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Tradycje I zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

 
 Wigilia
 Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina zasiada przy świątecznie nakrytym stole i   celebruje 
 nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" i oznacza "nocne czuwanie".
 Okres przed świętami to adwent tradycji chrześcijańskiej chodzi o czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Trwa on od 23 do 28   dni, 
 rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla.

 Wolne miejsce dla niespodziewanego gościa
 Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powinno być o jedno   więcej niż 
 liczba gości. Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić   tegorocznych świąt razem z 
 nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny.

 Pierwsza gwiazdka
 Podług Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza) to Gwiazda Betlejemska doprowadziła trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do   Betlejem. 
 Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci z niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie - symbolizuje ona początek   celebrowania świąt   Bożego 
 Narodzenia.

 Choinka
 Nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Początkowo świąteczne drzewko nazywano hailekrystem. Zwyczaj jego   zdobienia 
 przyszedł do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno się ubierać dopiero   24 grudnia. Jej 
 poszczególne elementy także mają swoją symbolikę: światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem   łaski Bożej, łańcuch to 
 symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.  
 Zwyczaj zdobienia choinki przez długi czas nie był aprobowany przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy za symbol Narodzenia   Pańskiego 
 uznawali szopkę. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku. Dzisiaj w katolickich domach dominują raczej drzewka świąteczne.

 Liczba potraw - dlaczego dwanaście?
 Liczba dwanaście to tylko jedna z możliwych wersji. Według jednej z tradycji na świątecznym stole powinna znaleźć się nieparzysta liczba   potraw, co 
 zaprzeczałoby zwyczajowi, według którego symbolem jest liczba dwanaście.
 Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego pisał, że wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw.   Bogatsi, a 
 więc przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast arystokraci - jedenaście. Siedem to   symbol dni tygodnia, 
 zaś dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika   jest równie ważna - chodzi 
 bowiem o dwunastu apostołów.

 Sianko pod obrusem
 Wedle jednego z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w którym   leżało 
 Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe, będzie   cieszył się 
 największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. 

 Barwy Świąt Bożego Narodzenia
 Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To w tych barwach najczęściej   przygotowywane są 
 ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi Chrystusa.

 Dzielenie się opłatkiem
 Zwyczaj ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z przaśnego ciasta, chleba i wody, były   również 
 kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało je chronić od zapadania na   rozmaite  choroby.
 Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win.

 Śpiewanie kolęd
 Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o "Zdrów   bądź 
 królu anielski". Z XV wieku pochodzi również popularna "Anioł pasterzom mówił". Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w       książeczkach, zwanych 
 kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych pieśni powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. 
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Jak ludzie obchodzą Boże Narodzenie na świecie?

 Australia
 W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych odbywa się na świeżym powietrzu. 
 Australijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają "Carols by Candlelight". Z powodu 
 wysokich temperatur nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To dobry czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze 
 znajomymi i rodziną.

 Chiny
 Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan Jie", czyli "Święta Czcigodnych Urodzin". Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, dlatego nie są to 
 dni wolne od pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. Chińczycy przyozdabiają swoje domy, ubierają choinki, 
 robią kolorowe łańcuchy z papieru i wręczają drogie prezenty. Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. Mikołaja. W Wigilię rodziny 
 spotykają się w restauracjach, a potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke.

 Etiopia
 Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto Bożego Narodzenia przypada na 7 stycznia. 
 Święto nazywa się "Genna" lub "Lidet". Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której Etiopczycy przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą jest 
 pikantny gulasz mięsny podawany razem z lokalnym pieczywem o nazwie "indżera" oraz z miodowym napojem alkoholowym.

 Francja
 Tradycje świąteczne obchody Bożego Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo 
 lubią Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do wykonania "Buche de Noel", czyli rolada w 
 kształcie pnia drzewa.

 Holandia
 Holendrzy mają swojego św. Mikołaja. Sinterklaas podróżuje statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu każdej zimy i przywozi ze sobą worek z prezentami 
 dla dzieci.
 Okres jego podróży jest obchodzony najhuczniej. Zwieńcza go wigilia urodzin św. Mikołaja 5 grudnia. Same zaś święta traktowane są przez   Holendrów 
 bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję świąt Bożego Narodzenia, którą znany z własnych domów.

 Włochy
 Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli cztery niedziele przed Wigilią. Włosi organizują 
 wówczas jarmarki świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce. Niektórzy ubierają choinkę, chociaż bardziej popularne jest tu 
 budowanie szopki bożonarodzeniowej. W Rzymie w wigilijny wieczór na placu Świętego Piotra uroczyście odsłaniana jest tradycyjna szopka. To zwyczaj 
 wprowadzony przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku.

