
 Po dzwonku 

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta... 

      Początek grudnia to 

początek planów i przygoto-

wań związanych  ze Śwętami 

Bożego Narodzenia. 

 Wszyscy doskonale wiemy 

jak będą przebiegały w na-

szych domach.  Znamy prze-

cież polskie tradycje i ob-

rzędy. Ale czy tak jest na 

całym świecie? Na to pytanie 

odpowie Wam treść tego 

numeru naszego szkolnego 

biuletynu. 

  Oczywiście  nie mogliśmy  

tu opisać, jak obchodzone są 

Święta na całym świecie. 

Skupiliśmy się więc na kilku 

krajach europejskich. 

                       Miłej lektury 

i oczywiście wspaniałych  

Świąt Bożego Narodzenia 

życzy  Zespół  Redakcyjny  

Święta w Austrii.  

   W Wigilię w małych tyrol-

skich miasteczkach wszyscy 

mieszkańcy zbierają się na 

rynku, by śpiewać kolędy.  

 

          Warto pamiętać, że 

właśnie w Austrii, w Obern-

dorf, maleńkiej wiosce koło 

Salzburga, została 24 grud-

nia 1818 roku skomponowana 

najsłynniejsza kolęda świata 

”Cicha Noc, Święta Noc”. 

         Słowa napisał ksiądz 

Joseph Mohr, a muzykę 

organista Franz Xavier Gru-

ber.  

W tym numerze: 

Święta w Austrii 1 

Święta w  Anglii, 

Holandii i Hisz-

panii 

2 

Święta w Szwe-

cji 

3 

Święta na Sło-

wacji 

3 

Święta w Danii 3 

Polskie święta 4 

Mikołajki na 

świecie 

4 

Ważne tematy: 

 Jak obchodzone są 

Święta Bożego 

Narodzenia w in-

nych krajach? 

 

 Czy Mikołaj 

wszystkim rozdaje 

prezenty? 

 

 Skąd  pochodzi 

zwyczaj ubie-

rania choinki? 

 

Austria 
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Zwyczaje Świąteczne w Wielkiej Bry-

tanii. Przyjaciele i krewni dalą sobie 

wiele prezentów, które należy otworzyć 

dopiero w bożonarodzeniowy poranek. 

W wielu domach jest zawieszona jemio-

ła, pod którą można na szczęście poca-

łować swego chłopaka czy dziewczynę, 

męża czy żonę. Tradycyjny świąteczny 

obiad to pieczony indyk, pieczone ziem-

niaki, brukselka i specjalne ciasto pełne 

przypraw i owoców. 

      Dzieci bawią się 

„crackerami” – rozrywają 

je, aby wydobyć z ich wnę-

trza zabawki lub karteczki 

z zabawnymi sentencjami. 

W Boże Narodzenie rodzi-

ny starają się być razem, 

siedzą przy choince śpie-

wają kolędy i świąteczne 

piosenki . 

Holandia 

Święta w Holandii to nie gotowanie, ale 

pisanie. Holandia to kraj umiaru. Święta 

nie stoją pod znakiem suto zastawio-

nych stołów, nie ma specjalnych potraw 

świątecznych, czy wypieków. Bo dni 

przedświąteczne spędzają Holendrzy 

nie na gotowaniu, ale na pisaniu kartek. 

Przeciętnie każda rodzina wysyła ich z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia 30-50. 

 W niektórych wiejskich regionach 

adwent jest celebrowany w szcze-

gólny sposób. Odbywa się wtedy 

tzw. midwinterhoornblazen, czyli 

zimowe dęcie w róg.  

Podpis do obrazu/grafiki. 

Boże Narodzenie świętowane jest w 

Hiszpanii szczególnie. Stanowi jedną z 

licznych okazji do rodzinnych spotkań. 

Rodzina spotyka się wieczorem przy 

wspólnym posiłku przed wyjściem na 

pasterkę zwaną tu „msza koguta”. W 

tym okresie można oglądać wiele szo-

pek, odgrywane są także misteria przez 

aktorów, a przez miasto przechodzi 

świąteczny korowód, w którym uczest-

niczą mieszkańcy ubrani w stroje ludo-

we oraz przybrane wstążkami zwierzę-

ta. Kończy się on w miejscowej stajen-

ce. 

