
 

 

 

 

 

 
Hiszpania – społeczeństwo 

i kultura  



 Oficjalna nazwa: Królestwo Hiszpanii 
Powierzchnia: 504 750 km² 
Stolica: Madryt 
Ustrój: monarchia parlamentarna 
Waluta: euro 
Języki: kastylijski hiszpański  

 (urzędowy), kataloński,  

 galicyjski, baskijski. 
Religie: chrześcijaństwo  



 Hiszpania jest położona na 
Półwyspie Iberyjskim. Od 
zachodu graniczy z Portugalią, 
a od wschodu, poprzez pasma 
Pirenejów, z Francją. Na 
południu graniczy z niewielkim 
terytorium brytyjskim, 
Gibraltarem.  



• Hiszpania liczy 41 mln. mieszkańców, 
ale dodatkowo każdego roku 
przyjmuje ponad 58 milionów 
turystów, co jest z pewnością liczbą 
niebagatelną. Największym miastem i 
zarazem stolicą jest Madryt. Państwo 
dzieli się na 17 niezależnych od siebie 
regionów, a te z kolei na 50 prowincji. 
Hiszpania jest oddzielona od Europy 
Pirenejami, na południu nieomal sięga 
Afryki. Jej cechą charakterystyczną 
jest niezwykle długie i atrakcyjne 
wybrzeże.  



• W skład państwa wchodzą też dwa archipelagi: Baleary i Wyspy 
Kanaryjskie. Ze względu na rozpiętość geograficzną oraz różnorodne 
ukształtowanie Hiszpanię charakteryzuje też bardzo różnorodny klimat, od 
pokrytych śniegiem pirenejskich szczytów, poprzez zielone łąki położone w 
Galicji i gaje pomarańczowe w Walencji i do pustynnej Almerii. 



Madryt 

• Madryt, stolica Hiszpanii od XVI wieku. Położona w środkowej części 
Hiszpanii, nad rzeką Manzanares. Obszar administracyjny 607 km², liczba 
ludności 3,25 mln. Stolica Hiszpanii dzieli się na dwie dzielnice tj: Stary 
Madryt; Madryt Burboński. Jako duże miasto i stolica jest centrum 
gospodarczym, administracyjnym i kulturalnym kraju. Jest to również 
ośrodek biznesu i handlu zagranicznego. 



Madryt 

• Wiele nowoczesnych budowli wzniesiono po II 
wojnie światowej (Palacio Nuevos Ministerios, 
stadion Santiago Bernabéu, dworzec 
Chamartín. 



Madryt 

 Madryt znany jest z bogatych muzeów zwłaszcza Prado – 
jednego z najważniejszych w świecie. Zbiory Muzeum Prado 
obejmują dzieła z kolekcji królewskiej, zbierane od XVI do XX 
wieku. 



Granada 

 Granada leży w południowej części kraju, w regionie Andaluzja 
wzdłuż brzegów rzeki Genil. Ośrodek handlowy, przemysłowy i 
kulturalny. Jedna z najważniejszych miejscowości 
turystycznych w Hiszpanii, słynna z pięknego położenia, 
licznych zabytków i niezapomnianych krajobrazów. 



Granada 

 Najsłynniejszy zabytek miasta to Alhambra, 
czyli czerwony zamek. Ten kompleks 
pałacowy pochodzący z XIII w. stanowi 
najwspanialszy zabytek kultury arabskiej w 
Europie. Alhambra pełniła jednocześnie 
funkcję fortecy, pałacu i miasta. Budynki 
wyróżniają niezwykle bogate zdobienia, 
liczne malowidła ścienne, kolumny, ściany 
wykładane kolorowymi płytkami i 
kamieniami, a także wzorami ceramicznymi 
i odlewami gipsowymi. Najstarszą częścią 
Alhambry jest zamek Alcazaba wraz z 
murami obronnymi i basztami.  



     Santiago de Compostela 

 Miasto położone w pn-zach. części kraju, w 
regionie Galicia, w Górach Kantabryjskich. 
Miasto leży na rozległym wzgórzu, na którego 
zboczach od pd. rozbudowały się nowe 
dzielnice zamknięte linią kolei. Panoramę 
zespołu zabytkowego, o kolorycie zmiennym i 
zależnym od warunków atmosferycznych, 
najlepiej podziwiać z parku Herradura 



Santiago de Compostela 

 Od czasów średniowiecznych 

Santiago de Compostela jest 
jednym z najpopularniejszych 
w Europie miejsc 
pielgrzymkowych. Santiago 
związane jest z kultem św. 
Jakuba Apostoła starszego. 
Pielgrzymka często jest 
traktowana jako pokuta. Wierni 
szli drogą św. Jakuba, na której 
obecnie znajdują się 
schroniska.  



