teraz „pełnę ręce roboty”, a wszczególności w 

dziedzinie budowlanej. Tutaj architekci robią dosłownie wszystko: tworzą koncepcje, 

projektują na płasko jak i w 3d, wyliczają konstrukcje, wyrysowują plany wszystkich 

instalacji, nadzorują budowy. Podsumowując biorą odpowiedzialność za każdy 

najmniejszy element swojego architektonicznego dzieła. 

Firma, która przyjeła mnie na staż architektoniczny, pod nazwą 

SRTA.Rottenmeier, składa się obecnie z 5 osób: małżeństwo - szef i szefowa oraz 3 

pracowników. Najczęściej projektowaliśmy białe, płaskodachowe domy jednorodzinne, 

ale również firma ma na swoim koncie także większe realizacje publiczne jak i te 

prywatne, na przykład winnica, muzeum, wnętrze banku i wiele innych. 

Zainteresowanym poniżej wstawiłam link do strony firmy. Znajdują się tutaj 

najciekawsze projekty i realizacje, pracownicy i kontakt. 

https://srtarottenmeier.com/proyectos-arquitectura-murcia/ 

Hiszpania już po raz trzeci została moim architektonicznym celem na wyjazd w 

ramach programu Erasmus+. Z całego serca, serdecznie polecam wszystkim studentom i 

absolwentom zagraniczną przygodę, chociaż na kilka miesięcy. Program Erasmus+ daje 

na prawdę wiele możliwości do poszerzania horyzontów, poznawania nowych ludzi, 

odwiedzania niesamowitych miejsc, ale co najważniejsze możliwości zdobywania 

wiedzy, poznawania świata, i problemów, z którym się boryka nie tylko w granicach 

jednego kraju. Dzięki takim wyjazdom, zyskujemy nowe doświadczenia, wychoodzimy 

ze swojej swojej strefy komfortu, podejmujemy wyzwania, nowe zadania, lepiej 

rozumiemy innych, a po powrocie jesteśmy już innymi, „bogatsi” wewnętrznie ludzmi. 

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć zrobionych podczas praktyk. 

 

 

https://haciendadelalamogolfresort.es/en/resort
https://srtarottenmeier.com/proyectos-arquitectura-murcia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


