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Bez osłonek 
 

 

 

 

Dlaczego jest święto Bożego 
Narodzenia? 

(ks. J. Twardowski) 

Szopki krakowskie 
Corocznie, w pierwszy czwartek grudnia przed południem, wokół pomnika 
Adama Mickiewicza na Rynku krakowskim zbierają się szopkarze, aby pokazać 
swoje prace. Towarzyszą im krakowianie, turyści, liczne ekipy telewizyjne. 
Zgłoszenia szopek do konkursu przyjmują pracownicy Muzeum Historycznego 
miasta Krakowa. Każda szopka otrzymuje swój numer konkursowy. Liczba 
zgłoszonych do konkursu prac waha się między 120 a 160, w tym znaczną 
część stanowią szopki wykonane przez dzieci i młodzież. 
  Wraz z dźwiękami hejnału, rozlegającego się w południe z wieży 
Kościoła Mariackiego, szopkarze przenoszą swoje prace do siedziby Muzeum – 
Pałacu Krzysztofory, gdzie obraduje Jury Konkursu. 
Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy 
bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. 

 

          
Zdjęcia z tegorocznego konkursu przesłała nam p. Regina Bulińska. 

 

 

Jest taki dzień bardzo 
ciepły choć grudniowy, 

Dzień, jeden dzień,  
w którym gasną wszystkie 

spory. 
Dzień, zwykły dzień, dziś 

nam rok składa go 
w darze. 

 

Przedstawiamy prace wykonane przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 92w Konkursie na miniszopkę.  

K. Gil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kraina świętego Mikołaja 
6 grudnia - jak dobrze wiecie,  

Święty Mikołaj chodzi po świecie.  
Dźwiga swój worek niezmordowanie  

I każde dziecko prezent dostanie. 
 

26 czerwca 1985 roku minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście przekazał 
Mikołajowi położoną na północy kraju Laponię, dzisiaj znaną bardziej pod nazwą Santa 
Claus Land. Otwarto dom świętego Mikołaja położony  kilka kilometrów od Rovaniemi, 
stolicy regionu.  
W czasie świąt Bożego Narodzenia święty Mikołaj wychodzi dwa razy dziennie z domku. 
Spotyka się z gośćmi, pozuje do fotografii. Towarzyszą mu asystentki przebrane za 
chochliki. Odpowiadają na listy dzieci z całego świata  
Choć Laponia jest daleko, święty Mikołaj znajdzie sposób, by dotrzeć do każdego dziecka. 
Dla wszystkich grzecznych dzieci przygotuje prezenty, a dla mniej grzecznych - rózgi. 

na podstawie http://dzieci.wp.pl/ecid,25,eid,1044,title,Gdzie-mieszka-Mikolaj,zabawa.html 

 

.          

Święty Mikołaj z Miry 
Według podań, święty Mikołaj, otrzymał w spadku znaczny majątek. Chętnie dzielił się nim 
z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na 
swojego biskupa. Po życiu pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV wieku. Był czczony 
przez wiernych.  
Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego 
wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach wydanych za mąż dzięki jego 
posagom,; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o 
żeglarzach wybawionych z katastrofy morskiej. Święty Mikołaj wskrzesił też trzech 
młodzieńców zabitych za nieuregulowanie rachunku za nocleg w gospodzie.  
Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć 
do Bari w południowych Włoszech.                                                              (źródło Wikipedia) 

 

Pierwsza, pochodząca z rzymskiego kalendarza, informacja o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 
roku. Chrześcijanie świętowali Boże Narodzenie w różnych miesiącach, zanim ostatecznie wybrano 
25 grudnia – dzień przesilenia zimowego, prawosławni obchodzą święta dopiero 7 stycznia zgodnie 
z kalendarzem juliańskim. 
 
Tradycje świąteczne 
Choinka – wiecznie zielone bożonarodzeniowe drzewko – symbol życia i odradzania się-pojawiło 
się w Niemczech. W Polsce z czasem wyparło tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka. 
Tradycyjnymi świątecznymi roślinami w Irlandii, Szkocji i Anglii są ostrokrzew i jemioła. Chorwaci 
zdobią doniczki z kiełkującą pszenicą. W Ekwadorze choinkę zastępuje małe drzewko kawowe. 
Mieszkańcy austriackiego Tyrolu czekają aż zakwitnie gałązka drzewa czereśniowego. 
Świąteczne smakołyki – zależą od kraju.  
W Hiszpanii podczas Wigilii nie spożywa się jedynie potraw postnych, a menu urozmaicone jest 
w zależności od regionu. Kolację rozpoczyna seria przystawek - wśród nich suszona szynka - jamon, 
pasztety, owoce morza serwowane na zimno. Kolejne danie to zupa np. najpopularniejsza 
consomme, czyli hiszpański rosół. Potem na stole lądują ryby, a następnie mięsne danie główne. 
Jakie? To zależy od regionu. Cochinillo, czyli potrawa z młodego prosiaczka i jagnięcina to dania 
przygotowywane głównie w Castilla León i Castilla La Mancha, w Andaluzji na święta jada się drób, 
głównie indyka. 
Kolacja wigilijna we Włoszech jest bardziej uroczysta niż w zwykły dzień, ale dla Włochów 
najważniejszym dniem Bożego Narodzenia jest - 25 grudnia. W Wigilię dania są postne, oparte 
na rybach i owocach morza. Podaje się np. spaghetti z małżami, cozze ripiene (małże nadziewane), 
rybę pieczoną itp. Pierwszy dzień świąt to czas rodzinnych spotkań na wystawnym obiedzie. Dobór 
dań zależy od regionu Włoch. Na świątecznym stole pojawia się jednak zawsze wielka sztuka 
pieczonego mięsa. Może to być wieprzowina, jagnięcina czy też indyk z pieczonymi ziemniakami 
oraz warzywami. 
We Francji najważniejszy jest obiad pierwszego dnia świąt. Na francuskim stole nie może wtedy 
zabraknąć owoców morza, ostryg, langust czy krewetek, a także wędzonego łososia. Typowo 
francuskim rarytasem świątecznym jest pasztet z kaczych lub gęsich wątróbek - foie gras. Często 
w świątecznym menu Francuzów znajduje się także pieczony indyk oraz kapłon albo perliczka - 
faszerowane kasztanami, a nawet truflami. Boże Narodzenie nie może się jednak odbyć bez 
tradycyjnego deseru bûche de noël, czyli ciasta w kształcie polana drewna. Ciasto to robi się przy 
użyciu kremu maślanego i ciasta biszkoptowego, które tworzą swego rodzaju roladę. 
W Polsce tradycyjnie w Wigilię królują potrawy postne, barszcz z uszkami, karp i inne ryby. 

Święta Bożego Narodzenia na świecie 
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