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1. Hiszpania 

Hiszpania, Królestwo Hiszpanii - państwo w zachodniej części Europy Południowej, 

w którym uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej mogli zdobywać 

doświadczenie zawodowe oraz poznawać hiszpańską kulturę podczas realizacji 

projektu unijnego ,,Europejskie staże zawodowe''. 

Barcelona – miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym, 

około 110 km na południe od grzbietu Pirenejów i granicy hiszpańsko-francuskiej. 

Stolica prowincji o tej samej nazwie oraz wspólnoty autonomicznej Katalonii. 
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2. Sagrada Familia 

Sagrada Familia – jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych  

i zarazem symbol Barcelony. Budowa bazyliki rozpoczęła się w 1882 roku, niestety, 

wciąż nie została ukończona. Zakończenie budowy planowane jest na 2026 rok, w 

setną rocznicę śmierci jej twórcy - Antonio Gaudíego. Część bazyliki 

zaprojektowanej przez Gaudiego znajduje się na liście światowego dziedzictwa 

UNESCO. Ponadto, Sagrada Familia była jednym z kandydatów do Nowych Siedmiu 

Cudów Świata.  

Bazylika ma być uosobieniem Natury - największego dzieła Boga - zawiera w sobie 

symbole odwołujące się do czterech "królestw": roślin (kamienny las kolumn), 

zwierząt (ornamentyka), minerałów (witraże) i człowieka (rzeźby oraz kolumny 

symbolizujące żebra).  

Najsłynniejszy projekt Gaudiego miał posiadać 18 wież, które mają symbolizować 

12 apostołów, 4 ewangelistów, Jezusa i Maryję. Na jednej z wież niedawno 

umieszczono gwiazdę o wysokości 7,5 m i wadze 5,5 t. Sagrada Familia zachwyca 

już samą swoją bryłą i trzema fasadami pełnymi religijnych symboli. Najważniejsza 

i najstarsza jest Fasada Narodzenia, na której przedstawiono sceny związane z 

narodzinami  

i dzieciństwem Jezusa. Tutaj znalazły się też trzy portale, które symbolizują Wiarę, 

Nadzieję oraz Miłość. Drugą fasadą, jest Fasada Męki Pańskiej. Została ostatecznie 

ukończona w latach 90. XX wieku. Od 2002 roku trwają prace przy największej 

Fasadzie Chwały, na której – oprócz tematyki Wniebowstąpienia – mają się znaleźć 

sceny przedstawiające piekło, niebo oraz czyściec. 

https://turystyka.wp.pl/barcelona-6047126823109249c
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(fot.: Wiktoria Dłużniak, Wiesława Cyganek)) 
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3. Park Guell 

Park zaprojektowany został przez Antoniego Gaudiego, a jego fundatorem był 

Eusebi Guell kataloński inżynier i przedsiębiorca, od którego nazwiska pochodzi 

nazwa tego miejsca. Jego zamysłem było stworzenie olbrzymiego „miasta ogrodu” 

na wzór modnych w tamtym czasie założeniach ogrodów angielskich. Projekt w 

założeniu miał być osiedlem dla bogatej burżuazji, obejmującym 60 działek na 

powierzchni ok. 20 ha w pobliżu tzw. Łysej Góry. Prace trwały w latach 1900-1914. 

Projektu tego Gaudí nigdy nie ukończył. 

Wybudowano tutaj zaledwie pięć budynków: dwa pawilony po dwóch stronach 

głównego wejścia oraz trzy inne w samym parku. W jednym  

z nich od roku 1906 mieszkał sam Gaudí. W 1922 roku władze Barcelony wykupiły 

teren i przekształciły go w park miejski. Miejsce to jest wpisane na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO jako doskonały przykład architektury idealnie spójnej z 

otaczającą ją przyrodą. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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(fot.: Nikola Sendal,Dominika Ratyńska, Wiesława Cyganek) 
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4. Parc de la Ciutadella – Park Cytadeli 

Jest to jeden z największych i najpiękniejszych parków jakie można zobaczyć w 

Barcelonie. Rozciąga się on pomiędzy Starym Miastem, a Vila Olimpia, na wschód 

od Marcat del Born, a po przeciwnej stronie Passeing de Picasso. Jego nazwa 

pochodzi od zburzonej cytadeli, na której miejscu powstał. Centralnym punktem 

parku jest wspaniała kaskada - Font de la Cascada. W jej projektowaniu uczestniczył 

