


Boże Narodzenie w Polsce jest czasem miłości, przebaczenia,
spotkao rodzinnych i czasem by schowad stare wrogości. Święta
niosą ze sobą magiczną atmosferę.

W Polsce Boże Narodzenie ma wiele tradycji. W Polsce mamy 
Wigilię, 24 grudnia. Jest to bardzo ważny dzieo dla polskich 
chrześcijan. W tym dniu rodzina dekoruje choinkę. Kiedy pojawia się 
pierwsza gwiazdka na niebie, ludzie siadają przy wigilijnym stole. 
Jest także wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa. 
Dzielą się opłatkiem i życzą sobie jak najlepiej: zdrowia, szczęścia, 
dużo pieniędzy itp. Najpopularniejszymi daniami jest: barszcz 
czerwony, pierogi i kapustą z grzybami i ryby (zwykle karp). Istnieje 
również zwyczaj dawania prezentów. O północy wielu ludzi chodzi 
do kościoła na pasterkę. Następnego dnia, 25 grudnia, to jest Boże 
Narodzenie. 26 Grudzieo, zwykle znany jako Dzieo św. Szczepana. 
Ten dzieo spędzamy uczęszczając w nabożeostwach, kolędowaniu i 
wizyt u rodziny.



Christmas in Poland is time about love, forgiveness, family 
reunions and leaving behind old enmity. The festivity brings with 
it a magical atmosphere.

Polish Christmas has many traditions. In Poland we have 
Christmas Eve. It is on December 24th. It is a very important day 
for Polish Christian people. On this day families decorate 
Christmas tree. When the first star appears in the sky, people take 
their seats at the Christmas table. There is a free seat at the table 
for an unexpected guest. They share wafer and wish one another 
the best: good health, luck, big money etc. The most popular 
dishes are red borsch, pies and sour cabbage with mushrooms 
and fish (usually carp). There is also a custom of giving presents. 
At midnight many people go to church. The next day, on 
December 25, it is Christmas. 26th December, usually known as 
Boxing Day, is revered as St. Stephen's Day. This day is spent 
attending church services, carolling and visiting family.



Rosja obchodzi Boże Narodzenie w

dniu 7 stycznia. Rosyjskie obchody

świąteczne są nieco inne od innych

krajów. Rosyjskie Święta - Menu

zawiera ryby, barszcz, gołąbki,

suszone owoce i inne przysmaki.

Świeca umieszczona na środku stołu

symbolizuje, że "Chrystus jest

światłością świata". Latarnia

specjalny chleb zwany "pagach" jest

również umieszczony na stole

symbolizującej, że "Chrystus jest

chlebem życia". Rosyjski Święty jest

znany jako Dziadek Mróz i, jak w

każdym innym przypadku, on

przynosi prezenty dla dzieci.



Russia celebrates Christmas on the
7th of January. Russian Christmas
celebrations are slightly different
from other countries. Russian
Christmas - The menu includes fish,
beet soup, stuffed cabbage, dry
fruits and other delicacies. A candle
placed at the middle of the table
symbolizes that "Christ is the light of
the world". Special lantern bread
called "pagach" is also placed on the
table symbolizing that "Christ is the
bread of life". Russian Santa is
popularly known as Grandfather
Frost and, as in every other case, he
brings gifts to children.



Święto Dziękczynienia

Jak w przypadku większości krajów, Stany 

Zjednoczone Ameryki zauważa również Boże 

Narodzenie na 25 grudnia. Tradycyjny 

świąteczny obiad w USA obejmuje indyka lub 

szynka, ziemniaki lub ciasto. Ciasta są 

obowiązkowe, menu zawiera także smażony 

chleb z przyprawami ze skórką pomarańczową 

i "pfeffernuesse ', którym jest chleb ze słodkimi 

przyprawami. Chleb i ciasteczka są 

dodatkowymi przysmakami. Dorośli piją 

miksturę wykonaną z mleka, śmietanki, bitych 

jaj, cukru i rumu lub brandy.

Święta w USA



Thanksgiving Day 

As in the case of most countries, United States of 

America also observes Christmas on the 25th of 

December. 

