
Tradycje Bożonarodzeniowe w różnych krajach Europy 

Wielka Brytania 

• Popularną tradycją 
bożonarodzeniową                    
w Wielkiej Brytanii są 
tzw. Christmas crackers. 
To ozdobne cukierki, które 
jednak nie są słodyczami. 
Drobne upominki (np. 
zapisane na karteczkach 
przepowiednie, małe figurki), 
są zapakowane na kształt 
dużego cukierka i rozrywane przez 2 osoby, czemu zawsze 
towarzyszy duży hałas.  

• W Wielkiej Brytanii, otwieranie prezentów świątecznych wiąże 
się z prawdziwą celebracją. W Polsce nie znamy takiego 
zwyczaju. Rozpakowywanie czasem trwa wiele godzin, 
wszyscy pojedynczo wyjmują swoje upominki, zamiast 
rozpakowywać je naraz. W dobrym tonie jest wspólne 
oglądanie podarunku i zbiorowe zachwyty. 

• 26 grudnia to... tradycyjne zakupy. Właśnie wtedy 
rozpoczyna się w UK szał poświątecznych wyprzedaży,             

a przed najsłynniejszymi 
sklepami ustawiają się 
gigantyczne kolejki. 
Zgodnie z tradycją 
Bożego Narodzenia             
w Anglii, to tzw. Boxing 
Day, czyli dzień 
obdarowywania 
potrzebujących.                      

Wiele rodzin przygotowuje paczki dla fundacji. 
• Kolędnicy pojawiają się dosłownie wszędzie. Grupy osób 

śpiewających kolędy, stoją na ulicy, stacjach metra,                
a nawet w barach i restauracjach. 

https://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,pomysly-na-prezenty-swiateczne-katalog-prezentow-2016,10036296,artykul.html


• Christmas Party to popularne imprezy świąteczne, które  
w ostatnich latach stają 
się coraz modniejsze 
również w Polsce. To nie 
tylko tzw. wigilie firmowe, 
ale również imprezy 
organizowane przez 
grupy kościelne, grupy 
znajomych, lokalne 
społeczności. Zazwyczaj 
tym spotkaniom 
towarzyszy duża ilość 
alkoholu.  

 

• Świąteczne kartki, mimo rozwoju technologii, nadal pozostają 
ważnym elementem tradycji Bożego Narodzenia w Anglii.    
W dobrym tonie jest wymiana kartek z życzeniami np. wśród 
współpracowników, sąsiadów, bliższych i dalszych 
znajomych. 

Niemcy 

W Niemczech zamiast gwiazdy na choince widnieje…OGÓREK!  

Według tradycji, zielona ozdoba 
jest chowana między gałęziami 
choinki przez rodziców przed 
pociechami. Nagrodą dla 
dziecka, które jako pierwsze 
znajdzie ogórka , jest 
dodatkowy prezent                    
i gwarantowany szczęśliwy 
kolejny rok. 

 



                        Ukraina 

Na Ukrainie choinkę trzeba obowiązkowo przystroić... sztuczną 
pajęczyną. Taki zwyczaj ma przynieść domowi szczęście                 
i dobrobyt na kolejny rok.  

Tradycja wywodzi się od 
opowieści o biednej kobiecie, 
której nie było stać na 
udekorowanie świątecznego 
drzewka. Po przebudzeniu 
się w bożonarodzeniowy 
poranek spostrzegła, że pająk 
przystroił jej choinkę pięknie 
utkaną siecią. Niedługo 
potem sieć zamieniła się        
w złoto i kobieta stała się 

bogata. Dziś nie trzeba szukać całej pajęczyny - wystarczy ukryć  
w drzewku plastikowego pająka, który ma zapewnić dostatek        
w nadchodzącym roku. 

 

Łotwa 

Łotewski Święty Mikołaj 
zwany „Big Zimmer” 
obdarowuje dzieci nie przez 
jeden, lecz aż przez 12 dni 
świątecznych z rzędu!                
Ten zwyczaj bez wątpienia 
przypadłby do gustu 
dzieciom z całego świata.                                    

 

 



 Norwegia 

W Norwegii w pierwszy dzień 

świąt zabronione jest sprzątanie. 

Szczotki, miotły i mopy muszą być 

schowane. Wszystko po to, by  nie 

ukradły je złowrogie wiedźmy        

i nie przyniosły nieszczęścia na 

kolejny rok.   

 

  

 

Portugalia 

W Polsce pozostawiamy przy wigilijnym stole miejsce dla 

"niespodziewanego wędrowca". Mieszkańcy Portugalii idą w tej tradycji 

o kilka kroków dalej - dla nich święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas 

radości z narodzin, ale także celebrowania pamięci o tych, którzy odeszli. 

Podczas kolacji 

Portugalczycy zostawiają dla 

zmarłych nakrycie - nie jest 

jednak  ono puste, lecz 

pełne jedzenia -  w ten 

sposób pragną obdarować 

umarłych, wierząc, że ich 

pamięć  i szczodrość 

zapewni im spokojny, 

szczęśliwy nowy rok. 

 



Słowacja 

Zaskakującą tradycją jest ta kultywowana u naszego południowego 

sąsiada. Na czym polega? Na początku wigilijnej kolacji głowa rodziny 

nabiera na łyżkę jedną z przygotowanych potraw, po czym… rzuca nią     

w sufit! Do wyboru ryba, zupa 

z kwaśnej kapusty czy 

drożdżowe kuleczki posypane 

makiem. Im więcej jedzenia 

pozostanie na suficie, tym 

więcej szczęścia czeka 

domowników                            

w nadchodzącym roku. 

 

  

Czechy 

W Czechach samotne panie właśnie w Wigilię, a nie w Andrzejki, wróżą 

sobie zamążpójście. Po wejściu do domu, dziewczęta stają tyłem do 

drzwi wejściowych i rzucają 

obuwiem przez ramię. Jeśli but 

spadnie tyłem do drzwi, wtedy 

właścicielka pozostanie panną 

przez następny rok. Jeśli jednak 

but skieruje się noskiem do 

wejścia, wtedy pora przygotować 

się do przyszłorocznego wesela.  

 

 



Włochy 

Miłośnicy św. Mikołaja z pewnością nie byliby 

zadowoleni. W mieście Urbania we Włoszech prezenty 

rozdaje Beftana – wiedźma z zakrzywionym nosem. 

Niegrzecznym dzieciom nie zostawia rózgi, ale węgiel, 

cebulę lub czosnek.  
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