Boże Narodzenie w Norwegii, Danii i Szwecji to czas poświęcony rodzinie i przyjaciołom, a także wspólnemu wypoczynkowi. Na początek: adwent. Rodziny zbierają się
w każdą z czterech kolejnych niedziel, aż do Wigilii, aby
zapalić następną świecę. W ten właśnie sposób świętuje
się oczekiwanie na narodziny Jezusa. Wiele dzieci przez
cały miesiąc chodzi do szkoły w mikołajowych czapkach
z wielkim pomponem. 13 grudnia to pierwszy dzień obchodów Bożego Narodzenia w Szwecji, Danii i Norwegii.
Dzień ten znany jest również jako najkrótszy dzień w roku
- tzw. przesilenie zimowe. Dzień Świętej Łucji najczęściej
obchodzi się w szkołach i od niedawna w kościołach,
gdzie dla tego dnia są organizowane uroczyste procesje
dziewcząt z płonącymi świecami.
Święta to obfite uczty, wszędzie (w każdym sklepie i domu) są świąteczne czerwono - zielone dekoracje. W Wigilię około godziny 17 zaczynają bić dzwony kościelne,
obwieszczając początek Świąt Bożego Narodzenia. Wiele rodzin udaje się wtedy do kościoła na modlitwę.
Potem wszyscy zasiadają do stołu. Dania serwowane są
z gotowanymi ziemniakami, kiełbaskami, plackami mięsnymi i borówkami. Ulubionym deserem jest krem ryżowy. Szczęśliwiec, który znajdzie w swym kremie ukryty
przez gospodynię migdał, otrzymuje nagrodę w postaci
świnki z marcepanu.
W Boże Narodzenie większość rodzin spożywa uroczysty
posiłek w porze późnego śniadania, obiadu, bądź wczesnej
kolacji. Na stołach pojawia się pieczony indyk, a także przeróżne dania z ryb, suszonego mięsa oraz specjalne bożonarodzeniowe kiełbaski. W tym dniu w kościołach odbywa
się specjalna msza, a w wielu instytucjach i szkołach organizowane są przyjęcia bożonarodzeniowe z kolędowaniem
wokół choinki i poczęstunkiem, składającym się z ciasteczek i gorących napojów. Bardzo ważnym elementem
świąt jest też sosnowe lub świerkowe drzewko. Warto też
zobaczyć piękną zorze polarną...
Adam Szymański, kl. VIIIBi

Skoro w Polsce tak trudno o białe święta, może trzeba
ich szukać na Wyspie Bożego Narodzenia?
Daleko jej do tego, co w Polsce kojarzy się z typową pogodą bożonarodzeniową. Nikt też tu hucznie nie obchodzi Świąt Bożego Narodzenia. Na wyspie głównymi religiami są islam oraz buddyzm, a katolikami deklaruje się
niecałe 9% mieszkańców. Stolicą Wyspy Bożego Narodzenia położonej na Oceanie Indyjskim jest Flying Fish
Cove. Ze względu na późne zaludnienie wyspa ma bogatą florę i faunę. Występuje tu ok. 200 gatunków roślin
kwitnących, w tym 25 gatunków drzew. Najbardziej znanym przedstawicielem lokalnej fauny jest czerwony krab.
Co roku w listopadzie odbywa się migracja krabów czer-

wonych, w której uczestniczy ok. 100 mln osobników.
Wyspa jest również siedliskiem kilkudziesięciu gatunków
ptaków, w tym kilku endemicznych oraz kilku gatunków
gadów. Nie spotkamy tu dziko żyjących ssaków. Wyspa
leży w strefie klimatu tropikalnego, temperatury w dzień
wahają się od 26 °C w najchłodniejszych miesiącach do
28 °C w najcieplejszych miesiącach.
Wyspa Bożego Narodzenia może przypominać raj na
ziemi. Boże Narodzenie nie jest mroźne, tylko gorące.
Pełne palm zamiast zielonych świerków i białego piasku
w miejsce śniegu. Jego najbardziej charakterystycznym
kolorem jest czerwień: nie chodzi jednak o Mikołaja, lecz
o kraby. I kto by pomyślał? Nazwa tego miejsca (odkryto
je 25 grudnia!) nie ma nic wspólnego z naszymi świętami. Nie wiem, jak Wy, ale ja zostaję w domu...
Kacper Gromski, kl. VIIIBi