The traditional Christmas dinner in USA 

includes turkey or ham, potatoes or pie. Cakes 

are mandatory for the occasion; the menu also 

comprises of  fried bread spiced with orange peel 

and 'pfeffernuesse' that is bread made with sweet 

spices. Baked bread and cookies are additional 

delicacies. Adults drink a concoction made of 

cream, milk, beaten eggs, sugar and rum or 

brandy. 

Christmas in USA



Mimo, że Boże Narodzenie w Australii wypada latem, tradycje i uroczystości są całkowicie w
zgodzie z obchodów Bożego Narodzenia w innych miejscach. Boże Narodzenie to czas, ludzie
jedzą, szaleją i spędzają czas z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi. Tradycyjne australijskie święto
Bożego Narodzenia jest przepełniona mięsnych przysmaków jak pieczonego indyka, pieczonego
kurczaka nadziewane szynką i wraz z dużą ilością zimnych sałatek, steki z grilla, owoce morza,
podudzia, skrzydełka i piersi kurczaka. Jednak główną atrakcją australijskiego święta Bożego
Narodzenia są tworzone desery, głównie na bazie tradycyjnych ‘’Beza Pavlova’’, sałatek
owocowych, drobiazgi, cottas Anzac Panna, ciastka kruche, ciasta, rozdrabnianie, ciast
owocowych, puddingi i czekoladki.

Boże Narodzenie w Australii

Świąteczne uroczystości w Australii rozpoczyna się pod 
koniec listopada i kontynuowad przez pierwszy tydzieo 
stycznia. Główną atrakcją australijskiego Narodzenia jest 
tradycyjna kolacja południe święto, które przede wszystkim 
zawiera pieczoną szynkę lub indyka i specjalny świąteczny 
pudding śliwkowy Nasączone w brandy.



Christmas in Australia
Even though Christmas in Australia falls during summer, the traditions and celebrations are
perfectly in accord with the Christmas celebrations elsewhere. Christmas is a time people to
gorge, splurge and spend time with families, relatives and friends. The traditional Australian
Christmas feast is replete with meaty delicacies like roasted turkey, baked ham and stuffed
chicken along with plenty of cold salads, barbecued steak, seafood, drumsticks, wings and
chicken breasts. However, the major attraction of an Australian Christmas feast are its desserts
that mainly comprise of traditional meringue based pavlova, fruit salads, trifles, panna cottas,
Anzac biscuits, shortbread, mince pies, fruit cakes, steamed puddings and chocolates.

Christmas festivities in Australia begin in late November and 
continue through the first week of January. The major 
highlight of Australian Christmas is the traditional holiday 
midday dinner that mainly includes roasted ham or turkey and 
special Christmas plum-pudding soaked in brandy.



Boże Narodzenie w Brazylii

Podczas świąt Bożego 
Narodzenia , ludzie mają 
dużo owoców i orzechów 
oraz potrawy składają się 
głównie z indyka , ryżu i 
warzyw. 

Ponieważ trudno jest znaleźd 
sosny w Brazylii, Brazylijczycy 
zainstalowali choinki za 
pomocą oświetlenia 
elektrycznego. Brazylia wciąż 
powołuje się na rekord świata 
o największą choinkę na 
świecie.

Wszyscy członkowie 
rodziny gromadzą się 
wokół drzewa i grają 
w gry, śpiewają 
piosenki i świetnie się 
bawią razem. Kiedy 
zegar wybija 
dwunastą, wszystkie 
światła z wyjątkiem 
jednego na choince 
są wyłączone. Papa 
Noel (Ojciec Noel), 
który przynosi 
prezenty w Brazylii 
pojawia się przed 
dziedmi z kilkoma 
prezentami i pyta jak 
się zachowywały 
przez cały rok.



During Christmas, people 
have lots of fruits and 
nuts and the dishes 
mainly comprise of 
turkey, rice and 
vegetables.

Since it’s hard to find 
pine trees in Brazil, 
Brazilians set up 
Christmas trees with the 
assistance of electric 
lighting. Brazil still lays 
claim to the world record 
of having the biggest 
Christmas tree in the 
world

All members of the 
family gather around 
the tree and play 
games, sing songs and 
have a great time 
together. When the 
clock strikes twelve, 
all the lights except 
for the one on the 
Christmas tree are 
switched off. Papa 
Noel (Father Noel) 
who brings gifts in 
Brazil appears before 
the children with a 
handful of gifts and 
enquires whether 
they have behaved 
themselves 
throughout the year.