Santiago de Compostela 

 Szlaki prowadzące do Santiago de Compostella oznaczone są 

muszlą. Jest to symbol pielgrzymów. Droga powinna liczyć minimum 
150 km. 



Sevilla 

 Sevilla  – stolica i główne miasto Andaluzji, ośrodek 

administracyjny prowincji Sevilla, 704 tys. mieszkańców. 
Czwarte pod względem wielkości miasto Hiszpanii, nad 
Gwadalkiwirem, połączone żeglownymi kanałami z 
Atlantykiem. Uchodzi za stolicę andaluzyjskiego folkloru 
„flamenco”. 



 Ze wszystkich sewilskich zabytków na szczególną uwagę 
zasługuje gotycka La Catedral de Santa María de la Sede de 
Sevilla, uznawana za najpiękniejszy obiekt sakralny i jeden z 
największych na świecie, zaraz po watykańskiej Bazylice Św. 
Piotra i Katedrze Św. Pawła w Londynie. Podstawowym 
założeniem było wybudowanie meczetu, który swoją 
wielkością zadziwi wiernych i wzbudzi w nich szacunek. 
Budowę rozpoczęto w XIV wieku. Dzwonnica zwana La 
Giralda była minaretem, jej wnętrze uwidacznia islamskie 
wpływy. Nie ma w niej schodów, ale pochylnie służące za 
podjazdy, po których dawniej muezin wjeżdżał konno. 
Obecny szczyt dobudowano, tworząc tam dzwonnicę.  



Sevilla 

 W katedrze znajduje się między innymi grobowiec Krzysztofa 
Kolumba podtrzymywany na ramionach przez 4 heroldów, 
symbolizujących 4 królestwa, które legły u podstaw Hiszpanii. 
Z wieży roztacza się wspaniały widok na Sewillę. 

 



Walencja 

• Walencja jest miastem hiszpańskim, leżącym nad rzeką 
Turia, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jest stolicą 
prowincji i wspólnoty autonomicznej o tej samej nazwie. 
Jest trzecim co do liczby mieszkańców miastem Hiszpanii, 
słynie ze sportu, dlatego w 2011 roku Walencja otrzymała 
tytuł Europejskiej Stolicy Sportu. Atrakcjami turystycznymi 
Walencji są liczne kościoły i katedry. Najstarsza katedra 
pochodzi z okresu XIII wieku i łączy w sobie trzy style 
architektoniczne: romański, gotycki i barokowy. Według 
starych podań to właśnie tutaj znajduje się Święty Graal. 
Interesującym obiektem jest również modernistyczna hala 
targowa z początków XX wieku. W mieście jest też wiele 
obszarów zielonych, miedzy innymi zabytkowy Jardin 
Botanico (Ogród Botaniczny) z XVI wieku. 



Walencia 

 
Hala Targowa 

Ogród 
Botaniczny 



Barcelona 

 Barcelona to stolica hiszpańskiej prowincji Katalonii. Uważana jest za jedno 

z najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych miast świata. Można tu spotkać 
niemalże wszystkie narodowości, kolory skóry, wyznania a wszystko to 
skupia się wokół jednego, centralnego miejsca - La Rambla. Tu koncentruje 
się życie kulturalne i towarzyskie miasta. 



Barcelona 

• Barcelona ma nietypową odśrodkową budowę pierścieniową. 
W samym centrum miasta znajduje się zabytkowa i piękna 
dzielnica Barri Gòtic. Jest to całkowicie zachowany ślad 
średniowiecznej przeszłości w postaci plątaniny uliczek, z 
wyniosłą katedrą w centralnym punkcie.  



