
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
W WYBRANYCH KRAJACH 

UNII EUROPEJSKIEJ 
I STREFY SCHENGEN



LUKSEMBURG
W Luksemburgu okres świąteczny 
rozpoczyna się w pierwszą niedzielę grudnia 
wielką paradą, która kończy się pod miejskim 
Ratuszem. Biorą w niej udział Klees`chen 
(Święty Mikołaj) i Houseker (Czarny 
Piotruś), którzy wszystkim napotkanym 
dzieciom rozdają słodycze. Także oni w nocy 
z 5 na 6 grudnia rozdają dzieciom prezenty, 
wkładając je do bucików wystawianych przed 
drzwi sypialni.



W Wigilię Bożego Narodzenia, wczesnym wieczorem, 
rodziny zbierają się wokół choinki na wspólnych 
rozmowach. Podobnie jak w Niemczech, tak i tutaj 
przysmakiem bożonarodzeniowego stołu jest 
bakaliowe ciasto Stollen. Do tradycji należy również 
podanie Bûche de Noël (świąteczne lody).
O północy wiele rodzin uczestniczy w pasterce. 
Prezenty pod choinkę przynosi Dzieciątko Jezus, 
a rozpakowuje się je dopiero w Boxing Day (pierwszy 
dzień świąt). W pierwszy dzień świąt podaje się 
"Czarny pudding", pieczeń z zająca lub dziczyznę, 
czasem nawet indyka, jak w Wielkiej Brytanii. 
Po obfitym posiłku jest czas na wspólny, rodzinny 
spacer.  Stollen

                  Bûche de Noël



RUMUNIA
Przygotowania do Wigilii zaczynają się już na dziesięć 
dni przed świętem. Wówczas zabijane jest prosię, 
z którego przygotowywane są wigilijne potrawy. Warto 
więc zauważyć, iż w przeciwieństwie do Wigilii w 
Polsce, która jest jarska, Rumuni jedzą mięso nie tylko 
wieprzowinę, ale i drób. Zwierzę zabijane jest w dzień 
nazwany NAT, który jest dziesiątym dniem przez 
Wigilią. Najważniejszymi daniami na wigilijnym stole są 
ozory w galarecie oraz pasztet z wieprzowych 
podrobów. W odróżnieniu od polskiej tradycji, na 
rumuńskim stole nie ma 12 potraw, choć jest on suto 
zastawiony. Na stole można znaleźć także gołąbki i 
specjalnie przyrządzoną słoninę. Ze słodkości na stole 
znajdzie się keks, który jest pozycją obowiązkową w 
każdym rumuńskim domu.

Rumuński stół świąteczny



GRECJA Obchody Świąt Bożego Narodzenia w Grecji trwają 
12 dni. Trwają od  25 grudnia do 6 stycznia - 
- święta Trzech Króli. W Grecji nie obchodzi się 
Wigilii, a najważniejszym dniem świątecznym jest 
25 grudnia. Tego dnia wręczane są również 
prezenty, ale nie pochodzą one od św. 
Mikołaja. Przed mszą Bożego Narodzenia chłopcy 
śpiewają kolędy, za co w wioskach dostają słodkości: 
migdały i orzechy, a w miastach pieniądze. 
Dzwonią na małych, metalowych trójkątach i 
beczkach. Są za to nagradzane cukierkami i 
owocami. Nabożeństwo zaczyna się o czwartej rano 
i trwa do wschodu  słońca. Greckie dzieci czekają na 
prezenty aż do Nowego Roku. 
W nocy na 1 stycznia święty Bazyli  kładzie 
prezenty przy ich łóżeczkach.  



