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             Boże Narodzenie jest niezwykle uroczyście 
    obchodzonym świętem religijnym w Polsce. 
    Jego tradycje kształtowały się na przestrzeni 
    wieków, a zwyczaje z czasów pogańskich 
    przeplatały się z tymi, które wprowadził 
    Kościół. U nas Boże Narodzenie ma charakter 
    święta rodzinnego i obchodzone jest w gronie 
najbliższych. Z czasem zapomniano o zwyczajach naszych przodków, a niektóre 
pozmieniano. Prezentujemy tutaj, niektóre staropolskie zwyczaje z podaniem ich 
znaczenia i form przestrzegania. Ponadto przedstawiliśmy świąteczne zwyczaje w 
innych krajach europejskich, dodając ciekawostki ze świata i cytaty literackie. 
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             Wigilia - słowo pochodzi od łacińskiego 
    vigiliare – czuwać oraz vigilia – czuwanie, straż 
    nocna. Wigilię Bożego Narodzenia chrześcijanie
    obchodzą od VIII wieku. Dzisiejszy  sposób 
    spędzania Wigilii pojawił się w Polsce w XVIII 
    wieku, a rozpowszechnił – w XIX wieku. 
    Wierzono, że Wigilia Bożego Narodzenia 
(zwana niegdyś postnikiem, kutią lub Wieczerzą Pańską) jest dniem, w którym 
następuje odnowienie dziejów, i że wszystko toczy się od nowa. Na ten jeden dzień raj 
zstępował na ziemię. W trakcie Wigilii dochodziło do ogólnego pojednania – żywych i 
zmarłych, ludzi i zwierząt. 
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             Opłatek - słowo pochodzi z łacińskiego oblatum 
    – dar ofiarny. Opłatek pochodzi od staro-
    chrześcijańskich eulogii. Obecnie w Kościołach 
    wschodnich eulogia (zwana też antidoronem) 
    jest rozdawana wiernym pod koniec mszy. 
    Eulogie były symbolem miłości i jedności 
    chrześcijańskiej. Polska tradycja dzielenia się 
opłatkiem w Wigilię pochodzi z XV wieku. Zwyczaj ten upowszechnił się w XVII wieku, 
kiedy opłatkiem dzieliła się szlachta i magnateria, a od XIX wieku – wszystkie stany. 
Wówczas  rano (!) gospodarz rozdawał opłatki wszystkim domownikom wraz z 
życzeniami szczęścia i zdrowia, a oni także mu tego życzyli. Miało to zapewnić domowi 
pokój i dobrobyt na następny rok. 
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             Choinka. Tradycja drzewka świątecznego 
    wywodzi się od aryjskiego drzewa życia. 
    Choinka bożonarodzeniowa pojawiła się w XV 
    wieku w Alzacji, a do nas przyszła z Prus. Na 
    polskiej wsi stała się popularna pod koniec XIX 
    wieku, chociaż w górskich wioskach pojawiła 
    się w latach 20-ych i 30-ych XX wieku. 
Jest to biblijne „drzewo życia”, drzewo wiadomości dobrego i złego. Dlatego też 
wieszane są jabłka, które są także symbolem zdrowia i życia. Łańcuchy symbolizują 
biblijnego węża-kusiciela, a gwiazda betlejemska wskazywała drogę Trzem Królom do 
małego Jezusa. Światła na gałązkach przypominają o duszach przodków i są znakiem 
niegasnącej miłości Boga do człowieka oraz Jezusa jako „światłości świata”. 
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             Podłaźniczka.  Wieszano ją nad stołem i 
    symbolizowała ona wiecznie zielone drzewo 
    życia i życiodajną moc słońca, a także chroniła 
    przed złymi mocami, chorobami oraz   
    sprowadzała urodzaj, dobrobyt i zgodę w 
    rodzinie, a pannom szczęście w miłości i 
    szybkie zamążpójście. Przyozdabiano ją 
jabłkami, orzechami, nasionami lnu i wycinankami z białych i kolorowych opłatków. 