 Meksyk
 Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest niezwykle ważne dla Meksykanów święto - dzień Matki Boskiej z Guadalupe, 
 przypadający na 12 grudnia. Rodziny wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby świąteczne. Popularne są wówczas "puestos", 
 czyli stragany z jedzeniem. 
 Ludzie dekorują swoje domy i robią małe lampiony z brązowych papierowych torebek, do których wstawiają świeczki. 
 Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w oknach.

 Hiszpania
 Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8 grudnia wraz ze świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Sewilli z tej okazji 
 odbywa się ceremonia tańca "Baile de los Seises". Ludzie tańczą też na ulicach w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy i ulice 
 przyozdabiane są kolorowymi światełkami. Budowane są także "belen" - czyli szopki bożonarodzeniowe.

 Szwecja
 W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13 grudnia, czyli w dniu Świętej Łucji. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. 
 Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z tradycją, każdy, 
 kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana "risgrynsgr" z cynamonem i 
 migdałami, ryby oraz grzane wino Glögg.
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Potrawy wigilijne

1. Barszcz czerwony z uszkami 
2. Zupa grzybowa 
3. Kapusta z grochem 
4. Pierogi z kapustą i grzybami 
5. Karp smażony i w galarecie 
6. Ryba po grecku 
7. Śledzie w śmietanie 
8. Sałatka jarzynowa 
9. Sałatka ziemniaczana
10. Kluski z makiem
11. Makowiec
12. Kompot z suszonych owoców

-

Co znajdzie się na stole   wigilijnym zależy od nas oraz od   regionu, z  jakiego pochodzimy. Nie ulega wątpliwości, że dania   na 
Wigilię powinny być postne i  powinno ich być 12. Co prawda, nie ma już zakazu jedzenia mięsa w czasie kolacji   wigilijnej,
jednak wielu Polaków   do tej tradycji  przywiązuje dużą   wagę.

- .

-

- .
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Przepis na pierniczki świąteczne

 Składniki
80 dag mąki
45 dag miodu
15 dag cukru pudru
20 dag masła
2 jajka
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej
40 g przyprawy do piernika
2 łyżeczki kakao

 Przygotowanie
Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i zostawić do ostygnięcia.

Na stolnicy przesiać mąkę, wymieszać z suchymi produktami: soda, cukier, kakao, przyprawa do piernika)

Zrobić kopiec, w środku dołek, do którego wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z miodem

Mieszamy całość do czasu, gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trzeba zacząć wyrabiać je rękami. Gdy ciasto jest zbyt kruche, warto dodać nieco podgrzanego, płynnego miodu i nadal wyrabiać.

Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie placki i wycinamy pierniczki

Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w 180 stopniach

Po ostudzeniu zdobimy

-

Nazwa „piernik” wywodzi się od staropolskiego słowa
„pierny”, czyli „pieprzny”. Jest to twarde ciemnobrązowe
ciasto robione z mieszaniny mąki pszennej i żytniej,
mleka, jajek, karmelizowanego cukru, miodu, mocno
przyprawione cynamonem, imbirem, a czasem także
goździkami, kardamonem, gałką muszkatołową, anyżem i
lawendą. Trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez
pierników. Zapach pierników, obok zapachu choinki,
mandarynek i grzybów, to jeden z aromatów kojarzących
się ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne pieczenie
pierników na święta to wieloletnia tradycja w polskich
domach. Jeśli chcemy w święta zajadać się pysznymi i
miękkimi piernikami, za ich pieczenie trzeba zabrać się
najpóźniej tydzień przed świętami. Pierniki potrzebują
„leżakowania” w puszce albo zamkniętym pudełku, w
ciemnym miejscu. Oczywiście do pieczenia pierników
potrzebne są foremki, najlepiej w różnych kształtach, aby
wycięte pierniczki były różnorodne. Oto najprostszy
przepis, z którym  poradzi sobie nawet osoba bez 
doświadczenia w kuchni. Te pierniczki zawsze wychodzą! 

-
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Zagadki

 1. Zagadka dla najmłodszych  
Nie słucha, choć ma uszy, W Wigilię się czerwieni, A gdy 
 się komuś znudzi… W grzybową się zamieni!
 

 2. Wigilijny kryptarytm
 Każdej literze odpowiada pewna cyfra (takim samym 
 literom – te same cyfry, a różnym –   różne).
 Liczby oczywiście nie   zaczynają się od zera.  
 Należy   odszyfrować   działanie:  
 MANY + XMAS = GIFTS
 Rozwiązań jest kilka, chodzi o to, żeby liczba   prezentów 
 była jak największa! 

 3. Choinka z tangramu
  Z tangramu po prawej, należy ułożyć taką choinkę jak
pod   spodem.

.

.

.

-

.

.

.

-
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