


Christmas is an annual commemoration of the birth of Jesus Christ and a 

widely observed holiday, celebrated generally on December 25 by millions 

of people around the world. A feast central to the Christian liturgical year, 

it closes the Advent season and initiates the twelve days of Christmastide, 

which ends after the twelfth night Christmas is a civil holiday in many of 

the world's nations, is celebrated by an increasing number of non-

Christians, and is an integral part of the Christmas and holiday season.

Święta Bożego Narodzenia w Anglii są nieco krótsze niż w Polsce, 

ponieważ zaczynają się 25 grudnia. Do dnia dzisiejszego 

praktykuje się zwyczaj przekazywania drobnych pieniędzy dla osób 

odwiedzających angielskie domy. Prezenty wkładane są do specjalnych, dużych 

skarpet przez świętego Mikołaja rzecz jasna. 



Like a lot of countries, Nativity Plays and Carol Services are also very 

popular at Christmas time. The Church that I go to always has a Carols 

by Candlelight Service where the church is only lit up by candles. It is 

a very special service and always makes me feel very Christmassy! 

Lots of other British churches also have Carols by Candlelight and 

Christingle services.

Kolęda pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 

przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej 

do świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana najczęściej w konwencji 

religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w 

późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu 

wybitnych kompozytorów.



In the United Kingdom and countries influenced by its 

traditions, a standard Christmas meal includes turkey or goose, 

meat, gravy, potatoes, vegetables, sometimes bread and cider. 

Special desserts are also prepared, such as Christmas pudding, 

mince pies, and fruit cake. Beef, ham, and chicken in various recipes are popular throughout the 

world  a chocolate and chestnuts beverage, after Midnight Mass and throughout the Christmas 

season. The eating of sweets and chocolates has become popular worldwide. As one of the few 

fruits traditionally available to northern countries in winter, oranges have been long associated 

with special Christmas foods.

W Boże Narodzenie w Anglii świąteczne stoły 

wyglądają inaczej niż w Polsce. Tradycyjnym 

daniem jest indyk nadziewany różnymi 

warzywami (podobno smaczniejszy od 

naszego wigilijnego karpia). Towarzyszą mu 

również inne potrawy takie jak zawijane 

kiełbasy w boczek etc. Anglicy spożywają 

główny posiłek w okolicach godziny 

dwunastej albo krótko po niej. Posiłki są 

spożywane w koronach wykonanych z 

papieru. Jest to symbol nawiązujący do Trzech 

Króli. 



Christmas pudding is a type of pudding traditionally served on Christmas Day (December 25) as 

part of the Christmas dinner. It has its origins in medieval England, and is sometimes known as 

plum pudding or Christmas Pudding, though this can also refer to other kinds of boiled pudding 

involving dried fruit. Despite the name "plum pudding," the pudding contains no actual plums due 

to the pre-Victorian use of the word "plums" as a term for raisins. The pudding is composed of 

many dried fruits and is held together by egg and suet, sometimes moistened by treacle or 

molasses. 

Christmas pudding – tradycyjne angielskie danie bożonarodzeniowe, odmiana puddingu. Przepis 

jest dość zawiły, w wielu domach pudding przygotowywany jest według własnego przepisu. 

Prawdziwy pudding dojrzewa nawet do dwóch miesięcy.



Christmas crackers, are part of Christmas celebrations primarily in the United Kingdom. A cracker 

consists of a cardboard tube wrapped in a brightly decorated twist of paper, making it resemble an 

oversized sweet-wrapper. The cracker is pulled by two people, often with arms crossed, and, much 

in the manner of a wishbone, the cracker splits unevenly. The split is accompanied by a mild bang 

or snapping sound produced by the effect of friction on a shock-sensitive, chemically-impregnated 

card strip.

Christmas cracker– cukierek w kształcie walca wykonany z papieru, który zawiera niespodziankę 

i eksploduje przy otwarciu. Christmas cracker jest rozrywana z dwóch stron, wydaje dźwięk 

podobny do sztucznych ogni.



Boxing Day is traditionally the day or public holiday that occurs on 26 

December, or the first or second weekday after Christmas Day, depending 

on national or regional laws. In Britain, Boxing Day is primarily known as 

a shopping holiday, much like the day after Thanksgiving in the United 

States. It is a time where shops have sales, often with dramatic price 

reductions.

Boxing Day święto obchodzone w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj obchodzony jest 26 grudnia i 

tradycyjnie (bez względu na to jakie przepisy prawne obowiązują w danym państwie) święto jest 

znane pod tą nazwą, ale jeżeli przypada w niedzielę to w państwach, w których Boxing 

Day jest dniem wolnym od pracy dzień wolny "przechodzi" na poniedziałek. Jeżeli Boże 

Narodzenie wypada w niedzielę, to po poniedziałkowym Boxing Day wtorek jest tak że dniem 

wolnym od pracy.



Christmas cards are illustrated messages of 

greeting exchanged between friends and family 

members during the weeks preceding Christmas 

Day. The traditional greeting reads "wishing you a 

Merry Christmas and a Happy New Year".

Kartki świąteczne to doskonała forma, gdy 

chcemy podziękować naszym  przyjaciołom, 

rodzinie, w tygodniach poprzedzających Boże 

Narodzenie. Tradycyjne pozdrowienie brzmi 

„Życzymy  Wesołych Świąt i Szczęśliwego 

Nowego Roku".



A Christmas stocking is an empty sock or sock-shaped bag that is hung on 

Christmas Eve so that Santa Claus can fill it with small toys, candy, fruit, 

coins or other small gifts when he arrives. These small items are often 

referred to as stocking stuffers or stocking fillers. In some Christmas stories, 

the contents of the Christmas stocking are the only toys the child receives at 

Christmas from Santa Claus; in other stories, some presents are also 

wrapped up in wrapping paper and placed under the Christmas tree. 

Skarpeta świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa rozwieszana przy łóżku lub kominku. Do specjalnych 

skarpet w czasie świąt Bożego Narodzenia wkłada się małe upominki. W kulturze zachodniej 

mówiono, że dziecko, które nie było grzeczne otrzyma do świątecznej skarpety kawałek węgla. 

Zwyczaj ten pochodził z Włoch. Według legendy, Św. Mikołaj podarował pierwszy prezent trzem 

biednym dziewczynkom - były to złote monety, które święty niepostrzeżenie włożył do ich 

wypranych pończoch powieszonych przy kominku.
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