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Serdecznie zapraszamy wszystkich do lektury Świątecznego wydania magazynu BON VOYAGE.
W dzisiejszym numerze głównie tematyka noworoczna i świąteczna.
1. Najciekawsze zwyczaje świąteczne na świecie.
2.Najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce.
3.Pożegnanie Starego i powitanie Nowego .....Roku......
Zachęcamy do lektury i życzymy wszystkim

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA i
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.
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Boże Narodzenie.
Zwyczaje świąteczne na świecie
Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, ubieramy choinkę, za chwilę połamiemy się opłatkiem, zjemy
wystawną kolację, rozpakujemy prezenty i pójdziemy
na pasterkę. Zwyczaje gwiazdkowe w różnych krajach chrześcijańskich są do siebie podobne, ale nie są identyczne,
różnice widać już w Europie. Jak święta Bożego Narodzenia obchodzą Austriacy, kto przynosi prezenty szwedzkim
dzieciom? Dowiedz się, jakie są najciekawsze zwyczaje bożonarodzeniowe na świecie.

HISZPANIA - Turron zamiast opłatka
W Hiszpanii dzieci nie dostają prezentów na Wigilię ani w dniu Bożego Narodzenia. Nie oznacza to jednak, że s ą
poszkodowane. Zwyczajowo prezenty wręcza się dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu, czyli w świ ęto Trzech
Króli. Prezenty są podobne jak u nas - zazwyczaj to zabawki, słodycze i drobne upominki. W zamian za prezenty
dzieci przygotowują prezenty oraz kostki cukru dla wielbłądów.
Ciekawym świątecznym zwyczajem jest tzw "urna losu", wokół której gromadz ą si ę Hiszpanie głównie z
małych miasteczek. Każdy uczestnik wrzuca do urny karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Nast ępnie
losuje się po dwie kartki. Ten, kogo imię wylosowaliśmy będzie naszym najbliższym przyjacielem przez cały
nadchodzący rok.
W Boże Narodzenie Hiszpanie gromadzą się w kościołach na mszy św., a następnie udają się do domów, by
spożyć kolację w rodzinnym gronie. W wielu domach piecze się specjalny keks, w którym, zapieczone s ą
rożne drobne niespodzianki np. monety. Kto wylosuje kawałek bez "upominku" musi w nast ępnym roku upiec
takie samo ciasto.
Wigilijna kolacja zaczyna się w Hiszpanii od przystawek. Często jest to surowa, suszona szynka tzw. jamon,
a także pasztety oraz owoce morza. Następnie na stole zjawia si ę zupa, tzw consome, która przypomina
nieco nasz tradycyjny rosół. Podczas Wigilii serwuje się również ryby i mięsa. Do popularnych należy
szczególnie jagnięcina.
Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem. Zamiast tego spożywają przysmak z chałwy zawinięty w opłatek, tzw,
turron.
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AUSTRIA - Prezenty od Dzieciątka Jezus
W Austrii świąteczne zwyczaje różnią się w zależności od regionu. Przykładowo w centralnej części Tyrolu bardzo ważną tradycją jest
kolędowanie. W każdy czwartek adwentu dzieci, a także dorośli chodzą po domach i śpiewają świąteczne pieśni. W Wigilię
mieszkańcy tyrolskich miasteczek gromadzą się na rynkach, by kolędować już wspólnie.
Ważną i popularną tradycją gwiazdkową są także jarmarki przedświąteczne. Jeden z najpopularniejszych odbywa się w
Wiedniu - to Wiener Adventzauber. Jarmarki świąteczne wokół jeziora Wolfgangsee należą do najpiękniejszych na świecie i
warto choć raz je zobaczyć.
W Wiedniu na wigilijnym stole nie możne zabraknąć karpia, zaś przykładowo w Karyntii - pieczonej kaczki. W zachodniej
Austrii natomiast wszystkie potrawy wigilijne serwowane są na zimno.
Austriacy, tak jak my, dekorują świąteczne drzewka, a także domy. Zwyczajowo głowa rodziny, czyta pozostałym członkom
rodziny Pismo Święte.
Co ciekawe, prezentów nie przynosi Święty Mikołaj, aleKristkindl, czyli Dzieciątko Jezus.