Barcelona 

 Jednym z najciekawszych miejsc w mieście 

jest osiedle Eixample, które powstało jeszcze 
w XIX wieku na planie kwadratu. Pierwotnym 
założeniem architekta było budowanie 
domów tylko na dwóch bokach każdego z 
mniejszych kwadratów, na jakie podzielony 
był cały teren. Dwa pozostałe miały stanowić 
tereny zielone, ale wbrew założeniom 
zabudowano poszczególne kwartały do 
końca. Dla urozmaicenia jednak pościnane 
zostały narożniki wszystkich domów na 
skrzyżowaniach dzięki czemu place nabrały 
kształtów ośmiokątów. 



Barcelona 

 Miejscem, dla którego przyjeżdża się do 
Barcelony, jest jednak la Sagrada Familia. 
Projektantem i głównym wykonawcą był 
niezwykle wierzący Antonio Gaudi. Jego 
celem było postawienie świątyni tak 
unikalnej, że stanowiłaby przykład cudu 
architektonicznego, cechą 
charakterystyczną jest niezwykłe 
bogactwo detali dekoracyjnych, z których 
każdy jest odmienny i ręcznie rzeźbiony. 
Świątynia nie została ukończona z powodu 
śmierci projektanta, który zresztą wydał 
na nią cały swój majątek i zginął jako 
żebrak pod kołami tramwaju. 

 



Barcelona 

 Miasto-ogród Park Güell budowany był z przerwami 14 lat od początku 
ubiegłego stulecia. Dziś dzieło dwóch twórców to ogród jakby z innego, 
bajkowego świata, na którego terenie można znaleźć kolorowe figurki 
smoków, bajecznych zwierząt i postaci z mitów. W centralnym 
pawilonie parku, w Sali Stu Kolumn, sufit podpierają 84 słupy zdobione 
mozaiką ze szkła i ceramiki. Dach, czyli Gran Plaça Circular (Wielki 
Okrągły Plac), to olbrzymi taras widokowy z najdłuższą ławką świata 
mierzącą 152 m, ozdobioną kolorową mozaiką. W 1984 r. kompleks 
został wpisany na listę UNESCO.  



Palma de Mallorca 
 

• Palma de Mallorca to największe miasto i zarazem stolica 
Majorki. Poza tym jest to najchętniej odwiedzane przez 
turystów miasto hiszpańskie, głównie z powodu niesamowitej 
katedry i pięknego nabrzeża portowego. Innym wabikiem, 
który przyciąga do tego miasta rzesze turystów jest niezliczona 
ilość barów, pubów i restauracyjek oraz piękne plaże. 



Palma de Mallorca 
• Katedra La Seu w Palma de 

Mallorca powstała na gruzach 
Wielkiego Meczetu w XIII wieku, 
a zbudowano ja na polecenie 
Karola I po zwycięskiej bitwie 
nad Maurami. Należy ona do 
najbardziej oddziałujących na 
obserwatora obiektów, a jej 
najmocniejszą stroną jest 
wielkość. Nie chodzi tylko o 
rozmiary samego budynku, ale o 
wszystkie elementy 
architektoniczne i zdobnicze. W 
katedrze odnosi się wrażenie, ze 
została zbudowana dla 
olbrzyma.  



Palma de Mallorca 

 Palma de Mallorca ma niesamowite nabrzeże portowe. Bez 
względu na to czy jest to sezon turystyczny wpływają tu 
gigantyczne promy pełne ludzi, samochodów i autokarów. 
Kilkaset metrów dalej zaczyna się już inny port, z 
prywatnymi jachtami i motorówkami. Miasto jest stolicą 
archipelagu i jednym z najważniejszych portów na Morzu 
Śródziemnym. Wizytówką stolicy jest bulwar Passeig 
Maritim, gdzie koncentruje się życie miasta. Natomiast El 
Born, popularna dawniej promenada, obecnie jest jedną z 
najruchliwszych ulic Palmy. Śródmieście to dziś efektowne 
połączenie wytwornych sklepów; krętych zaułków i 
odnowionych zabytkowych rezydencji, otoczonych tym, co 
pozostało po dawnych murach miejskich i wybudowanych 
na ich miejscu bulwarach. 



Wyspy Kanaryjskie 

 Wyspy Kanaryjskie to archipelag w granicach administracyjnych Hiszpanii, 
na który składa się w sumie 13 wysp. Wyspy mają pochodzenie 
wulkaniczne, dlatego ich tereny są górzyste i pofałdowane, a panujące 
warunki nie zawsze sprzyjają osiedlaniu się, stąd część wysp jest 
niezamieszkana. Większość z nich jednak przyciąga turystów swoim 
klimatem i egzotyczną roślinnością i często staje się marzeniem 
niecodziennych, ekskluzywnych wakacji. 