Antonio Gaudi. Park de la Ciutadella przyciąga do siebie niezliczone ilości turystów, 

jak i lokalnych mieszkańców. Wszędzie panuje atmosfera błogiego relaksu. Jest to 

idealne miejsce na randki, weekendy z przyjaciółmi, pikniki, spacery z psem oraz 

sport na świeżym powietrzu. Na rozległej przestrzeni parku oprócz kaskady i jeziora 

znajdują się: 

• Castell dels Tres Dragons, czyli Zamek Trzech Smoków – to budynek 

zaprojektowany przez Domenecha i Montanera. Według pierwotnego 

założenia w jego wnętrzu miała znajdować się restauracja dla gości Wystawy 

Światowej. Dziś jest to Muzeum Zoologii; 

• Hivernacle – oranżeria w pobliżu muzeum. Znajdują się tu przepiękne, 

okazałe gatunki egzotycznych roślin, które zachwycają setki turystów. Na jej 

terenie w lecie często odbywają się przeróżne ciekawe koncerty; 

• Parlament de Catalunya – część pozostała po dawnej twierdzy. Wejścia do 

niego strzegą członkowie policji Mossos d’Esquadora. Podczas dni otwartych 

można jednak obejrzeć budynek od środka; 

• barcelońskie ZOO – otwarte w 1982 roku. 

 



 

10 
 

 

 

(fot.:Wiesława Cyganek) 
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5. Barii Gotic – Dzielnica Gotycka 

Barri Gotic, czyli średniowieczna dzielnica gotycka znajdująca się w centralnej części 

Barcelony. Jest niewątpliwie bardzo klimatycznym i magicznym miejscem, gdzie w 

ciasnych uliczkach przechadzają się tłumy turystów z naprawdę wysoko 

podniesionymi głowami. Barri Gotic już od czasów rzymskich stanowi centrum 

Barcelony. Jest ona perłą Starego Miasta z bardzo gęstą, bardzo dobrze zachowaną 

po dziś dzień średniowieczną zabudową. Jest to również najgęściej zaludniona część 

miasta, z niezliczoną ilością sklepików, restauracji, galerii itp. miejsc. Sercem 

dzielnicy Plac Słońca (Plaça de la Seu), przy którym mieści się Katedra La Seu – św. 

Eulalii. Warto zajrzeć do jej bogatych wnętrz, przespacerować się krużgankami czy 

skorzystać z punktu widokowego na wieży. Centrum dzielnicy dopełnia Plac św. 

Jakuba (Plaça de Sant Jaume), na którym znajdują się wspaniały ratusz 

(Ajuntament) oraz siedziba rady królewskiej.  

 

https://zobaczone.pl/hiszpania-2/barcelona/katedra-la-seu-w-barcelonie/
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(fot.: Dominika Ratyńska, Joanna Szczygieł) 
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6. Arc de Triompf – Łuk Triumfalny 

Łuk Triumfalny został zaprojektowany przez katalońskiego architekta Josepa 

Vilaseca, jako główne wejście na Wystawę Światową z 1888 roku. Znajduje się on 

około 300 metrów od Parc de la Ciutadella, miejsca Wystawy. Wybudowany został 

z kolorowych cegieł w stylu Mudejar. Styl ten pojawił się na Półwyspie Iberyjskim  w 

XII wieku, a stworzony został przez Maurów i Muzułmanów, którzy pozostali na 

terenach odbitych od chrześcijan.  

Łuk zdobiony jest elementami symbolizującymi rolnictwo i przemysł oraz handel i 

sztukę. Na szczycie łuku znajdują się tarcze 49 hiszpańskich prowincji, którym 

przewodniczy herb Barcelony. Łuk Triumfalny otoczony jest przez 12 aniołów 

reprezentujących sławę, a filary podtrzymywane przez lwy, które znane są jako 

Filary Herkulesa.  
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(fot.: Dominika Ratyńska, Joanna Szczygieł) 
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7. Oceanarium 

Oceanarium w Barcelonie działa nieprzerwanie od 1995 roku i jest jednym z 

największych tego typu obiektów w Europie. Doskonała lokalizacja to tylko jeden z 

plusów tego fantastycznego miejsca. Zlokalizowanych jest tu 35 akwariów z 11 tys. 