Boże Narodzenie. Jarmark w Wiedniu / shutterstock

ROSJA - Dziadek Mróz i Śnieżynka
W Rosji święta Bożego Narodzenia nie mają aż tak wielkiego znaczenia jak w Polsce. Znacznie huczniej obchodzony jest Nowy Rok.
Właśnie wtedy odbywa się kolacja, która przypomina naszą Wigilię. Rosyjskie rodziny gromadzą się wtedy przy suto zastawionym
stole i przystrojonej choince. Z okazji Nowego Roku obdarowują się także prezentami. Najpopularniejszymi w kategorii dziecięcej są
słodycze i zabawki. Przynosi je nie święty Mikołaj, ale Dziadek Mróz lub Śnieżynka - jego wnuczka.
Na świątecznym stole musi pojawić się kutia, któr ą przygotowuje si ę z ziaren pszenicy, miodu, kaszy, maku lub
orzechów. Nie może również zabraknąć prosfory, czyli poświęconego chleba ofiarnego a tak że kompotu z suszu.
Oprócz tego, podczas uroczystej kolacja zazwyczaj spożywa się sałatki warzywne, grzyby, ciasta oraz pierniki.
Bardzo wiele rodzin uważa za niezbędne również danie z gęsi nadziewanej jabłkami.
Wieczerzę wigilijną poprzedza 40-dniowy post. Prawosławni powstrzymuj ą si ę wtedy od spożywania nie tylko
mięsa i jego przetworów, lecz także nabiału, a często - ryb.
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SZWECJA - Pochód za Św. Łucją
W Szwecji świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo już 13 stycznia. Tego dnia obchodzony jest dzień św.
Łucji. Z tej okazji mężczyźni oraz zwierzęta domowe dostają dodatkowy posiłek. Odbywa się także uroczysta parada. Co roku jedna z
kobiet jest wybierana na św. Łucję - przebiera się w kostium i przewodzi pochodowi.
Choinka jest elementem szwedzkiego Bożego Narodzenia od 1700 r. Ubiera się ją zazwyczaj dwa dni wcześniej.
Kulminacyjnym punktem świąt jest Wigilia. Zgodnie z tradycją Szwedzi nie wykonują tego dnia żadnych
prac, oprócz opieki nad zwierzętami.
Na świątecznym stole pojawiają się: szynka, galaretka wieprzowa i ryż z owsianką.
Podawany jest także lutfisk, czyli wędzony dorsz z sosem. Do ciekawych tradycji należy
tzw. "zanurzanie w kotle". Rodzina i goście zanurzają kawałki ciemnego chleba w garnku wypełnionym kapiącą wieprzowiną,
sosem i zbożową wołowiną. Podczas tego rytuału Szwedzi kierują swoje myśli i modlitwy do potrzebujących i głodnych.
W święta rodziny wręczają sobie wzajemnie podarki. Dzieci wierzą, że przynosi je Święty Mikołaj. Jest on jedna zupełnie
inaczej przedstawiany niż w Polsce. Jultomten, czyli właśnie Św. Mikołaj jest gnomem, który mieszka w piwnicy.

Najpiękniejsze i największe jarmarki
bożonarodzeniowe w Polsce
Podobnie jak choinka, jarmarki bożonarodzeniowe przybyły do nas z Niemiec
i szybko wpasowały się w kilmat świąt w Polsce.
W końcu, gdzie jak nie wśród dziesiątków kolorowych kramów szuka ć
oryginalnych drobiazgów na prezent i smakołyków na świąteczny stół.
Oto najciekawsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce.
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Gdańsk: Jarmark Bożonarodzeniowy
Targ Węglowy w Gdańsku po raz kolejny zapełni się kolorowymi straganami. Świ ąteczne ozdoby i smakołyki,
przedmioty z duszą, wenecka karuzela z rumakami, Anielski Młyn, Zaczarowana Kareta, lodowisko i nowość –
koło widokowe AmberSky - to tylko niektóre atrakcje tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego.

Atmosferę jarmarku bożonarodzeniowego stworzy przede wszystkim jego oryginalne, buduj ące klimat „opakowanie”. Ko ło
Widokowe AmberSky, wznoszące pasażerów na niebotyczną wysokość 50 metrów, stanie sie w grudniu jedn ą z
głównych atrakcji Gdańska. Będzie też czteropoziomowy Anielski Młyn z obracającymi si ę na szczycie ruchomymi
figurami aniołów i świętych, lodowisko, karuzela z weneckimi rumakami, przepięknie iluminowana Zaczarowana Kareta
i… Przystań pod Jemiołą, czyli udekorowane jemiołą miejsce, gdzie – zgodnie z tradycj ą – zakochani mog ą si ę
pocałować, a zwaśnieni pogodzić.
Na kramach znaleźć można świąteczne ozdoby, wyroby rękodzielnicze, artystyczne i aromatyczne specjały.
Odwiedzając jarmark, koniecznie skosztować trzeba świątecznego grzańca w specjalnym, kolekcjonerskim kubku
– co roku jest w innym kolorze.

