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Tradycje bożonarodzeniowe w innych krajach na świecie 

                Czy zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w innych krajach na świe-

cie? Ja postanowiłam to sprawdzić.  

Zwyczaje we Francji 

Francuskie tradycje bożonarodzeniowe w dużym stopniu różną się od naszych, polskich. Oczywiście, cho-

inka gości we wszystkich francuskich domach. Pojawia się już na początku grudnia, a znika tuż po Nowym 

Roku. Jednak poza wystrojonymi w wianki drzwiami czy oświetlonymi z zewnątrz domami, mało tutaj na-

prawdę rodzinnych tradycji. Urządza się rodzinną kolację czy nawet obiad, ale nie ma łamania się opłat-

kiem czy śpiewania kolęd. Na francuskim stole nie może zabraknąć owoców morza, ostryg, langust czy 

krewetek, a także wędzonego łososia oraz typowo francuskiego rarytasu, czyli pasztetu z kaczych wątró-

bek oraz indyka w kasztanach. 

Zwyczaje greckie 

W tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia w Grecji istnieje wiele unikalnych zwyczajów. Od tra-

dycyjnej, znanej w innych krajach Europy postaci różni się na przykład grecki Święty Mikołaj, uważany 

przez Greków za legendarnego patrona żeglarzy. Świąteczne prezenty są nieodłącznym elementem świąt  

i każdy na nie czeka przez cały rok. W Grecji wymieniane są w Dzień świętego Bazylego, 1 stycznia. W tym 

dniu ma także miejsce rytuał "odnowy wody".  Zgodnie z tradycją, wszystkie dzbanki w domu są opróżnia-

ne i ponownie napełniane nową, świeżą "wodą Bazylego". Kolejnym, typowo greckim symbolem Bożego 

Narodzenia jest drewniana misa zawieszana na drucianej obręczy. Jest to rozpoznawczy znak okresu świą-

tecznego w Grecji. Na greckich stołach nie może zabraknąć christopsomo, czyli "Chleba Chrystusa". Tak 

naprawdę to słodkie bochenki o różnych kształtach. Inne smakołyki to np. przyrządzany na wiele sposo-

bów indyk, jagnięcina i cielęcina, a także dużo bakaliowych ciast i deserów. 

Zwyczaje rodem z Ameryki 

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Stanach zaraz po Święcie Dziękczynienia. 

Amerykanie tłumnie udają się na świąteczne zakupy w piątek, który jest dla nich również dniem wolnym 

od pracy. Tradycją jest ozdabianie domów bardzo dużą ilością okazałych światełek. Świąteczne prezenty 

rozdawane 25 grudnia z samego rana. Świąteczna choinka znajduje swoje miejsce w amerykańskich do-

mach wcześniej niż w Polsce – bo już na początku grudnia.  W amerykańskiej tradycji świątecznej nie ist-

nieje coś takiego jak polska Wigilia. Kolację poprzedzającą Boże Narodzenie spożywa się najczęściej w re-

stauracji. Popularnym napitkiem w tym dniu jest tzw. eggnog, czyli napój z rumu, mleka, cukru i ubitych 

jaj. Poranek 25 grudnia jest tak naprawdę właściwym dniem świąt. Amerykanie obdarowują się wtedy 

prezentami i spożywają świąteczny posiłek. Na stole króluje szynka lub indyk. 
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Tradycje bożonarodzeniowe w innych krajach na świecie 

Boże Narodzenie w Peru    

Podobnie jak cały świat katolicki, Peru świętuje Boże Narodzenie 25 grudnia. Peruwiańczycy kochają świę-

ta, ale nie zawsze mają okazję świętować je na wielką skalę - ten kraj nie jest bogaty. Dlatego każdy pre-

zent dla nich jest wielką radością, a nawet najskromniejszy stół wydaje się luksusowy. Na święta w każ-

dym domu budują model żłobka, w którym urodził się Zbawiciel. Najbardziej szanowana kobieta w rodzi-

nie uroczyście kładzie swoją postać w kołysce, a reszta śpiewa pieśni dla dziecka i na pewno w Wigilię bę-

dzie czekała do północy, aby pogratulować Jezusowi jego narodzin. Aby świętować Boże Narodzenie  

w Peru, zwyczajowo gotuje się indyka nadziewanego rodzynkami i suszonymi morelami, który jest całko-

wicie zastąpiony kurczakiem lub nawet zwykłym słodkim chlebem. Głównym świątecznym napojem  

jest gorąca czekolada, a na deser serwuje się  ciasto z owocami. 