Grecy spożywają w święta Bożego Narodzenia dania mięsne i rybne. Właściwie nie ma potraw 
zarezerwowanych wyłącznie na świąteczne dni, gotuje się po prostu najsmaczniejsze, najbardziej syte 
dania. Wiąże się to między innymi z tym, że okres świąteczny poprzedzany jest wielodniowym postem, 
po którym wszyscy chętnie zasiadają do suto zastawionych stołów. Na świąteczny obiad przyrządza się 
często pieczoną wieprzowinę lub pieczonego indyka faszerowanego kasztanami, orzeszkami pinii, 
mięsem i rodzynkami. 
Innym popularnym daniem jedzonym w okresie świąt jest potrawka z jagnięciny.
Podobnie jak w wielu krajach, na tę okazję przygotowuje się świąteczne potrawy, a wśród nich tę 
najważniejszą – christopsomo, czyli Chleb Chrystusa.

wasilopitamelomakarona



CHORWACJA
Wigilia w Chorwacji, nosi piękną i dźwięczną nazwę 
Badnjak, samo święto obchodzone jest bardzo podobnie 
do tego co spotykamy  w większości Europejskich krajów, 
jednak pojawiają się także elementy spotykane tylko i 
wyłącznie w Chorwacji. Doskonałym przykładem jest 
przynoszenie trzech pni, które mają symbolizować 
Trójcę Świętą, a ogień powstający podczas ich spalania ma 
na celu zapewnienie pomyślności, szczęścia i powodzenia 
w zbliżającym się roku. W wielu domach w Chorwacji, 
stawia się w centralnej części stołu wieniec z ciasta, a w 
środku umieszcza młode pędy pszenicy  i zapaloną świecę. 
Tak przygotowaną ozdobę pozostawia się do 6 stycznia i 
dopiero potem zjada.



BUŁGARIA
Zgodnie z tradycją święta Bożego Narodzenia zaczynają się 
w Bułgarii już 20 grudnia 
i trwają aż sześć dni. 20 grudnia - dzień Świętego Ignacego - jest 
w tutejszej tradycji bardzo ważny.
Tego dnia zaczyna się przygotowywanie świątecznych potraw. 
Dawniej bardzo dbano o to, by tego dnia nic z domu nie 
wynosić, a każdy odwiedzający cudze domostwo musiał 
koniecznie przynieść ze sobą mały prezent.
Dobrze jest też, gdy pierwszym gościem jest ktoś dobry i 
bogaty. Zachowanie wszystkich tych zakazów i nakazów ma 
przynieść pomyślność w nowym roku.

W dniu Świętego Ignacego kupuje się też zazwyczaj choinkę. Ubiera się ją jednak - podobnie jak w Polsce - dopiero w 
Wigilię. 
W tradycji prawosławnej najczęściej robi to głowa rodziny w tajemnicy przed dziećmi. Oprócz szklanych i plastikowych 
ozdób na drzewku wiesza się w Bułgarii także czuszkę, czyli suszone papryki, suszone owoce oraz ziarna kukurydzy.
Tradycyjne dania, tak jak w Polsce, są bezmięsne. W niektórych domach na stole nie ma także nabiału, a nawet ryb.



SZWECJA
Kiedy tysiące lat temu król Canute był królem Szwecji, zdecydował, że 
Święta będą trwały 20 dni. Podczas gdy niektóre państwa obchodzą 12 dni 
Świąt Bożego Narodzenia, w Szwecji dodany jest jeszcze jeden tydzień.
Prawdziwe świętowanie rozpoczyna się w najdłuższą noc, czyli 13 grudnia. 
Najstarsza córka zakłada wtedy białą suknię, a na głowę nakłada koronę ze 
świecami.  Budzi swoich rodziców śpiewając rodzinną włoską pieśń "Santa 
Lucia" i przynosi im kawę, bułki słodkie, ciasteczka, a także "glögg" (grzane 
wino). 
Rozdawaniem prezentów (julklappar, co w dosłownym znaczeniu oznacza tyle, co „bożonarodzeniowe pukanie”) zajmuje się 
Jultomten, czyli szwedzka odmiana Świętego Mikołaja. Dość osobliwa nazwa bożonarodzeniowych prezentów wzięła się od 
starodawnej tradycji. Prezentów nie rozdawano osobiście, nie robił tego także Święty Mikołaj. Pod koniec Wigilii ktoś po prostu 
pukał do drzwi a po ich otwarciu wrzucał prezenty i uciekał.
W Wigilię rano je się tradycyjne śniadanie: risgrynsgr z cynamonem i migdałami. A o trzeciej po południu cała rodzina zasiada 
przed telewizorem, żeby obejrzeć Kaczora Donalda. Dopiero po obejrzeniu bajki zasiada się do stołu.
Podczas szwedzkiej wigilii je się bardzo dużo: szynkę, przyrządzone na różne sposoby śledzie (zawsze domowej roboty), łososia i 
kilka innych rodzajów ryb. Do tego małe kiełbaski, domowej roboty, różne zapiekanki typu Janssons frestelse, pasztety. Do tego 
wszystkiego podawane są wypieki i cukierki. A także trunki, na przykład na bazie grzanego wina.



