
 

W RUMUNII odbywa się tzw. poświęcenie świni. Przygotowuje 
się wyroby na świąteczny stół, dlatego wigilijna kolacja składa się 
przede wszystkim z wieprzowiny. Najważniejszymi daniami są 
świńskie ozory w galarecie i pasztet z  podrobów. 

W SŁOWACJI Wieczerza Wigilijna składa się z 12 dań. 
Podawany jest mak, ryba, zupa z kwaśnej kapusty oraz opłatek - 
smarowany miodem i posypany siekanym czosnkiem. Serwuje się 
wypieki: struclę z makiem i orzechami, drożdżowe kuleczki oraz 
przekładaniec z ciasta drożdżowego.  

 

W SŁOWENII tradycyjnym zwyczajem sięgającym czasu 
przedchrześcijańskiego jest przygotowywanie wypieków. 
Uroczysty chleb z różnymi dodatkami, wg przekazów, ma 
magiczną moc, ponieważ niesie ludziom i zwierzętom zdrowie. 

Tradycyjną SKANDYNAWSKĄ potrawą wigilijną jest przede 
wszystkim ryż z migdałami, a najpopularniejszym symbolem 
świąt – prosiak. Na wigilijnym stole oprócz tradycyjnych potraw z 
ryb podaje się słodki chlebek pachnący cynamonem i goździkami, 
przypominający trochę nasz polski piernik.   

 

Na WĘGRZECH tradycyjną potrawą wigilijną jest zupa rybna. 
Charakterystyczne dania to m.in. smażona kapusta, karp, różnego 
rodzaju ciasta. Na wsiach piecze się prosiaka, co jest dużą 
uroczystością dla całej społeczności. 

W WIELKIEJ BRYTANII króluje indyk nadziewany 
kasztanami. Na deser podaje się Christmas Pudding i placek z 
bakaliami. Do dziś w przeddzień Wigilii obdarowuje się bliskich 
prezentami, które mogą zostać otwarte dopiero 26 grudnia. 

 

 

We WŁOSZECH tradycyjne potrawy to: ryby, sałatki, słodycze i 
owoce. Tego dnia nie jada się mięsa. Bożonarodzeniowe słodycze 
to głównie ciasteczka nadziewane figami i orzechami. 

Na podstawie: /archiwum‐ukie.polskawue.gov.pl/, /www.bibliotekawszkole.pl/, /www.spedycje.pl/, /www.edukacja.edux.pl/ 
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Zapachniała choinka, 
na niej błyszczą gwiazdeczki, 
leży biały opłatek, 
jak Pan Jezus w żłóbeczku. 
 
Wieczór cichy, grudniowy - 
wszystkie dzieci się cieszą,  
gdy się Chrystus narodzi,  
do kościoła pospieszą. 
 
A w kościele stajenka,  
pastuszkowie i granie, 

aby było przyjemnie  
spać Dzieciątku na sianie. 
 
Nasz maleńki Pan Jezus 
gdy się ze snu obudzi,  
uśmiechnie się serdecznie  
do wszystkich na świecie ludzi. 
 
Hej, niech żyje choinka!  
Cukierki i jabłuszka.  
Niech kochanej Dziecinie  
złożą dzieci serduszka. 
 

Zdzisław Kunstman  
„Małej Dziecinie” 

 

   
życzy 
Dyrekcja Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego 

i Redakcja gazetki szkolnej 
 

Redakcja: ZS im. H. Szczerkowskiego  ul. Kilińskiego 21   05-825 Grodzisk Maz. 
Tel.: 755 60 60     fax: 755 58 91 

e-mail: zss.grodzisk.maz@wp.pl www.zssgrodziskmaz.edupage.org 
Opiekunowie: J. Cackowska, U. Dąbrowska-Cychol,  J. Giera-Ostalska, M. Szwed 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji zamieszczanych tekstów i nie odpowiada  za 

treść reklam i ogłoszeń. Źródło: Internet (wybrane treści i grafiki). 



ŚWIĄTECZNE SMAKOŁYKI NA EUROPEJSKICH STOŁACH 

 

Nie sposób wyobrazić sobie POLSKIEGO stołu wigilijnego bez 12 
potraw symbolizujących 12 apostołów. Dania główne to pierogi z 
kapustą i grzybami oraz karp – smażony i w galarecie. Na słodko 
jada się makowiec, sernik i kutię. A co podaje się w innych krajach? 

W AUSTRII króluje indyk, choć w zależności od regionu 
spożywane są też inne potrawy - karp, pieczona kaczka. Do 
świątecznych przysmaków należą m.in.: pierniki, wino z 
korzeniami, gorące kasztany i pieczone migdały.   

 

W BELGII najważniejsze jest Boże Narodzenie. Na stole mogą się 
wówczas znaleźć ostrygi, homary, indyk oraz baba z kremem. 
Głównym daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Na 
deser jada się ciasto w kształcie pnia polanego czekoladą. 

Wigilijna klasyka w BUŁGARII to: suszona papryka nadziewana 
ryżem lub serem, soczewica, kutia, chleb moczony w sosie 
pomidorowym, kapusta z kiszoną fasolą, pampuszki, czyli placki z 
gotowanych ziemniaków oraz kompot z suszonych owoców.  