Zwyczaje w Argentynie 

Zasadniczą różnicą między świętem Bożego Narodzenia w Polsce a Argentyną jest temperatura. Gdy u nas 

jest mróz i śnieg, tam jest bardzo ciepło, od 30 do 40 stopni. Ale choinka bez względu na pogodę jest taka 

sama. Kolacja wigilijna postna z 12 potrawami, trzynaste nakrycie czeka na gościa, o północy całe rodziny 

wybierają się na Pasterkę, zwaną w Argentynie „Mszą kogucią” - kiedy pierwszy kur zapieje. Po skończonej 

Liturgii znajomi spotykają się na ulicach, życząc sobie wesołych świąt. Niektórzy zabierają ze sobą tzw. 

słodki chleb z rodzynkami, bakaliami i tym chlebem się częstują. Często mają akordeon, gitarę i śpiewają 

pastorałki. Później tańczą. Zabawa taka trwa do samego rana. Na wsi gospodarze udają się do swoich 

zwierząt i dzielą się opłatkiem. 

Ciekawostki o świętach w Australii 

Australia to kraj wielu kultur, miksują się więc tutaj wielokulturowe tradycje. Australia dość wcześnie za-

czyna przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Już od września w sklepach pojawiają się dekoracje,  

a w listopadzie przyozdabiane są miasta. Oświetlanie posesji na wszelkie możliwe sposoby, jest jednym  

z najbardziej charakterystycznych punktów programu. Australijczycy nie ograniczają się do światełek  

na drzewku przed domem. Są dmuchane Mikołaje i bałwany, świecące krokodyle, renifery i koa-

le. Tradycją jest zwiedzanie ulic i wybieranie najlepiej przyozdobionego domu w okolicy. W Australii, po-

mimo upałów, Mikołaj wciąż nosi zimowe buty, czapkę z pomponem, biało-czerwony kubrak, a jego sanie 

powożą renifery. Pierwszy dzień świąt jest w Australii najważniejszym dniem świątecznym. To wtedy roz-

daje się prezenty i zasiada razem do  obiadu. Najbardziej znane australijskie dania to pieczony indyk lub 

szynka, a na deser pudding ze śliwkami. Nie ma dwunastu dań, a większość potraw podaje się na zimno. 

Często lunch świąteczny to tradycyjne, australijskie barbecue z kiełbaskami i sałatką colesław. 
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Tradycje bożonarodzeniowe w innych krajach na świecie 

Japonia 

W Japonii święta Bożego Narodzenia kojarzą się raczej z  kolorowymi ozdobami i prezentami, aniżeli z rze-

czywistym znaczeniem tego święta. Popularnym zwyczajem jest jedzenie pięknie udekorowanego świą-

tecznego ciasta i kurczaka. Japończycy najczęściej wybierają KFC, które co roku przygotowuje specjalne 

oferty z kubełkami i ciastem w zestawie. Bożonarodzeniowe spotkania zwieńcza wymiana prezentów.  

Tajwan i Chiny 

Na Tajwanie i w Chinach Boże Narodzenie nie jest obchodzone. Macau ma wolne 24 i 25 grudnia, Hong 

Kong 25 i 26. Festiwal Zimowy (Hong Kong) trwający od końca listopada do końca lutego jest jednym z naj-

bardziej znanych i bogato obchodzonych świąt na świecie. Na Tajwanie 25 grudnia to Dzień Konstytucji. 

Lampki, ozdoby, choinki, świąteczne piosenki w każdym sklepie, obdarowywanie się prezentami czy spo-

tkania rodzinne są jak najbardziej obecne. Dzieci w szkołach i przedszkolach przygotowują przedstawienia 

świąteczne, uczą się piosenek i czekają na Mikołaja. Tajwańczycy kochają wszelkie festiwale i okazje  

do radości, przebierania się i święta są w ten sposób traktowane. 

Afryka 

W Ghanie, na zachodnim wybrzeżu Afryki, ogłasza się nadejście Bożego Narodzenia dekorując kościoły  

i domy już w pierwszym tygodniu Adwentu, tj. na cztery tygodnie przed świętami. Okres gwiazdki pokrywa 

się ze zbiorem kakao, jest więc to czas podwójnej radości i bogactwa. W Wigilię dzieci maszerują ulicami, 

wyśpiewując kolędy i wykrzykując „Nadchodzi Chrystus, jest już blisko!" Wieczorem ludzie gromadzą się  

w kościołach, które są udekorowane palmami i ogromem zapalonych świec. 