ISLANDIA
Wszystkie dzieci cieszą się z faktu, że mieszkając na Islandii czeka 
na nie, nie jeden, a trzynaście prezentów! Nie są to jednak 
kosztowne podarunki, ale drobne niespodzianki. Czy znacie 
trzynastu potomków troli, którzy obdarowują Wasze dzieci? 
Islandczycy nazywają ich jólasveinar, co dosłownie oznacza 
gwiazdkowi chłopcy. Każdy z tych mikołajów przynosi mały 
podarunek, który wrzuca do buta pozostawionego na oknie. Ale 
niegrzeczne dzieci mogą dostać jedynie ziemniaka, więc 
podobnie jak w Polsce, trzeba pilnować się cały rok. Oczywiście 
24 grudnia pojawia się prawdziwy, najważniejszy Święty Mikołaj. 
W pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu pierwszy z Mikołajów 
powraca w góry. Po czym jeden po drugim, wszyscy wracają do 
siebie, ostatni z nich 6 stycznia i to właśnie wtedy kończy się 
okres świąteczny.



 

● Jako pierwszy przychodzi POSTRACH OWIEC. Pojawia się 12 grudnia. Wiemy o nim, że ma nogi 
z drewna, dokucza owcom i wypija ich mleko.

● Drugim mikołajem jest RYNSZTOKOWY GAMOŃ. Znany jest z tego, że ukrywa się w oborze  i 
gdy nikt nie widzi, wypija piankę z mleka.

● KRÓTKI to trzeci, najmniejszy z mikołajów, co widzimy po jego imieniu. Kradnie patelnie i wyjada 
z nich resztki. 

● Czwarty jest znany jako LIŻĄCY ŁYŻKI. Jest bardzo szczupły. Zakrada się do kuchni, aby ukraść 
łyżki, pozostawione przy gotowaniu. 

● LIŻĄCY GARNKI jest piątym mikołajem. Lubi wylizywać resztki  garnków. Plusem jest to, że 
pozostawia je czyste.



● Dziewiątym mikołajem jest ZŁODZIEJ KIEŁBASEK. Jest niezwykle zwinny. Wspina się na belki pod sufitem w kuchni, gdzie w 
dawnych czasach były zawieszone kiełbasy. 

● PODGLĄDACZ to dziesiąty mikołaj. Znany jest z tego, że wskakuje na okno i zagląda do środka. 
● Jedenastym jest OBWĄCHUJĄCY. Ma ogromny nos i z dużej odległości potrafi wyczuć zapach świątecznego islandzkiego chleba i ciasta. 
● WYWĄCHUJĄCY MIĘSO jest dwunasty. Zaczepia haczyk na długim kiju, sięga nim przez komin by ukraść mięso.
● ŚWIECZKOWY ŻEBRAK to trzynasty mikołaj. Uwielbia zjadać wosk ze świeczek. 

● Szóstym jest LIŻĄCY MISKI. Ukrywa się pod 
łóżkiem i wylizuje miski.

● TRZASKAJĄCY DRZWIAMI jest siódmym 
mikołajem. Przeszkadza ludziom w spaniu, 
ponieważ hałasuje głównie w nocy.

● SKYROŻERCA jest ósmy. Jest wysoki, silny, 
umięśniony i uwielbia skyr - islandzki serek. Szuka 
beczek,  wypełnionych skyrem.



