
Barcelona, czyli miasto niespodzianek, do którego trzeba wrócić 

Barcelona powitała nas ciepłym, wilgotnym powietrzem. Tego dnia odbywał się finał meczu 

2014–15 Copa del Rey, wyznaczony przez nas pośrednik miał za zadanie dowiedzieć się, jaki 

był wynik meczu. Trzy gole zdobyła FC Barcelona, Athletic Bilbao - tylko jeden. Ku naszemu 

zdziwieniu kibice przeciwnych drużyn nie patrzyli na siebie z wrogością, nie było słychać 

obraźliwych wyzwisk, ani widać zamieszek. Teraz już byliśmy pewni, że opuściliśmy nasz kraj. 

Z drobnymi problemami dotarliśmy do apartamentów. Jedyne, o czym każdy z nas myślał to 

ciepły prysznic i wygodne łóżko po męczącej podróży.  

Kolejny dzień zaczęliśmy od drobnych zakupów na śniadanie. Po szybkim posiłku byliśmy 

gotowi na nadchodzące przygody. Pierwszego dnia postanowiliśmy zwiedzić Barcelonę  

z autobusu. Wiatr we włosach, piękne widoki i dużo cennych informacji. Pierwszy 

przystanek: muzeum sztuki współczesnej poświęcone Joanowi Miró, zlokalizowane na 

wzgórzu Montjuïc. Joan Miró to surrealistyczny, kataloński malarz, rzeźbiarz i ceramik. 

Używa żywych kolorów, łączy je z uproszczonymi formami, dzięki temu jego dzieła mogą 

kojarzyć nam się z rysunkami małego dziecka. Kolejny przystanek: Camp Nou, stadion klubu 

FC Barcelona, największy stadion w Europie. Jego ogrom zrobił wrażenie na niejednym z nas. 

Zanim jednak zaczęliśmy zwiedzać stadion musieliśmy zapoznać się z rozległą i ciekawą 

historią tego klubu.  Na stadionie jeden z podlewających trawę oblał nas orzeźwiającą wodą. 

To było to, czego każdy z nas potrzebował i o czym skrycie marzył, przecież było tak strasznie 

gorąco.  Ostatnim punktem tamtego dnia było wieczorny pokaz magicznych fontann  

u podnóża wzgórza Montjuic. Był to wspaniały spektakl, woda, światło, muzyka. Utwory 

zróżnicowane, najpierw znane każdemu piosenki z bajek Disney ’a, trochę rock’a, a na koniec 

pop.  Po tak wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu, czym prędzej udaliśmy się do 

apartamentów, a tam już tylko prosto do łózek. 

Drugi dzień nie szczędził nam wrażeń. Czekał na nas zaprojektowany przez znakomitego 

architekta Antonio Gaudí, Park Güell. Każdy nawet najdrobniejszy, znajdujący się tam 

element był dokładnie przemyślany i miał swoje praktyczne zastosowanie np. mury 

wysadzone na szczycie ceramiką miały zapobiegać włamaniom. Przewodniczka mówiła do 

nas w języku angielskim, na szczęście dzięki naszej szkole rozumieliśmy każde jej słowo, 

nawet pojęcia związane z architekturą.  Kolejnym punktem programu była wycieczka do 

rozległego ogrodu botanicznego, pełnego zadziwiających roślin. Można było odprężyć się, 

usiąść i oddychać powietrzem pełnym zapachu rozgrzanych liści. Kolejnym punktem dnia był 

zjazd kolejką ze wzgórza Montjuïc. Wspaniały, zapierający dech w piersiach widok- 

panorama Barcelony. Ostatnią niespodziewaną atrakcją była wycieczka rowerowa. Bez 

większych kontuzji odbyliśmy naszą małą podróż.  Z satysfakcją mogliśmy uznać dzień za 

zakończony. 

 

 



Nadszedł dzień trzeci. Tego dnia dokładniej przyglądaliśmy się twórczości Gaudiego.  

To właśnie Casa Milá (La Padrera) i Sagrada Familia, tamtego dnia były obiektem naszych 

westchnień. Sławna kość niezgody i ostatni świecki projekt artysty zaskoczył, a co więcej 

zachwycił nas swoim nieprzeciętnym dachem. Wciąż nieukończona bazylika Sagrada Familia 

zdobyła nasze serca swoim ogromem, dokładnością, z jaką został wykonany nawet 

najmniejszy szczegół i barwnymi witrażami. Wydawało się, że wpadające światło maluje 

ściany na przeróżne kolory. Mieliśmy wrażenie, ze czas ucieka nam pomiędzy palcami, 

kolejny dzień żegnał nas ostatnimi promieniami słońca. 

Dzień czwarty dedykowany był ludziom zamieszkującym Barcelonę. Naszą wycieczkę 

poznawczą zaczęliśmy od wizyty w jednej z tamtejszych szkół. Zawdzięczamy to naszej 

wyjątkowej nauczycielce języka hiszpańskiego pani profesor Ewie Gładysz. Dowiedzieliśmy 

się jak funkcjonuje ta placówka, byliśmy zaskoczeni jej wielkością, wyposażeniem np. sali 

chemicznej, systemem oceniania. Prawie wszystko stanowiło dla nas nowość i było obiektem 

zachwytu. Mogliśmy być uczestnikami uroczystości rozdania nagród za osiągniecia i postępy 

w nauce. Największą atrakcją było nie tylko poznanie szkoły od, „zewnątrz”, ale co więcej 

poznanie jej od „środka” to znaczy rozmowa z uczniami oczywiście w języku hiszpańskim. Ku 

naszemu zaskoczeniu szkoła sprezentowała nam przykładową książkę do nauki języka 

hiszpańskiego, której używają podczas lekcji. Nie możemy się doczekać aż stawimy czoła 

temu nie lada wyzwaniu. Po szybkim obiedzie udaliśmy się na wypoczynek na plaży. Słonce, 

morze, czego więcej do szczęścia potrzeba? Po nabraniu kolorków czekało nas starcie ze 

sławną ulicą - La Rambla. Pełna jest ona ulicznych przedstawień, straganów i kawiarenek na 

wolnym powietrzu. Ten deptak kipi życiem przez całą dobę. Po zakupie pamiątek, mogliśmy 

usiąść w jednej z kawiarenek i stać się obserwatorami, widzami przedstawienia, zwykłego 

dnia w Barcelonie. Dzień zakończyliśmy pokazem flamenco. Taniec ten jest pełen ruchów 

ramion, dłoni i palców, a także nogi używane są, jako instrument perkusyjny. Oczywiście po 

spektaklu każdy z nas próbował odwzorować to, co zobaczył, niestety dużo brakuje nam 

jeszcze do profesjonalizmu.  

Niepostrzeżenie nadszedł dzień piąty, ostatni. Po posprzątaniu pokoi wybraliśmy się na grę 

terenową. Bez problemu rozwiązaliśmy wszystkie zadania. Naszą ostatnią atrakcją był wielki 

bazar miejski - La Boqueria pełen wielosmakowych, różnobarwnych soków, zadziwiających, 

kolorowych słodyczy, regionalnych owoców morza i różnorodnych mięs. Ogrom i przepych, 

który wypełniał to miejsce czynił je niezapomnianym i niepowtarzalnym. Po drobnych 

zakupach i popróbowaniu egzotycznych smaków musieliśmy wracać po nasze walizki,  

a stamtąd już prosto na lotnisko. Ze złamanym sercem pożegnaliśmy słoneczną Barcelonę, 

która zapewniła nam moc wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Skradła nam serca, kiedyś 

będziemy musieli po nie wrócić, nieprawdaż?  
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