 

Na CYPRZE króluje wieprzowina, polędwica z grillowanym kozim 
serem oraz wędzone kiełbaski. Tradycyjnie 24 XII prezenty przynosi 
św. Mikołaj, a w Nowy Rok - św. Bazyli. Cypryjczycy w Boże 
Narodzenie muszą stawić się w pracy. 

Wigilia w CZECHACH jest dniem wolnym od pracy.  Czesi 
zasiadają do stołu wigilijnego, na którym nie może zabraknąć 
zupy rybnej oraz smażonego karpia z sałatką ziemniaczaną. 
Dzieciom w Czechach prezenty przynosi mały Jezus.  

 

W DANII nie może zabraknąć pieczonej kaczki lub gęsi 
faszerowanej suszonymi śliwkami oraz ryżu z owocami i 
przyprawami, a przede wszystkim tradycyjnego deseru, w którym 
schowany jest migdał. Kto na niego trafi, dostaje tak zwany 
migdałowy prezent. 

W ESTONII na stole stawia się dodatkowe nakrycie. Tradycyjną 
potrawą jest pieczony indyk (lub gęś) z jabłkami, kiszona kapusta. 
ziemniaki, brukiew podana z łbem wieprza, salceson, sałatka 
ziemniaczana z czerwonymi burakami oraz marynowana kapusta.  

 

W FINLANDII daniem najczęściej serwowanym jest pieczone 
prosię. Jedzone są również ryby. Na deser podaje pudding ryżowy, 
do którego wrzuca się migdał. Tradycja głosi, że ten, kto go 
znajdzie, będzie miał szczęście przez cały  rok. 

We FRANCJI, w Alzacji popularna jest pieczona gęś, w 
Burgundii - indyk, a w Paryżu - ostrygi. W niektórych domach 
zachował się zwyczaj dzielenia chleba. Piecze się 13 bochenków. 
Największy symbolizuje Jezusa, pozostałe 12 apostołów. 

 

 

Ważną potrawą dla GREKÓW jest chleb Chrystusa z orzechami i 
odciskiem drewnianej pieczęci z symbolem religijnym. 
Najważniejszym dniem jest 25 XII. Na  stołach pojawiają się: 
pieczone jagnię, prosiak lub indyk nadziewany kasztanami i ryżem. 

W HISZPAŃSKICH domach kolację rozpoczynają przystawki: 
pieczone mięsa, pasztety i wędliny. Obowiązkowo musi być 
suszona szynka i hiszpański rosół. Danie główne to pieczone 
prosię lub jagnię. Dzieci dostają prezenty od Trzech Króli  

 

W HOLANDII nie ma ani Wieczerzy Wigilijnej, ani prezentów. 
Nie ma tu specjalnych potraw świątecznych czy wypieków. Można 
kupić lub zamówić gotowe zestawy złożone z różnych rodzajów 
mięs. Jedynie przed domami stoją  bogato ozdobione  choinki. 

W IRLANDII tradycją są świąteczne wypieki, pudding oraz 
mięsa zapiekane w cieście. Na świątecznym stole znajdą się: 
wędzony łosoś z chlebem sodowym i sałatka z krewetek. 
Najpopularniejszą potrawą jest gotowana wołowina. 

 

 

Na LITWIE zjada się, podobnie jak u nas  12 potraw, które 
symbolizują 12 miesięcy. Potrawy nie mogą zawierać tłuszczu, 
mleka, masła i mięsa. Popularne są śledzie, grzyby, fasolka. 

W LUKSEMBURGU podobnie jak w Niemczech przysmakiem 
jest bakaliowe ciasto. Do tradycji należy podanie świątecznych 
lodów. O północy wiele rodzin uczestniczy w pasterce. Prezenty 
pod choinkę przynosi Dzieciątko Jezus, a rozpakowuje się je 
dopiero w pierwszy dzień świąt. 

 

 

Na ŁOTEWSKIM stole pojawia się głowa prosiaka gotowana z 
jęczmieniem, kiełbasa z dodatkiem groszku, fasoli i jęczmienia, a 
także karp i inne ryby. Na deser podaje się pierniczki i mandarynki. 
Prezenty są od skrzata lub od asystenta Bożonarodzeniowego 
Dziadka, nie ma tradycji Świętego Mikołaja. 

Tradycyjną świąteczną potrawą MALTAŃCZYKÓW jest 
pieczony makaron przykryty kruchym ciastem oraz miodowe 
ciastka w kształcie pierścienia.   

 

W NIEMCZECH uroczysty jest świąteczny obiad, gdzie serwuje 
się zazwyczaj pieczoną gęś. Charakterystycznym przysmakiem, 
który pojawia się na stołach jest bakaliowe ciasto, kształtem 
przypominające nowo narodzone dzieciątko zawinięte w becik. 

Na PORTUGALSKIM wigilijnym stole musi się znaleźć dorsz. 
Podstawowym daniem jest nadziewany indyk. Może też być 
kurczak lub kura z kasztanami, rodzynkami i migdałami. Prezenty 
przynosi Święty Mikołaj, ale najwięcej upominków świątecznych 
rozdawanych jest w święto Trzech Króli.  
 