Orzechy i jabłka kojarzone były z miłością i stabilnym życiem rodzinnym. Ozdobione 
wydmuszki z jajek symbolizowały odradzające się życie, płodność i dobrobyt. 
Pokruszone cząstki podłaźniczki dodawano po Świętach do karmy zwierząt lub 
zakopywano w bruzdach ziemi ornej. 
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             Jemioła.  Od niedawna w Polsce stała się 
    jednym z roślinnych symboli Bożego  
    Narodzenia. Wiele starożytnych kultur uważało 
    ją za roślinę świętą. Największym poważaniem 
    cieszyła się wśród starożytnych Rzymian i 
    Celtów. Symbolizuje ona życie, odrodzenie, 
    zgodę, skruchę, wybaczenie i pojednanie. 
Dlatego całuje się pod nią w tym okresie i pamięta by po każdym pocałunku zerwać z 
niej jedną jagodę. Zwyczaj przyozdabiania domu jemiołą pochodzi prawdopodobnie z 
Wysp Brytyjskich. Tam celtyccy druidzi wierzyli, że jest ona darem niebios. Wierzono 
także, że jemioła wyrasta w miejscu uderzenia pioruna. 
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             Snopy zboża. Jest taki staropolski zwyczaj na 
    wsi aby przed wieczerzą wigilijną umieszczać 
    snop zboża w kącie pokoju. Był on pilnie 
    przestrzegany jeszcze w połowie XIX wieku. 
    Według relacji Z. Glogera, nie siadano do wigilii 
    bez snopów żyta po rogach komnaty stołowej 
    ustawionych. W okolicach Przemyśla w jednym 
kącie pokoju był snop pszenicy, w drugim snop żyta, w trzecim snop jęczmienia a w 
czwartym snop owsa lub wiązka grochu lub koniczyny. W domach mieszczan kładziono 
pod obrusem siano. Siano i słoma, oprócz zapewniania dobrych żniw i symbolizowały 
ubóstwo Świętej Rodziny w stajence.   
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            W Wielkopolsce i na Śląsku pierwszym daniem była 
   polewa migdałowa albo rybna, a w Małopolsce i we 
   wschodniej Polsce barszcz albo zupa grzybowa. W wielu 
   domach podawano także: zupę piwną, polewkę z 
   siemienia lnianego albo ziemniaki z kiszonym żurem. 
   Potem na stole ustawiano groch, kluski targane 
maszczone miodem lub olejem, kapustę, a także kaszę jaglaną lub krupianą ze 
śliwkami. Na ostatek jedzono gotowaną suszoną rzepę. Łemkowie i Pogórzanie kładli 
na stołach czosnek i olej. Najsłynniejszą polską potrawą wigilijną jest kutia - symbol 
jedności świata żywych i umarłych. Sporządzano ją z całych, obłuskanych ziaren 
pszenicy oraz z maku i miodu. Potem dla smaku dodawano bakalie. We wsiach 
położonych nad rzekami lub akwenami wodnymi jedzono ryby.  
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            Kolędy. Termin ten wywodzi się od łacińskiego calendae -
   pierwszy dzień miesiąca. Pierwotnie była to radosna 
   pieśń noworoczna, która współcześnie - od laudów 
   benedyktyńskich - przyjęła formę pieśni okresu Bożego 
   Narodzenia. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z 
   życia codziennego nazywana jest pastorałką. U Słowian 
łączyło się to z noworocznym upominkiem. 
Pierwsza polska kolęda "Zdrów bądź królu anielski" pochodzi z roku 1424.  Z XV wieku 
pochodzi również popularna "Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek 
publikowano w książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych 
pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. 
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            Przy świątecznym stole   