Christmas in Brazil



Streets are adorned with lights
and wonderfully decorated
Christmas trees. Families and
friends get together to enjoy
and share centuries old customs
and traditions of the festive
season. The traditional
Christmas tree in England is the
fir tree. Family and friends place
gifts for other family members
under the Christmas tree.
Christmas stockings are a very
traditional part of English
customs. Children usually hang
these stockings in and around
the house for Santa to fill them
up with goodies. The day after
Christmas, i.e. 26th December,
is called Boxing Day. On this day,
boys go around collecting
money. The contents from this
box are then given to the poor.

Ulice są ozdobione światłami i
wspaniale zdobione choinek.
Rodziny i przyjaciele spotykają
się, aby cieszyd się i dzielid
wieków zwyczaje i tradycje
świąt. Tradycyjną choinką w
Anglii jest jodła. Rodzina i
przyjaciele umieszczają prezenty
dla innych członków rodziny pod
choinką. Świąteczne pooczochy
są bardzo tradycyjną częścią
angielskich zwyczajów. Dzieci
zazwyczaj zawieszają te
pooczochy w domu i wokół
domu dla Świętego, który ma je
wypełnid prezentami. Dzieo po
świętach Bożego Narodzenia, tj.
26 grudnia, jest nazywany
Boxing Day. W tym dniu chłopcy
chodzą i zbierają pieniądze.
Zawartośd tego pudełka jest
następnie rozdawana ubogim.

Święta w Anglii.
Christmas in
England.



In France, children leave their
shoes by the fireplace on the
Christmas Eve so that Pere Noel
can fill them with gifts and in the
Christmas morning, they usually
find sweets, fruits, nuts and small
toys for them. Almost all French
homes decorate their homes at
Christmastime with a Nativity
scene or crèche with little clay
figures called 'santons' or 'little
saints'.

We Francji, dzieci zostawiają swoje buty
przy kominku w Wigilię tak, że Pere Noel
może wypełnid je darami oraz w Boże
Narodzenie rano, zwykle mogą znaleźd
słodycze, owoce, orzechy i małe zabawki dla
nich. Prawie wszystkie francuskie domy
dekorują swoje domy w okresie Bożego
Narodzenia ze sceną Narodzenia lub żłobku
z figurek glinianych zwanego 'santons "lub"
mali święci'.



As per the German 

legend, December 6th is 

when St. Nicholas visit 

the children to give them 

gifts, based on their 

deeds. It is said that kids 

who have been good 

throughout the year are 

given gifts, whereas the 

naughty ones are given 

twigs. One cannot 

imagine a German 

Christmas without a 

beautifully decorated fir 

tree. 

Zgodnie z  niemiecką 

legendą - 6 grudnia,  

Święty Mikołaj odwiedza 

dzieci, aby dać im 

prezenty, na podstawie ich 

czynów. Mówi się, że 

dzieci, które były dobre w 

ciągu roku otrzymują 

prezenty, a te niegrzeczne 

dostają gałązki. Nie można 

wyobrazić sobie Bożego 

Narodzenia bez 

niemieckiej pięknie 

udekorowanej choinki.

Christmas in Germany / Boże 

Narodzenie w Niemczech



Christmas trees are imported from 
Denmark. Christmas trees are not 
grown in Greenland, owing to its 
proximity to the Arctic Circle. In 
the villages of Polar Inuits, families 
like to visit each other.  They drink 
coffee and eat cakes and exchange 
brightly wrapped parcels. Another 
traditional and popular decoration 
is to put an illuminated star in 
windows. There are some rather 
unusual foods eaten at Christmas 
time in Greenland. Christmas food 
is 'kiviak'. This is the raw flesh of 
little auks (a type of arctic bird).
Etc. New Year's Eve is celebrated 
twice in Greenland! 

