
 

    TTEERRAAZZ  MMYY  
 

Jest w moim kraju zwyczaj, Ũe w dzieŒ wigilijny 

 

Przy wzejŜciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wsp·lnego ğamiŃ chleb biblijny, 

 

Najtkliwsze przekazujŃc uczucia w tym chlebie... 

 
 

 

 



 

 

 

 

BoŨe Narodzenie na świecie 
  

DDzziiwwnnaa  ttaa  NNoocc  GGrruuddnniioowwaa,,  
WW  nniiņņ  mmiillkknnņņ  wwsszzeellkkiiee  zzaattaarrggii,,  
KKuurrcczzņņ  ssiiŋŋ  sseerrccaa  cczzġġoowwiieecczzee,,  

GGlloorriiaa  ŢŢppiieewwaajjņņ  wwaarrggii,,  
II   ww  dduusszzŋŋ  wwlleewwaa  ssiiŋŋ  ssppookk··jj  

CCzzġġoowwiieekk  cczzġġoowwiieekkiieemm  ssiiŋŋ  ssttaajjee..  
GGddyybbyy  rrookk  ccaaġġyy  ttaakk  bbyyġġoo,,  

..ššwwiiaatt  ssttaaġġbbyy  ssiiŋŋ  rraajjeemm..  
  
 

 

CZESI  SĞOWACY 

ZasiadajŃ do Wigilii po pojawieniu siň na niebie 

pierwszej gwiazdy. Pod obrus na wigilijnym stole 

podkğadajŃ kromki chleba. WŜr·d daŒ wigilijnych 

kr·luje tzw. mzika, czyli mieszanina suszonych 

owoc·w i orzech·w. Honorem gospodyni jest 

upieczenie jak najwiňkszej iloŜci kruchych ciasteczek 

w ksztağcie gwiazdek. SŃ teŨ droŨdŨowe ciastka, buğki 

z makiem i zupa z kwaszonej kapusty. Dom ubiera siň 

kolorowymi kwiatami, a w mieszkaniach kr·luje 

ogromna choinka. Po wsiach chodzŃ weseli kolňdnicy. 

 

SZWEDZI  

BoŨe Narodzenie nazywajŃ JUL. W Wigiliň spoŨywa 

siň sğodki chleb domowego wypieku z dodatkiem 

imbiru. TradycyjnŃ potrawŃ jest doppa i grytan, czyli 

chleb moczony w wodzie, w kt·rej uprzednio 

gotowano miňso. Wszystkich gromadzi choinka 

i prezenty, kt·re wedğug tamtejszych wierzeŒ - 

przynoszŃ krasnoludki. 

WŇGRY 

Wňgrzy na Wigiliň jedzŃ zupň rybnŃ, rybň smaŨonŃ, 

zawijaniec z makiem, galaretň i goğŃbki. Pod obrus 

podkğada siň siano, a st·ğ posypuje siň soczewicŃ na 

znak dobrobytu. Pieczone ciasta, koniecznie muszŃ 

byĺ z makiem, kt·ry zapewnia rodzinie miğoŜĺ. Na 

wsiach przez cağŃ noc pali siň pnie drzew, a rano 

gospodarz rozgrzebuje ognisko w ten spos·b, by 

poleciağo jak najwiňcej iskier. Im jest ich wiňcej, 

tym wiňkszy dobrobyt czeka gospodarzy Po 

spoŨyciu ryby na st·ğ wigilijny podaje siň r·wnieŨ 

miňso - pieczonego indyka nadziewanego 

kasztanami i owocami. 

 

FRANCJA  

Francuzi  wierzŃ, Ũe w noc BoŨego Narodzenia sam 

malutki Pan Jezus przynosi im podarki i wkğada je 

do bucik·w, a na wsi do starych chodak·w. 

Zostawia siň je puste koğo komina, gdyŨ tňdy, jak 

gğoszŃ wierzenia - przychodzi DobroczyŒca. 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna siň dopiero po 

Pasterce, a skğadajŃ siň na niŃ: indyk nadziewany 

kasztanami, ostrygi, zimne potrawy z jaj i 

tradycyjny sğodki tort w ksztağcie polana 

drzewnego. 