 

•   Biały obrus symbolizował ołtarz ofiarny; 
•   Liczba biesiadników przy wieczerzy musiała być parzysta; 
•   Jedno wolne miejsce, tzw. dla „wędrowca”, w rzeczywistości było przeznaczone dla ducha 
przodka; 
•  Wieczerza chłopska składała się z 7 potraw (7 dni tygodnia), szlachecka z 9 (9 chórów 
anielskich), a magnacka z 11. W XIX w. w wielu miejscach Polski zwyczaj nakazywał, aby potraw 
było 6, 12 lub inną wielokrotność 6;  
•   W Wigilię zawsze podawane były dania postne, sporządzone z darów lasu, pól, ogrodów, 
stawów, rzek i jezior. Nie wolno było spożywać mięsa zwierząt, gdyż one tego dnia tworzyły z 
człowiekiem jedną rodzinę, 
•   Każdej z potraw należało spróbować, aby niczego w nadchodzącym roku nie zabrakło, 
•   Podstawowym napojem wigilijnym w dawnej Polsce było piwo. Oprócz tego pito (i pije się 
nadal) kompot z suszonych owoców. 
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            Świąteczne wróżby     

 

•   Bacznie obserwowano wszystkie zjawiska, gdyż ten dzień jaki, cały rok taki;  
•   W Wigilię nie wolno było nic pożyczać, a zwłaszcza ognia, gdyż przez cały rok pożyczonej rzeczy 
będzie w gospodarstwie brakować; 
•   Pod talerze wkładano różne przedmioty: pierścionki, węgiel, sól, chleb i mirt. Kto odkrył węgiel 
miał pecha – to oznaczało to śmierć, a sól – łzy, za to chleb – to bogactwo, pierścionek – rychły 
ślub, a mirt – zaręczyny; 
•   Wrzucenie do cebrzyka z zimną wodą kilka monet i umycie się w niej miało zapewnić zdrowie i 
korzystne finanse;  
•   Całe obejście i izba musiały być gruntownie wysprzątane, ponieważ w przeciwnym wypadku 
mógł tam ukryć się czart (diabeł); 
•   Dokładne umycie się przed wieczerzą miało uchronić od wrzodów, a wodę po myciu 
wynoszono poza dom;  
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Ważną i niezwykle popularną tradycją gwiazdkową są jarmarki bożonarodzeniowe.             
W Wiedniu na wigilijnym stole nie możne zabraknąć karpia, zaś w Karyntii - 
pieczonej kaczki. Austriacy, tak jak my, dekorują świąteczne drzewka, a także domy. 
   Przykładowo w centralnej części Tyrolu  bardzo ważną 
   tradycją jest kolędowanie. W Wigilię mieszkańcy  
   tyrolskich miasteczek gromadzą się na rynkach, by 
   wspólnie kolędować. Prezentów nie przynosi Święty 
   Mikołaj, ale Kristkindl, czyli Dzieciątko Jezus. 
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Na Białorusi od kilku lat Boże Narodzenie jest świętem państwowym, które 
obchodzone jest 7 stycznia. Tego dnia pod obrus należy położyć nieco siana, a na 
stole powinna być świeca. Na stole, zgodnie z tradycją, znajduje się kutia i  
   dużo potraw mięsnych. Dzień wcześniej utrzymywany 
   jest post. Tradycje bożonarodzeniowe przewidują 
   wesołe imprezy, które rozpoczynają się w dniu 25 
   grudnia i trwają do Sylwestra. Owe dni ludzie  
   nazywają Kolędami. W miastach przeprowadzane są 
   jarmarki bożonarodzeniowe i różne imprezy  
   połączone z koncertami, konkursami, wystawami. 



