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NAUCZYCIELOM,  

PRACOWNIKOM 
SZKOŁY, 

UCZNIOM  
                          I ICH RODZICOM  

SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE.  
Niech ten 2018 rok będzie dla wszystkich najlepszy – pełen 

optymizmu i radości. Niech składa się z 365 dobrych dni, 
wypełnionych samymi miłymi zdarzeniami. 

 
 

 
 

 



Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii 
 

Początek Świąt 

Od dnia 8 grudnia zaczyna się                

w Hiszpanii zauważać świąteczny nastrój. 

Tego dnia obchodzi się święto Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryji Panny 

(Inmaculada Concepción). To święto ma 

szczególne znaczenie w Sewilli, gdzie w 

Katedrze odbywa się ceremonia tańca „Baile 

de los Seises”. Ten rytmiczny i prosty taniec 

wykonuje przy akompaniamencie muzyki i 

śpiewu grupa dzieci ubranych w stylu 

XVI-wiecznym. W pewnych momentach tego 

tańca dzieci uderzają kastanietami, które 

trzymają  w dłoniach. Wykonywane są trzy tańce: pierwszy – ku czci Matki Boskiej, drugi – 

ku czci prałata i trzeci ku czci władz miasta i jego mieszkańców. 

W okresie świątecznym ulice miast rozświetlone są różnokolorowymi światełkami,                              

a wystawy sklepowe wypełniają się prezentami, ozdobami świątecznymi i zabawkami.  

Podobnie jak w innych krajach, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, rodziny jednoczą się                    

i spotykają, aby razem cieszyć się radością tego Święta i narodzinami Jezusa. Ozdoby i inne 

cechy charakterystyczne dla tego okresu są podobne do tych z innych krajów europejskich                    

i Ameryki: potrawy, napoje, muzyka, taniec, zwyczaj obdarowywania prezentami. Ale poza 

tym hiszpańskie Boże Narodzenie jest też wyjątkową uroczystością, z odmiennymi tradycjami 

i zwyczajami, które oddają prawdziwy charakter Hiszpanii. 

Symbole 

 Belen czyli Szopka 
Bożonarodzeniowa - to bardzo 
ważny symbol świąteczny w 
Hiszpanii. To przedstawienie 
narodzenia Jezusa można oglądać 
zarówno na placach dużych miast 
jak i malych miasteczek, a także w 
wejściach do domów i na 
wystawach sklepowych. Tradycja 
ustawiania szopek została 
przeniesiona do Hiszpanii z Włoch 
przez króla Carlosa III w XVIII wieku.  
Hiszpańskie szopki są bardzo 
dopracowane, tak aby wydawały się 
jak najbardziej realistyczne. W wielu 
miastach organizuje się konkursy na wybór najładniejszej szopki. W wielu małych 
miasteczkach w noc wigilijną przedstawia się “żywą szopkę” z udziałem aktorów i zwierząt. 

 

 

 

 

 



 Villancicos czyli kolędy - w okresie Wigilii i Bożego Narodzenia słyszy się na 
ulicach, zwłaszcza małych miasteczek,  głosy śpiewających dzieci. Jest to 
związane z bardzo starą tradycją proszenia o aguinaldo czyli drobny 
podarek. Obecnie ta tradycja nie jest już tak popularna, ale jeszcze kilka  lat 
temu, można było wszędzie usłyszeć śpiewane przez dzieci tradycyjne 
kolędy, wykonywane w okolicach miejsca ich zamieszkania lub przy 
szopkach. Śpiewając, dzieci grały na zambombach i panderetach, czyli 
typowych Bożonarodzeniowych instrumentach muzycznych. W zamian  
sąsiedzi podarowywali im monety lub typowe słodycze Bożonarodzeniowe 
(kawałek turrónu1 lub marcepanową figurkę). 
 

 

22 grudnia czyli losowanie Loterii Świątecznej 
Okres świąteczny rozpoczyna się dnia 22 grudnia. Tego dnia zaczynają się wakacje w 

szkołach, a ponadto jest to dzień niezwykle ważny ze względu na losowanie świątecznej 

loterii Bożonarodzeniowej. Ta loteria  jest najstarszą, a 

zarazem największą loterią w Hiszpanii. Jest to tradycja, 

w której bierze udział prawie każdy Hiszpan, gdyż daje 

ona iluzję wygrania milonów euro. Losowanie trwa ona 

pięć godzin i jest transmitowane przez radio i telewizję. 

Bary, fabryki i biura pracują tego dnia bardzo powolnie, 

ponieważ miliony osób chcą usłyszeć dzieci z Colegio 

San Ildefonso w Madrycie, wyśpiewujące zwycięskie 

numery. Pierwsza nagroda znana jest pod nazwą “El 

Gordo” i wynosi 2.000.000 euro, co może odmienić życie wielu Hiszpanów.  

Loteria ta została zapoczątkowana przez króla Carlosa III w 1763 r. i od tego czasu odbywa 

się ona nieprzerwanie rok w rok. Nawet wybuch Wojny Domowej nie przeszkodził w 

celebrowaniu losowania “El Gordo”, ale w okresie tym odbywaly się dwie loterie, jedna dla 

każdej ze stron wojny. 

