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THE MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA 

 

Na miejsce odbywania moich praktyk wybrałem 

Instytucję „The Misión Biológica De Galicia” 

będącej pod jurysdykcją Spanish National 

Research Council. Sama instytucja zajmuje się 

badaniami z obszaru life science, ekologii, 

leśnictwa oraz rolnictwa. Sam Instytut mieści się 

na przedmieściach Pontevedry.   



Widok z tarasu Instytutu na mgłę 

pokrywającą wzgórza okalające Pontevedrę. 

Autor podczas analiz chemicznych w laboratorium 



GALICJA 

Galicja jako autonomiczny region znajdujący się w 

obrębie Hiszpanii ma swoją własną kulturę, język 

oraz zwyczaje. Jest to wspaniały region z 

niesamowitymi ludźmi, zdecydowanie polecam 

wycieczkę do miejsc takich jak; A Coruna, Vigo 

czy Santiago de Compostela! Dodatkowo przyroda 

w tym miejscu jest przepiękna z wieloma 

interesującymi gatunkami.  

Warto dodać że pogoda często może być tu dość 

deszczowa dlatego koniecznie należy wziąć 

kurtkę oraz z racji bliskości oceanu koniecznie 

strój kąpielowy!  



Widok na Zatokę Ria de Arousa  

Widok na plażę Mogor 



PONTEVEDRA 

Pontevedra jest jednym z piękniejszych 

Galicyjskich miast, choć jest to stosunkowo 

niewielkie miasto (około 80 tysięcy mieszkańców) 

swoją architekturą oraz zabytkami nadal potrafi 

zachwycić! Zdecydowanie polecam spacer 

uliczkami tego miasta w celu lepszego poznania 

tego miejsca.  



Iglesia de Santa María la Mayor 

 

 

Jedna z ulic w Pontevedrze  



SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Santiago De Compostela prawdopodobnie jest 

jednym z najbardziej popularnych miast w Galicji 

z powodu Kadery która jest celem pielgrzymek 

ludzi z całej Europy. Zdecydowanie poza samą 

Katedrą polecić mogę również okolice starego 

miasta.  



Autor przed katedrą w 

Santiago 

Widok na stare miasto oraz 

katedrę z parku „Parque da 

Alameda” 

 

 



A CORUNA 

A Coruna, moim zdaniem najpiękniejsze miasto 

Galicji! Zdecydowanie polecam obejrzeć „Wieżę 

Herkulesa” czyli najstarszą wciąż czynną latarnię 

morską oraz spacer po wybrzeżu. Dodatkowo 

znajdują się tu muzea oraz wiele przepięknych 

zabytków. Warto przeznaczyć na to miasto więcej 

niż jeden dzień!  



Widok na Ocean z wybrzeża A Coruny 

Wieża Herkulesa 



PRZYRODA I OKOLICE MIAST 

Przyroda oraz okolice miast również stanowią 

doskonałe miejsce na wycieczkę. Szczególnie 

polecić mogę spacer po lasach czy ścieżkach 

turystycznych.  



Przykładowy las Galicyjski 

Widok na ocean z punktu 

widokowego niedaleko plaży 

Mogor 



WSKAZÓWKI 

 Kiedy ja wyjeżdżałem na swoją praktykę a był to termin 31.05.2021-31.07.2021, na świecie 
panowała epidemia Covid-19. Myślę że jeśli wybieracie się tam w podobnych okolicznościach 
kilka informacji może się wam przydać. Reżim sanitarny jest tu w praktyce bardzo restrykcyjnie 
przestrzegany i trzeba bezwzględnie  stosować się do przepisów. Nawet po zniesieniu obowiązku 
zakrywania ust i nosa większość ludzi nosiła maseczki i zachowywała dystans! Osobiście robiłem 
dokładnie to samo i również to zalecam.  

 Hiszpańskie plaże są z reguły bezpieczne niemniej należy szczególnie uważać na dwa gatunki 
dość niebezpiecznych zwierząt. Pierwszym gatunkiem jest Żeglarz Portugalski, jest on dość 
niebezpieczny niemniej można stosunkowo łatwo zauważyć go z brzegu, oczywiście wtedy do 
takiej wody nie wchodzimy. Drugim gatunkiem dużo trudniejszym do zauważenia jest Ostrosz, 
jest to ryba która posiada kolce z jadem. Ryba ta często zagrzebuje się w piasku blisko brzegu i 
bardzo łatwo można na nią nadepnąć. Pocieszeniem może być fakt że jest to dość rzadkie, 
niemniej warto przed pójściem na plaże przeczytać jak opatrzyć miejsce po wkłuciu i jak się 
zachować.  

 O ile posiadamy smartphone warto zainstalować na nim kilka przydatnych aplikacji: np. Waze 
(jeśli wypożyczamy samochód), Moovit (koniecznie!) oraz jeśli nasz telefon nie posiada takiej 
funkcji skaner QR (ponieważ niektóre restauracje oferują menu w języku angielskim tylko w tej 
formie).   

 Dodatkowo warto dopytać w banku o możliwość założenia osobnego konta do płatności w Euro, 
bardzo ułatwia sprawę i pozwala oszczędzić czas i pieniądze!  

 Jedzenie w Galicji mimo że może brzmieć dość egzotycznie jest bardzo dobre i praktycznie zawsze 
świeże. O ile nie jesteśmy uczuleni na dany składnik lub owoce morza polecam spróbować każdej 
potrawy jaką nam zaserwują i nie zamykać się na nowe smaki!  

 Często można zauważyć że ludzie przechodzą na czerwonym kiedy nie jedzie żadne auto. Nie 
próbujcie tego robić! Policja jest na to bardzo wyczulona i często próbują się zaczaić na pieszych 
którzy próbują przekroczyć jezdnie na czerwonym. Mimo powszechności tego zjawiska jest to 
nielegalne. Możecie oczywiście próbować się tłumaczyć ale osobiście radzę spokojnie poczekać i 
stosować się do przepisów.  

 Jeśli bierzecie ubezpieczenie lepiej kupić na kilka dni dłużej niż trwa wasza mobilność, tak na 
wszelki wypadek (np. odwołanego lotu czy konieczności zostania dłużej). 

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!  