Teneryfa 
 
 Teneryfa jest największą wyspą 

archipelagu, o powierzchni 2034 km² i 
zamieszkujących ją blisko 900 tysięcy ludzi. 
Geograficznie Teneryfa leży w Afryce, ale w 
rzeczywistości jest własnością Hiszpanii. 
Największym miastem na wyspie jest Santa 
Cruz de Tenerife. Miasto jest ośrodkiem 
turystyki masowej, przyciągającym 
corocznie miliony turystów oraz ważnym 
portem transatlantyckim. Geograficznie 
Teneryfa jest bardzo ciekawą wyspą, 
ponieważ na jej terenie występują warunki 
charakterystyczne dla równych stref 
klimatycznych. Znajduje się tu też słynne 
miasto zabytkowe XV-wieczne La Laguna. 
 



Gran Canaria 

 
 Wyspa ma nieco mniejsza 

powierzchnię od Teneryfy, bowiem 
zajmuje około 1600 km², a 
zamieszkuje ją około 800 tysięcy 
ludzi. Ciekawostką jest kształt 
wyspy, niemal idealnie okrągły, w 
centrum którego znajduje się 
masyw górski z najwyższym 
szczytem Pico de Las Nieves. Cały 
teren wyspy jest górzysty i 
pofałdowany. Poza stolicą Las 
Palmas de Gran Canaria znajdują się 
tu jeszcze trzy inne większe miasta: 
Maspalomas, Puerto de Mogan, 
Melonares oraz 16 mniejszych 
miejscowości.  
 



Fuerteventura 
 

 Pod względem wielkości Fuerteventura jest druga w całym 
archipelagu, ale zamieszkuje ją jedynie 86 tysięcy mieszkańców, jej 
znaczenie jednak jest duże z uwagi na najdłuższą na wyspach linię 
brzegową oraz piękne plaże, w tym słynną Playa de Sotavento de 
Jandia, będąca miejscem rozgrywek pucharu świata w 
windsurfingu.  Negatywną stroną wyspy jest wyjątkowo suchy 
pustynny klimat i występujące burze piaskowe. Główne miasta 
wyspy, to Puerto del Rosario, Corralejo, Antigua, Tuineje, La Oliva.  
 



Pozostałe wyspy 

• Cztery pozostałe duże wyspy to Lanzarote, o 
powierzchni 845,9 km² i 15 tysiącach mieszkańców. 
Głównie miasto wyspy to Arrecife, w którym znajduje 
się port. Pomiędzy Arrecife a Puerto del Carmen 
znajduje się port lotniczy Lanzarote. Specjalnością 
mieszkańców wyspy jest uprawa winorośli i produkcja 
wina. Jest tu też sporo przyrodniczych atrakcji 
turystycznych oraz miasteczko Playa Blanca z plażami El 
Papagayo. Wyspa El Hierro jest najmniejsza, niewiele 
ponad 270 km², zamieszkana przez 10 tysięcy osób. 
Wyspa znana jest głównie z aktywności sejsmicznej 
podwodnego wulkanu, co wskazuje na tworzenie się 
nowej wyspy.  



Hiszpanie 
• Hiszpanie umieją się bawić. Do późnych godzin wieczornych ulicami spacerują 

amatorzy dobrych trunków, jedzenia i muzyki. Jako turysta nie trzeba się 
martwić, gdzie pójść na kolację, bo ilość restauracji, barów, kawiarenek jest 
ogromna. Zaprowadzą nas do nich piękne zapachy i dźwięki flamenco czy 
pasodoble. Mieszkańcy nadzwyczajnego kraju, jakim jest Hiszpania mają mało 
cech wspólnych, oprócz wrodzonej towarzyskości i wiecznej ochoty do 
uprzyjemniania sobie czasu i życia. Zazwyczaj poświęcają tyle samo energii na 
zabawę, ile na pracę. Słynne słowo maniana oznaczające odkładanie 
wszystkiego do jutra wcale nie jest prawdą, ale Hiszpanie tu nie bardzo liczą się 
z czasem i raczej podporządkują obowiązki kontaktom towarzyskim, niż 
odwrotnie. Dla Hiszpanów najważniejsza jest rodzina. Są też głęboko związani 
ze swoim pueblo - miasteczkiem lub wioską rodzinną. Językiem urzędowym jest 
kastylijski, zwany potocznie hiszpańskim, ale około 20% mówi językiem 
katalońskim, 6% galicyjskim, a 1,5% baskijskim. Religia panującą w Hiszpanii 
jest katolicyzm (95%). 



