
 

 

ŚWIETLIK  

ŚWIĄTECZNY 
 

 

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych     

w gronie najbliższych 

 



NIEZNANE ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE Z CAŁEGO ŚWIATA 

 

 

SZWECJA   

 

W szwedzkim mieście Gavle buduje się wielką słomianą kozę, która w pierwszy 

dzień świąt Bożego Narodzenia staje w ogniu. Dlaczego? Być może trudno uwierzyć,               

ale tradycja ta powstała w wyniku wypadku. W 1966 rok szwedzki architekt chciał umieścić 

w centrum miasta ozdobną kozę, będącą odpowiednikiem kozy wywodzącej się  z tradycji 

pogańskiej. Przypadkowo, w okolicy Nowego Roku, ktoś zaprószył ogień i koza doszczętnie 

spłonęła.  

 

 

 

WŁOCHY  

 

We Włoszech zamiast św. Mikołaja prezenty przynosi Befana. Odwiedza ona dzieci 

w nocy z 5 na 6 stycznia. Jest to wiedźma, która według wyobrażeń ludowych nosi na głowie 

spiczasty kapelusz, bądź postrzępioną chustę, a jej ubrania są ciemne, podarte i brudne od 

sadzy z kominów, przez które wlatuje do domów. Prezenty wrzuca   do skarpet. Grzeczne 

dzieci nagradza zabawkami i słodyczami, a niegrzecznym  i kapryśnym zostawia ku 



przestrodze kawałek węgla, popiół, cebulę i czosnek. Aby wkupić się w łaski czarownicy, 

trzeba zostawić dla niej mandarynkę lub pomarańczę  i kieliszek wina.  

  

 

 

FILIPINY 

Na Filipinach popularna jest tradycja nazywana Monito-Monita. Polega na 

obdarowywaniu się prezentami (osoby nawzajem się losują, nie wiemy, jak jesteśmy 

dobrani w pary), codziennie obowiązuje nas inna tematyka (coś słodkiego, coś zielonego 

itp.) - dopiero w Wigilię mówimy, kto komu kupował upominki i razem świętujemy.  

 

 

 

 

 



GRUZJA 

Gruzini obchodzą Boże Narodzenie 7 stycznia (25 grudnia według naszego - 

gregoriańskiego - kalendarza). Tradycją jest udział w Alilo, pochodzie ulicami miast, na 

który zabierają flagi. Co ciekawe, większość osób ma na sobie tradycyjne biało-czerwone 

stroje. W Alilo bierze udział dużo dzieci, ponieważ mogą liczyć na wiele upominków w 

postaci słodyczy. Śpiewane są również kolędy, które różnią się w zależności od regionu. 

Jednak ich cechą wspólną jest pojawiające się sformułowanie  „25 grudnia Chrystus narodził 

się w Betlejem”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZNAJDŹ JAK NAJWIĘCEJ RÓŻNIC 

 

TRADYCJE LUDOWE  W POLSCE 

 Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej 

zasiadała parzysta liczba osób; nieparzysta wróżyć miała rychłą śmierć jednego z 

biesiadników.  

 Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter 

uroczysty i poważny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać  od 

stołu (wróżyło to nieszczęście lub śmierć) ani rozmawiać (aby w ciągu roku nie 

było kłótni). 

  Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u 

chłopów było 5 do 7 potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba 

potraw miała zapewnić urodzaj w następnym roku.  

 Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w 

ciągu roku nie zazna się głodu.  

 Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice 

chrześcijańskiej wyraża radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. 

Pod obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w 

stajence.  



 Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono, 

że kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw 

gotowano z rzepy, z nadzieją, że uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone 

podczas wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy - bólowi zębów.  

 Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą      przez 

cały rok. Myjąc się rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych 

monet. Dotykano ich, aby być silnym jak kruszec, z którego monety zrobiono.  

 Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i 

pomyślność w przyszłym roku. 

  Należało uważać, aby w poranek wigilijny pierwszy do domu wszedł mężczyzna, 

a nie kobieta. Przyjście mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie, natomiast 

kobieta przynosiła choroby. 

 

 

 

 

ROZWIĄŻ REBUS  

 

 

 

 

 

 

 



POŁĄCZ CYFRY I ZOBACZ CO Z TEGO WYNIKNIE? 

 

 

 

 



 

 

 

Wesołych 

Świąt ! 

 

 
 