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 

Boże Narodzenie w Europejskiej Rodzinie  
                  Czechy i slowacja 
     

    
Tutaj prawdziwy okres świąteczny rozpoczyna się tu dopiero 24 grudnia. W każdym 
domu stoi choinka, przy której domownicy zasiadają do wspólnej kolacji. Ludzie 
wierzący przez cały dzień zachowują post. Wigilię poprzedza łamanie się  
   opłatkiem. Na stół wędruje zupa grzybowa oraz  
   potrawy rybne z karpiem na czele. Ogromną wagę 
   przywiązuje się do suszonych owoców, które służą 
   nie tylko do jedzenia, ale także do świątecznych  
   wróżb. Nie może zabraknąć "vánočky" - tradycyjnego 
   białego ciasta przypominającego chałkę z bakaliami.  
W okresie bożonarodzeniowym nasi sąsiedzi śpiewają kolędy, a ludzie nawiedzają 
kościoły, które w Czechach w ciągu roku świecą pustkami. 
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We Francji są to święta rodzinne chociaż trwają tylko jeden dzień. Nie ma tu Wigilii, 
a jedynie w wielkich, słynnych katedrach tradycyjną pasterkę odprawia się o 
północy.  Francuzi biorą udział we mszy 25 grudnia po czym siadają do wspólnego 
obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo  
   szampana. Nie może zabraknąć  „buche de Noel”. To 
   tradycyjny, znany  od wieków deser, który przypomina 
   gałąź drewna. Francuskim odpowiednikiem Świętego 
   Mikołaja jest „Gwiazdor”, który przynosi prezenty w 
   wigilijną noc lub w dzień Bożego Narodzenia.  
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Greckie Boże Narodzenie, obchodzone jest 25 grudnia. Na każdym wigilijnym stole 
można znaleźć „Christopsomo” (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły, słodki bochenek 
ozdobiony na szczycie krzyżem. Inne smakołyki to  indyk, przyrządzany na wiele 
   sposobów, jagnięcina i cielęcina, a także dużo  
   bakaliowych ciast i deserów. W pierwszy i drugi dzień 
   Świąt Grecy biesiadują w tawernach i restauracjach. 
   Prezenty są wręczane 1 stycznia. Na dzień przed  
   Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci  
   śpiewają kalanda chodząc od domu do domu.  
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Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem. Zamiast tego spożywają przysmak z chałwy, tzw.  
turron. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się Pasterką. Na stole zjawia się zupa, tzw. 
consome, która przypomina nieco nasz tradycyjny rosół. Podczas Wigilii serwuje się 
   również ryby i mięsa. Do szczególnie popularnych 
   należy jagnięcina. Następnie wszyscy wychodzą na 
   ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek,  
   śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Dzieci  
   dostają prezenty w święto Trzech Króli, na pamiątkę 
   darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.  
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Większość Włochów nie przywiązuje wielkiej wagi do kolacji wigilijnej. Za to, jest to 
czas oczekiwania na pasterkę, na którą wybiera się wiele rodzin. Od 1982 r. , po 
godz. 19ej odsłaniana jest ogromna szopka na placu Świętego Piotra. Włosi 
najbardziej celebrują obiad w dzień Bożego Narodzenia, do którego zasiadają  
   całymi rodzinami. Trwa on najczęściej do wieczora.  
   W trakcie otwierane są prezenty. Przed świętami we 
   Włoszech sprzedaje się miliony świątecznych ciast. 
   Opakowane są w kolorowych, bogato zdobionych 
   pudłach. To typowy prezent, jaki dostają Włosi od 
   swych pracodawców. 
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Wigilia na Litwie, tj. Kučios jest posiłkiem bardzo rodzinnym, uważanym za 
najważniejszy dzień w roku. Obowiązuje tu zwyczaj łamania się opłatkiem. Na 
wsiach jest obyczaj kładzenia siana pod obrus. Zjada się 12 potraw, które nie mogą 
   zawierać tłuszczu, mleka, masła i mięsa. Popularne są 
   pierożki, śledzie w różnych kompozycjach , ryby,  
   grzyby, fasolka. Po kolacji śpiewa się kolędy,  
   obdarowuje prezentami i idzie na Pasterkę. Choinka 
   zdobi mieszkanie tylko w Wigilię i dni Bożego  
   Narodzenia. 
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W niemieckich domach popularne są  adwentowe wianki zrobione z gałązek jodły 
lub świerku, a przystrojone fioletowymi wstążkami i czterema świeczkami. Boże 
Narodzenie obejmuje trzy dni wolne od pracy. W niemieckich kościołach nie ma 
tradycyjnej pasterki, która jest zastąpiona południowym nabożeństwem. Na  
   stołach wigilijnych króluje sałatka kartoflana, różnego 
   rodzaju pieczona kiełbasa i potrawy z kapusty  
   kiszonej. Zebrani śpiewają kolędy lub je słuchają.  
   Prezenty przynosi je  Święty Mikołaj lub Dzieciątko 
   Jezus. Wiele rodzin wynajmuje Mikołaja, którego rolę 
   zazwyczaj odgrywają przebrani studenci. 
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W Rosji hucznie obchodzony jest Nowy Rok. Właśnie wtedy odbywa się kolacja, 
która przypomina naszą Wigilię. Rosyjskie rodziny gromadzą się wtedy przy suto 
zastawionym stole i przystrojonej choince. Z okazji Nowego Roku obdarowują się 
także prezentami, które przynosi Dziadek Mróz lub Śnieżynka - jego wnuczka. 
   W Cerkwi prawosławnej wieczerzę wigilijną  
   poprzedza 40-dniowy post. Właściwą Wigilię  
   spożywa się szóstego stycznia. Na świątecznym stole 
   musi pojawić się kutia, prosfora, czyli poświęcony  
   chleb ofiarny, a także kompot z suszu. Do tego, są 
   sałatki warzywne, grzyby, ciasta oraz pierniki.  



