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Niech te Święta, tak wspaniałe,
będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci.
niech Mikołaj tuli dzieci, 
biały puch niech z góry spada, 
niechaj piesek w nocy gada. 
niech choinka pchnie pięknie, 
no i radość będzie wszędzie!
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        TROCHĘ TO TRADYCJACH W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA

W Polsce tradycje związane z Bożym Narodzeniem ukształtowały się na
przestrzeni wieków, gdy zwyczaje z czasów pogańskich przeplatały się z
tymi wprowadzonymi przez Kościół. Boże Narodzenie ma charakter święta
rodzinnego, które obchodzimy z bliskimi. 
Podczas Wigilii, 24 grudnia, najważniejszym momentem jest dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie życzeń. Najczęściej spożywanymi potrawami w
tym okresie są: barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami,
karp, oraz opcjonalnie krokiety.
Zgodnie z obowiązującym zwyczajem potrawy powinny być bezmięsne.
Wigilię kończy msza odprawiana o północy - pasterka - upamiętniająca
przybycie pasterzy do Betlejem. 25 i 26 grudnia to są dni głównie związane z
odpoczynkiem jak i odwiedzaniem rodziny i znajomych.

                       
                                                     POLSKA



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 13 12/2019 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Husky Szesnastki

                                                     IZRAEL

W Izraelu, jak i Żydzi na całym świecie obchodzą Chanukę, czyli "Święto
Świateł", trwa 8 dni i jest to święto ruchome, które wypada między
listopadem, a grudniem. W tym roku zaczyna się w niedzielę 22 grudnia i
kończy 30 grudnia w poniedziałek. Jedno z najważniejszych i
najradośniejszych świąt judaizmu. Przez 8 dni pali się świece (chanukiję),
zapala się je od lewej do prawej zaczynając od pierwszego dnia wieczorem.
Po zapaleniu świec wypowiada się słowa Hanerot Halelu (te światła).
Chanuka upamiętnia cud, który wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej
podczas powstania żydowskiego skierowanego przeciwko Grekom za
panowania Antiocha IV. W starożytności Grecy zabraniali Żydom
obchodzenia ich tradycji, zabronili posiadania Tory, a Świątynie Jerozolimską
przemienili na miejsce kultu Zeusa. Wtedy wydarzył się chanukowy cud
(chanuka - oczyszczenie), odzyskali świątynię i oczyścili ją, lecz zauważyli, iż
olej ze świecznika wystarczy tylko na jeden dzień, a palił się przez osiem dni.
Stąd cała istota Chanuki. Podczas świąt spożywa się także kaloryczne
potrawy takie jak sufganijot, czyli pączki z konfiturą, posypane cukrem
pudrem, placki ziemniaczane, pieczoną gęś, potrawy z sera np. sernik.
Wszystko to cechuje się wysoką zawartością tłuszczu. Z powodu
przybliżonego okresu do świąt Bożego Narodzenia istnieje zwyczaj
obdarowania się prezentami, niekiedy gra się też z rodziną w drejdla (jidysz),
czyli bączka z pojedynczą literą hebrajską po każdej stronie.
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Święta w Szkocji nie różnią się wieloma rzeczami od świąt obchodzonych w
Polsce, jednak ich historia jest całkiem inna. Przez ponad 300 lat szkoci nie
obchodzili świąt Bożego Narodzenia. W 1640 r. szkocki parlament
wprowadził reformę, w której m.in. była mowa o ich zniesieniu. Od tego
czasu urządzano je bardzo skromnie. Były zwykłym dniem pracującym. Co
ciekawe, mimo że w Szkocji nie celebrowano świąt, to właśnie tam, w
Edynburgu stworzono pierwszą kartkę świąteczną oraz pierwszą na świecie
Grotę Mikołaja, gdzie dzieci mogły spotkać spotkać się z nim twarzą w twarz.
Wreszcie w 1958 r. dzień Bożego Narodzenia stał się wolnym od pracy, a od
1974 r. wolnym stał się Drugi Dzień Świąt. Od tego czasu szkoci mogą do
woli cieszyć się świątecznymi jarmarkami, tzw. ,,Christmas Dinner,, a przede
wszystkim świętami spędzonymi w ciepłym gronie rodzinnym. Nollaig
Chridheil! (Wesołych Świąt!)

