
w Polsce i na świeciew Polsce i na świecie



CHOINKA

Kiedyś dom zdobiły przystrojone snopy 
siana bądź gałęzie.

W XVIII w. zwyczaj przynoszenia do domu i W XVIII w. zwyczaj przynoszenia do domu i 
ubierania w różne ozdoby sosnowego 

drzewka, przeniósł się
z Niemiec do innych chrześcijańskich 

krajów. 
Zielone drzewko to symbol życia

i narodzin Zbawiciela. 



SZOPKA
Tradycja szopek bożonarodzeniowych 

sięga średniowiecza. Święty Franciszek z 
Asyżu jako pierwszy zorganizował szopkę 

24 grudnia 1223 r. Była naturalnej 
wielkości i składała się z żywych zwierząt 

i ludzi.i ludzi.
Już pod koniec XIII w. szopki pojawiły się 

w Polsce.

To właśnie do stajenki, a więc i do nas, 
zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, 

rozświetla nasze życie
i daje nam nadzieję, miłość i wiarę.

Bóg rodzi się w nas!



WIGILIA
Termin „wigilia” pochodzi od łac. „vigilia” i znaczy „nocne czuwanie”. 

Czasownik „vigilo, vigilare” znaczy tyle, co „nie spać, spędzać noc 
na czuwaniu, być przezornym i ostrożnym, troskliwym, pilnować”.

Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz 
z „pierwszą gwiazdką na niebie”. 

Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej 
narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba 

ujrzeli Trzej Królowie.ujrzeli Trzej Królowie.



MODLITWA

Kolację wigilijną, w polskiej 
tradycji postną, rozpoczyna tradycji postną, rozpoczyna 

modlitwa i czytanie fragmentu 
Ewangelii wg św. Mateusza lub

św. Łukasza, dotyczącego narodzin 
Jezusa.



12 POTRAW

W zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych 
potraw jest różny, ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się 

wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście.

Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. 

Najpopularniejsze polskie potrawy to czerwony barszczyk z 
uszkami, zupa grzybowa, ryba pod różnymi postaciami, kutia, 

pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców.



DODATKOWE NAKRYCIE

Zgodnie z tą tradycją przy wigilijnym stole 
należało postawić jedno wolne miejsce dla 

niespodziewanego gościa . 

Wolne miejsce przy stole symbolizuje również 
pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą być 

z nami w czasie Wigilii.z nami w czasie Wigilii.



OPŁATEK
Jego nazwa wzięła się

z łacińskiego słowa oblatum
i znaczy tyle co dar ofiarny. 

Dzielimy się opłatkiem przed Dzielimy się opłatkiem przed 
wieczerzą wigilijną, składamy 
sobie życzenia. Wybaczamy 

sobie wtedy wszystkie winy, aby 
zasiąść do kolacji pogodzeni

i z czystymi sercami.



ŚPIEWANIE KOLĘD
To chyba jeden z najmilszych świątecznych zwyczajów. Przy okazji 

również jeden z najbardziej znanych i do dziś praktykowanych.

Tradycję śpiewania kolęd do Polski prawdopodobnie przynieśli 
franciszkanie, którym zawdzięczamy również zwyczaj budowania 

wigilijnych szopek.

//



PREZENTY
Najprzyjemniejszy zwyczaj bożonarodzeniowy, 
znany od XIII wieku. Nawiązuje do darów jakie 
złożyli Trzej Królowie Jezusowi podczas wizyty 

w Betlejem. 

W zależności od regionu Polski, prezenty 
przynosi św. Mikołaj, Gwiazdka (Dolny Śląsk), przynosi św. Mikołaj, Gwiazdka (Dolny Śląsk), 

Aniołek (Małopolska), Dzieciątko (Górny 
Śląsk), Gwiazdor (Wielkopolska).



PASTERKA

Tradycyjna uroczysta Msza Św. 
odprawiana w nocy 
z 24 na 25 grudnia. 

Symbolizuje czuwanie pasterzy 
przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy 

w niej razem z najbliższymi.

Jest najważniejszym 
momentem 

w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia.



