
 

Czy wiemy jak 
świętuj ą inni?? 

 
AZJA 

 
Indie 

 
 

 Chrześcijanie, Hindusi i muzułmanie według obowiązującego zwyczaju kupują 

nowe ubrania. Około 10 dni przed Bożym Narodzeniem rozpoczynają się prawdziwe 

przygotowania do świąt. Dekorowane są kościoły, domy i ulice – maluje się tam różne 

wzory na podłogach i przed domami. Pojawiają się także tradycyjne szopki, a podczas 

świąt odbywa się konkurs na najładniejszą z nich – komisja konkursowa to wybrani 

parafianie. Szopki zazwyczaj są eksponowane przed domami. 

 Po świątecznej mszy,  przez całą noc trwają różne loterie. Dzieci niemal jak 

kolędnicy chodzą po domach, ale nie proszą o jakiekolwiek rzeczy, a o błogosławieństwo.  

 
 
 
 

AUSTRALIA 

 
 



 W czasie Świąt Bożego Narodzenia w Australii jest  bardzo ciepło, dlatego 25 

grudnia wszystkie australijskie plaże przypominają olbrzymi, kolorowy świąteczny stół. 

Australijczycy przynoszą tam mnóstwo jedzenia, na piasku rozkładają śnieżnobiałe 

obrusy i ustawiają potrawy tak, jakby to był tradycyjny stół. Zazwyczaj wśród potraw 

jest pieczony indyk, owocowe puddingi, ciasteczka z bakaliami i ciasto typu keks. 

 Po zakończeniu ucztowania następuje powrót do domu, by pod choinką znaleźć w 

ogromnej wełnianej skarpecie prezenty – różnego rodzaju drobiazgi, słodycze owoce. 

Australijczycy wysyłają w okresie świątecznym mnóstwo kartek, a ciekawostką jest to, 

że eksponują te kartki w całym mieszkaniu i pod choinką. 

 

 

 

AMERYKA 
POŁUDNIOWA 

 
 

Argentyna 
 
 W Argentynie święta to okres bardzo radosny. Argentyńczycy spotykają się 

wtedy z rodzinami i znajomymi. Na świątecznym stole obowiązkowo pojawia się 

pieczony prosiak. Przy suto zastawionym stole wszyscy świętuj ą do północy, by doczekać 

momentu, gdy na stół podawane są słodycze. Po północy zaczyna się zabawa trwająca 

najczęściej do rana. Razem z dorosłymi bawią się dzieci. 

 

 

 

 

 
AMERYKA PÓŁNOCNA 



 

USA 
 
 Boże Narodzenie w tym kraju to przede wszystkim szał zakupów. Producenci 

przez cały rok pracują nad coraz nowszymi gadżetami, które kupią Amerykanie. Same 

święta wyglądają skromnie – to tylko jeden dzień 25 grudnia. Potrawy świąteczne są 

różne, różne w  zależności od stanu i tradycji poszczególnych nacji, ale obowiązuje danie 

(chyba należy je określić jako narodowe), czyli pieczony indyk. Nie ma Wigilii, prezenty 

otrzymuje się 25 grudnia po skromnym śniadaniu. W każdym domu jest choinka, a na 

drzwiach stroiki.   

 
 
 

 
 

 

(...) I znów choinki pysznić się będą 

W anielskich włosach, złotych orzeszkach, 

Idziesz przez miasto siostro – kolędo, 

By w naszych domach trochę pomieszkać. 

 

My tu czekamy ciebie z nadzieją 

Przy kluskach z makiem, świątecznym cieście, 

Niech się przy tobie serca ogrzeją 

Niechaj się oczy zaśmieją wreszcie ! 

 

(...) A gdy się już wieczerzę zje, 

Kolędę pod niebiosy 

Niech niosą liczne głosy, 

Samotnie kolędować źle ! 