                                                 SZKOCJA
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                                               HISZPANIA

Święta to jeden z tych okresów, na który czekamy z niecierpliwością i
niewątpliwie niesie ze sobą magię. Jak świętują Hiszpanie?
 
22 grudnia w Hiszpanii odbywa się loteria świąteczna zwana El Gordo.
Hiszpanie mają szansę zgarnąć niezłą sumkę i od tego wydarzenia
rozpoczyna się okres świąteczny.

W Wigilię Hiszpanie zarówno jak my – Polacy – lubią sobie dobrze pojeść. W
odróżnieniu od naszej tradycji, spożywają mięso oraz homara lub krewetki.
Zamiennikiem naszych opłatków są turrón. Jest to nugat, w którego skład
wchodzi miód, orzechy i migdały. Turrón jest tak popularny, że Hiszpanie
jedzą go także po za okresem świątecznym. Hiszpanie nie piszą listu do
Świętego Mikołaja, ani nie otrzymują prezentów pod choinkę w dniu Wigilii,
lecz dzieci piszą list do Trzech Króli i podarki otrzymują 6 stycznia.
 
W hiszpańskich domach częściej od choinek zauważymy szopki
bożonarodzeniowe (belén). Ozdabiają je w różny, ciekawy i kreatywny
sposób. Lubią kupować co roku dodatkowe figurki.
 
Wszyscy dobrze kojarzą Prima Aprilis, lecz w Hiszpanii obchodzi się zamiast
tego Dzień Świętych Niewiniątek. Odbywa się on 28 grudnia i wówczas
psotni Hiszpanie płatają sobie figle.
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Przenosząc się do państwa nad Sekwaną, zacznijmy od adwentu. Mimo
zaniku chrześcijańskich zachowań i wiary, we Francji ludzie dalej bardzo
chętnie odliczają czas do świąt. Często można zobaczyć w ich domach
korony adwentowe, ale także kalendarze adwentowe, które dla niektórych są
nieodłącznym elementem. Pierwszego dnia adwentu zostają otwierane,,
Marche de Noel" czyli jarmarki bożonarodzeniowe, gdzie można wyczuć
zapach pierników i grzanego wina. Za najsłynniejszy i najstarszy we Francji
uznaje się Christkindelsmarik w Strasburgu. Dzień Świętego Mikołaja
obchodzony jest wyłącznie na północy Francji i w Alzacji. Przechodząc do
najważniejszej części- Wigilii, czeka nas wiele różnic. Ciekawą przystawką
na francuskim stole jest tzw.,, Pain suprise", czyli wydrążony bochenek
chleba, który ma w środku kanapki z różnymi pasami. Popularne dania na
Wigilię to też indyk z kasztanami, wędzony łosoś, kawior, owoce morze i
rarytas,, Foie gras" czyli pasztet z gęsich wątróbek. Tradycją jest także,,
Buche de Noel" - ciasto w kształcie gałęzi drzewa. Zapytacie dlaczego akurat
gałąź? To one dawniej rozpalały kominek i ogrzewały ludzi siedzących przy
stole, ale także były przyozdabiane i świecone, co miało dawać dobrobyt,
zdrowie i szczęście i właśnie dlatego Francuzi postanowili utrzymać tę
tradycję. W Prowansji istnieje również tradycja 13 deserów, a nie jak u nas
12 dań! Wliczają się w to między innymi orzechy, nugaty czy callisons. Pitym
przy tym trunkiem jest,, Trin cuit". Ciekawostką jest również fakt, że dzieci
we Francji nie czekają na Świętego Mikołaja, ale na Gwiazdora, który
wyglądem przypomina naszego świętego. Prezenty otwierane są tak jak u
nas- po Wigilii. Niestety- we Francji zanikła tradycja pasterki, która zmieniła
się w normalną mszę, opłatka, kolędowania, czy też sianka i białego obrusu.