 

24 grudnia czyli La Nochebuena (Wigilia) 
 

Ten dzień jest szczególnym momentem spotkania rodzinnego przy szopce, przedstawiającej 

narodziny Jezusa. Szopki te ustawiane są w wielu hiszpańskich domach. Najważniejszą 

tradycją tego dnia jest specjalna rodzinna kolacja. Istnieje różnorodność typowych dań, które 

się je tak tego dnia, jak i w inne dni okresu Bożego 

Narodzenia. W każdym regionie Hiszpanii podaje się też inne 

typowe dla danego regionu dania. Niektóre dania typowe dla 

Świąt Bożego Narodzenia w Hiszpanii to: 

 cochinillo (potrawa z młodego prosiaczka) i jagnięcina – są 
to dania p  rzygotowywane głównie w Castilla León i 
Castilla La Mancha; 

 drób, głównie indyk (przygotowywane w Andaluzji); 

 ogromna różnorodność owoców morza i ryb, czyli 
krewetki, raki, morszczuki, dorady, itp. (przygotowywane 

                                                
1
 Turrón – rodzaj nugatu podawany w postaci kostek podczas świąt Bożego Narodzenia w Hiszpanii, Włoszech, oraz krajach Ameryki 

Łacińskiej i na Filipinach. Tradycyjny turron składa się z miodu, cukru i białek jaj, gotowanych razem, aż miód skarmelizuje, oraz orzechów 
piniowych, laskowych lub migdałów. Może być kruchy (biały turron z Alicante, zawierający 64% całych, prażonych migdałów) lub miękki i 
ciągnący (turrón z Jijony), w którym migdały są utarte na pastę. Turrón w wersji z Alicante przykrywa się opłatkiem i podczas świąt dzieli się 
nim z bliskimi osobami, nie tylko z rodziną. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jijona


głównie na wybrzeżach). 

 

 

 

 

Jako deser je się turrón, marcepan, ciasteczka polvorones                   

(z migdałami) i orzechy. Ulubionym napojem Hiszpanów 

podczas tej uroczystej kolacji jest cava, czyli hiszpańskie 

wino musujące, podobne do francuskiego szampana. 

 

Po tej największej kolacji w roku, wiele osób 

wychodzi o pólnocy z domu, aby iść na 

Pasterkę, zwaną w Hiszpanii la Misa del Gallo 

(Msza Koguta). Nazywa się ona tak dlatego, iż 

według tradycji to kogut jako pierwszy był 

obecny przy narodzinach Jezusa i ogłosił to 

światu. 

 

 

 

 

25 grudnia czyli El Día de Navidad (Dzień Bożego Narodzenia) 

Tego dnia także je się dużo i przebywa w gronie rodzinnym. W niektórych rodzinach Papa 

Noel (Święty Mikołaj) odwiedza dzieci i wręcza im prezenty, ale zwyczaj ten nie jest tak 

popularny jak w innych krajach. Hiszpanie , zgodnie z tradycją, oczekują dnia Trzech Króli, 

aby wręczać sobie 

prezenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Szumilak 7a 

 

 

 

 



Sylwester i Nowy Rok w Hiszpanii 

Najbardziej znanym hiszpańskim 

zwyczajem sylwestrowym jest zjedzenie 

12 winogron w rytm uderzeń zegara 

wybijającego godzinę 24.00 - z każdym 

uderzeniem należy zjeść jedno 

winogrono, co ma zapewnić szczęście 

w Nowym Roku. 

Najlepiej jeść winogrona, stojąc na lewej nodze - tak aby w Nowy Rok wejść prawą stopą. 

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. 

W nowym roku nie zabraknie nam pożywienia, jeżeli do kieliszka wrzucimy jedno ziarenko 

soczewicy. 

 

 

Bogactwo i dobrobyt można przywołać trzymając w dłoni 

podczas uderzeń zegara banknot koloru zielonego, np. jednego 

dolara albo 100 euro. Potem trzeba 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. 



Jeżeli natomiast ktoś dużo podróżuje i chciałby trochę odpocząć, powinien przed północą 

pochodzić po mieszkaniu z walizką, a następnie umieścić ją przy drzwiach aż do nowego 

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. 

 

 

Aby pokonać samotność i czuć się kochanym, należy                     

31 grudnia położyć w każdym pokoju po trzy zielone 

cytryny, a następnie zebrać je pierwszego dnia nowego roku, 

po południu. 

Życzenia mogą się spełnić, jeżeli zapisze się je na skrawkach papieru. Papier powinien być 

różowy - jeżeli są to sprawy uczuciowe, czerwony - jeżeli związane są z ryzykiem, 

fioletowy - jeżeli prosi się o zmianę, i zielony, jeżeli dotyczą rodziny. Zachowuje się 

to, co chcemy, aby się spełniło, i palimy to, co chcemy, aby znikło z naszego życia. 

 

 

 

 
 


