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Przygotowania do świąt zaczynają się już z początkiem grudnia. Ma 

wtedy miejsce szaleństwo poszukiwania prezentów po wspaniale 

udekorowanych sklepach, oraz radość przygotowywania 

świątecznych przysmaków: babeczek z owocową leguminą i puddingu. 

Podczas Bożego Narodzenia jest on niezwykle ważnym kulinarnym 

punktem programu, choć przez lata otoczyło go wiele przesądów. 

Podobno świąteczny pudding trzeba przygotować przed 25-tym 

grudnia i musi się składać z 13 składników, symbolizujących Chrystusa 

i Jego Apostołów. Dodatkowo każdy członek rodziny musi brać udział w 

ucieraniu deseru drewnianą łyżką, kręcąc nią w kierunku od wschodu 

do zachodu, na cześć drogi, jaką przebyli Trzej Królowie. 
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Również w Anglii trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenia bez 

choinki. Dla większości rodzin, prawdziwe obchody świąt zaczynają się 

wraz z wyborem drzewka (chociaż w ostatnich latach Brytyjczycy 

coraz częściej decydują się na zakup sztucznej choinki) i 

przygotowywaniem dekoracji. 

Jedną z bardziej znanych choinek na świecie znajdziemy w Londynie. 

Co roku pojawia się ona na Trafalgar Square. Niewiele osób wie, że 

owo drzewko świąteczne jest ofiarowywane londyńczykom przez 

stolicę Norwegii - Oslo, w celu upamiętnienia i podziękowaniu za 

pomoc, jaką mieszkańcy Londynu zaoferowali norwegom podczas II 

wojny światowej. Pierwsze takie drzewko pojawiło się na Trafalgar 

Square w 1947 i owa tradycja jest utrzymywana do dzisiaj 
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Świąteczna skarpeta / Christmas Sock / 

Christmas Stocking 

W Anglii, podobnie jak w wielu innych krajach, popularny jest 

zwyczaj wieszania (najczęściej przy kominku lub łóżku) specjalnej 

skarpetki, do której św. Mikołaj (w Anglii tzw. Father Christmas) 

wrzuca drobne upominki - oczywiście tylko dla grzecznych dzieci. 
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Kolędnicy na ulicach 

Kolędy to nie tylko cecha charakterystyczna. Jakkolwiek śpiewanie 

kolęd w gronie rodzinnym przy stole jest mało spotykane tak 

powszechna jest zanikająca raczej w Polsce tradycja kolędników- 

wędrujących, kolędujących i zbierających datki na szczytne cele. W 

Anglii śpiewanie kolęd na ulicach jest bardzo powszechne i przez cały 

grudzień można się natknąć na grupy kolędników od maluchów do 

emerytów w najrozmaitszych miejscach wszystkich miast (nawet w 

pubach!). 

 

Życzenia świąteczne: In the peaceful joys of Christmas, in the stars 

that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God's 

great love...may you find hope and promise that will fill this 

Christmas season with very special happiness for you! Merry 

Christmas and a Happy New Year 
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Christmas Cracker 

Świąteczny "krakers" jest specjalną tubą, zapakowaną w taki sposób, 

że przypomina cukierek. Jednak nie służy do jedzenia. Po otwarciu 

znajdziemy tam drobny upominek - zazwyczaj jest nim papierowa 

korona lub dowcip umieszczony na niewielkim skrawku papieru. 

Oczywiście im droższy krakers, tym lepsze upominki. W tych z wyższej 

półki możemy znaleźć otwieracz do butelek, mały notesik, składane 

lusterko itp. Przy otwieraniu krakers wydaje charakterystyczny 

odgłos. 
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25 grudnia - Boże Narodzenie 

25 grudnia jest najważniejszych dniem świątecznym dla mieszkańców 

Anglii. To właśnie wtedy spożywa się coś w rodzaju naszej wigilii, 

która tutaj określana jest mianem Christmas Dinner. Brytyjczycy do 

stołu zasiadają zazwyczaj w godzinach popołudniowych a na ich 

stołach goszczą: 

 

Pieczony indyk (podawany z nadzieniem bakaliowym) 

Ziemniaki (tradycyjnie pieczone, ale zdarzają się również gotowane 

lub puree) 

Warzywa - najczęściej brukselka i marchewka 

Sos z żurawiny lub porzeczki 

Sos chlebowy 

Świąteczne babeczki tzw. mince pies 

Tzw. christmas pudding - który składa się z brandy, jaj, masła, przypraw 

korzennych, bakalii, suszonych moreli, itp. 

