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Niniejszy przewodnik został przygotowany przez uczestników stażu 

zagranicznego realizowanego w ramach projektu "Europejskie Staże 

Zawodowe".  Projekt staży zagranicznych jest finansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach 

programu Erasmus+. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom – dzięki 

stażom odbytym za granicą – zdobycia  nowych kwalifikacji zawodowych i 

językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych. Cele drugoplanowe to 

poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i 

zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze. 

 

Uczniowie wzięli udział w projekcie 

w terminie od 4 do 28 października 2021 
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1. HISZPANIA 

 

Jest to rozległe państwo w Zachodniej Europie, położone na Półwyspie 

Iberyjskim (zajmuje przeszło 85% jego powierzchni). Kraj ten od zachodu graniczy 

z Portugalią, od wschodu z Francją a na południu znajduje się niewielkie terytorium 

brytyjskie ze słynnym Gibraltarem. W skład Hiszpanii wchodzą także położone 

na Morzu Śródziemnym - Baleary oraz znajdujące się na Oceanie Atlantyckim -

 Wyspy Kanaryjskie. 

Hiszpania to kraj o charakterze głównie górzystym i wyżynnym z 

płaskowyżem Meseta, który pokrywa jego większą część. Do najważniejszych 

masywów górskich zaliczyć możemy m in. Góry Kastylijskie, Góry Betyckie, Góry 

Kantabryjskie, Sierra Nevada czy znajdujące się na granicy Francuskiej Pireneje. 

Najwyższym szczytem kraju jest położony na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie) i 

stanowiący kopiec dawnego wulkanu Pico del Teide (3718 metrów n.p.m.). 

Hiszpania uważana jest za jeden z najpiękniejszych krajów Europy. Złote piaszczyste 

plaże, rajskie wyspy, błękitne wody Morza Śródziemnego i Atlantyku, a także 

przepiękne zabytkowe miasta 

przyciągają każdego roku 

prawdziwe rzesze turystów. 

Wielowiekowa historia Hiszpanii 

pozostawiła po sobie wiele śladów w 

postaci licznych zabytków, 

począwszy od pozostałości 

architektury 

starożytnego Rzymu poprzez 

architekturę mauretańską z okresu 

dominacji arabskiej na południowej 

części Półwyspu Iberyjskiego aż po 

futurystyczne budowle współczesne. 
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2. MADRYT 

Jest to stolica i zarazem największe miasto Hiszpanii, położone nad 

rzeką Manzanares u podnóża masywu górskiego Sierra de Guadarrama. Obecnie 

stolica Hiszpanii jest jednym z najstarszych i największych miast Europy. 

Madryt znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego  typu śródziemnomorskiego, z 

zauważalnym wpływem wyżynnego klimatu kontynentalnego. Występują tu łagodne, 

lecz chłodne zimy i ciepłe, częściowo gorące lata. 

Prawa miejskie, a co za tym liczne przywileje i ulgi Madryt otrzymał już w 1118 roku, 

jednak jego największy rozkwit przypadł na okres XVI wieku, kiedy to właśnie tu 

zwoływane były posiedzenia kortezów (parlamentu hiszpańskiego). Po 

rozbudowie Pałacu Alkazar w 1561 roku król Hiszpanii Filip II przeniósł stolicę 

Hiszpanii z Toledo do Madrytu. Wtedy to miasto stało się największym ośrodkiem 

handlowym i gospodarczym kraju. Obecnie Madryt jest jednym z najbogatszych i 

najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich w całej Unii Europejskiej. Oprócz 

wielu zabytków, spotkać można tu także wiele wzniesionych po II wojnie światowej 

nowoczesnych budowli. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_podzwrotnikowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_kontynentalny
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3. WALENCJA 

Walencja znajduje się na środkowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego i 

Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym, przy ujściu rzeki Turia. Jest trzecim co do 

wielkości miastem tego państwa. 

Walencja znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego, z 

bardzo łagodnymi zimami i długimi ciepłymi, miejscami gorącymi latami. 

Walencja ma tylko nieco ponad 40 dni deszczowych rocznie przy opadach ≥1mm, 70 

dni deszczowych rocznie przy opadach ≥0,1mm, ze średnią kilka dni deszczowych w 

miesiącu. Opady wahają się średnio od 1–2 dni w lipcu do 5–8 dni deszczowych w 

październiku. 