 

Przygotowania do Bożego Narodzenia w Kongo zaczyna się od wyznaczenia grup do przygotowania do-

rocznego widowiska bożonarodzeniowego. Świąteczny dzień zaczyna się od tego, że grupy kolędników 

wędrują przez miasta czy wzdłuż dróg i odwiedzają domy misjonarzy, śpiewając znane na całym świecie 

kolędy . Często ludzie są budzeni wczesnym rankiem, gdy grupy kolędników gromadzą się na drodze  

do kościołów. Osoby udające się na poranne nabożeństwo przynoszą ze sobą prezenty, które składają  

na specjalnej platformie wybudowanej obok ołtarza. Później wierni przygotowują przed swoimi domami 

stoły i zapraszają do wspólnego posiłku przyjaciół. Wielu ludzi organizuje świąteczny obiad na świeżym 

powietrzu. Wśród tradycyjnych potraw są: indyk, pieczeń wołowa, babeczki mince pie, żółty ryż z rodzyn-

kami, warzywa, pudding śliwkowy, krakersy. W Wigilię Bożego Narodzenia, przed snem, dzieci zawieszają 

pończochy na prezenty od św. Mikołaja. 
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Wywiad z Panią Anną Piec 

Zbliżają się święta, więc zaczynamy powoli myśleć o przysmakach, jakie podamy na wigilijnym stole. 

By dowiedzieć się, jak przebiega ten czas w domu pani Anny Piec, przeprowadziłam z nią rozmowę. 

- Ile dni wcześniej zaczyna pani kulinarne przygotowania do świąt? 

Pani Anna Piec: 

- 2 tygodnie wcześniej zaczynam od pieczenia pierników. Jeden dzień poświęcam na robienie ciasta, drugi 

na pieczenie, a trzeci na lukrowanie. To u nas takie święto. Razem z synami robimy bardzo dużo pierni-

ków. Z dzieciństwa pamiętam, że moja mama też tak robiła i rozdawała je innym w rodzinie. Tydzień przed 

świętami - przygotowuję pierogi i je zamrażam.  

Typowe przygotowania zaczynam 2 dni wcześniej, robię zakupy i wyciągam przepisy, żeby wszystko przy-

gotować na czas. 

- Jaka jest Pani ulubiona potrawa?   

Pani Anna Piec:    

Ulubioną potrawą związaną ze świętami jest sałatka śledziowa z matiasów. Można ją zrobić o każdej porze 

– więc niekoniecznie teraz. Ja ją przygotowuję właśnie przed świętami, bo mi się z nimi najbardziej koja-

rzy. 

- Czy mogłaby pani podzielić się z nami przepisem na ten smakołyk?  

Pani Anna Piec: 

Zakupione śledzie matias (1kg) - pociąć w paseczki. 

Paprykę konserwową ze słoika, ogórki konserwowe oraz 2 cebule należy pokroić w kostkę, a następnie 

przygotować zalewę. 

Zalewa: 

1/2 szklanki oliwy 

1 mały ketchup 

troszeczkę przecieru pomidorowego 

Składniki zalewy zagotować - dodać do smaku: liść laurowy, ziele angielskie, pieprz. Wszystko układa się 

warstwami: warstwa śledzi, papryki, ogórków, cebuli itd. Na końcu to wszystko się łączy i zalewa wcze-

śniej przygotowaną zalewą. 
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Wywiad z Panią Anną Piec 

- Jakie świąteczne smaki pamięta pani z dzieciństwa? 

Pani Anna Piec: 

Tu chyba Cię zaskoczę - bo dla mnie takim smakiem jest placek kokosowy, który robiła moja mama. Pa-

miętam, że dzień przed Wigilią moja mama przesiadywała do nocy, by przygotować ten placek. Pamiętam 

zapachy, które dobiegały z kuchni. Teraz już raczej się tego nie robi, ale właśnie ten placek kojarzy mi się 

ze świętami. 

- Co pojawi się na pani wigilijnym stole? 