WŁOCHY

Włosi stroją choinki nie na kilka dni przed 
Wigilią, a już 8. grudnia, w święto Immacolata 
(Niepokalane Poczęcie NMP), to dzień wolny 
od pracy i początek świątecznego okresu. 
Dekoruje się miasta światłami, obowiązkowo 
najpiękniej musi być przed duomo – główną 
katedrą miasta. Ozdoby są przygotowane już w 
wigilię tego święta, czyli wieczorem 7. grudnia. 
Przed uruchomieniem dekoracji mieszkańcy 
gromadzą się i następuje uroczyste odliczanie. 
Włosi są mistrzami dekorowania i to świetnie 
się objawia na ulicach.

Prezenty przynosi wiedźma Befana, w noc z 5. na 6. stycznia, 
zakradając się do domów przez komin i wkładając słodkości 
do skarpet. Oczywiście, jeśli Włosi byli niegrzeczni, próżno 
szukać czegoś słodkiego! Wówczas w skarpecie mogą 
spodziewać się jedynie kawałka węgla, czosnku lub cebuli.



FRANCJA
Francuskim odpowiednikiem Świętego Mikołaja jest 

Gwiazdor. W przypominającym ubiór naszego 
Mikołaja w wigilijną noc lub w dzień Bożego 
Narodzenia przynosi prezenty

 Na francuskim stole nie może zabraknąć owoców 
morza, ostryg, langust czy krewetek, a także 
wędzonego łososia, typowo francuskiego rarytasu, 
czyli pasztetu z kaczych wątróbek (foie gras), 
indyka w kasztanach oraz buche de Noel. To 
tradycyjny, znany we Francji od wieków deser, 
który w kształcie przypomina gałąź drewna.

Dlaczego właśnie gałąź? Ponieważ dawniej gałęzie 
wrzucano do kominka, aby ogrzać gości 
spożywających posiłek. Te same gałęzie 
przyozdabiano też i święcono, aby gwarantowały 
dobrobyt, zdrowie i szczęście



NORWEGIA
Bożonarodzeniową tradycją w norweskim domu jest 
też rodzinne pieczenie uwielbianych przez wszystkich 
tradycyjnych ciasteczek (7 rodzajów!) oraz robienie 
specjalnych choinkowych ozdób - łańcuchów i 
koszyczków z kolorowego papieru. Ozdoby zawiesza 
się na choince, a do koszyczków wkłada się słodycze, 
orzechy lub owoce. W wielu domach rodziny 
wspólnie budują piernikowe domki, ozdobione 
różnokolorowymi cukierkami, aby później połamać 
je i zjeść na szczęście. Piernikowe domki stanowią 
wyjątkową ozdobę podczas Świąt.
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HISZPANIA
Boże Narodzenie w Hiszpanii podobnie 
jak w Polsce czerpie wiele z religii 
katolickiej. Biorąc pod uwagę zbliżone 
położenie geograficzne, a także ten sam 
krąg kulturowy, można by się 
spodziewać, że nic nas nie zaskoczy. 
Okazuje się jednak, że pod wieloma 
względami Boże Narodzenie w 
Hiszpanii jest pojmowane i 
obchodzone zupełnie inaczej niż w 
Polsce. 



El Gordo – hiszpańska loteria świąteczna

22 grudnia w Hiszpanii odbywa się loteria świąteczna El Gordo. Jest to 
zarazem największa tego typu loteria na świecie, w której do wygrania są 
miliardy euro! Dla Hiszpanów El Gordo jest jednak nie tylko szansą na 
ogromną wygraną, ale także wydarzeniem, które otwiera okres świąteczny w 
całym kraju.

https://hispanico.pl/el-gordo-loteria-w-hiszpanii/
http://www.youtube.com/watch?v=hQktuqyn8Ro