morskich stworzeń, które reprezentują około 450 gatunków. Na to wszystko trzeba 

było przeznaczyć ponad 5 milionów litrów wody. Główną atrakcją oceanarium jest 

80-metrowy podwodny tunel z tuchomymi schodami. Spacerując w nim mozna 

oczuc się jak na dnie oceanu. W oceanarium można wykupić dodatkową atrakcję 

turystyczną, jaką jest nurkowanie m.in z rekinami. Jest to wspaniała przygoda dla 

osób lubiących spędzać aktywnie czas z odrobiną adrenaliny. 
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(fot.: Dominika Ratyńska, Wiktoria Dłużniak, Aleksandra Hein ) 
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8. Plaża Barceloneta 

Barceloneta była kiedyś domem rybaków, ludzi związanych z rybołówstwem i 

przemysłem metalowym. Obecnie plaża barceloneta to najczęściej odwiedzana 

plaża w mieście oraz jest to jedna z najczęściej odwiedzanych i popularnych dzielnic 

miasta. W 1988 r. podjęto decyzję o zburzeniu starych restauracji przy plaży, 

zwanych xiringuitos, oraz publicznych łaźni. Rozpoczęto proces otwierania miasta 

na morze oraz modernizację obszaru, który obecnie jest główną atrakcją dla 

odwiedzających Barcelonę. 

Barceloneta mierząca ponad 1100 metrów długości, pokryta jest drobnym złotym 

piaskiem. Wejście do morza długie i łagodne, dno piaszczyste. Woda jest czysta, 

morze w większości spokojne. Plaża ma wszystko, czego potrzebują miłośnicy tej 

formy wypoczynku – prysznice, toalety, bary, restauracje, place zabaw, dmuchane 

zjeżdżalnie, rampy  

i ścieżki dla wózków. 
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(autor: Dominika Ratyńska, Wiktoria Dłużniak ) 
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9. Magiczne Fontanny na Montjuic 

Magiczna Fontanna znajduje się u podnóża Montjuic, niedaleko gwarnego placu 

Espanya oraz hal wystawowych Fira de Barcelona. Magiczna Fontanna jest jednym 

z bardziej niesamowitych miejsc w Barcelonie. Za dnia jest dość niepozorna, za to 

gdy zapadnie zmrok, swoją magią przyciąga niezliczone ilości turystów, a także i 

mieszkańców miasta. Magiczna Fontanna swoimi pokazami i iluminacjami potrafi 

zaczarować każdego, kto odwiedza Barcelonę. Specjalne, widowiskowe spektakle 

łączą kolorowe światła, dźwięk i ruch tryskającej wody. 
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(fot.: Dominika Ratyńska, Wiktoria Dłużniak, Wiesława Cyganek ) 
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10. Barcelona od kuchni: 

Uczestnicy stażu w czasie wolnym, oprócz zwiedzania i poznawania różnych atrakcji 

Barcelony, próbowali również lokalnych dań: 

 

• Churrosy  
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• Patatas Bravas 

 

 

• Paella  
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• Krem kataloński (crema catalana) 
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11. Źródła: 

https://www.viamichelin.pl/web/Mapy-plany/Mapa_plan-Barcelona-08001-Barcelona-Spain 

https://www.fru.pl/city-break-barcelona/park-guell 

https://mybarcelona.pl/park-de-la-ciutadella/ 

https://mybarcelona.pl/barri-gotic/ 

https://www.spain.info/pl/ciekawe-miejsca/luk-triumfalny/ 

https://zwierzaki.pl/oceanarium-barcelona 

https://www.barcelonacheckin.com/pl/r/barcelona_przewodnik/plaze/plaza-barceloneta.php 

 

https://www.viamichelin.pl/web/Mapy-plany/Mapa_plan-Barcelona-08001-Barcelona-Spain
https://www.fru.pl/city-break-barcelona/park-guell
https://mybarcelona.pl/park-de-la-ciutadella/
https://mybarcelona.pl/barri-gotic/
https://www.spain.info/pl/ciekawe-miejsca/luk-triumfalny/
https://zwierzaki.pl/oceanarium-barcelona
https://www.barcelonacheckin.com/pl/r/barcelona_przewodnik/plaze/plaza-barceloneta.php