Karnawał 

• Nie wystarczy jednak słońce, plaża i zabytki, żeby poczuć 
hiszpańską duszę i temperament. Najlepiej wybrać się w 
wybrany przez siebie region w czasie, gdy obchodzone jest 
jedno z wielkich świąt. Najczęściej na Półwysep Iberyjski 
jeździmy od maja do sierpnia, a dlaczego nie na przełomie 
lutego i marca, gdy trwa karnawał poprzedzający Wielki 
Post. Najciekawsze procesje w Santa Cruz de Tenerife, 
Kadyksie i Sitges. 19 marca obchodzone jest Święto Ognia i 
wtedy na ulicach Walencji pali się setki ogromnych 
kukiełek. W kwietniu wyjątkowo obchodzi się Święto 
Wiosny w Sewilli. Odbywa się wtedy sławna Feria z 
paradami w kolorowych strojach, z dużą ilością muzyki 
sevillana i walkami byków.  



Karnawał 

• 15 maja powinniśmy być obowiązkowo w Madrycie, bo tam 
wtedy odbywa się Święto Izydora Oracza, patrona miasta 
czyli procesje, koncerty, jarmarki i walki byków. Jednak 
najsłynniejsze obrazki związane z bykami to przepędzanie 
tych zwierząt wąskimi uliczkami w Pampelunie. Byki muszą 
przebiec z zagrody na arenę, gdzie wieczorem odbywają się 
walki. Śmiałkowie wchodzący w drogę rozpędzonym 
bestiom ubrani są często w odświętny strój baskijski. Tak jak 
w Polsce 15 sierpnia obchodzi się jako narodowe święto 
Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny. Ciekawe 
uroczystości np.: w La Alberca (Salamanka). We wrześniu 
warto uczestniczyć w świętach wina w Logrono lub w Jerez 
de la Frontera. A w październiku obowiązkowy Festiwal 
Pilar z procesjami, walkami byków i folklorem Saragossy. 



Święta 

• Można też wybrać się do katolickiej Hiszpanii, żeby przeżywać tam 
Wielki Tydzień. Procesje zakapturzonych pokutników przechodzą 
przez wszystkie większe miasta, począwszy od Niedzieli Palmowej aż 
do Niedzieli Wielkanocnej, z najsławniejszą procesją w Sewilli. W 
czerwcu Corpus Cristi czyli Boże Ciało - uroczystości w całym kraju, 
największe procesje w Granadzie, Toledo, Sitges i na Wyspach 
Kanaryjskich. Bo w Hiszpanii znajdziemy wielkie emocje podczas 
zabawy i podczas modlitwy. Mocne wrażenia gwarantowane. W 
ciągu całego roku prawie każdego dnia odbywa się gdzieś w 
Hiszpanii jakaś fiesta. Każde miasto, miasteczko lub wioska czci 
swojego patrona, Matkę Boską albo zmianę pory roku procesjami, 
korridami, odtwarzaniem dawnych bitew, pradawnymi obrządkami 
lub pielgrzymką do odległego sanktuarium, często połączoną z 
odpustem. Jakakolwiek by była jej przyczyna, fiesta jest znakomitą 
okazja do oderwania się od codziennego życia, ponieważ w tym 
czasie zamyka się sklepy i biura, a ludność poświęca się zabawie. 



Kuchnia hiszpańska 

 Wiele dań występujących niemal w całej Hiszpanii 
rozpoznawalnych jest jako typowe potrawy hiszpańskie 
na świecie. Do nich zaliczyć należy ryżową paellę, 
chłodnik gazpacho, ziemniaczaną tortillę (tortilla de 
patatas) i krem kataloński. Jednak każdy z regionów 
może poszczycić się własnymi, spotykanymi tylko na 
danym obszarze specjałami. Spowodowane jest to 
faktem, że prawie każdy region był niegdyś niezależnym 
państewkiem z własnymi tradycjami. Mimo 
późniejszego zjednoczenia pod jedną flagą, mieszkańcy 
poszczególnych części kraju zachowali swoje zwyczaje i 
tradycje kulinarne. 