Pani Anna Piec: 

Trzymam się tradycji. Będzie karp, ryba - filet - dla chłopaków, kapusta z grzybami, kapusta z fasolą, ma-

kiełki, pierogi, uszka i barszczyk. No i kompot z suszu. Mimo że jako dziecko nie przepadałam za nim, teraz 

bardzo go lubię. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i już teraz życzę Zdrowych, Wesołych  

i Smacznych świąt Bożego Narodzenia! 

 

Aleksandra Górska 
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Sporty zimowe 

          Sporty zimowe – dyscypliny rozgrywane w okresie zimowym. Niezbędnymi warunkami do ich prze-

prowadzenia są: mróz, lód i często śnieg. Do sportów zimowych zaliczamy: 

- narciarstwo alpejskie i klasyczne 

- snowboarding 

- saneczkarstwo 

- bobsleje 

- skeleton 

- hokej na lodzie 

- łyżwiarstwo figurowe 

- short track 

- łyżwiarstwo szybkie 

- bojery 

- biathlon 

- curling 

- skibob 

- skoki narciarskie 

                Jedną z dyscyplin sportów zimowych jest łyżwiarstwo. Wyróżniamy łyżwiarstwo szybkie oraz łyż-

wiarstwo figurowe. 

         Łyżwiarstwo szybkie- dyscyplina zimowa, w której celem zawodnika jest jak najszybsze przejechanie 

na łyżwach określonego dystansu po torze lodowym. Sportowca, który uprawia łyżwiarstwo szybkie nazy-

wa się panczenistą. 
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Sporty zimowe 

Łyżwiarstwo figurowe - zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach figurowych indywidu-

alnie, w parach, bądź w zespołach (tzw. formacjach). Łyżwiarstwo figurowe jest jedną z dyscyplin zimo-

wych igrzysk olimpijskich od 1908 roku. Do konkurencji olimpijskich należą: jazda indywidualna kobiet  

i mężczyzn, pary sportowe i taneczne, zaś od 2014 roku rozgrywane są zawody drużynowe. Do konkuren-

cji nieolimpijskich należy łyżwiarstwo synchroniczne. Od kategorii młodzieżowych do seniorskich, łyżwia-

rze figurowi przedstawiają dwa programy (krótki – 3 min i dowolny – 4 min) oraz w zależności od konku-

rencji wykonują dodatkowe elementy: skoki, piruety, kroki, spirale, twizzle oraz podnoszenia. 
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Humor 

Pani na lekcji języka polskiego pyta Jasia: 

- Jasiu, podaj dwa zaimki osobowe. 

- Kto? Ja? 

- Bardzo dobrze, szóstka. 

 

Pani pyta Jasia: 

- Dlaczego nie uczysz się polskiego? 

- Uczę się, proszę pani. 

- To skąd u ciebie tyle błędów ortograficznych? 

- Bo ja się uczę na błędach... 

 

- Jasiu, czy zmieniłeś wodę rybkom? 

- A po co? Przecież tamtej jeszcze nie wypiły. 

 

Koniec roku szkolnego.  

Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu świadectw i mówi :  

- Tato, dobra wiadomość, szkoła przedłużyła ze mną kontrakt na 6 klasę. 
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Pedagog radzi 

Miły Uczniu, 

 

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

- jesteś samotny i czujesz, że nikt Cię nie rozumie, 

- nie potrafisz porozumieć się z kolegami lu/i nauczycielem, 

- masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać, 

- potrzebujesz pomocy, 

- chciałbyś z kimś porozmawiać, 

- masz trudności z nauką, 

- masz ciekawe pomysły,  którymi chcesz się podzieli. 

 

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić! 

 

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!!!! 

Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu. 

 

 

 

Szanowny Rodzicu! 

 

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

- niepokoi Cię zachowanie dziecka, 

- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim, 

- chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole, 

- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, 

- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić, 

- szukasz pomocy. 

 

Napisz do mnie: atszostak@gmail.com 
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Andżela Milusińska autor: David Roberts 

  

 Jestem uczennicą klasy 4 

i mam na imię Marta. 

To jest moje pierwsze  

spotkanie z gazetką szkolną.  

Bardzo mi miło, że mogę  

tu zaprezentować swój artykuł. 

 

 

 

 

Chciałabym Was zachęcić  do przeczytania serii książek,  której główną bohaterką jest dziewczynka o imie-

niu Andżela. 

Bohaterka przeżywa śmieszne, dość nietypowe przygody. Próbuje wciągnąć do wspólnej zabawy swoje 

dwie koleżanki -Marysię i Laurę. Jest bardzo sprytna i zawsze stawia na swoim. Przygody, które przeżywa 

przysparzają jej też sporo kłopotów. 

