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Wesołych Świąt
Boże o arodzeia!
Zdrowych i spokojnych Świąt, wielu miłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Języka i Kultury Polskiej
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Zwyczaje bożonarodzeniowe i
noworoczne
Jak obchodzi się Boże Narodzenie i Nowy Rok na świecie?
Studenci kursu przygotowawczego postanowili podzielić się
swoimi opowieściami.

Jak obchodzimy święta?
Sylwester to najprzyjemniejszy czas w moim kraju. Ludzie dekorują choinki, organizują
przyjęcia i koncerty, kupują jedzenie na noworoczny stół i różne dekoracje,
przygotowują i rozdają prezenty i kartki świąteczne. Białoruskie rodziny tradycyjnie
świętują Nowy Rok w gronie najbliższych, z kolei młodzi ludzie chodzą do
restauracji, dyskotek lub spotykają się na placach dużych miast. Na Białorusi Boże
Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia. Główną zasadą tego święta
jest przebaczanie innym. Centralnym punktem obchodów są narodziny Jezusa – w
świątyniach celebruje się to wydarzenie, śpiewając pieśni kościelne.
Powszechnie przyjmuje się, że Boże Narodzenie nie może być obchodzone w
ciemnych ubraniach. Powinny być one białe – wtedy bogactwo jest zapewniane
przez cały rok.
Alesya Luzhankova (Białoruś), KP
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Zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne
W ostatni dzień roku zwyczajowo ustawia się obficie zastawiony stół, przy którym
gromadzą się rodzina i przyjaciele. Powszechnie przyjmuje się, że im bardziej
urozmaicone i bogatsze są potrawy, tym bardziej udany i satysfakcjonujący będzie
następny rok. O północy wszyscy piszą życzenia na serwetkach, które następnie
podpalają i wrzucają do kieliszka z szampanem, aby w kolejnym już roku te pragnienia
się spełniły. Prawosławne Boże Narodzenie na Białorusi zaczyna się 6 stycznia, wraz ze
wschodem pierwszej gwiazdy, kiedy cała rodzina zasiada do stołu na czas uroczystej
kolacji. Podczas tego wieczoru powinno spożywać się tylko postne potrawy, których na
stole znajduje się dwanaście. Co ciekawe, na Białorusi niewiele rodzin obchodzi Boże
Narodzenie, jednak to główne święto w mojej rodzinie, ważniejsze niż Nowy Rok.
Alex Nikiforov (Białoruś), KP
Na Białorusi, zgodnie z tradycją, dwa razy świętuje się zarówno Boże Narodzenie
(katolickie i prawosławne), jak i Nowy Rok (nowy i stary). W tych dniach ludzie zazwyczaj
spotykają się razem z rodzinami. Na Białorusi, podobnie jak w Polsce, w święta Bożego
Narodzenia na stole powinno znaleźć się 12 postnych potraw. Zwyczajem jest położenie
siana pod obrusem. W mojej rodzinie jedną z tradycji jest gotowanie potrawy z mąki,
wody i maku. Co ciekawe, Nowy Rok na Białorusi celebruje się bardziej niż Boże
Narodzenie. W tym wesołym dla wszystkich czasie Dziadek Mróz przynosi dzieciom
prezenty.
Aliaksei Kolas (Białoruś), KP
Na Nowy Rok ludzie stawiają i dekorują choinkę. Dzieci składają życzenia i szukają
pod choinką prezentów od Świętego Mikołaja. O północy ludzie słuchają przemówienia
szalonego wąsatego dziadka i śmieją się :-). Następnie wszyscy udają się do centrum
miasta, aby świętować Nowy Rok. W całym mieście rozpalane są fajerwerki.
Aliaksei Svirydzenka (Białoruś), KP
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Zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne
W Rosji lubimy świętować Nowy Rok. Tylko ludzie wierzący obchodzą Boże
Narodzenie. Z tej okazji przygotowuje się dużo potraw, dekoruje się domy, a dzieci
mają wakacje. W domach przygotowuje się sałatkę „olivier”, galaretki, ciasta, pieczemy
mięso. Cała rodzina gromadzi się przy noworocznym stole i składa sobie życzenia, a
następnie wspólnie ubiera choinkę. Rankiem 1 stycznia dzieci szukają prezentów pod
choinką, a przyjaciele i koledzy otrzymują pamiątki - prezenty.