NIEMCY 



 

Tradycyjnym daniem wigilijnego stoğu NIEMCčW 

jest pieczona gňŜ zapijana piwem oraz specjalny 

placek wigilijny. Z innych sğodkoŜci znane sŃ sğynne 

pierniki saskie, wieŒce czekoladowe i strucle. 

Nieodzownym rekwizytem jest choinka, kt·ra wğaŜnie 

stŃd wziňğa sw·j poczŃtek. 

 

AUSTRIA 

W AUSTRII przygotowania do świŃt trwajŃ peğne 

cztery tygodnie, podczas kt·rych w domach wiesza 

siň zielone gağŃzki, przystrojone fioletowymi 

wstŃŨkami i czterema Ŝwieczkami. W Wigiliň o godz. 

17.00 w domach dzwoni dzwoneczek i oznajmia, Ũe 

nastağ czas kolacji i prezent·w. O p·ğnocy dzwoniŃ 

dzwony wszystkich koŜcioğ·w, zapraszajŃc wiernych 

na Pasterkň. 

 

STANY ZJEDNOCZONE 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH obchody świŃt 

BoŨego Narodzenia poprzedzajŃ sobotnio-niedzielne 

spotkania w gronie przyjaci·ğ. Czas tych spotkaŒ 

otwiera 

pierwsza grudniowa sobota. KaŨdy amerykaŒski dom 

jest w te weekendy domem otwartym. Znajomi mogŃ 

przyjŜĺ i zjeŜĺ kolacjň, kt·rej tradycyjnym daniem jest 

pieczony indyk. Natomiast Wigiliň przeŨywa siň w 

gronie najbliŨszych. Rodzina spotyka siň na Ŝniadaniu, 

podczas kt·rego spod choinki kaŨdy wyjmuje 

prezenty. Tradycyjnym kwiatem boŨonarodzeniowym 

jest poinsetti, kt·ry ustawia siň na stole, a na drzwiach 

wiesza siň Ŝwierkowe wianki ozdobione baŒkami. 

 

WĞOCHY 

WĞOSI przygotowujŃ siň do świŃt przez cağy 

grudzieŒ. Strojone sŃ ulice, sklepy peğne sŃ r·Ũnych 

szopek, wszňdzie moŨna kupiĺ Bambino, czyli 

DzieciŃtko w Ũğ·bku, kt·re potem dzieci zanoszŃ na 

Plac Ŝw. Piotra do pobğogosğawienia przez Ojca 

świňtego. Mağo sğyszy siň kolňd, nie ma opğatka, 

choinki spotyka siň rzadko. NajpopularniejszŃ 

potrawŃ wigilijnŃ jest indyk, pieroŨki z miňsem 

oraz ciasto droŨdŨowe z duŨŃ iloŜciŃ korzeni. 

 

HISZPANIA 

HISZPANIE w świňta ğamiŃ siň turron. Jest to coŜ 

w rodzaju chağwy i stanowi wielki przysmak. 

Nastr·j świŃt bardziej oddajŃ ulice i place miast, 

niŨ domy rodzinne. Cağe rodziny udajŃ siň na 

zabawy wok·ğ wielkich choinek, oŜwietlonych 

niezliczonŃ iloŜciŃ lampek. Wigilijnym daniem jest 

tu pieczona morska ryba. Po Pasterce odbywa siň 

uliczny festyn kolňd, pieŜni i taŒc·w. Jednak 

bardziej uroczystym dniem jest Ŝwiňto Trzech 

Kr·li, kiedy to na ulice wyruszajŃ pochody mag·w, 

kt·rzy rozdajŃ smakoğyki. 

WENEZUELA 

BoŨe Narodzenie w WENEZUELI nie moŨe obyĺ 

siň bez choinki, kt·ra jest bardzo droga, bo 

sprowadzana aŨ z Kanady. Panuje wielki upağ, gdy 

spoceni mieszkaŒcy zasiadajŃc do wigilijnej kolacji. 