Wrocław: Jarmark Bożonarodzeniowy
Tradycyjnie na wrocławskim rynku stanął ogromny wiatrak przypomninj ący te, jakie można zobaczy ć przed świętami w
Niemczech. Dla dzieci powstanie też Bajkowy Las z kilkuset choinek. Maluchy b ęd ą mogły tu spacerowa ć, odkrywaj ąc
liczne niespodzianki, w tym bohaterów najpopularniejszych bajek. B ęd ą też gigantyczne krasnale. Jeden z nich Prezentuś - to ulubieniec wrocławskich dzieci. Ponoć wystarczy dotkn ąć trzy razy jego czapki, by spe łniły si ę wszystkie
marzenia.
Oczywiście, jak przystało na jarmark bożonarodzeniowy, na rynku staną kramy z biżuteri ą, r ękodziełem
artystycznym i świątecznymi prezentami. Warto zwrócić uwagę na form ę stoisk, władze Wrocławia co roku coraz
staranniej przygotowują świąteczne punkty usługowe.
Szczególnie interesująco zapowiada się część jarmarku poświ ęcona bożonarodzeniowej kuchni regionu Dolnego Śl ąsk
ze słynnym wrocławskim grzańcem (z wanilią i czarnym pieprzem) na czele. Na wrocławskim jarmarku wzorem lat
ubiegłych pojawią się także kupcy z róznych stron. Przywiozą lokalne produkty i smakołyki, m.in. ciasteczka z Turcji,
alzackie podpłomyki, makarony z Włoch i węgierskie salami.
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Kraków: Targi Bożonarodzeniowe
Na czas Adwentu Rynek Główny w Krakowie wróci do handlowych
tradycji, którym był wierny przez stulecia. Nieopodal Sukiennic stanie
kilkadziesiąt kramów z szeroką gamą świątecznych produktów.
Jak na jarmark bożonarodzeniowy przystało, będziemy mogli tu kupić
ręcznie malowane bombki i inne ozdoby choinkowe, ceramikę wyroby
z drewna, wełny, sukna, biżuterię i pamiątki. Można skosztować
wyśmienitych potraw z m.in. tradycyjnego oscypka z Zakopanego prażonego na grillu i grzańca galicyjskiego.
Ze specjalnych wydarzeń warto wybrać się na inaugurację jarmarku z pokazem laserowym i zapaleniem lampek na choince,
andrzejkowe lanie wosku, konkurs szopek (01.12) wspólne kolędowania (07.12) czy wielki korowód kolędniczy.

Olsztyn: Warmiński Jarmark Świąteczny
Uliczki Olsztyna jak co roku ozdobią świetlne choinki, bałwanki i śnieżynki. Tym razem do stolicy Warmii przyb ędzie
prawdziwy Świ ęty Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii. Podczas Jarmarku Warmińskiego będzie też można obejrzeć
spektakle teatralne i posłuchać kolęd w wykonaniu uczniów olsztyńskich szkół. W śród artystów zaprezentuje si ę m.in.
zespół Kaczki z Nowej Paczki, teatr Szkot, chór z Collegium Musicum, zespół Horpyna i chór dziewcz ęcy Cantabille.
Będzie też wspólne czytanie "Opowieści wigilijnej".

Poznań: Betlejem Poznańskie
Po raz pierwszy Betlejem Poznańskie czyli jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniuodbędzie się w dwóch miejscach. Już
26 listopada startuje jarmark na Placu Wolności. Tu poza kilkudziesi ęcoma kramami stanie stanie piramida, z jak ą
nieodłącznie kojarzą się jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce i poza jej granicami, a także drewniana karczma,
klimatyczna scena, świąteczna brama oraz dwie karuzele dla dzieci. 3 grudnia dołączy do niego drugi jarmark,
usytuowany tradycyjnie na Starym Rynku. Niezmiennie jedną z jego głównych atrakcji b ędzie Międzynarodowy Festiwal
Rzeźby Lodowej. Od 9 do 11 grudnia będzie można zobaczyć na żywo, jak powstaj ą to niezwykłe rzeźby. W obu
lokalizacjach Betlejem Poznańskiego co kilka dni na scenie (i zapewne też pod ni ą) b ędzie miało miejsce współne
kolędowanie, a także koncerty i spektakle tematycznie zwi ązane ze zbliżaj ącymi si ę świ ętami.
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Sylwester w różnych zakątkach świata

Już niebawem ludzie z każdego zakątka świata będą witali nowy rok. W różnych częściach
naszego globu, ta najhuczniejsza impreza w roku, odbywa się w nieco innych
okolicznościach, na co wpływ mają zarówno różnice czasowe jak i kulturowe.