Choinki są importowane z Danii 
. Choinki nie są uprawiane w 
Grenlandii , ze względu na 
bliskośd do koła 
podbiegunowego. W wioskach 
Eskimosów, rodziny chętnie 
odwiedzają się nawzajem. Piją 
kawę i jedzą ciastka i 
wymieniają się zapakowanymi 
paczkami. Inną tradycją jest 
dekoracja, podświetlana 
gwiazda w oknach. Istnieją dośd 
nietypowe produkty spożywcze 
spożywane w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia w 
Grenlandii. świąteczne jedzenie 
jest "kiviak". To jest surowe 
mięso małe alki (typ 
arktycznych ptaków). Itp. 
Sylwester obchodzony jest dwa 
razy w Grenlandii! 

Christmas in Greenland / Boże Narodzenie w Grenlandii



Christmas in Jamaica / Boże Narodzenie na Jamajce

Christmas is a very special time in
Jamaica and like a lot of other
countries, radio stations play carols all
through the Christmas period.

Lots of people paint their houses and
hang new curtains and decorations for
Christmas. Most families spend
Christmas Day at home with friends
and family members.

The traditional Jamaican Christmas
meal include fresh fruits, sorrel and
rum punch and meat.
Jamaican red wine and rum fruitcake
is traditional and is eaten in most
homes. The fruits in the cake are
soaked in red wine and white rum for
months before Christmas.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas,
na Jamajce i jak wiele innych
krajów, radio gra kolędy przez cały
okres Bożego Narodzenia.

Mnóstwo ludzi maluje swoje domy i
zawiesza nowe zasłony i dekoracje
na Boże Narodzenie. Większość
rodzin spędza Boże Narodzenie w
domu z przyjaciółmi i członkami
rodziny.

Tradycyjne jamajskie jedzenie w
Wigilie to m.in. świeże owoce,
szczaw i rum i mięsa. Jamajski rum,
czerwone wino i keks jest tradycyjną
potrawą i jest spożywany w
większości domów. Owoce w torcie
są moczone w czerwonym winie i w
białym rumie miesiąc przed Bożym
Narodzeniem.



In China, only about one percent of 
people are Christians. Because of 
this, Christmas is only often 
celebrated in the major cities.
In China, Santa is known as 'Sheng
dan lao ren‘. One a few people 
have a Christmas Tree. If people do 
have a tree it is normally a plastic 
one and might be decorated with 
paper chains, paper flowers, and 
paper lanterns. A tradition that's 
becoming popular, on Christmas 
Eve, is giving apples. Many stores 
have apples wrapped up in colored 
paper for sale. People give apples 
on Christmas Eve because in 
Chinese Christmas Eve is called 
'Ping An Ye'  and the word for apple 
in Chinese is 'Ping Guo' which 
sounds similar.

W Chinach, tylko o jeden procent 
ludzi to chrześcijanie. Z tego 
powodu, Boże Narodzenie 
obchodzone jest często obchodzone 
tylko w dużych miastach. W Chinach,  
Święty znany jest jako ' Sheng dan
lao ren „. Jedna na kilka osób ma 
choinkę. Jeśli ludzie ją mają to 
zwykle jest ona z tworzywa 
sztucznego i może byd ozdobiona 
łaocuchami z papieru, papierowych 
kwiatów i papierowych lampionów. 
Tradycja, która jest coraz bardziej 
popularna, w Wigilię, daje się jabłka. 
Wiele sklepów ma jabłka owinięte w 
kolorowy papier na sprzedaż. Ludzie 
dają jabłka w Wigilię, bo w języku 
chioskim Wigilia oznacza "Ping Ye" i 
słowo jabłko w języku chioskim to 
"Ping Guo", które brzmi podobnie.

Christmas in China / Boże Narodzenie w Chinach



Canada celebrates Christmas with a spirit of 
friendship, love, brotherhood and 
secularity. Santa Claus entered the homes 
of kids through a chimney to deliver gifts 
and candy into Christmas stockings.

Kanada obchodzi Boże Narodzenie w duchu przyjaźni, 
miłości, braterstwa i świeckości. Święty Mikołaj 
wszedł do domów dzieci przez komin, aby dostarczyd 
prezenty i słodycze w świątecznych pooczochach. 

Christmas in Canada

Boże Narodzenie w Kanadzie
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