Biblioteka Główna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

 

Boże Narodzenie w Europejskiej Rodzinie  
            szwecja 
     

    
Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się 13 grudnia, w dzień św. Łucji. Z tej 
okazji mężczyźni oraz zwierzęta domowe dostają dodatkowy posiłek i odbywa się  
uroczysta parada. Choinkę ubiera się dwa dni przed Wigilią. Na świątecznym stole 
pojawiają się: szynka, galaretka wieprzowa i ryż z owsianką. Podawany jest  
   także lutfisk, czyli wędzony dorsz z sosem. Do  
   ciekawych tradycji należy tzw. "zanurzanie w kotle".  
   Rodzina i goście zanurzają kawałki ciemnego chleba 
   w garnku wypełnionym kapiącą wieprzowiną, sosem 
   i zbożową wołowiną, a na deser podaje się pierniczki.  
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Boże Narodzenie w Europejskiej Rodzinie  
           ukraina 
     

    
Ukraina, obchodzi święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego.  
Wigilia przypada na 6. stycznia. Pod obrus wigilijny zawsze układa się siano, a 
wieczerzę rozpoczyna wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Na stole 
powinno być 12 potraw: między innymi gołąbki z kaszą gryczaną i gołąbki z  
   ziemniakami, sos grzybowy, ryba, kompot z  
   suszonych owoców i barszcz. Najważniejszym z  
   dań jest kutia. Na deser podaje się ciasto i pączki.  
   Dzieci dostają podarki od Dziadka Mroza w Sylwestra. 
   Okres świąteczny kończy dzień 19 stycznia, czyli tzw. 
   "Jordan",” kiedy następuje poświęcenie wody. 
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                              Chiny 
     

    
    Atmosfera Bożego Narodzenia w Chinach ma 
    charakter komercyjny. Chińczycy uwielbiają 
    prezenty. Pamiętajmy jednak, że tam prezent 
    podajemy i odbieramy obiema rękoma; 
    podarunek podajemy w złotym, srebrnym lub 
    czerwonym opakowaniu, a wystrzegamy się 
    białego lub czarnego papieru. Dużym  
    nietaktem byłoby ofiarować  komuś parasol 
    lub ostry przedmiot.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                              Italia 
     

    
    Do rozpowszechniania zwyczaju budowania 
    żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się 
    św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, 
    chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, 
    kazał nanieść do groty siana i  przyprowadzić 
    wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. 
    Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu 
    Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu 
    Słowa. 
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                           japonia 
     

    
    W Japonii święta Bożego Narodzenia mają 
    charakter raczej komercyjny. Japonia nie ma 
    korzeni chrześcijańskich ale nową japońską 
    tradycją związaną z Bożym Narodzeniem jest 
    jedzenie kurczaka! W Wigilię, w lokalnych 
    restauracjach KFC można zastać długie  
    kolejki. W tym dniu stoliki są rezerwowane z 
    wyprzedzeniem, a na japońskich stołach gości 
    świąteczne kubełko pełne kurczaków.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                         kolumbia 
     

    
    W Dzień Małych Świeczek (Día de las Velitas) 
    rozpoczyna czas Bożego Narodzenia w całej 
    Kolumbii. Na cześć Niepokalanego Poczęcia 
    ludzie umieszczają świeczki i papierowe 
    lampiony na ulicach, balkonach i w  
    ogródkach. Co rok całe miasta i miasteczka 
    rozświetlają skomplikowanymi aranżacjami.  
    Najpiękniejsze można znaleźć w Quimbaya.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                korea poludniowa 
     