                                                     FRANCJA
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W Wielkiej Brytanii święta rozpoczynają się 25 grudnia, w tzw. "Christmas Day". Wigilia nie jest
obchodzona przez Brytyjczyków, więc jest to dla nich zwykły dzień. Klimat świąteczny zaczyna się
już w połowie listopada, a kończy się zaraz po sylwestrze. Tradycyjnym posiłkiem jest nadziewany,
pieczony indyk, natomiast nie ma tam zwyczaju dzielenia się opłatkiem. Popularne są za to
"Christmas Crackers", które często pojawiają się na świątecznych kolacjach. Są to duże, ozdobne
papierowe cukierki (w których nie ma nic słodkiego). Te "cukierki" dwie osoby rozrywają pociągając
do siebie. Rozdarcie go jest sygnalizowane dość głośnym wybuchem, a we wnętrzu możemy
znaleźć małą niespodziankę, taką jak korona na głowę, karteczka z wróżbą itp. Christmas pudding -
to mocno nasączone alkoholem ciemne ciasto, z ogromną ilością bakalii. Mince pies to małe
babeczki wypełnione bardzo słodką masą bakaliową składającą się głównie ze smażonych
rodzynek. Prezenty Mikołaj zostawia w nocy w specjalnie przygotowanych skarpetach, które wiesza
się na kominku. Otwieranie ich może zająć nawet cały wieczór. 26 grudnia to "Boxing Day", nazwa
pochodzi od pudełek z upominkami, którymi tradycyjnie obdarowywano handlarzy oraz przyjaciół, w
tym dniu odwiedzamy rodzinę i znajomych.

                                          WIELKA BRYTANIA
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                 JAK BRZMIĄ ŻYCZENIA W INNYCH JĘZYKACH? 

        
          JĘZYK HISZPAŃSKI 

              JĘZYK WŁOSKI 

Te deseo que tengas la
Navidad llena de 
alegría y felicidad, qué este tiempo te traiga el
descanso y la paz. 
Y ojalá que el Año Nuevo 
te haga realidad todos 
tus sueños, qué este
lleno de optimismo, fe,
felicidad y prosperidad 

Preparatoria No. 16

Per natale ti auguro,
che i Tuoi pensieri si avverino.
Ti auguro un pesce buono,
tanti regali sotto l'alberto di natale,
felicita,
salute e amore e che ił sorriso
sia sempre sulla tua faccia

. .
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          JĘZYK NIEMIECKI 

 
          JĘZYK ANGIELSKI 

Ich wünsche Dir zur Weihnachtszeit,
Glück, Liebe, Gesundheit, 
Erfüllung der innersten Träume und
Heiterkeit und alles Gute im neuen
Jahr.

Merry Christmas happy New Year
and whatever you want this
Christmas, don't let the reindeer kick
you and the carp won't run away

.

.

.

.
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Święta, tradycje: 
Hiszpania - Madzia Kapusta 
Izrael - Zuzia Rusin 
Wielka Brytania - Oktawia Grych 
Polska - Oktawia Grych 
Szkocja - Zuzanna Marcelina Seweryn 
Francja - Natalia Wróbel 

Życzenia:
 j. niemiecki - ja
 j. włoski - Oktawia Grych 
 j. angielski - Julia Cieślawska 
 j. hiszpański - Julka Hołysz 
j. polski - zyczenianaurodziny.pl

zdjęcia: grafika google 
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	W Wielkiej Brytanii święta rozpoczynają się 25 grudnia, w tzw. "Christmas Day". Wigilia nie jest obchodzona przez Brytyjczyków, więc jest to dla nich zwykły dzień. Klimat świąteczny zaczyna się już w połowie listopada, a kończy się zaraz po sylwestrze. Tradycyjnym posiłkiem jest nadziewany, pieczony indyk, natomiast nie ma tam zwyczaju dzielenia się opłatkiem. Popularne są za to "Christmas Crackers", które często pojawiają się na świątecznych kolacjach. Są to duże, ozdobne papierowe cukierki (w których nie ma nic słodkiego). Te "cukierki" dwie osoby rozrywają pociągając do siebie. Rozdarcie go jest sygnalizowane dość głośnym wybuchem, a we wnętrzu możemy znaleźć małą niespodziankę, taką jak korona na głowę, karteczka z wróżbą itp. Christmas pudding - to mocno nasączone alkoholem ciemne ciasto, z ogromną ilością bakalii. Mince pies to małe babeczki wypełnione bardzo słodką masą bakaliową składającą się głównie ze smażonych rodzynek. Prezenty Mikołaj zostawia w nocy w specjalnie przygotowanych skarpetach, które wiesza się na kominku. Otwieranie ich może zająć nawet cały wieczór. 26 grudnia to "Boxing Day", nazwa pochodzi od pudełek z upominkami, którymi tradycyjnie obdarowywano handlarzy oraz przyjaciół, w tym dniu odwiedzamy rodzinę i znajomych.
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