W regionie Walencji i Katalonii popularne jest tworzenie wież z ludzi, 

nazywanych Castell. Ta sztuka kulturowa jest na liście reprezentatywnej 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na liście UNESCO jest również 

wpisany Trybunał Wodny w Walencji, Święto Matki Bożej Dobrego 

Zdrowia oraz Tamborada– rytuał bębnów odbywający się na przedmieściach. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turia_(rzeka_w_Hiszpanii)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_podzwrotnikowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_%C5%9Br%C3%B3dziemnomorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Castell_(wie%C5%BCa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Wodny_w_Walencji
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awi%C4%99to_Matki_Bo%C5%BCej_Dobrego_Zdrowia_w_Algemes%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awi%C4%99to_Matki_Bo%C5%BCej_Dobrego_Zdrowia_w_Algemes%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamborada&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alzira_(Hiszpania)
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4. KATEDRA W WALENCJI 

Kościół stoi w miejscu dawnego meczetu, pamiętajmy, że na tych terenach wpływy 

muzułmańskie były bardzo szerokie. Pierwsze święcenie kościoła datuje się na 1238 

roku. Kościół w sumie był budowany przez ponad 700 lat, tak przeplata się tu masa 

różnych stylów architektonicznych. W środku znajdziecie mapki pokazujące, jak 

obiekt rósł na przestrzeni wieków. 

 

Katedra jest znana z tego, że znajduje się w niej najpopularniejszy w katolickim 

świecie kielich – Święty Graal. Czyli Kielich używany przez Jezusa w trakcie ostatniej 

wieczerzy. Kielich został podarowany przez Alfonsa V Aragońskiego w 1436 roku. 

 

Zdecydowanie historia, która stoi za Świętym Graalem jest ciekawsza niż 

rzeczywistości – to malutki 

puchar, który jest rozłożony 

na części i bez tabliczki (w 

języku hiszpańskim) nigdy 

byście nie powiedzieli, że to 

ten słynny kielich 

 

Zwiedzając katedrę 

momentami można odnieść 

wrażenie, że jest się w 

Muzeum Sztuki, wszędzie 

widzimy malarskie dzieła, jest 

nawet wydzielona część 

muzealna z obrazami. 

 

Katedra ma dosyć bogaty 

wystrój i coś co uwielbiamy w 

zwiedzaniu większości 

kościołów w Hiszpanii, czyli 

możliwość okrążenia całej 

świątyni łącznie z przejściem 

za ołtarzem. 

fot. Sandra Wiesiołek 
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5. VALENCIA BIOPARC 

 

 

Ogród zoologiczny znajdujący 

się w Walencji. 

Koncepcja zoo, która została 

zastosowana w Bioparcu 

zwana po 

hiszpańsku Zooimersion , 

polega na zanurzeniu 

odwiedzających w środowisku 

zwierząt, a nie 

odwrotnie. Osiąga się to 

poprzez niestosowanie 

tradycyjnych balustrad i 

klatek, które są powszechne w 

wielu ogrodach zoologicznych, 

a zamiast tego wykorzystuje 

się rzeki, stawy, strumienie i 

skały, aby oddzielić 

odwiedzających od zwierząt. 

 

fot. Martyna Szarama 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_exhibit
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6. L'OCEANOGRÁFIC 

 Oceanarium i morska stacja badawcza w Walencji położona na terenie Ciutat de les 

Arts i les Ciències (Miasteczka Sztuk i Nauk) w pobliżu walenckiego portu. Obiekt, 

którego charakterystyczną architekturę zaprojektował Félix Candela, został oficjalnie 

otwarty 14 lutego 2003 r. 

W akwariach i basenach L’Oceanogràfic umieszczono przedstawicieli około 500 

gatunków organizmów w łącznej liczbie 45 tys. sztuk, które podzielono ze względu 

na teren występowania. 

 

fot. Aleksandra Schweda 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oceanarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
https://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Candela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwarium_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Basen_(zbiornik_antropogeniczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biotop
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7. MERCAT CENTRAL 

Rynek Centralny w Walencji jest jednym z największych w Europie, zajmuje ponad 

8000 metrów kwadratowych, w przeważającej mierze w stylu walenckiej secesji. Jego 

niezwykły dach składa się z oryginalnych kopuł i pochylonych części na różnych 

wysokościach, a wnętrze wydaje się być wyłożone różnymi materiałami, takimi jak 

żelazo, drewno, ceramika i polichromowane dachówki. Piękno budynku wyróżnia 

przede wszystkim światło wpadające przez dach w różnych punktach oraz przez 

kolorowe panele okienne. 