Przystawki - tapas 

 W Hiszpanii zazwyczaj jako przystawkę przed głównym posiłkiem 
podaje się tzw. tapas. Zwyczajowo serwuje się ją na niewielkich 
talerzykach, od których wzięła się ich nazwa. Najpopularniejsze 
tapas to: kawałki hiszpańskich szynek jamon serrano i jamon 
iberico, ostre kiełbaski chorizo lub oliwki. Tapas podaje się także w 
tawernach jako zakąski do wina. 



 Na stole hiszpańskim nie może 
zabraknąć dzbana Sangrii z lodem 
i kawałkami świeżych owoców. W 
ten sposób podane wino 
wprawdzie bardziej przypomina 
kompot, za to świetnie gasi 
pragnienie i nie wpływa 
negatywnie na trzeźwość umysłu. 
Popularne jest również tinto de 
verano – czerwone wino z 
dodatkiem lodu, wody sodowej i 
wermutu. 
  



Corrida 

 Corrida de Toros czyli walka z bykiem potocznie zwana 
corridą posiada swoje wielowiekowe tradycje. Zwyczaj 
ten przywędrował prawdopodobnie z Półwyspu 
Iberyjskiego sprowadzony przez Arabów. Inne wersje 
wskazują na Rzymian lub Kartagińczyków. Natomiast po 
raz pierwszy corrida odbyła się około roku 1300. 
Obecnie jest to jeden z symboli  Hiszpanii.  



 Corrida odbywa się przy okazji święta lub 
ważnych uroczystości. Sezon zaczyna się w 
połowie marca. Walki byków odbywają się w 
wielu miastach Hiszpanii ale nie tylko w tym kraju 
walki byka z człowiekiem są praktykowane. 
Również w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w 
Portugalii a także we Francji południowej. Jednak 
reguły walk w tych krajach w mniejszym lub 
większym stopniu odbiegają od tych 
obowiązujących w Hiszpanii. 



Byki 

 Przede wszystkim zostają spiłowane im rogi, dalej 
często smaruje się ślepia wazeliną po to, by zmniejszyć 
pole widzenia byka. Czasami – jeżeli byk znany jest ze 
swej agresji – podawane są mu leki uspokajające. W 
boksie, tuż przed samym wypuszczeniem go na arenę 
byk przetrzymywany jest przez wiele godzin bez 
możliwości ruchu. Chwilę przed walką byka bije się i 
dodatkowo drażni. Sama walka trwa około 2 do 2,5 
godziny. Składa się z kilku, również owianych tradycją 
etapów. Pierwszy etap to drażnienie byka za pomocą 
różowych lub krwistoczerwonych płacht (zwanych capa) 
przez toreadorów. 



 Pikadorzy 
 Etap drugi to pojawienie się pikadorów. Mają oni za zadanie wbicie lancy 

w silnie unerwiony garb na karku. Po nich pojawiają się piesi czyli 
banderilleros ze swoimi ostrymi banderilla, które dodatkowo ozdobione są 
kolorowymi wstążkami. Mają one na celu spotęgować stan pobudzenia 
byka. Wszystkie wymienione do tej pory czynności maja za zadanie osłabić 
mięśnie karku byka, a także spowodować, że będzie trzymał głowę nisko 
przy ziemi, a także wolniej nią  poruszał.  

 Matador 
 Ostatnim etapem walki  jest pojawienie się na arenie zabijacza (czyli 

matadora). Dzięki małej, podręcznej mulecie udaje mu się uniknąć rogów 
byka. W momencie gdy jest już przekonany, że byk został dostatecznie 
osłabiony stara się wbić mu krótki sztylet lub szpadę między kręgi szyjne. 
Taki cios przerywa rdzeń kręgowy. Tylko wytrawnym matadorom sztuka ta 
udaje się za pierwszym razem. 
 



La Tomatina 

 La Tomatina to typowa hiszpańska bitwa na pomidory. Początek tej 
tradycji sięga wczesnego roku 1945, kiedy to miała miejsce pierwsza 
tego typu stoczona walka. Odbyła się ona w mieście Buñol, 
miejscowości znajdującej się w prowincji Walencja. Zwyczaj ten 
przetrwał do dnia dzisiejszego i obchodzony jest raz w roku w 
ostatnią środę sierpnia. Jest to zarazem punkt kulminacyjny 
trwającej cały tydzień fiesty.  



