
Święta Bożego 
Narodzenia 



“W Boże Narodzenie 

wszystkie drogi prowadzą 

do domu” 
Marjorie Holmes 
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Tradycje Bożego Narodzenia 



Wigilia 
Wigilia Bożego Narodzenia uznawana jest za najbardziej wyjątkową noc w 

roku. Dawniej przypisywano jej nawet znaczenie magiczne, czego dowodem 
są tradycje wigilijne, które kontynuujemy do dzisiaj.  
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12 potraw przy wigilijnym 
stole 

Na Wigilię przygotowuję się dwanaście potraw. W Polsce przyjęło się, że nie 
jemy mięsa, za to każdej potrawy trzeba spróbować. Ma to przynieść 

szczęście na cały następny rok. W każdym regionie potrawy wigilijne trochę 
się różnią, ale prawie na każdym stole znajdziemy: barszcz z uszkami, karpia i 

śledzia w różnych odmianach, pierogi z kapustą i grzybami. 
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Kolędy 
Kolęda to tradycyjna pieśń na Boże Narodzenie. Jej nazwa wywodzi się z 

dawnych czasów, kiedy starożytni Rzymianie świętowali początek miesiąca, 
czyli kalendy, bawiąc się, śpiewając, obdarowując prezentami. W Polsce 

znamy wiele kolęd, które zazwyczaj są bardzo radosnymi pieśniami. Niektóre 
z nich są bardzo stare, inne całkiem nowe. 
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Jasełka 
Aby przybliżyć wszystkim historię Bożego 
Narodzenia, dawno, dawno temu zaczęto 

odgrywać sceny z Ewangelii, a przedstawienie to 
nazywano jasełkami. Do dzisiejszego dnia w 

szkołach wystawia się jasełka.  
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Święta w innych krajach 



Francja 
We francuskim domu zamiast choinki możemy zobaczyć szopkę z 

charakterystycznymi małymi figurkami zwanymi ,,Santos”. Francuskie Boże 
Narodzenie nie może się obejść bez tradycyjnego deseru ,, Buche de Noel” . 
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Włochy 
Najważniejszy dla Włochów jest obiad w pierwszy dzień świąt. Stoły uginają 

się od jedzenia, a biesiada trwa do późnego wieczoru. 
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Brazylia 
Boże Narodzenie w Brazylii wypada w porze tropikalnego lata. Nic dziwnego, 

że święty Mikołaj ubrany jest w kąpielówki i klapki. Głównymi daniami 
posiłku wigilijnego są: indyk, ciasta świąteczne, pieczone kasztany, orzechy i 

suszone owoce.  
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 Meksyk 
Do tradycji świątecznych w Meksyku należy, ,,posadas” to uroczystości 

przypominające wędrówkę Marii i Józefa do Betlejem. Jest ich 9, pierwsza 
odbywa się 16 grudnia a ostatnia 24 grudnia.  
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Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku 

Agnieszka Mierzwiak, Amelia Kelly 
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