9 ciekawostek o Bożym Narodzeniu
Co umieszcza się w niemieckiej
bożonarodzeniowej zabawce Räuchermann?
kadzidełka !
fajki
cygara
fajkowy tytoń
Räuchermann był po raz pierwszy wzmiankowany
w 1830 r. i jest obecnie obowiązkowym elementem
bożonarodzeniowych zwyczajów na terenie Rudaw.
Wygląd Räuchermanna jest zależny od regionu. Oprócz
leśniczego, domokrążcy i innych grup zawodowych
występuje górnik i żołnierz. Räuchermann pojawiał się
podczas Bożego Narodzenia.

To polska potrawa wigilijna uznana jako
"makówki" lub "makiełki". Czego do niej nie
dodasz?
twarogu !
rodzynek
mleka
bułki
Potrawa ta pochodzi z Niemiec i znana jest jako
"makówki" na Śląsku i "makiełki" w innych częściach
Polski. Podstawowe składniki to mak, bułki kanapkowe
lub sucharki (czasem makaron), mleko lub woda, miód
lub cukier oraz bakalie (rodzynki, figi, migdały, orzechy
włoskie, wiórki kokosowe, skórka pomarańczowa, rum,
pomarańcze, mandarynki.

Na zdjęciu widać świąteczną iluminację...
Ulicy Jana Kilińskiego w Opatowie
Ulicy św. Jana w Krakowie
Alei Jerozolimskich w Warszawie
Rynek we Wrocławiu!
Rynek we Wrocławiu jest na Boże Narodzenie
przystrojony w charakterystyczne ozdoby świąteczne.
Jest to reprezentacyjny plac Wrocławia.

W jakim kraju Europejskim poza Polską w
trakcie wigilii ludzie dzielą się opłatkiem
(przynajmniej 1 na 50 osób) ?
Litwa!
Słowenia
Francja
W większości krajów Europejskich ludzie dzielą się
opłatkiem. Łamanie się opłatkiem jest tradycją głównie
Polską. Jednak można ją spotkać też na Litwie (oraz
w znikomych ilościach w Czechach, Włoszech,
Słowacji i Ukrainie).

Ilu - wg Ewangelii - było mędrców, którzy
przybyli oddać pokłon Jezusowi?
1
2
3
nie jest określona liczba mędrców !
Mędrcy ze Wschodu pojawiają się w Ewangelii Świętego
Mateusza. Ewangelia nie podaje ich liczby ani imion. Jednak
zwyczajowo przyjęło się określać ich liczbę na 3: Kacper,
Melchior i Baltazar.

Ile reniferów - według tradycji anglojęzycznych ciągnie sanie św. Mikołaja?
2
3
8 lub 9!
12
Sanie św. Mikołaja ciągną renifery o następujących
imionach: Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk,
Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek. Ich imiona bazują na
ośmiu wymienionych w wierszu Clementa C. Moore z 1832,
który prawdopodobnie przyczynił się do spopularyzowania
reniferów jako symboli Bożego Narodzenia. W XX wieku, za
sprawą popularnej opowieści Roberta L.Maya, pojawił się
jeszcze Rudolf Czerwononosy.

Gdzie po raz pierwszy została wykonana "Cicha
noc" jedna z najbardziej znanych kolęd na
świecie?
Austria 1818!
Niemcy 1911
Polska 1699
Węgry 1777
Cicha noc – jedna z najbardziej znanych kolęd na
świecie, po raz pierwszy wykonana podczas pasterki
w 1818 roku, w austriackim Oberndorf bei Salzburg.
Autorem słów Stille Nacht był Joseph Mohr, melodię
ułożył Franz Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji
w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński.

Czym są mirra i kadzidło, podarowane zgodnie
z tradycją chrześcijańską małemu Jezusowi?
to przyprawy
to żywice!
to klejnoty
to tkaniny
Obie aromatyczne żywice pozyskuje się z drzew
rosnących
na
południu
Półwyspu
Arabskiego
(w dzisiejszym Jemenie). Handluje się nimi od co
najmniej 5,000 lat.

W którym kraju wraz z Mikołajem odwiedza
dzieci Czarny Piotruś (Zwarte Piet)?
Holandii!
Dani
Węgrzech
Słowenii
5 grudnia w Holandii według niderlandzkiej tradycji
w nocy, gdy wszyscy już śpią Czarny Piotruś (Zwarte
Piet) wspina się na dachy i wchodzi przez kominy do
domów, aby przy kominku postawić prezenty dla dzieci od
Sinterklaasa, natomiast w ciągu dnia rozdaje dzieciom
i przechodniom na ulicy słodycze i ciasteczka.

