Boże Narodzenie
w
Wielkiej Brytanii

Filip Balcerzak - 1cp
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1. Wigilia (Christmas Eve)
Wigilia Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii

(Christmas Eve) wygląda zupełnie inaczej niż w
Polsce. Podczas, gdy Polacy zasiadają przy

wspólnym stole, łamią się opłatkiem, składają
sobie życzenia i śpiewają kolędy, Brytyjczycy

wieczór poprzedzający Boże Narodzenie spędzają
na ostatnich przygotowaniach do świąt. Dzieci
wypatrują za oknem Mikołaja.

Przed snem zostawiają mu obok choinki

ciasteczka (mince pies) oraz ciepły napój

(zazwyczaj kubek mleka). Nad kominkiem

rozwieszają kolorowe, świąteczne skarpety

(stockings) do których Mikołaj włoży prezenty,
gdy wszyscy domownicy pójdą spać.
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2. Boże Narodzenie
(Christmas Day)
Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii
obchodzone jest 25 grudnia. Jest to
dzień wolny od pracy dla wszystkich.
Celebracje świąteczne rozpoczynają się
już wczesnym rankiem – zaraz po
przebudzeniu dzieci biegną do choinki w
poszukiwaniu prezentów zostawionych
nocą przez Mikołaja. Najważniejszym
elementem tego dnia jest uroczysty,
wspólny obiad bożonarodzeniowy
(Christmas dinner).
Na świątecznym stole znajdziemy
tradycyjne potrawy takie jak:
● Pieczony indyk (roast turkey) z
warzywami i ziemniakami
● Świąteczny deser (Christmas pudding)
● Tradycyjne angielskie ciasteczka
wypełnione suszonymi owocami
(mince pies)
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3. Świąteczne przemówienie
królowej Elżbiety II
(Royal Christmas Message)
Świąteczne przemówienie
królowej Elżbiety II jest
emitowane w telewizji, radiu
oraz internecie w dzień
Bożego Narodzenia o
godzinie 15:00. Każdego roku
przemówienie ma określony
temat. Tradycję tą
zapoczątkował król Jerzy V w
1932 r.
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4. Christmas
Crackers
Jedną z najpopularniejszych, świątecznych
rozrywek Brytyjczyków są tzw. „krakery”.
Są to duże, kartonowe cukierki, o które
walczy się przy świątecznym stole. Dwie
osoby chwytają krakera z obu stron i ciągną
go z całych sił. Osoba, która zostanie z
większą częścią krakera wygrywa i może
zatrzymać jego zawartość (zazwyczaj jest to
papierowa korona na głowę, życzenia,
przysłowie itp.).
Podczas rozerwania kraker wydaje dźwięk
przypominający mały wybuch.
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5. Drugi dzień świąt
(Boxing Day)
Drugi dzień świąt w Polsce spędzany jest w gronie
rodzinnym. W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się wtedy
„zakupowe szaleństwo”.
Pomimo tego, że 26 grudnia jest dniem wolnym od
pracy, większość sklepów oraz centrów handlowych
rozpoczyna wyprzedaże zimowe. W Londynie kolejki
ustawiają się pod najsłynniejszymi domami
towarowymi:
Selfridge’s, Liberty, Hamley’s etc., a ulica Oxford
Street jest opanowana przez zakupowiczów.
Boxing Day swoją tradycją sięga aż do
średniowiecza. Wówczas był to dzień
obdarowywania biednych i potrzebujących, gdy
bogacze pakowali w pudełka pozostałości po
świątecznych uroczystościach i przekazywali je
biednym.
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„Boxing Day” jest ostatnim dniem
świąt w Wielkiej Brytanii. 27 grudnia
wszyscy wracają do pracy i
codziennych obowiązków.
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszystkim
czytelnikom życzę, aby był to czas spędzony w
gronie najbliższych, przepełniony miłością oraz
szczęściem.

Merry Christmas!
Filip Balcerzak - 1cp

ŹRÓDŁA:
https://angloville.pl
https://www.google.pl/imghp?hl=pl
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