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ROSJA 
 

We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest noc z 

31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i 

jego wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 

stycznia. To święto bardzo radosne,  wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy skła-

dają sobie życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. Przygoto-

wuje się postne danie z ziaren pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z migdałowym lub 

makowym mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna się 

Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgod-

nie z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, pieczyste i pierniki miodo-

we. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest  aż do pojawienia 

się pierwszej gwiazdki, symbolizującej gwiazdę betlejemską. 

Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach i ognisk na 

ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci z pa-

pierowymi gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych domów, w których zapalo-

no świece, aby złożyć życzenia domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe 

przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do swojego stołu lub nagradzają 

świątecznymi smakołykami. 
 

WĘGRY 
 

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich 

odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim 

znani aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie naj-

dłuższego źdźbła wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Wę-

grzy jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole nie może zabrak-

nąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość. 
 

DANIA 
 

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Trady-

cyjnym daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, 

ten dostaje świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok. 

 

MEKSYK  

 

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione 

słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpo-

czyna wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony 

dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również pieczonego 

indyka, owoce, słodycze. 
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Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie 

tylko w Polsce. Na całym świecie chrześcijanie świętują narodzenie Jezusa, ale 

w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. W tym artykule postanowili-

śmy je przybliżyć. 
 

POLSKA 

 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie po-

jawia się pierwsza gwiazda. 

Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. 

Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstar-

sza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma Św. o narodzi-

nach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się 

nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. 

To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. 

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek. Dopiero gdy  się nim podzielimy, możemy 

skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i 

srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd. 

 

HISZPANIA 
 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się 

po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żaró-

wek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba 

oraz "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne upominki. Prezenty 

rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które 

Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu. 
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WIELKA BRYTANIA 
 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzin-

nym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonące-

go puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za 

drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. 

Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych 

kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon Horsley  z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę 

świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku". 

 

SZWECJA 

 

W Szwecji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę Adwentu. 

Tradycyjna szwedzka uczta składa się z lutefisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość 

mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pier-

niczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. 

Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

 

  NIEMCY 

 

W Niemczech  Boże Narodzenie obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy dzień 

Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12) i drugi dzień Świąt Boże-

go Narodzenia (26.12). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach  po uczestnictwie w 

Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. 

"Bescherung". Śpiewa się  kolędy, a  członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie pre-

zentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj 

lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę odgrywają 

studenci przebrani w  odpowiedni kostium. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego 

Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są 

dniami świątecznymi wolnymi od pracy. 
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GRECJA 

 

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gorący okres rozpoczy-

na się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się podarunka-

mi i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i 

Nowym Rokiem dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do domu. Te kolę-

dy mają błogosławić domostwa. Często kolędy te są śpiewane przy akompaniamencie 

małych metalowych trójkącików i małych glinianych bębenków. Za śpiew dzieci często 

nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć 

Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na szczycie krzy-

żem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciast. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i 

są rybakami,  na ich stole zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie używane 

w Grecji, a prezenty są wręczane 1 stycznia. Obecnie w większych miastach można zo-

baczyć ulice przystrojone w lampki i dekoracje. Powoli przyjmuje się też zachodnia tra-

dycja wysyłania kartek z życzeniami świątecznymi do przyjaciół i rodziny. 

 

FRANCJA 
 

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Naro-

dzeniem. Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się 

w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami i 

gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to 

święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują 

prezenty. We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział 

we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadzie-

wanego kasztanami i pije dużo szampana. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus 

przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy komin-

ku. 

WŁOCHY 
 

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają ty-

siącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele kartek z 

życzeniami do rodziny i przyjaciół.8 grudnia ubiera 

się choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach. 

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kola-

cja, podczas której jedzone są typowe włoskie ciasta 

- penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orze-

chy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. 

W czasie Bożego Narodzenia rozdają pre-

zenty.Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie 

choinki. 
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              Warto pomagać! 

W grudniu, przed świętami, częściej myślimy  

o tym, by pomagać innym. Czasem naprawdę nie-

wiele trzeba, by zrobić coś dobrego.  
 

 

NAKRĘTKI-szczytny cel! 
W wielu miejscach,  takich jak szkoły czy restauracje,  pozostawione są specjal-
ne pojemniki na plastikowe nakrętki. Jest to bardzo popularny sposób na zbiórkę 
pieniędzy dla potrzebujących ludzi. 

 

 Dlaczego warto je zbierać?  
Nakrętki są wykonywane z czystego poli-
meru PET, dlatego dużo łatwiej poddać je 
recyklingowi. Dzięki temu ten proces jest 
tańszy i bardziej opłacalny. Polietylen za-
mieniony w granulat daje możliwość zro-
bienia nowych zakrętek,  plastikowych 
opakowań, a nawet obudowy na komputer. 
Przy okazji zbiórki pomagamy także środo-
wisku. Butelki bez nakrętek łatwiej zgnieść, 
co przyczynia się do zmniejszenia objęto-
ści odpadów. 
Kilogram korków przynosi ok. 1 zł. Zebra-
nie większej ilości zakrętek zajmie sporo 

czasu, jednak warto go poświęcić. Im więcej osób zrozumie, jak bardzo można 
w ten sposób pomóc innym, tym większy efekt przyniesie taka zbiórka.  