BOŻE NARODZENIE BOŻE NARODZENIE 
W  INNYCH  KRAJACHW  INNYCH  KRAJACH



AustriaAustria

Wszystkie dzieci w Polsce wiedzą, że 
licząc na prezenty od Świętego Mikołaja 
trzeba przez cały rok pozostawać trzeba przez cały rok pozostawać 
grzecznym. 
Najmłodsi obywatele Austrii mają 
jednak jeszcze większą motywację: 
Mikołajowi towarzyszy bowiem… 
futrzasty, rogaty diabeł, przyozdobiony 
łańcuchami i dzwonkami. 
To Krampus, zły brat Św. Mikołaja



DaniaDania
Julemanden to duński Święty Mikołaj, 
który układa prezenty pod choinką ozdobioną który układa prezenty pod choinką ozdobioną 
małymi flagami. 

Do  tradycji bożonarodzeniowych należy także 
zapalanie specjalnej świecy-kalendarza.
Świeca taka ma podziałkę złożoną z 24 kresek. 



WłochyWłochy

Prezenty w święto Trzech Króli wręcza 
tu wiedźma Befana. Wyobrażana jest tu wiedźma Befana. Wyobrażana jest 
ona jako staruszka z zakrzywionym 
nosem ubrana w stare, brudne szaty. 
Czarownica lata na miotle
i wchodzi do domów przez komin. 
Niegrzecznym dzieciom wrzuca 
węgielek.



GrecjaGrecja

Grecką tradycją jest stawianie 
zamiast choinki zamiast choinki 
przystrojonego świątecznie 
modelu żaglowca. 
Jest to najważniejszy symbol 
bożonarodzeniowy w tym kraju.

Grecy obdarowują się nawzajem prezentami w wieczór 
wigilijny i w noc sylwestrową, kiedy to przynosi je
Święty Bazyli. Grecy nie obchodzą Wigilii
lecz obdarowują się prezentami. Świętują 12 dni.



HiszpaniaHiszpania
Upominki wręczają tam Los Reyes Magos: 
Kacper, Melchior i Baltazar, czyli Trzej 
Królowie dopiero 6 stycznia.Królowie dopiero 6 stycznia.
Podczas kolacji wigilijnej domownicy 
składają sobie życzenia łamiąc się 
plackiem zwanym turronem.



MaltaMalta
W święta Bożego Narodzenia maltańskie domy ozdabia 
się żonkilami. Zwyczajem jest ustawianie figurki 
Jezusa albo całej szopki w najważniejszej części domu 
i dekorowanie jej światełkami. i dekorowanie jej światełkami. 



NorwegiaNorwegia
W tym kraju kultywuje się zwyczaj chowania 
mioteł w dzień Wigilii. To przesąd sprzed wieków, 
zgodnie z którym przedmiot ten trzeba schować, 
aby uniemożliwić wiedźmom i złym duchom aby uniemożliwić wiedźmom i złym duchom 
latanie na nich.



IslandiaIslandia

Na 13 dni przed Bożym Narodzeniem ze 
swoich siedzib wychodzą jólasveinarnir, 
stworzenia podobne do trolli. Wieczorem, 
przez 13 dni, islandzkie dzieci zostawiają przez 13 dni, islandzkie dzieci zostawiają 
przy oknach swoje buty - codziennie 
odwiedza je inny troll.
Grzecznym chłopcom i dziewczynkom 
zostawia prezenty, zaś tym 
nieposłusznym… gnijące ziemniaki.



Boże Narodzenie w Chinach traktowane jest jako 
okazja do spotkań z przyjaciółmi i dobrej zabawy.
Ciekawą bożonarodzeniową tradycją jest wręczanie 
sobie nawzajem jabłek. 

ChinyChiny

sobie nawzajem jabłek. 
Zwyczaj wywodzi się z tego, że wymowa chińskiej 
nazwy Wigilii Bożego Narodzenia (平安夜, Píng’ān yè, 
dosłownie „Cicha noc”) zawiera w sobie cząstkę 
brzmiącą jak słowo „jabłko” (苹果, píngguǒ).
To sprawiło, że owoce te stały się symbolem świąt 
bożonarodzeniowych w Chinach.



B. Bury
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