Galina Purgina (Rosja), KP
Nowy Rok na Białorusi obchodzony jest 31 grudnia. Wówczas ludzie zbierają się, aby
świętować jego nadejście. Tego dnia w domu umieszcza się świerk i przebiera w
różne ozdoby. Członkowie rodziny dają sobie nawzajem prezenty. Zasadniczo to
święto jest uwielbiane przez dzieci. Dla nich ten dzień, przy należytej staranności
rodziców, zamienia się w bajkę. Na Białorusi znajduje się główna choinka
bożonarodzeniowa w kraju, do której przyjeżdżają dzieci i bawią się ze Świętym
Mikołajem i Śnieżną Panną. Wielu rodziców ubiera się w te bajkowe postacie, jeśli nie
mogą zabrać swoich dzieci do stolicy. Na Białorusi Boże Narodzenie obchodzone jest 7
stycznia. W tym dniu mówi się o narodzinach, życiu i śmierci Jezusa Chrystusa. Czasami
ludzie chodzą do kościoła. Jednak większość z nich świętuje w domu z bliskimi.
Ilja Tryzno (Białoruś), KP
Na Nowy Rok na Białorusi przygotowujemy pyszne jedzenie. Mama cały dzień stoi w
kuchni, tata próbuje się napić :-). Gdy wszystko jest już gotowe, to wieczorem
przychodzą do nas dziadkowie. Siadamy razem przy stole i zaczynamy sobie
przypominać, jak minął ten rok. Następnie wznosimy toast z okazji Nowego Roku i po
północy zaczynamy imprezować.
Ksenia Tsyhankova (Białoruś), KP
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Zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne
Większość Białorusinów (spośród tych wierzących) nie obchodzi Bożego Narodzenia,
ponieważ bardziej celebrują Nowy Rok. Wśród tradycji Bożego Narodzenia można
wyróżnić kolędowanie – dorośli i dzieci chodzą po domach i przekazują dobre wieści
lub po prostu bawią ludzi, a następnie są nagradzani słodyczami. W Nowy Rok
ubieramy choinkę, na szczycie której wieszamy gwiazdę – symbol betlejemski.
Aliaksei Zavalkevich (Białoruś), KP
Nowy Rok na Białorusi obchodzony jest w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Większość
ludzi spotyka się ze swoimi rodzinami. Wszyscy jedzą sałatkę i piją szampana.
Po północy zwykle wychodzę z przyjaciółmi na główny plac miasta lub na imprezę.
Rodzice wolą zostać w domu i oglądać w telewizji programy z popularnymi gwiazdami.
Makar Bialiauski (Białoruś), KP
Na Białorusi ludzie zbierają się przy dużym stole, piją szampana, a następnie wychodzą
na główną ulicę swojego miasta, gdzie odbywają się dyskoteki i festyny. W Nowym
Roku zwyczajem jest wypowiadanie życzeń w tzw. walce z dzwonkami. Europa
i Ameryka ma Świętego Mikołaja, Białoruś ma swojego Dziadka Mroza. Każde dziecko
marzy o otrzymywaniu prezentów na Nowy Rok od Dziadka Mroza, jednak aby tak się
stało, musi być posłuszne i uczciwe. Na Białorusi uważa się, że Sylwester to czas cudów.
Dlatego też wszyscy czekają na tę noc przez cały rok.
Roman Rutkouski (Białoruś), KP
Boże Narodzenie to trzecie najważniejsze święto w Brazylii. Wieczorem 24 grudnia
rodziny zbierają się i jedzą świąteczną kolację. Na kolację jest zawsze pieczony indyk,
ale jeśli rodzina jest biedna, to je kurczaka, bo indyk jest drogi. Na stole musi być też ryż
i sałatka z majonezem. Każdy dostaje jakiś mały prezent. W Nowy Rok ludzie piją
szampana i noszą białe ubrania. Ludzie, którzy mieszkają nad morzem, idą na plażę i
proszą, by morze spełniło ich życzenia. To jest zwyczaj afrykański, więc nie wszyscy
Brazylijczycy to robią.
Gabriel Henrique Jeremias (Brazylia), KP
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