W Boże Narodzenie na angielskim i irlandzkim stole nie
może zabraknąć świątecznego ciasta. Zawsze jest ono
takie samo. Robi się je z suszonych, kandyzowanych
owoców, które okrywa się grubą warstwą marcepanu
i lukru. Ciekawostką jest fakt, że to samo ciasto jest ciastem urodzinowym i weselnym. Jest smaczne i bardzo
słodkie, najbardziej smakuje z gorzką kawą.
Świąteczny pudding to też deser z suszonych owoców,
który przygotowuje się podobnie jak powidła, przez kilka
dni. Przed samym podaniem ponownie się go podgrzewa
i polewa niesłodką bitą śmietaną. Śmietana świetnie komponuje się z niezwykłą słodyczą owoców.
Przeważnie na stole Kanadyjczyka czy Anglika króluje
indyk. Na Święta Bożego Narodzenia wybiera się zawsze
okazy z dużą piersią, jako że tylko pierś jest jedzona. Podaje się ją w plastrach z nadzieniem z chleba i ziół.
Tzw. „Stockings” to nic innego jak wielkie udekorowane
bożonarodzeniowo skarpety, które dzieci wieszają przy
kominku albo w nogach swojego łóżka. Święty Mikołaj
zostawia w nich słodycze.
„Crackers” to kolorowa tuba z zawiniętymi bokami, wyglądająca jak cukierek w papierku dla olbrzyma. W środku
jest ukryta papierowa korona i mały prezent z dowcipną
rymowanką. Crackery układa się przy talerzu każdego
z uczestników bożonarodzeniowego obiadu. Po zjedzeniu
indyka dwie osoby ciągną „cukierek” z przeciwległych
końców, rozlega się trzask jak z kapiszonów, i ten kto
przeciągnie crackersa, wygrywa prezent niespodziankę.
Zwyczaj ten można spotkać w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
„Boxing Day” - Drugi dzień świąt nazywany jest „dniem
pudełkowym”, kiedy zgodnie z tradycją rozdawało się
w pudłach pieniądze i jedzenie dla biednych. Teraz została po tradycji tylko nazwa, ludzie wykorzystują ten dzień
na spotkania z dalszą rodziną i znajomymi. Podczas gdy
u nas niegrzeczne dzieci otrzymują rózgi, to w Nowej Zelandii i Irlandii za złe zachowanie dostaje się węgiel.
„Anglojęzyczni” zawieszają u sufitu gałązki jemioły. Dlaczego jemioły? Tego dokładnie nie wie nikt. Być może
odpowiedź na to pytanie znają tylko Druidzi zamieszkujący Brytanię 2 tysiące lat temu... Jemioła symbolizuje pomyślność i szczęście, którymi zostaną obdarowani przez
los, zwłaszcza ci, którzy się pod nią całują!
Dominik Twarowski, klVIIIBi

Niemcy przygotowania do świąt zaczynają cztery tygodnie
wcześniej - w pierwszą niedziele adwentu. W większości
katolickich domów wiesza się tzw. adwentowe wianki
z jodły lub świerku przystrojone fioletowymi wstążkami
i czterema świeczkami. Zieleń jodły symbolizuje nadzieję,
fiolet wstążek - refleksję nad przeszłością, a świeczki światło. W każda kolejną niedzielę wypala się jedną ze
świec. Najsłynniejszym ciastem jest strucla bożonarodzeniowa z rodzynkami i bakaliami, pierniczki, a także inne
ciasteczka o różnych kształtach. Natomiast podczas Świąt
Bożego Narodzenia w Austrii, w zależności od regionu,
kultywowane są różne tradycje. Wiedeńczycy na przykład,
na kolację wigilijną serwują karpia, natomiast w Karyntii
króluje pieczona kaczka. Do świątecznych przysmaków
należą też pierniki, wino z korzeniami, pieczone migdały
i gorące kasztany. Znają też obyczaj przygotowywania
szopki, czyli figurek małego Jezusa i Świętej Rodziny. Jedna z najpiękniejszych kolęd świata „Cicha noc” powstała
właśnie w Austrii.

Na szwajcarskim stole w wigilijny wieczór króluje przede
wszystkim mięso w rozmaitej postaci. Nie może zabraknąć
również pysznych domowych wypieków, w skład których
koniecznie muszą wchodzić: nugat, orzechy, cynamon,
czekolada i wanilia. Brzmi pysznie!
Rafał Molga, kl. VIIIBi

