
Christmas in the UK



25 grudnia, jest szczególnym dniem dla 

chrześcijan na całym świecie. W Wielkiej 

Brytanii świętuje się od trzech do czterech dni. 

Jest to radosny czas szczególnie dla dzieci

Christmas Day, 25th December, is a very special 

day for Christians all over the world. In Britain 

they have three or four days’ holiday for 

Christmas.It is a happy time, especially for

children



Ludzie dekorują swoje domy 

kartkami świątecznymi, 
ostrokrzewem oraz 
ozdobami papierowymi –
dzwonkami, łańcuchami i 
gwiazdami. 

People decorate their houses 
with Christmas cards, holly 
and paper decorations –
bells, chains 
and stars. 



Pierwszego dnia Świąt dzieci szukają w 

swoich pończochach prezentów. 

On the first day of Christmas children 

looking for in their stockings gifts.



Boxing Day to święto obchodzone w Wielkiej Brytanii 26 grudnia dzień 

po Bożnym Narodzeniu. Polega na darowania służbie lub biednym 

podarunków zapakowanych w pudełka.

Boxing Day is a holiday celebrated in the UK on December 26 the day 

after Christmas. It is based on the service or donated to the poor gifts 

wrapped in boxes.



1. Pieczony indyk nadziewany 

kasztanami, 

2. Zupa żółwiowa

3. Christmas pudding – rodzaj 

deseru, do którego

wrzuca się srebrną monetę



1. Roast turkey stuffed with 

chestnuts

2. Turtle soup

3. Christmas pudding - a kind of 

dessert, which crosses the silver 

coin



Najpopularniejsza kolęda 

śpiewana w tym dniu przez 

Anglików nosi tytuł „Good 

King Wencelas”.

The most popular Christmas 

carol sung on this day by the 

English called "Good King 

Wencelas".

Good King Wenceslas looked out

On the feast of Stephen

When the snow lay round about

Deep and crisp and even

Brightly shone the moon that night

Though the frost was cruel

When a poor man came in sight

Gath'ring winter fuel

„Good King Wencelas”



Tu narodził się zwyczaj 

pocałunków pod jemiołą 

wiszącą u sufitu. Taki 

pocałunek przynosi szczęście i 

spełnienie życzeń.

Here was born the custom of 

kissing under the mistletoe 

hanging from the ceiling. Such 

a kiss brings happiness and 

fulfillment of wishes.



Cukierek w kształcie walca 

wykonany z papieru, który 

zawiera niespodziankę

Cylindrical candy made of paper, 

which contains a surprise



W tym okresie sklepy mają dużo pracy.

Każdy chce kupić prezenty dla rodziny 

i przyjaciół. Ludzie kupują mnóstwo

jedzenia i napojów na świąteczne posiłki 

i przyjęcia.

The shops are very busy at Christmas.

Everyone wants to buy presents for their

family and friends. And people buy a lot

of food and drink for all the Christmas

meals and parties. 



Co roku w centrum Londynu, na Trafalgar

Square, jest olbrzymia choinka – prezent

Norwegów dla Brytyjczyków.

Every year there is a very big Christmas

tree in the centre of London, in Trafalgar

Square. This is a present from the people

of Norway to the people of Great Britain.



1. CHRISTMAS CAROL - Kolęda 

2. CHRISTMAS CRIB - Szopka

3. CHRISTMAS EVE – Wigilia

4. CHRISTMAS GREETINGS CARD – Kartka z 

życzeniami

5. CHRISTMAS TREE – Choinka

6. PRESENT - Prezent

7. MISTLETOE – Jemioła

8. SANTA CLAUSE– Święty Mikołaj

9. STOCKING - Skarpeta na prezenty





 http://www.sciaga.pl/tekst/54089-55-
tradycje_bozonarodzeniowe_w_wielkiej_brytani

 http://wielka_brytania.lovetotravel.pl/tradycje_w_wielkiej_b
rytanii

 http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/2011122
1/TURYSTYKA04/151606904

 http://www.angielski.edu.pl/historia/boze_narodzenie_w_wi
elkiej_brytanii_21653.html

 http://www.jezykangielski.org/christmas.html
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