    
    24 grudnia w Korei Południowej jest dniem 
    radosnej zabawy. Dla par jest to okazja, aby 
    pójść na romantyczną randkę. Miejscem do 
    świętowania stają się znane restauracje oraz 
    popularne w Azji bary karaoke, które  
    przeżywają w ten wieczór prawdziwe  
    oblężenie.  Na stole króluje Christmas Cake 
    oraz tradycyjne dania kuchni koreańskiej, a 
    także soju – popularny koreański alkohol 
    podobny w smaku do naszej wódki. 
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                korea polnocna 
     

    
    Świąteczna atmosfera w dniu 24 grudnia w 
    Korei Północnej jest związana z urodzinami 
    matki „Ukochanego Wodza” Kim Jong-Ila. Kim 
    Jong-Suk, po ustanowieniu KRLD w 1948 r.,
    została pierwszą damą. Zmarła w 1949  r. z
      powodu ciężkiej choroby. Obecnie uważana
    jest za „matkę narodu” koreańskiego, a data 
    24 grudnia jest świętem narodowym.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                       norwegia 
     

    
    W Norwegii istnieje jedna z najdziwniejszych 
    tradycji wigilijnych. Wszyscy chowają tam 
    swoje miotły. Zwyczaj pochodzi sprzed kilku 
    wieków, kiedy ludzie wierzyli, że w Wigilię 
    Bożego Narodzenia czarownice i złe duchy 
    nawiedzają świat i szukają mioteł, na których 
    mogą latać. Do dzisiaj mnóstwo osób  
    przechowuje miotły w bezpiecznym miejscu 
    w domu, żeby ochronić je przed kradzieżą.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
   republika poludniowej  afryki 
     

    
   Na czas Bożego Narodzenia w Republice Południowej  
   Afryki przypada okres letnich wakacji. Lato przynosi 
   piękne słoneczne dni, które stanowią zaproszenie na 
   plaże i wycieczki po górach.  Okres wakacyjny osiąga 
   swój szczyt podczas Świąt. Wówczas kraj obfituje w 
   rozliczne kwiaty, które przydają niezwykłej atmosfery 
   poprzez silny aromat i piękne kolory. Tym niemniej w 
   domach nie brakuje tradycyjnej choinki, pończoch na 
   prezenty i celebracji „Boxing Day”. 
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                       tajlandia 
     

    
    W Tajlandii nie obchodzi się Świąt Bożego 
    Narodzenia. Tym niemniej grupa miejscowych 
    projektantów wymyśliła rozdawcę  
    upominków. Jest on stylizowany na  
    wieśniaka - w słomianym kapeluszu i  
    przewiewnych szatach, a zamiast choinki 
    towarzyszą mu snopy ryżowej słomy.  
    Ostatnio taki „Święty Mikołaj” dyżurował   
    w sieci najpopularniejszych w Tajlandii   
    stacji benzynowych.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                       wenezuela 
     

    
    W każdą Wigilię Bożego Narodzenia  
    mieszkańcy Caracas, stolicy Wenezueli,  
    wcześnie rano wybierają się do kościoła i 
    robią to….. na rolkach. Ten zwyczaj jest tak 
    popularny, że ulice w całym mieście są  
    zamknięte dla ruchu samochodowego, żeby 
    ludzie mogli w taki sposób bezpiecznie  
    dojechać do kościołów.  
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Ciekawostki ze świata na Boże Narodzenie 
                             wegry 
     

    
    Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia 
    trwa na Węgrzech kilka tygodni. Kolejny 
    tydzień poprzedzający święta nazywa się 
    papierowym, brązowym, srebrnym i złotym. 
    W czasie świąt organizuje się wielkie bale dla 
    dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w 
    Budapeszcie, w budynku Parlamentu.  
    Aranżują go znani aktorzy i artyści  
    węgierskich scen.  
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Zapraszamy do obejrzenia wystawy o Bożym Narodzeniu 

w holu Biblioteki Głównej  
od 6 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku 

 

 
 
 
                                                                                                            I pomyśl, jakie to dziwne, 
                                                                                                            że Bóg miał lata dziecinne, 
                                                                                                            matkę, osiołka, Betlejem. 
                                                                                                                                                                                                       ks. Jan Twardowski 
 
 
 
 
 
 
W prezentacji wykorzystano zdjęcia własne i będące w obiegu wirtualnych witryn.   
Opisy wykonano we własnym zakresie (ed. M.Butkiewicz).    

 