Na stole znajduje siň indyk, sprowadzany z USA, 

pieczeŒ wieprzowa i winogrona. Wielu na 

ŜwiŃteczne dni wybiera siň w Andy lub na 

WybrzeŨe, bo świňta trwajŃ do 2 stycznia. 

 

DANIA  

W DANII tradycyjnym daniem jest budyŒ z ryŨu, w 

kt·rym ukryty jest jedyny migdağ. Kto go znajdzie, 

otrzymuje w nagrodň marcepanowŃ Ŝwinkň, kt·ra 

ma zapewniĺ szczňŜcie w przyszğym roku. 

NaboŨeŒstwa odbywajŃ siň po poğudniu, a po nich 

Ŝpiewa siň kolňdy i taŒczy wok·ğ choinki, pod kt·rŃ 

leŨŃ prezenty. 

 

NORWEGIA 

NORWEGOWIE wierzŃ, Ũe ich kraj jest krajem 



 

BoŨego Narodzenia. Dzieci na cağym Ŝwiecie wierzŃ, 

Ũe to wğaŜnie stŃd, z kraju Dalekiej P·ğnocy wyrusza 

na swŃ wňdr·wkň z workiem peğnym prezent·w - Ŝw. 

Mikoğaj. świňta majŃ sw·j poczŃtek juŨ od 21 

grudnia, od kt·rego to dnia nie wykonuje siň 

powaŨniejszych prac. W Wigiliň po naboŨeŒstwie 

wszyscy zbierajŃ siň na tradycyjnŃ kolacjň, kt·rej 

podstawowym daniem jest owsianka z jednym 

migdağem. Ten, komu siň on trafi, otrzymuje podarek. 

Wieczerza skğada siň z daŒ typowych dla tradycyjnej 

kolacji. 

ANGLIA  

W ANGLII nie obchodzi siň Wigilii, lecz najwiňkszŃ 

wagň przywiŃzuje siň do pierwszego dnia świŃt, gdy 

cağa rodzina gromadzi siň na wsp·lnym obiedzie. Na 

stole musi byĺ indyk, otoczony wieŒcem kieğbasek 

i pudding z suszonymi Ŝliwkami, kt·ry skrapia siň 

alkoholem, zapala i pğonŃcy wnosi siň do jadalni. Pod 

sufitem zawiesza siň choinki i gağŃzki jemioğy. 

 

MEKSYK 

MEKSYKANIE zasiadajŃ do Wigilii o p·ğnocy. 

Potrawy wigilijne sŃ nad wyraz wyszukane: zupa 

rybna z knedlami z miňsa, ogromny indyk upieczony z 

wielkim, wspaniağym ogonem, w cağoŜci upieczona 

wielkich rozmiar·w ryba morska, kt·rŃ siň je 

z ziemniakami w Ŝmietanie. Pod choinkŃ znajduje 

siň szopka, a po wieczerzy dzieci kijami starajŃ siň 

rozbiĺ wiszŃcy u sufitu dzban ze sğodyczami. 

 

AUSTRALIA  

W AUSTRALII świňta przypadajŃ w Ŝrodku lata, 

dlatego teŨ australijskie plaŨe przypominajŃ jeden 

wielki st·ğ ŜwiŃteczny. Na rozğoŨonych obrusach 

leŨŃ pieczone indyki, puddingi, orzechy, ciastka i 

brandy. św. Mikoğaj przynosi o poranku prezenty 

w weğnianej skarpecie. 

 

KANADA  

W KANADZIE Eskimosi wňdrujŃ na Pasterkň 

nieraz kilka dni, do osady, gdzie pracujŃ 

misjonarze. Msza Ŝw. odprawiana jest w wielkim 

igloo, oŜwietlonym lampami z foczym tğuszczem, a 

w Modlitwie PaŒskiej wypowiada siň sğowa: 

ĂMiňsa naszego powszedniego daj nam dzisiaj...", 

gdyŨ Eskimosi nie znajŃ chleba. 

 

 

Opracowali na podstawie internetu:  

Adrian i Klaudia

 


