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Kultura

Tłumaczenie z języka
angielskiego-

Kultura Hiszpanii opiera
się na różnorodnych

wpływach historycznych,
przede wszystkim na
kulturze starożytnego

Rzymu

Hiszpania jest od
wieków znaczącą

częścią świata grecko-
rzymskiego, sama
nazwa Hiszpanii

pochodzi od nazwy,
którą nadali Rzymianie

kraj, Hispania

Hiszpańska kultura
cechuje sie wyrazistością i
wyjątkowym charakterem.

Hiszpanie to naród
wyjątkowo otwarty, głośny i

rozrywkowy, a ich
kalendarz wypełniony jest

rozmaitymi świętami
ludowymi, zwanymi

fiestami.



Flamenco

Korrida
Piłka nożna

WinoBarcelona

Z czego jest znana



Zwyczaje 

W Hiszpanii panuje zasada, że jeśli spotkasz znajomego na
ulicy, należy zatrzymać się na kilkuminutową pogawędkę. Jeśli

tego nie zrobimy zostaniemy uznani, za niegrzecznych i
naburmuszonych. Hiszpanie w rozmowach nieformalnych,

powitania lubią skracać do zwykłego „buenas”



Najpowszechniej praktykowaną tu religią jest religia katolicka, która
znajduje swój wyraz w niezwykle ważnych kulturowo, popularnych

świętach religijnych, takich jak Wielki Tydzień a inne praktykowane na
terenie Hiszpanii religie to: religia muzułmańska, protestancka,

hebrajska lub hinduska.

Religia



Święta

Semana Santa w Sewilli - obchody Wielkiego Tygodnia, z widowiskowymi procesjami

Majowe świeto El Rocio pielgrzymka do El Rocio, w prowincji Huelva

fiesta Las Fallas de San José w Walencji, świętowana w marcu. Miasto zamienia sie w

miejsce niezwykłego przyjęcia uświetnionego pokazami ognia 

W całej Hiszpanii fiesty odbywają sie w dzień św. Jakuba (Santiago), patrona Hiszpanii - 25

lipca, przy czym obchody te maja najhuczniejszy charakter w Santiago de Compostela



16 lipca, wtedy właśnie przypada święto żeglarzy i rybaków: Virgen del Carmen - Hiszpania

wszakże do tej pory zajmuje czołowe miejsce na świecie w połowie ryb.

Wiele innych świat w Hiszpanii ma "konsumpcyjny" charakter, poświęcone sa tortilli lub winu.

święto pomidorów La Tomatina, które odbywa sie w Bunol, w prowincji Walencja. Ulice miasta sa

arena najwikęszej na świecie bitwy na pomidory.

Widowiskowy folklor stal sie w ostatnich latach jednym z walorów przyciągającym do tego kraju

turystów.



Slłynne flamenco, sherry i corridy 

Taniec flamenco to niekwestionowany symbol Hiszpanii. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji i to
właśnie tam nieustannie można oglądać najsłynniejsze pokazy. Muzyka wykonywana jest na

gitarze, a rytm wystukiwany jest zarówno przez tancerza jak i muzyka. Dodając do tego
niesamowity układ kroków tancerzy oraz ich strój, widz otrzymuje naprawdę wyjątkowe

widowisko. Hiszpania to raj dla miłosników wina sherry, które stało sie popularne podczas wielu
świat. Przykładowo w kwietniu odbywa sie Feria de Abril, czyli jedno z największych świat w

Andaluzji, szczególnie hucznie obchodzone w Sewilli. To tydzień tańców, śpiewów i próbowania
sherry. Nieodłączna częścia wielu świat są walki byków, zwane corrida. Najbardziej znana na

świecie hiszpańska fiesta zwana San Fermin odbywa sie na początku lipca. Ulicami Pampeluny
słynna gonitwa byków, przed którymi ucieka tłum odważnych, ubranych w czerwone chusty.



