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Hiszpania - ciekawostki kulturowe 
 
 
Hiszpania to kraj europejski leżący w południowo zachodniej części kontynentu. Na 
dzisiejszych zajęciach nie będziemy zajmować się podstawowymi informacjami o tym kraju, 
ale dowiemy się kilku ciekawostek o kulturze Hiszpanii. 
 
Hiszpanie zaczynają dzień od dobrej kawy. Koniecznie musi być świeżo zmielona i 
zaparzona w automacie. Miejsce picia kawy też nie jest bez znaczenia, bo najlepiej jest gdy 
pijemy ją w jakimś barze lub kawiarence. 

 
 
Hiszpanie to naród, który bardzo łatwo nawiązuje nowe znajomości, są gadatliwi i 
ciekawscy. Nikogo nie dziwi, że pani w piekarni czy w warzywniaku wypytuje o 
życie prywatne kupujących. Oczywiście nienachalnie. Dlaczego tak ważne jest bycie 
otwartym i rozmawianie z każdym czy to w sklepie, czy w banku w kolejce, czy też na 
przystanku? W ten sposób Hiszpanie wyrabiają sobie sieć kontaktów i znajomości. Nigdy nie 
wiesz kiedy będziesz potrzebować hydraulika, elektryka czy urzędnika, który może okazać 
się synem czy mężem pani w sklepie. Z polecenia zawsze lepiej. 
 
Bardzo ważne w życiu Hiszpanów jest jedzenie. Celebracja obiadu normalnie trwa około 
półtorej godziny (a czasami nawet dłużej)! Bardzo popularne są też weekendowe wypady do 
restauracji ze znajomymi. Później w pracy wszyscy komentują gdzie byli, co jedli i czy 
polecają dany lokal. 



 
Hiszpanie to naród, który lubi się bawić i spędzać czas w gronie rodziny i znajomych. Może 
się wydawać, że Hiszpanie prawie nie pracują, bo praktycznie co miesiąc wypada jakieś 
święto ogólnokrajowe lub regionalne, bądź też patrona miasta czy wioski. Każdy powód, aby 
się bawić jest dobry. 
Po imprezowaniu czas na odpoczynek. Czy to prawda, że podczas siesty (najbardziej 
gorące godziny w ciągu dnia)  Hiszpanie śpią? I tak i nie. W okresie letnim w południe, po 
dobrym obiadku ma się ochotę na drzemkę, ale nie 
oznacza to, że wszyscy Hiszpanie śpią w tym czasie. W wielu miejscach siesta to czas na 
obiad i przeczekanie największych upałów, najczęściej przed telewizorem. 



 
La Tomatina to święto obchodzone tylko raz do roku w Hiszpanii, polegające na obrzucaniu 
się nawzajem pomidorami. Odbywa się w ostatnią środę sierpnia i zawsze przyciąga wielu 
turystów z całego świata 
 
Który ze zwyczajów był dla Ciebie najciekawszy?  
 
Na odpowiedzi czekam pod adresem email: k.sobczyk@otwartedrzwi.pl 
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