Na świątecznym stole pojawiają się wspomniane wyżej Christmas 

Crackers. 
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Boxing Day - 26 grudnia 

Obchodzony 26 grudnia Boxing Day jest dniem wolnym od pracy. To 

dzień rozpoczęcia poświątecznych wyprzedaży oraz wydarzeń 

sportowych - szczególnie zmagań łowieckich. 

 

Boxing day spędza się zazwyczaj z rodziną grając w gry planszowe lub 

oglądając sport w telewizji. Dawniej 26 grudnia był dniem, kiedy 

bogaci wspomagali biednych darowizną. Obecnie właściciele 

większych firm, przygotowują i wręczają drobne upominki swoim 

pracownikom, a pozostałe osoby obdarowują np. gazeciarzy, 

śmieciarzy, mleczarzy, itp. W szkołach organizowane są zbiórki 

przedmiotów, które następnie zostają wysłane do najbardziej 

potrzebujących osób. 
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Wywiad Z nauczycielem 

W związku z tym, iż zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 

postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z nauczycielem religii, 

Przemysławem Janiszewskim. 

 

Małgorzata Filipczak: Czym są dla Pana Święta? 

 

Przemysław Janiszewski: Dla mnie jest to okres, w którym spotykamy 

się z innymi ludźmi, z bliskimi. Czasem jest to też czas, który możemy 

poświecić na hobby, na pasję, na rozwój swojej wiary. Na pewna 

Święta są bardzo rodzinne, wyjątkowe, ciepłe, mimo tego, że za oknem 

panuje zima. Natomiast, jest to czas, w którym możemy nie tylko 

rozwijać swoje zainteresowania, ale też dużo się od innych nauczyć. 

Dzięki spotkaniu z ludźmi, możemy w innych odkrywać też Pana Boga. 

 

M.F: Czy tylko osoby chodzące do Kościoła powinny obchodzić 

Święta? 

 

P.J: Nie wszyscy powinni obchodzić święta, choć wyjątkiem są Jehowi, 

którzy mają zakaz obchodzenia Świąt. Z chodzeniem do Kościoła jest 

jak z chodzeniem na randkę; można pójść na randkę, jak się kogoś lubi, 

kocha. A jak ktoś nie lubi, nie kocha, to nie chodzi. 

 

M.F: Czy Święta są dobrym momentem na pogodzenie się z rodziną? 

 

P.J: Są najlepszym, bo raz, że z obowiązku trzeba było by to zrobić, żeby 

się pogodzić, żeby przy jednym stole usiąść. No i dwa, że jak jest się 

razem, to można na przykład się bardziej poznać i niektóre rzeczy 

wyjaśnić. Tak więc jest to najlepszy czas, żeby  się z kimś pogodzić. 

 

M.F: Ostatnie pytanie, jak Pan ma zamiar spędzić Święta Bożego 

Narodzenia? 
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P.J: Na pewno będę sobie w domu siedział z rodziną, pójdę do kościoła 

na różaniec, obejrzę szopki pod łódzką Katedrą. Ale generalnie spędzę 

w domu, z najbliższymi, z rodziną i w Kościele również, szczególnie w 

Katedrze i ojców Karmelitów, bo tam jest taka duchowość 

karmelitańska, która bardzo mi odpowiada. 

 

M.F: Dziękuję bardzo za poświęcony czas. 

Wywiad przygotowała Małgorzata Filipczak. 
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Polskie przysłowia ludowe na grudzień 

 

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 

W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo 

biała. 