Styl ten łączy w sobie 

nowoczesny 

styl walenckiej secesji , 

ale odzwierciedla niektóre 

z architektonicznych 

wpływów pobliskich 

budynków, takich 

jak walencki styl 

gotycki Lonja de la Seda i 

eklektyczny gotycko-

barokowy kościół Sants 

Juanes. Celebruje moc 

żelaza i szkła, 

pozwalającą na budowę 

dużych otwartych 

przestrzeni, ale nadal 

wykorzystuje kopuły na 

skrzyżowaniach.  

Większość sprzedawców 

sprzedaje artykuły 

spożywcze, chociaż 

sklepy z pamiątkami i 

restauracje znajdują się 

również na rynku. Jest to 

popularne miejsce 

zarówno dla turystów, jak 

i mieszkańców. 

 

fot. Barbara Pazurek 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Art_Nouveau
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Gothic
https://en.wikipedia.org/wiki/Llotja_de_la_Seda
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8. KOŚCIÓŁ SAN NICOLÁS 

 

San Nicolás de Bari i San Pedro Mártir to walencki gotyk , rzymskokatolicki kościół 

parafialny położony w Walencji  

Kościół został odnowiony w stylu gotyckim w XV wieku i zawiera rozetę nawiązującą 

do cudu św. Mikołaja. 

Wnętrze kościoła zostało ukończone w latach 1690-1693 i zostało barokowe 

udekorowane przez Juana Péreza 

Castiela. Posiada freski , przedstawiające życie św . W ołtarzach kaplicy znajdują się 

dzieła Juana de Juanesa , Fernando Yáñeza de la Almedina , Jerónimo Jacinto de 

Espinosa i José Vergara Gimeno . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Dominika Knitel 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Gothic
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Palomino
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionis_Vidal&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Verona
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Juanes
https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Y%C3%A1%C3%B1ez_de_la_Almedina
https://en.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Jacinto_de_Espinosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Jacinto_de_Espinosa
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Vergara_Gimeno&action=edit&redlink=1
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9. 9.TORRES DE SERRANOS 

 

Jest jedną z dwunastu bram, które stanowiły część starożytnego muru miejskiego, 

Muru Chrześcijańskiego (Muralla cristiana), miasta Walencji w Hiszpanii . Został 

zbudowany w stylu gotyku walenckiego pod koniec XIV wieku (między 1392 a 1398). 

Jest to ważny punkt orientacyjny i jeden z najlepiej zachowanych zabytków Walencji. 

Mury zbudowane są z bardzo 

solidnego kamienia, gdyż ich 

głównym przeznaczeniem była 

fortyfikacja. Są one jednak pokryte 

okładziną z wapienia, 

pochodzącego głównie z Alginet , 

miasta niedaleko Walencji, aby 

nadać budynkowi bardziej 

luksusowy, dystyngowany wygląd. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 fot. Julia Górecka 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Gothic
https://en.wikipedia.org/wiki/Alginet
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10. MERCADO DE COLÓN 

To rynek publiczny położony w 

centrum Walencji w 

Hiszpanii. Jest to jedno z 

głównych dzieł walenckiej 

secesji .  

Budynek został zaprojektowany 

przez walenckiego architekta 

Francisco Mora Berenguera w 

latach 1914-1916. Jest to 

wyraźny przykład walenckiej 

architektury secesyjnej z 

początku wieku. Został uznany 

za pomnik narodowy. Zachwyca 

niezwykłą fasadą i bogatym 

wystrojem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Barbara Pazurek 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Art_Nouveau
https://en.wikipedia.org/wiki/Valencian_Art_Nouveau
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11. PORT W WALENCJI - PORT OF 

VALENCIA 

 

Jest to piąty najbardziej 

ruchliwy port 

morski w Europie i najbardziej 

ruchliwy port na Morzu 

Śródziemnym . 

Historia portu w Walencji 

rozpoczęła się w 1483 roku, 

kiedy to król Ferdynand 

katolik nadał Antoniemu 

Joanowi przywilej 

budowy drewnianego mostu na 

plaży dzielnicy Grao, 

zwanego Pont de Fusta . 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

fot. Tatiana Jaworska 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Seaport
https://en.wikipedia.org/wiki/Seaport
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean
https://en.wikipedia.org/wiki/King
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_the_Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_the_Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridge
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https://pl.wikipedia.org/ 
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