    Hiszpanie  bogato  dekorują swoje 

domy. 

 

 

 

Hiszpania 

  Wielka Brytania 

Choinka przywędrowała do nas z Niemiec, gdzie była 

podobno znana już w VII wieku.  
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Kolację wigilijną rozpoczyna się na Sło-

wacji od modlitwy, skropienia stołu 

święconą wodą i podzielenia się opłat-

kiem z miodem i orzechami. Jest także 

opłatek z czosnkiem. Miód symbolizuje 

dobroć i miłość przez cały rok, a czo-

snek zdrowie. Na stole nie powinno 

zabraknąć orzechów. Każdy wybiera 

sobie jeden – jeśli trafi na dobry, to 

będzie miał szczęście przez cały rok.               

Popularne są również opiekańce - ro-

dzaj ciasteczek z makiem, twarogiem 

lub dżemem. We wschodniej Słowacji 

nazywają je "bobalkami" i dodają do 

nich maku i mleka. 

        Oczywiście należy wstrzymać się 

z jedzeniem aż do wigilijnej kolacji. I 

jeszcze jedno. Aby za rok wszyscy 

spotkali się znów przy tym samym stole 

opasuje się go jednym łańcuchem 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Szwecja 

      Świętowanie rozpoczyna się 

tu już 13 grudnia, w dzień Świę-

tej Łucji. Szwedzi uważają, że 

przypada wtedy najdłuższa i 

najciemniejsza noc w całym ro-

ku. 

 W Święta  dziewczynki ubierają długie, 

białe suknie, a na głowy zakładają koro-

ny z zapalonymi świecami, które są 

symbolem światła. Tak ubrane obsługują 

resztę rodziny, podając im kawę i cyna-

monowe bułeczki. Wszyscy śpiewają 

przy tym kolędy. 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Słowacja 

Duńską choinkę łatwo można odróżnić 

od bożonarodzeniowych drzewek w po-

zostałych krajach chrześcijańskich, bo 

jest gęsto upstrzona małymi duńskimi 

chorągiewkami. Rozdawanie prezentów 

gwiazdkowych jest głównym punktem 

programu spotkania wigilijnego. Gwiazd-

ka jest od dawna w Danii wydarzeniem 

niemal całkowicie świeckim, nic przeto 

dziwnego, że refrenem jednej z najbar-

dziej popularnych kolęd są słowa: ”Boże 

Narodzenie trwa długo i dużo kosztu-

je”. 

 

 

 Do świątecznej tradycji należy za-

palanie świec –kalendarzy. 

 

Dania 
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Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji 
chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Je-
zusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna, 
przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprze-
dzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 
(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. 

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według ka-
lendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, głównie 
Cerkiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże 

Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza 
juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza 

gregoriańskiego 

Organizacja 

Święty Mikołaj wypełnia buty słody-

czami. 

W Hiszpanii trzeba włożyć do butów 

patyczki dla wielbłądów, którymi po-

dróżują Trzej Królowie. Ma to miej-

sce 12 dni po Bożym Narodzeniu. 

Wtedy to przejeżdżający Królowie 

zostawiają prezenty dla dzieci. 

We Francji w Wigilię Bożego Naro-

dzenia dzieci stawiają buty na progu 

domu, albo przy kominku, a Dzieciąt-

ko Jezus zostawia w nich prezenty. 

We Włoszech dzieci dostają prezen-

W jaki sposób Święty Miko-

łaj przynosi prezenty dzie-

ciom w różnych krajach? 

W Anglii w noc poprzedzającą Boże 

Narodzenie Święty Mikołaj wślizguje 

się do domu przez komin i wypełnia 

prezentami przygotowane wcześniej 

przez dzieci skarpet. 

W Holandii dzieci wypełniają swoje 

buty sianem i cukrem przed dniem 

Świętego Mikołaja. Siano i cukier są 

dla koni, którymi jeździ Mikołaj. Kie-

dy konie wystarczająco się najedzą, 

ty w specjalnych dużych słojach. Zo-

stawia je Dobra Wróżka, która do-

staje się do domu przez komin, a ma 

to miejsce w święto Trzech Króli. 

 

A co z prezentami od Mikołaja?... 
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