
W baśniowej Andaluzji 
 

Spędzić dwa tygodnie w słonecznej Andaluzji w listopadzie to jak wygrać los na loterii. Tak mogę krótko 
podsumować pobyt na szkoleniu w placówce CLIC International House Sevilla, w ramach programu 
Erasmus. W Hiszpanii bywam często, ale ona ma tyle do zaoferowania, że chyba nigdy  
mi nie spowszednieje.  Sevilla, stolica położonej na samym południu Półwyspu Iberyjskiego Andaluzji,  
nie zawiedzie nawet największego malkontenta. Jak głosi hiszpańskie powiedzenie "Quien no ha visto 
Sevilla, no ha visto maravilla", czyli "Kto nie widział Sevilli, nie widział cudu". Przepych dziedzictwa kultury 
dosłownie odbiera mowę. Sevilijska starówka jest jedną z największych w Europie. W jej urokliwych  
i niewyobrażalnie wąskich uliczkach, szczególnie w dzielnicy Santa Cruz, można się zagubić w czasie  
i przestrzeni. Uliczki są tam często tak wąskie, że idąc, dotykamy rękoma kamienic po obu stronach,  
a mijając się z osobami z naprzeciwka, musimy obrócić się bokiem. 
 
Te "szersze" uliczki, po których jeżdżą samochody, mają chodniki tak wąskie, że mieści się na nich tylko 
jedna osoba, a pojazdy często trą oponami o krawężniki po obu stronach. Zabawne natomiast jest to,  
jak mały respekt mają Hiszpanie do przepisów. Masowo przechodzą na czerwonym świetle, znaki zakazu  
i nakazu oklejają rożnymi naklejkami, w efekcie czego samego znaku  zupełnie nie widać. Są za to 
"mistrzami" parkowania. Tak ciasno zaparkowanych, wręcz stykających się ze sobą samochodów,  
nie widziałam nigdzie indziej. Oczywiście ma to swoje przełożenie na stan, nazwijmy to, estetyczny 
pojazdów. Wgniecenia i zarysowania to standard. 
 
Wspomniałam już, że w Sevilli można się przenieść w czasie. Miasto, którego początki datuje się już  
na VIII w p.n.e., oferuje zwiedzającym zabytki najwyższego formatu. Tutejsza Katedra Najświętszej Marii 
Panny jest trzecią największą świątynią chrześcijańską świata. Przepiękny ołtarz i kaplice  
w nawach bocznych zdobią dzieła takich mistrzów jak Goya czy Murillo. Sylwetka słynnej dzwonnicy   
La Giralda  jest natomiast najbardziej emblematycznym budynkiem i symbolem miasta. Wieża ta była 
początkowo minaretem. Wchodzi się na nią bardzo wygodnymi platformami, które w przeszłości 
umożliwiały muezinowi codzienną wspinaczkę na osiołku. Z Giraldy roztacza się wspaniała panorama 
miasta, otulonego wstęgą rzeki Guadalquivir.  
 
Kolejnym zabytkiem, który po prostu trzeba zobaczyć, jest Real Alcázar. Dawna siedziba arabskich 
władców, po rekonkwiście półwyspu została przejęta przez królów chrześcijańskich. Ten kompleks 
pałacowo-ogrodowy jest obecnie wspaniałym przykładem stylu mudejar, który przenosi zwiedzających  
do krainy baśni z „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Pobyt w Sevilli nie może się obejść  
bez odwiedzenia Plaza de España, obiektu tak niezwykłego, że stał się scenografią w filmie „Gwiezdne 
Wojny”, gdzie wyobrażał planetę Naboo. Można jeszcze długo wymieniać miejsca, które warto zobaczyć  
w Sevilli: zabytkowe pałace, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Ceramiki, dziesiątki przepięknych kościołów 
z bogatymi kolekcjami obrazów i rzeźb, niezwykły Park Marii Luisy, platformy widokowe Las Setas...  
Do tego dodajmy jeszcze obowiązkowe wizyty w setkach barów i restauracji, na pokazach flamenco,  
które przecież narodziło się właśnie tutaj. Nie sposób się nudzić. 
 
Erasmus to jednak przede wszystkim profesjonalne szkolenia. Nie piszę o samym kursie,  
ponieważ myślę, że naszych czytelników bardziej zainteresują wrażenia turystyczne, ale nie zmienia  
to faktu, że  kurs był wspaniały. Świetnie przygotowani prowadzący, którzy nie tylko uczyli, ale również 
bawili do łez; merytoryczne zajęcia; nowo poznani ciekawi ludzie z Hiszpanii, Argentyny czy Paragwaju.  
A   jeśli dodam jeszcze, że uczył mnie Jesús, to nikt już chyba nie zakwestionuje zdobytej przeze  mnie 
wiedzy.  
Naprawdę warto korzystać z dobrodziejstw Erasmusa. Bagaż doświadczeń, przeżytych emocji 
i zdobytej wiedzy to wartości bezcenne. Zwracam się do Was, przyszli studenci: jedźcie na Erasmusa. 
Jedźcie do Hiszpanii. Jedźcie do Sevilli ;) 
 

Hispanofilka  