Grudzień jaki, czerwiec taki. 

Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 

Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny 

nam zwiastuje. 

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni 

znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu 

gada. 
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Obyczaje Bożego Narodzenia 

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO - Jedną z najważniejszych czynności jakie 

powinniśmy uczynić przed wieczerzą wigilijną jest przeczytanie 

fragmentu Pisma Świętego Ewangelii  wg św. Łukasza (Łk 2, 1-14) by 

przypomnieć sobie jak wspaniały jest Nasz Bóg Który tak mocno nas 

Kocha, że zsyła nam Swojego syna Jezusa Chrystusa Który odkupił 

nasze grzechy i daje nam możliwość życia wiecznego. 

 

SIANO WIGILIJNE - powszechnie zachowywany jest zwyczaj wkładania 

siana pod obrus na stół, przy którym będzie spożywana uroczysta 

wieczerza wigilijna. W dawnych wiekach i różnych częściach Polski 

zwyczaj ten różne przybierał formy. Przypomina on nam o ubóstwie 

groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na 

sianie w żłobie. 

 

TRADYCYJNE POTRAWY - ilość potraw podawana na stół wigilijny 

bywa różna . W czasach przeszłych przedstawiała się tak : wieczerza 

chłopska składała się z siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu a 

pańska z jedenastu. Dzisiaj jest zwyczaj podawania dwunastu potraw. 

Są to na ogół : zupa rybna lub migdałowa, albo piwna lub też barszcz, 

ryby różne z tradycyjnymi przyprawami (np. karp na szaro lub 

szczupak po żydowsku), groch, grzyby, kluski z makiem, owoce świeże, 

suszone lub gotowane. Uzależnione jest to od danego regionu a jak 

wiemy tradycja przygotowywania uczty wigilijnej przechodzi z dziada - 

pradziada. 

 

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE - znamy i powszechnie jest obecnie w 

Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole 

wigilijnym. Wolne miejsce przy stole w czasie wieczerzy wigilijnej 

jest "przeznaczone dla przygodnego gościa, którego w ten sposób 

traktuje się rodzinnie". Pozostawiając wolne miejsce przy stole, 

wyrażamy serdeczna pamięć o naszych bliskich i drugich, którzy nie 

mogą spędzić świąt razem z nami. Wolne miejsce przy stole oznaczać 

może również członka rodziny który zmarł lub tez w ogóle pamięć o 

wszystkich zmarłych z rodziny. 

 

PIERWSZA GWIAZDA - na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, o której 

mówi św. Mateusz, a którą gdy ujrzeli Mędrcy, "bardzo się uradowali", 

w Polsce rozpoczyna się uroczysta wieczerzę, gdy ukaże się pierwsza 

gwiazda na niebie. Zwyczaj ten głęboko zakorzeniony w polskiej 

kulturze. Nie zasiada się do wieczerzy wigilijnej "zanim gwiazda nie 

powoła wszystkich do połamania się opłatkiem" Jest to bardzo stary 

zwyczaj przestrzegany do dnia dzisiejszego. 
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OPŁATEK WIGILIJNY - najważniejszym i kulminacyjnym momentem 

wieczerzy wigilijnej jest obrzęd łamania się opłatkiem. Obrzęd łamania 

się opłatkiem następuje po modlitwie i złożeniu sobie życzeń, a więc na 

samym początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza gwiazda 

na niebie. Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne pojednanie się 

jednych dla drugich uczy, że ostatni nawet kawałek chleba należy 

podzielić z bliskim, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi. 