Kiribati - tu wystrzelą pierwsze korki od szampana
Mieszkańcy wysp Kiribati na Pacyfiku będą pierwszymi osobami na świecie, które zaczną świętować Nowy Rok.
Jedenaście lat temu kandydat na prezydenta obiecał Kiribatczykom, że jeśli wygra wybory, będą pierwszym
społeczeństwem na świecie witającym nowy rok. Wygrał i dotrzymał słowa dzieląc kraj na trzy strefy czasowe. W tej
najbardziej wysuniętej na wschód, kolejny rok rozpocznie się, kiedy w Polsce wybije godzina 11:00. Po czterech
godzinach odliczanie do północy rozpoczną Australijczycy. W Tokio i Pekinie noworoczne świętowanie rozpocznie
się kolejno o 16:00 i 17:00 polskiego czasu, później do zabawy przystąpią kolejne państwa azjatyckie, a wraz z
Polską nowy rok przywita większość europejskich krajów. W Rosji sztuczne ognie i noworoczne koncerty można
oglądać dwukrotnie, ponieważ rosyjski Nowy Rok jest obchodzony według gregoriańskiego i juliańskiego
kalendarza, czyli 1 i 14 stycznia. Najpóźniej sylwestra świętowaliby mieszkańcy wysp Baker i Howland, ale obie
wyspy są niezamieszkałe i stanowią rezerwaty dzikiej przyrody. Tam kolejny rok kalendarzowy rozpocznie się o
godzinie 13:00 czasu polskiego.

Sylwester w Brazylii
W Rio de Janeiro na plaży Copacabana bawi się wspólnie nawet do dwóch milionów osób. Na tę noc organizatorzy
przygotowują każdego roku około 150 ton petard. Brazylijczycy w ostatnią noc roku ubierają się na biało, wierzą, że
taki strój zapewni im szczęście i spokój w kolejnych dwunastu miesiącach. Inny brazylijski zwyczaj mówi, że przed
kolejnym rokiem należy złożyć ofiarę bogini morza Yemanji. W dniu poprzedzającym sylwestra na plażach
mieszkańcy wrzucają na fale bukiety białych kwiatów i wypuszczają łodzie z podarunkami, co ma zapewnić im
dostatek.
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Sylwester w Rosji

W Rosji, w której dwukrotnie obchodzi się Nowy Rok, sylwester jest dniem bardziej uroczystym niż Boże
Narodzenie. W prawosławnej tradycji Boże Narodzenie nie odgrywa tak znaczącej roli jak w Polsce. Nowy Rok w
Rosji to czas, w którym Dziadek Mróz i Śnieżynka przynoszą dzieciom prezenty. Większość Rosjan wita nowy rok w
domu, w gronie rodzin i przyjaciół, ale w dużych miastach popularne są również imprezy na świeżym powietrzu - na
przykład te na Placu Teatralnym, Czerwonym i Twerskim.

Sylwester w Chinach
Sylwester w Chinach jest największym rodzinnym świętem. Chińczycy już miesiąc przed nim wypędzają złe duchy
i sprzątają, żeby pozbyć się wszystkiego co złe, stare i niepożądane. Wierzą, że w pierwszych dniach nowego roku
nie wolno im dotykać miotły, by nie wymieść szczęścia i zbyt często się kąpać, żeby nie wymyć pomyślności.
Zgodnie z chińską tradycją, 20 stycznia domy odwiedza bóg kuchni, nagradzając szczęściem i radością dobre
gospodynie. Dominującym kolorem w sylwestrowym okresie jest czerwony. Świecące czerwone lampiony i
fajerwerki odstraszają bestię połykającą ludzi. Do noworocznych rytuałów należy też wykonanie tańca smoka, który
jest skonstruowany z drewna, bambusa lub papieru i ma umieszczoną we wnętrzu latarnię.
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Sylwester na Filipinach
Filipiny są państwem, w którym najgłośniej świętuje się nadchodzący rok. Filipińczycy przekonani są, że hałas
odstraszy złe duchy i zapobiegnie pechowi w nadchodzących miesiącach. Dlatego puszki wypełniają monetami tak,
żeby te obijały się jak najgłośniej - poza odstraszeniem duchów liczą, że przyniesie im to więcej pieniędzy.
Kolorowe stroje Filipińczyków odzwierciedlają entuzjazm na nadchodzący rok, a noszone przez nich figury
symbolizują płodność i obfitość. Wzory na ich ubraniach są koliste, ponieważ według nich okrągłe przedmioty (poza
pieniędzmi) przynoszą pomyślność. Dzieci starają się w sylwestra skakać najwyżej jak potrafią, żeby szybciej
podrosnąć w nadchodzącym roku. Na Filipinach obowiązuje także przesąd, który mówi, że tuż przed północą
należy zjeść 12 winogron.

Dziękujemy za uwagę!:)
Gazetkę wyk. S.Musioł 3ul we współpracy z nauczycielem przedmiotów zawodowych mgr Dorotą Krężel
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