Hiszpanska siesta i fiesta 

Przyjeżdżając do Hiszpanii łatwo zauważyć, ze z reguły w okolicy od 14.00 do 17.00 wiele miejsc
jest zamkniętych, a miasto staje sie spokojniejsze. To czas na sieste, która od lat wpisana jest w

kulturę Hiszpanii. Jest to moment przeznaczony na odpoczynek – mieszkańcy ucinają sobie
krótka drzemkę, bądź udają sie na obiad ze znajomymi, bądz rodzina. Często we

wspomnianych godzinach panuje uporczywy upal, który utrudnia wykonywanie niektórych
zawodów.

Warto dodać, ze Hiszpanie wyjątkowo lubią spędzać czas z rodzina, wspólnie sie bawić i
celebrować spożywanie posiłków. Służą temu wcześniej wspomniane fiesty, dzięki którym

można sie zrelaksować i wybawić.



W stylu hiszpańskim dominują wyraziste kolory, jak czerwień, ale też
intensywne brązy, fiolety, błękit i nieskazitelna biel, a także

ponadczasowa i elegancka czerń, która często pojawia się w
towarzystwie bordo lub złota. Znajdzie się również miejsce na

delikatne pastele. Ubiór hiszpański ma korzenie w klimatycznej i
rozgrzanej słońcem Hiszpanii, często przywołuje skojarzenia ze

stylem flamenco, z soczystą czerwienią ze wzorami w piękne róże i
oczywiście z falbanami i bufiastymi rękawami, które nawiązują do

tradycyjnego hiszpańskiego stroju. Sporo w tych skojarzeniach jest
prawdy i sporo tych elementów nadal obecnych jest w hiszpańskiej

modzie. Co równie istotne, elementy te cieszą się dzisiaj sporą
popularnością w modzie i wpisują się w najmocniejsze trendy sezonu

wiosna/lato.

Styl i ubiór hiszpanów



 

CIEKAWE MIEJSCA HISZPANII

Hiszpania to perfekcyjny kierunek dla osób poszukujących pełnego zestawu wrażeń. Piękne
widoki, słoneczna pogoda, zabytki i pozytywnie nastawieni ludzie. Jednak jakie są najpiękniejsze

i najciekawsze miejsca oraz miasta w Hiszpanii, które warto zobaczyć?

BARCELONA
- Ciutat Vella

- Katedra Sagrada Familia
- Park Güell

- Stadion klubu piłkarskiego FC Barcelona
 



WALENCJA

Jedno z największych miast w Hiszpanii, które
zdecydowanie warto odwiedzić to Walencja. Położona

w środkowej części wschodniego wybrzeża kraju,
stanowi samo centrum Hiszpańskiej kultury i tradycji
oraz zachęca upalną pogodą. Położona w środkowej
części wschodniego wybrzeża kraju, stanowi samo

centrum Hiszpańskiej kultury i tradycji oraz zachęca
upalną pogodą. Walencja przepełniona jest licznymi

zabytkami.



Ibiza to trzecia największa wyspa
archipelagu Balearów. Położona jest tuż

przy wschodnim wybrzeżu Hiszpanii i
stanowi jedną z najbardziej imprezowych

lokalizacji w Europie. Każdego sezonu
skupia najlepszych DJ-ów z całego świata

oraz tysiące osób szukających dobrej
zabawy w otoczeniu pięknych widoków i
ciepłego, śródziemnomorskiego klimatu.

IBIZA



Sewilla-stolica flamenco

Sewilla to kolejne wielkie
Hiszpańskie miasto znajdujące
się tym razem w głębi lądu, w
południowej części półwyspu

(region Andaluzja). Jest to
świetna propozycja dla osób
zafascynowanych iberyjską

kulturą i tradycją.



Majorka-rajska wyspa 

Majorka to prawdziwie rajska wyspa nieopodal
Ibizy, przy wschodnim wybrzeżu Półwyspu

Iberyjskiego. Jest zdecydowanym kandydatem
na najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii. Pełna

urokliwych wiosek portowych, pięknych
widoków, ciesząca turystów lazurowym kolorem

przejrzystej wody. Centrum wyspy
stanowitętniące życiem miasto Palma de

Mallorca, które przepełnione jest zabytkową
architekturą i restauracjami. 



Koniec
Dziękuję za uwadę


