
 WIGILIA I NOWY ROK W HISZPANII

Pod  takim  hasłem  przebiegało  ostatnie  spotkanie  członków Koła  Hotelarskiego  – 

uczniów klas II  technikum hotelarskiego, będących jednocześnie uczestnikami projektu 

„Smak  Hiszpanii,  smak  sukcesu”  realizowanego  w  ramach  programu  mobilności 

Leonardo da Vinci, programu „Uczenie się przez całe życie”.

Trzy zespoły przedstawiły  tradycje i zwyczaje wigilijne oraz noworoczne.

1-Tradycje i Święta Bożego  Narodzenia w Hiszpanii.

Hiszpańska wieczerza wigilijna ma charakter rodzinny. Rozpoczyna się około godziny 

21:00, a wigilijny stół wypełniony jest  tym to co najlepsze, najdroższe i najsmaczniejsze.

Popularna w Polsce choinka w hiszpańskich domach jest rzadko spotykana,  ponieważ 

ważniejszym elementem w czasie tych świąt jest bożonarodzeniowa szopka.

W  wielu  regionach  Hiszpanii,  organizowane  są  festyny.  Ulicami  maszerują 

wielobarwne  korowody  mieszkańców  wsi,  najczęściej  w  strojach  ludowych  w 

towarzystwie  gospodarczych  zwierząt,  które  są  przystrojone:  w  kokardy,  dzwonki  i 

wstążki. Pochód zmierza do stajenki.

W  niektórych  regionach,  wieczorem  odbywa  się  inny   pochód  el  carbonero 

(węglarza). Wiąże się to z wielowiekową tradycją, kiedy na Wigilię węglarze schodzili z 

gór, by zasiąść do wieczerzy i wspólnie z bliskimi obchodzić święta. Na czele pochodu 

jedzie  szopka,   a  za  nią  podąża  węglarz,  rozdający  napotkanym  dzieciom  łakocie  i 

smakołyki.

Pasterka Misa del Gallo czyli Msza Koguta rozpoczyna się o północy.  W każdym 

domu, można usłyszeć wesołe kolędy nazywane villancicos. Biesiady i zabawy trwają do 

samego rana.

W Boże Narodzenie Hiszpanie całymi rodzinami pielgrzymują do kościołów. 

W małych miejscowościach zwyczajem jest gromadzenie się wiernych przy  "urnie 

losu". Każdy wrzuca do niej karteczkę ze swoim imieniem, następnie losuje się dwie z 

nich.  Wylosowana  para  będzie parą  najlepszych  przyjaciół  w nadchodzącym  Nowym 

Roku.

Mimo iż  w Wigilię  przygotowuje się  uroczystą  kolację,  to jednak  ważniejsze jest 

święto obchodzone 6 stycznia. To wtedy właśnie, dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu, 

dzieci otrzymują od Trzech Króli  prezenty. W zamian za podarki maluchy przygotowują 

im słodycze i kostki cukru dla wielbłądów.



2- Potrawy Świąteczne w Hiszpanii

Hiszpania  jak każda kuchnia ma charakterystyczne tylko dla swojego kraju potrawy.

El Jamon surowa, podsuszona szynka wytwarzana z całych udźców wieprzowych z 

kością tradycyjnymi metodami w specyficznym klimacie na terenie Katalonii. Jest szynką 

długo  dojrzewającą,  dzięki  procesowi  suszenia  w  odpowiednich  warunkach  zyskuje 

specjalny smak, kruchość i aromat.

Turron rodzaj nugatu, podawany w postaci kostek podczas świąt Bożego Narodzenia. 

Tradycyjny turron składa się  z miodu, cukru i białek jaj, gotowanych razem, aż  miód 

skarmelizuje, oraz orzechów piniowych, laskowych lub migdałów.