 

Na co przeznaczane są pie-
niądze  ze zbiórki nakrętek?  
Pieniądze ze sprzedaży  nakrętek  
w specjalnych skupach przelewane są 
na konta fundacji potrzebujących dzieci, 
ale także dorosłych. Z tych środków 
można opłacić kosztowne leczenie, re-
habilitacje, dojazdy do specjalistów oraz 
wizyty u nich. 
Jakie nakrętki się nadają? Po napojach, 

butelkach z chemią gospodarczą oraz kosmetykach. 
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Boże Narodzenie już blisko… Maturzyści ostatni raz 

mają okazję, by złożyć  życzenia szkolnej wspólno-

cie. Za pośrednictwem naszej redakcji  klasy 3 a i 3 

b LO oraz 4 T przesyłają świąteczne pozdrowienia. 
 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczy-

cielom wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślno-

ści i spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń! 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją 

i magią wigilijnej nocy, kieruję  do wszystkich uczniów płynące 

z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności 

w nadchodzącym  Nowym Roku. 

 Wszystkiego najlepszego Krzysztofie, w końcu zmontuję ten 

film. 

 Ślę Ci, mamo, te życzenia w noc Bożego Narodzenia. Szczęścia, zdrowia i pieniędzy, pociech 

z dzieci, lecz nie w nędzy. I na Nowy Rok radości oraz wszelkich  pomyślności. 

  Zdania matematyki życzą uczniowi Dawidowi Karpowskiemu koledzy. 

 Droga Karolino, dziękuję Ci, że jesteś i mnie wspierasz. Tęsknimy za Tobą w naszej klasie. 

 Droga Pani Gosiu, życzę Pani wszystkiego najlepszego, dużej frekwencji w klasie w drugim 

semestrze, by polonez, którego Pani prowadzi się udał oraz udanej następnej klasy. 

 Joanno M. życzę Ci wszystkiego dobrego, abyś miała same dobre oceny w szkole. Wesołych 

Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dawid Mietlicki. 

 NAJLEPSZEGO, BAŁDZIO! 

 Kochano Joanno Kaczorowska, chciałabym życzyć Ci dużo zdrowia, samych radosnych dni, 

uśmiechu na każdy dzień, miłości oraz samych szczerych przyjaciół. Nigdy się nie zmieniaj i zaw-

sze bądź sobą. 

 Życzę Pani Halinie Baranowskiej, aby każda jej klasa zdawała maturę śpiewająco, dużo 

cierpliwości do uczniów, szczęścia, zdrowia oraz wesołych, radosnych świąt!:) 

 Matematyka to bardzo trudna rzecz, ale z Panią jest the best! Pani Annie Nowak życzę weso-

łych świąt! Dużo zadań do liczenia, najwięcej tych z mnożenia. Mało jedynkowych prac do 

sprawdzania i wiele mandarynek do zjadania. 

 Olciu kochana! Chodź ze mną ulepić bałwana. Dużo barszczu, uszek małych, rączek po Syl-

westrze całych. Fajnych prezentów od Mikołaja(…) Szczęścia, radości, w rybie mało ości. Ko-

cham Ciebie, mój wariacie! 

 BARTEK, TRZYMAJ SIĘ STARY I ZMONTUJ COŚ. 

 Kamcia! Prezentów dużo Ci życzę, tyle aż nie policzę. Szczególnie takich jak Sławek, a nie 

stado pijawek. Dużo szczęścia i radości, wódki, piwa i miłości. 

 Drogi Błażeju! Oby po świętach masa Ci nie spadła. Życzę Ci, żebyś pod choinką znalazł coś 

pięknego oraz żebyś przeczytał w końcu zaległe książki, Od Psiapsi. 

 Życzenia dla Pana Pasternaka. Życzę Panu wesołych świąt, aby cała klasa była grzeczna i 

dostawała piękne oceny i żeby Pan nie musiał pytać co lekcjęJ 

 Droga Weroniko! Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, dużo miłości, samych  

radosnych chwil w życiu, abyś zawsze była uśmiechnięta. 
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 Antek, życzę Ci, żebyś się nie spantoflił i nie dał się 

zmienić. Dawid. 

 Dla Moniki Maryniaczyk. Z okazji Bożego Narodze-

nia życzę Ci zdrowych, spokojnych świąt, pełnych cie-

pła i miłej atmosfery, pięknej choinki, bogatego Mikoła-

ja i dobrego jedzenia na świątecznym stole. 

 Do Kamili Wojtasik. Dziunia, mimo że nie jesteś 

moim szefem, chciałbym życzyć Ci Wesołych Świąt. Wy-

marzonych [wyraz nieczytelny] i sianka pod obrusem. 

Jak będziesz kupowała mięso na święta, to kup 2 razy, 

zamiast mnie. 

 Z okazji nadchodzącego wydarzenia, życzę Wam 

pięknych, rodzinnych świąt. Z dedykacją dla Joanny i 

Moniki. 