"Wyciągnięta dłoń z okruchem chleba sięga po rzeczywistość". Ten tak 

bardzo rozpowszechniony i głęboko od wieków zakorzeniony w 

kulturze polskiej obrzęd jest otwarciem "serca sięgając krańców 

świata miłość" 

 

SZOPKA LUB ŻŁOBEK - zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego 

Narodzenia zwanej "Szopką" lub tez choćby żłobka z sianiem i leżącą w 

nim figurką Dzieciątka Jezus sięga roku 1223. W tym to roku miało 

miejsce pamiętne świętowanie Bożego Narodzenia zorganizowane 

przez św. Franciszka z Asyżu, jako pierwsze w historii w miejscowości 

Greccio. Mała, nikomu dotychczas nieznana osada stała się nowym 

Betlejem, kiedy to w obszernej grocie wymytej ze skał wulkanicznych, 

należącej do szlachetnego rycerza i przyjaciela św. Franciszka 

imieniem Giovanni Velita, została urządzona pierwsza szopka. Z 

Greccio, która stała się jakby nowym Betlejem, żywe wyobrażenie 

żłobka, owoc serca Świętego, potrafiącego wcielać z życie 

najsubtelniejszą poezję, rozprzestrzenił się na całą Italię, na Europę i 

na cały świat. Zachował jedną nienaruszalną - mimo różnicy kultur i 

folkloru - swą zasadniczą treść, treść autentycznie ewangeliczną, 

która według pragnień Franciszka powinna była dotrzeć do 

wszystkich kontemplujących żłobek - szkołę prostoty, ubóstwa i 

pokory. 

 

CHOINKA - w wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina 

umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę , zwana w Zachodniej 

Europie drzewkiem bożonarodzeniowym, czy też drzewkiem Chrystusa. 

Choinka jako stojące drzewko jest pochodzenia niemieckiego. W 

Niemczech pojawiła się prawdopodobnie w XV wieku. Choinka jako 

pozostałość jodełki, małej sosny lub świerku zawieszona u sufitu 

czubkiem ku dołowi. Znano też zwyczaj również "ubieraniem sadu". Tak 

jodła jak i choinka maja to samo źródło pochodzenia . Wywodzą się od 

aryjskiego "drzewa życia", którego ślady w sztuce lub obyczajowości 

znajdziemy wszędzie. Choinka, która przywodzi nam na myśl "drzewo 

życia", jest symbolem na wskroś chrześcijańskim. ubiera się ja w domu 

w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców - Adama i Ewę. 

Przypomina ona nam naukę o upadku i Odkupieniu rodzaju ludzkiego. 
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SNOPY ZBOŻA - spotyka się jeszcze dzisiaj na wsi zwyczaj, ze przed 

wieczerzą wigilijną przynosi się do mieszkania snop zboża i umieszcza 

się w kącie pokoju. Zwyczaj ten istniał dawniej w całej Polsce. Jeszcze 

w I połowie XIX wieku, według religii Z. Glogiera, był tak przestrzegany, 

że "nie siadano do wigilii bez snopów żyta po rogach komnaty 

stołowej ustawionych" W okolicach Przemyśla zwyczaj ten miał 

nawet swój ceremoniał: "We dworze, karbowy przynosił z dworskich 

gumien cztery snopy do pokoju jadalnego z życzeniami wesołych świąt; 

pan domu łamie się z nim opłatkiem i częstuje go miodem. poczym 

karbowy stawia w jednym kącie pokoju snop pszenicy, w drugim snop 

żyta, w trzecim snop jęczmienia a w czwartym snop owsa lub wiązkę 

grochu lub koniczyny". Po uczcie wigilijnej, ze słomy snopków, które 

stawiano na wieczerzę w kątach izby, kręcono małe powrósła i 

obciągano nimi drzewa owocowe w przekonaniu, że będą lepiej rodziły. 
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Kalendarz grudnia 

 

4.12 Barbórka 

6.12 Mikołajki 

7.12 Międzynarodowy dzień lotnictwa cywilnego 

10.12 Międzynarodowy dzień praw człowieka 

13.12 Dzień księgarza 

17.12 Dzień bez przekleństw 

18.12 Międzynarodowy dzień Emigrantów 

21.12 Pierwszy dzień astronomicznej zimy, najkrótszy dzień roku 

24.12 Wigilia Bożego Narodzenia 

25.12 Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26.12 Boże Narodzenie (drugi dzień) 

28.12 Międzynarodowy dzień pocałunków 

31.12 Sylwester 