Potrawy wigilijne w Hiszpanii

Zarówno Polacy jak i Hiszpanie lubią 
dobrze zjeść w Święta, a stoły uginają się 
wręcz od wykwintnych potraw. 
Niemniej Wigilia w Hiszpanii nie jest 
postna – tego dnia zazwyczaj spożywa 
się różnego rodzaju pieczenie lub kilka 
rodzajów mięs (w tym między innymi 
jamón ibérico). Niektóre świąteczne 
potrawy wigilijne mogą wydawać 
nam się nieco egzotyczne, a tymczasem 
homar czy krewetki nie są niczym 
nadzwyczajnym na hiszpańskim 
wigilijnym stole.

https://hispanico.pl/jamon-iberico-jamon-serrano/
https://hispanico.pl/potrawy-wigilijne-w-hiszpanii/
https://hispanico.pl/potrawy-wigilijne-w-hiszpanii/


DANIA
W Polsce dzielimy się opłatkiem, jemy karpia i chodzimy na pasterkę. Duńczycy 
nie są znani ze swojej religijności, ale mimo to Boże Narodzenie (Jul) to ich 
ulubiony czas w roku, z którym wiąże się wiele ciekawych zwyczajów. 



Duńskie święta przez cały grudzień

Duńczycy rozpoczynają świętowanie już na początku 
grudnia i naprawdę jest to wyjątkowy czas. Jeśli 
kiedykolwiek będziecie mieć okazję by odwiedzić Kopenhagę 
w okresie przedświątecznym nawet się nie zastanawiajcie. To 
chyba najlepsze miejsce na Ziemi by poczuć magiczną, ciepłą 
atmosferę i podziwiać przepiękne bożonarodzeniowe 
dekoracje.
Adwent to w Danii czas wspólnej zabawy, imprez i wielu 
prezentów dla najmłodszych. W większości rodzin dzieci 
dostają drobne upominki, takie jak słodycze czy małe 
zabawki, w każdy grudniowy poranek. Nieodłącznym 
elementem w każdym domostwie jest również kalendarz 
adwentowy - te najbardziej podstawowe ukrywają w sobie 
czekoladki, inne - małe zabawki. W oknach zobaczyć można 
również wieńce ze świecami adwentowymi, podzielonymi na 
24 części. Codziennie zapala się je na chwilę i trzeba pamiętać 
o zgaszeniu płomienia zanim zniknie zbyt dużo wosku.



Dania - tańczenie wokół choinki
Taniec wokół choinki praktykuje się chyba w większości rodzin, nie tylko w Danii, ale również w 
Szwecji. Towarzyszy mu zazwyczaj skoczna piosenka, taka jak "Nu er det jul igen" ("Znów są 
Święta") lub klasyczna kolęda, na przykład "Dejlig er den himmel blå" ("Wspaniałe jest niebo 
błękitne").



MALTA
Maltańczycy nie świętują już 24 
grudnia, tak jak w Polsce. Święta 
Bożego Narodzenia na Malcie 
zaczynają się 25 grudnia. Świąteczna 
aura znacznie jednak różni się od tej, 
znanej nam z zaśnieżonej części 
Europy.



Kwitnące żonkile na Malcie

Temperatura na Malcie wynosi w grudniu około 15 stopni Celsjusza, kościoły ozdabia 
się pięknymi dekoracjami kwiatowymi, a wyspa, która w lecie zwykle jest przesuszona, 
w grudniu (po przejściu pierwszych deszczy) kipi zielenią i odurza zapachem budzących 
się do życia po upalnym lecie kwiatów. W Święta Bożego Narodzenia maltańskie domy 
ozdabia się żonkilami, które wówczas kwitną na Malcie.



Wróżba pogody na Malcie
Nietypową tradycją związaną z okresem świątecznym jest to, że najstarsi żeglarze na 
Malcie przez dwanaście kolejnych dni przed Bożym Narodzeniem obserwują warunki 
atmosferyczne, aby w przybliżeniu określić, jaka będzie pogoda w każdym z kolejnych 
dwunastu miesięcy nadchodzącego roku. Pogoda w kolejnych dniach jest 
wyznacznikiem pogody na odpowiadający im wedle kolejności miesiąc.



W IMIENIU CAŁEGO KLUBU 
MŁODSZYCH AMBASADORÓW UE 
ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT! :)