Polvorones  są  to  bardzo  kruche  ciasteczka  przygotowane  na  bazie  ze  smalcu,  z 

dodatkiem  zmielonych  migdałów  i  aromatycznego  cynamonu.  Ciasteczka  obsypane 

cukrem pudrem (‘polvo’ znaczy przyprószone), zawinięte w papier sprzedawane są jako 

bożonarodzeniowy przysmak.

Cava  produkowane w Hiszpanii  wino musujące, powstające na drodze tradycyjnej 

metody szampańskiej. Nazwa pochodzi od katalońskiego słowa oznaczającego piwnicę, w 

której przechowuje się wino.

Kolacje  wigilijn ą rozpoczynają  przystawki  i  owoce  morza  oraz  suszona  szynka 

(jamon).  Potem podawana jest zupa a następnie ryby.  Dopiero teraz biesiadnicy mogą 

zacząć konsumpcję takich specjałów jak pieczone jagnię lub prosię. Aby móc to wszystko 

zmieścić,  posiłek  jest  suto  popijany  znakomitym  hiszpańskim  winem.  Po  wszystkim 

trzeba jeszcze znaleźć trochę miejsca na słodycze.

3- Zwyczaje noworoczne w Hiszpanii

Sylwester  Nochevieja, czyli Stara Noc.

W  miastach  i  miasteczkach  odbywają  się  liczne  zabawy  i  fiesty  połączone  z 

konkursami oraz słynnymi w całym kraju loteriami .Oto niektóre z nich:

Aby zapewnić  dobrobyt na nadchodzący rok zgodnie z tradycją należy o północy 

wyjść na  główny plac miasta, by zjeść 12 winogron w rytm uderzeń zegara. Z każdym 

uderzeniem trzeba zjeść jedno winogrono, najlepiej stojąc na lewej nodze, by prawą wejść 

w  nowy  rok.  Zwyczaj  ten  pochodzi  z  1909  roku,  kiedy to  po  obfitych  zbiorach, 

plantatorzy wpadli na pomysł zapewniający im sprzedaż ogromnej ilości owoców.



Inny zwyczaj, zapewniający pomyślność finansową, to wrzucenie złotego pierścionka 

lub kolczyka do kieliszka z szampanem, którym wznosi się noworoczny toast. Jeśli zależy 

nam na wierności  męża lub żony,  powinna to być  obrączka ślubna. Miłość  przyniosą 

natomiast czerwone owoce wrzucone do kieliszka – truskawki, czereśnie, pestki granatu, 

maliny itp.

Bogactwo i dobrobyt  można przywołać trzymając w dłoni podczas uderzeń zegara 

banknot koloru zielonego, np. jednego dolara albo 100 euro. Następnie  należy  włożyć go 

do zielonego woreczka, zaszyć zieloną nicią i schować do szuflady, której zwykle się nie 

używa. Także ząbek czosnku włożony do portfela, tuż po uderzeniach zegara, zapewni w 

nowym roku pieniądze.

Aby przyciągnąć szczęście i odnaleźć w życiu miłość, należy w sylwestra założyć 

bieliznę koloru czerwonego, w Hiszpanii  najczęściej kupowane na noc sylwestrową  są 

stringi. Po dwunastej należy je spalić, by mieć szczęście w nadchodzącym roku.

Zgodę  i  szczęście przyciągają  także  piękne  zapachy,  aby  w  domu  zapanował  w 

nowym  roku  spokój  i  harmonia,  należy  zagotować  pół  godziny  przed  zakończeniem 

starego roku siedem lasek cynamonu, zamknąć okna i pozwolić, aby zapachem przeszedł 

cały dom. Przed złymi intencjami innych ludzi chroni zapach bazylii, eukaliptus pomaga 

w osiągnięciu wyznaczonych celów, lawenda przynosi szczęście i zapewnia dobry klimat 

do rozmów. Zapach drzewa sandałowego ma natomiast pomóc w rozwiązaniu problemów 

finansowych i biznesowych.


