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Corrida w Andaluzji 

• Corrida w tym rejonie jest traktowana 
bardzo poważnie. Dla hiszpanów jest to 
tradycja , setki lat tradycji która jest 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na 
corridy są zabierane dzieci od najmłodszych lat 
, w prawdzie juz ta tradycja zaczyna delikatnie 
zanikać z uwagi na obrone życia zwierząt itd. 
Mimo to wśród wielu hiszpanów, jest to coś co 
bardzo chętnie oglądają, kibicują a nawet 
szczycą się tym.



Przebieg korridy

• Zacznijmy od tego że byk ma niewielkie szanse na zwycięstwo, choć zdarza 
się, że gdy jest wybitnie dzielne i odważne, jury decyduje o przerwaniu starcia i 
jego ocaleniu. Zanim to jednak nastąpi, byk musi przetrwać trzy części korridy, 
tzw. tercios

• W części pierwszej mają pikadorzy (picadores), którzy wjeżdżają na koniach 
(szczelnie otulonych pancerzem), by dźgnąć byka w kark piką. Następnie na 
arenę wchodzą banderilleros (rozpoczyna się druga część), którzy mają za 
zadanie wbić w zwierzę 6 kolorowych, zakończonych haczykiem włóczni. Gdy 
skończą, na arenę wchodzi matador (rozpoczyna się część trzecia korridy).



Budowla w której 
odbywają sie Korridy 
• Tak zwane plazas de toros to areny na
których odbywają się korridy, są to 
budowle ogromne, robiące wrażenie. 
Można stwierdzić że wyglądają jak
kolosea na których walczyli gladiatorzy. 
Budowla jest podobna do stadionów , 
często nowe areny walk dla byków są
umieszczne w starych, 
zabytkowych stadionach wzorowane na
starożytne.



Jak zostać matadorem

• Żeby zostać matadorem wystarczy iść
do szkoły dla matadorów, gdzie
najnormalniej w świecie można się tego
zawodu nauczyć. Często hiszpanie jeśli w 
rodzinie mają kogoś kto jest matadorem , 
to tak powinno pozostać czyli jeśli dla
przykładu ojciec rodziny jest matadorem , 
to hiszpanie uważają że syn też powinien
nim zostać.



Byki korridy

• Byki które "występują" w korridzie są specjalnie hodowane
tylko w tym celu , w specjanych warunkach oraz są specjalnie
traktowane I karmione. Mięso takiego byka po walce jest 
mięsem które kosztuje ogromne pieniądze , co nie oznacza że
takie mięso po korridzie można zawsze kupić. Mięso byka po 
korridzie trafia bardzo często do domów dziecka oraz do 
potrzebujących.



W budynku areny znajdują sie restauracje, 
bary oraz kawiarnie gdzie ludzie przesiadują 

całymi dniami (widać po prawej stornie I 
lewej stronie zdjęcia)



Korrida I ciekawostki

Bardzo często podczas występów 
matadorzy mogą otrzymać prezent w 

postaci ucha byka albo jego ogona. 
Bywają sytuacje że matadorzy rzucają 

te prezenty do widowni, niektórzy 
nawet kolekcjonują takie prezenty.

Korrida została zakazana w Kataloni 
,mimo to Andaluzja ciągle czerpie z 
tego ogromne korzyści I kontynuuje 

tradycje od setek lat
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