Jedna z historii opisana w książce dotyczy osoby dyrektorki szkoły, a dokładnie…jej peruki. Dziewczynka 

pragnie za wszelką cenę udowodnić, że ona naprawdę z niej korzysta. By to udowodnić, do zabawy wciąga 

nie tylko przyjaciół, ale  nawet woźnego. Czy jej się udało rozwikłać tajemnicę, tego się możecie dowie-

dzieć, czytając opowiadania o Andżeli. 

        Ja książki zakupiłam podczas wakacji i przeczytałam je bardzo szybko. Wiem, że czytanie pozwala nam 

poznawać lepiej świat i się wewnętrznie rozwijać. 

 Teraz więcej czasu spędzamy w domu i zamiast siedzieć przed komputerem lub telefonem, lepiej wziąć 

do ręki książkę i ją czytać, bo książka to najlepszy przyjaciel człowieka! 

str. 11 

Marta Stasiak— 4B 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Nasze talenty 

 Piosenka ”Krzesło” 

Refren. Jedna noga oszalała, 

            druga noga coś dodała. 

            Jedna ręka kręci koła, 

           druga ręka ma dziś.. fioła! 

1. Cztery nogi krzesło ma, na tym krześle siedzę ja. 
Krzesło mówi: - Daj mi żyć, boli mnie już kark, więc idź! 

Bo ja nie wytrzymam dnia, kiedy siedzisz tak jak ja. 

Refren. Jedna noga oszalała... 

2.  Następnego dnia krzesło mówi: - Tańcz jak ja! 
A ja na to coś takiego: - Oszalałeś… coś takiego? 

Moja mama:- Chodź na obiad, a ja na to:- Dobra, zgoda. 
Refren. Jedna noga oszalała... 

3. Trzeba już do szkoły iść, a tam krzesła mówią:- Idź! 

       Pani mówi:- Proszę wstać! Krzesła mówią:- Je-ja-ja. 
       I siadamy na krzesełku, które mówi: - Oj-oj-jejku 

 

 

Nasz zespół nazywa się „My Bestie”. Powstał  pod koniec lutego 2020 roku. 

Należą do niego dwie dziewczyny z klasy 4a - Maja Myślińska (czyli ja) oraz Marta Sta-
siak. Mam talent do śpiewania i chętnie śpiewam w towarzystwie koleżanki. Nasze głosy 
brzmią wspaniale, co często podkreślali nauczyciele i rodzice. 

Stworzyłam ten zespół, ponieważ pomyślałam, że to będzie świetna zabawa. Jestem 
pewna, że jeśli masz marzenie to najlepiej je spełniać z przyjaciółmi! 
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Maja Myślińska— 4B 
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Życzenia dla klasy 2b 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby radość  

i uśmiech zawsze były  

na Waszej twarzy, niech spełnią  

się wszystkie  

Wasze najskrytsze marzenia,  

a nowonarodzony Chrystus  

da światło słowa. 

Wolontariusze SKW i PCK 
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Życzenia dla klasy 2a  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy: magicznej mocy wigilijnego wieczoru, która 
przyniesie Wam spokój i radość, dużo zdrowia, miłości, stołu obfitego oraz wspaniałych go-

ści. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje w sercu na nowo tę Nowinę, uraduje serce  
i da zbawienie.  

Wolontariusze SKW i PCK 

Życzenia dla klasy 3b 

NIech  Wasze buzie będą uśmiechnięte! 

Niech moc prezentów da dużo radości - 

- na Święta Wam życzymy zdrówka i miłości!  

Wolontariusze SKW i PCK 
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Kartki 

str. 14 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Kartki 

str. 15 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Kartki 

str. 16 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Kartki 

str. 17 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Kartki 

str. 18 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Skład redakcyjny: 

str. 19 

Aleksandra Górska 

Amelia Markiewicz 

Maja Myślińska 

Wiktor Paszek 

Marta Stasiak 

Korekta wydania: 

Donata Pankowiak 

Opiekunowie: 

Hanna Russek 

Małgorzata Ściana 

Dziękujemy wolontariuszom SKW i PCK za piękne kartki świąteczne z życzenia-

mi, które mogliśmy podziwiać w naszym wydaniu świątecznym gazetki szkolnej. 