 Wesołych Świąt, smacznego jajka (a to nie te świę-

ta). 

 Sto lat! 

 Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, 

prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karna-

wału szalonego, roku bardzo udanego:) Życzy Wicia 

 Kochana Pani Halinko! Życzę Pani zdrowych i we-

sołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku! Mam 

nadzieję, że chociaż Pani będzie dopisywało zdrowie i 

że będzie Pani litościwa i nie opuści nas  przed maturą. 

 Drogi Dawidku, Kumplu najlepszy, w tym świątecz-

nym czasie pragnę złożyć Ci najserdeczniejsze, naj-

szczersze i najcieplejsze życzenia. Żebyś pod choinką 

znalazł nie tylko prezenty, ale i szczęście, ciepło  i 

wszystkie ,,plusy dodatnie” tego wyjątkowego okresu w 

roku. Życzę Ci również, abyś cieszył się towarzystwem 

bliskich – ukochanej babci, dziadka i przyjaciół. W 

skrócie, wszystkiego, co najlepsze. Dla Dawida Kar-

powskiego. 

 Wszystkiego najlepszego Krzalu, żebyś zawsze czuł 

brzuch na treningu! 

 Kochano Wiktorio. Życzę Ci zdrowych, wesołych, a 

przede wszystkim obfitych świąt oraz niezapomnianego 

Sylwestra. 

 W te piękne święta, niech każdy zapamięta z głębi 

płynące życzenia: zdróweczka, marzeń spełnienia,  

iskierek radości i dużo miłości. Życzy Marta. 
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W nas jest siła…W nas jest siła…  
Schroniska w życiu bezdomnych zwierząt odgrywają bardzo waż-

ną rolę, szczególnie podczas zimy. W tym okresie powinniśmy 

pamiętać o mieszkających w nich czworonogach. Placówki te czę-

sto są przepełnione i nie mają funduszy, aby zapewnić  dobre wa-

runki bytowania.  My  możemy im pomóc! Niekoniecznie musimy  

adoptować zwierzaki, wystarczy spędzić z nimi trochę czasu jako 

wolontariusz,   przynieść  karmę lub  niepotrzebny w domu  koc.  

Nasza szkoła patronuje różnym  inicjatywom  charytatywnym. 

Jedną z nich jest pomoc zwierzakom ze schroniska w Osiecznicy. 

Pani Małgorzata Leśniańska, oczywiście z pomocą uczniów ZSP, 

co pół roku organizuje  zbiórkę karmy oraz innych potrzebnych 

rzeczy, które mają na celu zapewnić godne życie zwierzakom.  

Pani Leśniańska zapytana o to, co ją skłoniło do pomocy, odpo-

wiedziała:  ,,Miłość do zwierząt i chęć pomocy tym istotom jest 

najważniejsza, jako mała dziewczynka nie miałam możliwości, by 

zajmować się  różnymi akcjami charytatywnymi. Teraz czuję, że 

jest to moment, który muszę wykorzystać, dlatego zachęcam do 

działania innych.” 

 W szkole działa grupa wolontariuszy, którzy w weekendy wyjeż-

dżają do schroniska w Osiecznicy, wyprowadzają psiaki na spacer, 

sprzątają  kojce, dbają o miejsce, w którym przebywają zwierzęta. Jest ich jednak za mało! Dlate-

go apelujemy o to, by osoby zainteresowane zgłaszały się do pani Małgorzaty Leśniańskiej.  Li-

czy się każda pomoc! Nie bądźmy obojętni na cierpienie naszych czworonożnych przyjaciół... 

Wokół nas jest dużo potrzebujących zwierząt, dokarmiajmy je, pomagajmy im przetrwać zimę.  

Aktualnie w naszej szkole trwa akcja na rzecz schroniska w Osiecznicy. Zbieramy różne nakry-

cia, stare kołdry, koce, poduszki, karmę, smycze, miski itp.  UWAGA!  Klasa, która zbierze  naj-

większą ilość karmy,  może wybrać sobie jeden dzień, w którym nie będzie pytana. Akcja trwa 

do czwartku 20.12 (wszystkie rzeczy należy przynosić do hali sportowej). Możemy również 

przynosić wymienione rzeczy po zakończeniu akcji,  bo  pupilom ze  schroniska zawsze się one 

przydadzą.  

Pani Leśniańska z całego serca dziękuje osobom angażującym się w życie schroniska 

oraz tym, którzy wyciągają pomocną dłoń do 

czworonożnych przyjaciół. Razem z Panią 

jeszcze raz zachęcamy wszystkich do pomo-

cy!  Każdy już wie, jak ważne jest pomaganie  

zwierzętom. OLX już po raz kolejny  organi-

zuje akcję „Nakarm psa”. Wystarczy pobrać 

na smartfona aplikację OLX, wybrać czworo-

noga, którego chcemy nakarmić, a OLX prze-

każe do schroniska 20 kg karmy.  Jest to 

wspaniała pomoc dla zwierząt, ale pamiętaj,  

że największą radością dla psiaków 

 będzie nowy dom!  