La Tomatina 

 Miasto przygotowując się do Tomatiny zabezpiecza 
plandeką dzień wcześniej budynki w obrzeżach ulic, na 
których rozegra się walka. W tym czasie podjeżdżają 
ciężarówki wypełnione tonami pomidorów. 
Następnego dnia by walka mogła się rozpocząć, jeden 
ze śmiałków musi wspiąć się na słup wysmarowany 
mydłem i pochwycić z jego szczytu hiszpańską szynkę. 
W międzyczasie strażacy oblewają wodą rozbawiony 
tłum. Sygnałem do rozpoczęcia i również zakończenia 
walk jest armatni wystrzał. Zasada ulicznej bitwy jest 
prosta – każdy każdego! Zaleca się założenie stroju, 
który potem nie będzie już nam przydatny oraz 
dobrego obuwia i przezornie gogli na oczy. 



La Tomatina 

 W roku 1957 Tomatina została oficjalnie uznana przez 
radę miasta za część corocznych obchodów miasta. 
Warto jeszcze wspomnieć, że od roku 1980 uczestnicy 
ulicznej walki nie muszą już martwić się we własnym 
zakresie o zasoby pomidorów. Od tego właśnie roku to 
urząd miasta organizuje ich regularne dostawy. To też 
jest powodem, że każdego roku udział w tego typu 
zabawie bierze coraz większa liczba turystów. 



Flamenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamenco – zjawisko kulturowe, związane z 
folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmujące 
muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego 
tradycja pochodzi z Andaluzji, i tam do dziś 
można oglądać jego wykonanie. W 2010 roku 
flamenco zostało wpisany na listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 

We flamenco ruchy ciała i gesty wyrażają pewne 
stany emocjonalne tancerza lub podkreślają 
znaczenie słów i charakteru melodii, która im 
towarzyszy. 
Jest to taniec wykonywany solo, w duecie, 
grupowo lub składa się z kolejnych "solówek", 
wykonywanych przez poszczególnych tancerzy. 



Flamenco 

 Strój tancerzy to obcisłe spodnie, obcisła 

kamizelka, mała apaszka pod szyją, buty 
wzorowane na butach do jazdy konnej z wysokimi 
obcasami i charakterystyczny płaskodenny 
kapelusz. Kamizelka i kapelusz bywają 
wykorzystywane jako element choreografii. 

 
Strój tancerek to przede wszystkim 
szeroka, kolorowa falbaniasta 
spódnica lub suknia (wykorzystywana 
w tańcu), falbaniasty gorset i kolorowa 
chusta, uzupełnieniem czasem bywa 
wachlarz, grzebień lub kwiat. 



Flamenco 

 Muzyka wykonywana jest przede wszystkim na gitarze 
(choć zdarzają się przypadki użycia fletu, skrzypiec, 
wiolonczeli). Rytm wybiją zarówno tańczący jak i 
śpiewacy przez: uderzenia dłońmi (klaskanie), 
pstrykanie palcami, uderzenia otwartymi dłońmi o 
pudła, na których siedzą śpiewacy i za pomocą 
kastanietów. 
 



Informacje praktyczne 

 Banki: W Hiszpanii od 01.01..2002 
jednostką monetarną jest EURO. 
Banki otwarte są z reguły od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-14.00 (po południu 
nieczynne!). W większości banków 
są bankomaty EC. 

  Sklepy: Czynne są zwykle pn.-sob. 
W godz. 9.00-13.00 i 16.00-20.00. 
W sezonie część sklepów czynna 
jest do 22.00, a także w niedzielę z 
przerwą na sjestę pomiędzy 13.00 
a 16.30! 



Informacje praktyczne 

 Napiwki: Obsłudze pozostawia się zwykle napiwek w 
wysokości 5-10% ceny końcowej.  

 
 Apteki: Noszą tutaj nazwę „farmacia” i można je łatwo 

rozpoznać po czerwonym lub zielonym krzyżu maltańskim. 
Po zamknięciu, na drzwiach apteki można znaleźć 
wywieszkę z informacją o najbliższej dyżurującej aptece.  

  



Dziękuję za uwagę 
 

DD 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


