
 

              Boże Narodzenie 2014r. 

 
Struktura wyznaniowa ludności w Azji 

Religia jest zjawiskiem społeczno-kulturowym, a jej istotą są głoszone wartości.                 

Na religię składają się wierzenia, kult, obrzędy; niektóre religie mają silnie 

rozbudowane organizacje. Religie poprzez systemy wartości wpływają na codzienne 

życie swoich wyznawców. 

  

 W Azji powstały trzy wielkie religie monoteistyczne – chrześcijaństwo, islam, 

judaizm – oraz wiele innych znaczących wyznań, np. hinduizm, buddyzm, taoizm, 

konfucjanizm, szintoizm. Najwięcej wyznawców mają dziś na tym kontynencie 

islam i hinduizm. 

 Te dwie ostatnie mają dzisiaj zasięg światowy, natomiast wyznawcy judaizmu 

zamieszkują głównie Izrael, wielu też mieszka w innych państwach świata.  

 De religii mających swych wyznawców głównie w Azji należą: islam, hinduizm, 

buddyzm, konfucjanizm, taoizm, szintoizm (shinto). W kilku państwach tego 



kontynentu występują duże grupy ludności deklarujące bezwyznaniowość. Są to: 

Chiny (ok. 40%), Korea Północna (około 95%), Mongolia (około 50%), Kazachstan 

(około 30%). 

 

 

 

 

 

Jerozolima – miasto podzielone między dwa państwa (Izrael i Palestynę) 

oraz trzy religie (chrześcijaństwo, judaizm i islam) 



 

Mekka na Płw. Arabskim to święte miasto i główny cel pielgrzymek 
wyznawców islamu, czyli muzułmanów 

 

 

Posąg Buddy w parku przy kompleksie klasztornym Thotlakonda  
na Płw. Indyjskim 



 

    Pałac Potala w Lhasie, która jest głównym ośrodkiem buddyzmu 
tybetańskiego 

     

 

Dla wyznawców hinduizmu Ganges jest rzeką świętą, do której licznie 
pielgrzymują 

 

 

 



Te same święta, ale... inne 

W Chinach jest dużo świąt. Większość z nich znanych jest w Polsce tylko ze słyszenia. 

Mimo, że wielu Chińczyków obchodzi Boże Narodzenie, Walentynki oraz Nowy Rok, 

robią to oni zgodnie z własnymi tradycjami, które odstają od zachodnich. Większość 

tradycyjnych chińskich świąt wywodzi się z prastarych czasów i są obchodzone według 

kalendarza księżycowego w kręgu najbliższej rodziny oraz przyjaciół. 

 

Dni świąteczne 

 
 

Świąteczne dekoracje w Pekinie (fot. EPA/ADRIAN BRADSHAW/PAP) 



 W Chinach, gdzie chrześcijanie stanowią nieliczną mniejszość społeczeństwa, Boże 

Narodzenie zdobywa coraz większą popularność nie jako święto religijne, lecz jako 

pozbawiony wymiaru duchowego festiwal konsumpcji i doskonała okazja do 

imprez. 

 Święte Mikołaje, ozdobione lampkami choinki i dobiegające z głośników kolędy to 

standardowe elementy zachęcające do zakupów w chińskich centrach handlowych  

w okresie świąteczno-noworocznym, który w tej branży zaczyna się już pod koniec 

listopada.  

 Charakterystyczne dekoracje i świecące napisy "Wesołych świąt", koniecznie po 

angielsku, nawiązują do mitologizowanego przez wielu Chińczyków "świata 

zachodniego", reprezentowanego głównie przez USA widziane z perspektywy 

hollywodzkich kamer 

 

 

Jak więc obchodzą święta Bożego Narodzenia Chińczycy? 

 Można powiedzieć, że w kwestii estetycznej oraz wizualnej święta w Chinach 

niczym nie różnią się od tych obchodzonych w Europie, czy Ameryce. Szczególnie 

do gustu Chińczykom przypadł obyczaj dawania sobie prezentów z tej okazji.  

 Dzieci wywieszają muślinowe pończochy, aby obdarował je Shengdan Laoren 

(odpowiednik naszego św. Mikołaja).  

 

 

 Jest choinka, są prezenty, w sklepach, centrach handlowych, czy na ulicach jest 

odczuwalna atmosfera świąteczna.  

 W Chinach jednak ten okres jest bardziej komercyjny, rozrywkowy, niż religijny. 

Stąd inne zwyczaje – Chińczycy spotykają się na kolacji świątecznej, ale                         



w restauracji, a później oddają się standardowym rozrywkom typu karaoke, czy 

nawet wyjścia na imprezę do klubu, raczej w gronie przyjaciół niż z rodziną.  

 Nie znają np. jasełek, czy zwyczaju szopki bożonarodzeniowej.  
 Trzeba też pamiętać, że Boże Narodzenie w Chinach nie jest świętem oficjalnym, 

gdyż chrześcijaństwo stanowi tam zdecydowaną mniejszość. Tym samym 

Chińczycy w tym okresie nie mają wolnego od pracy. 

 Nasi przyjaciele z Chin niestety nie mają wolnego czasu na święta 

bożonarodzeniowe, będą musieli poczekać na Chiński Nowy Rok. 

 

Kolorowo i bajkowo 
Chiny są czołowym, światowym producentem ozdób świątecznych. Chcielibyśmy Wam 

dziś pokazać, jakie cudeńka można podziwiać na ulicach i w centrach handlowych 

Państwa Środka. 

  

                               

 

http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/swiateczne-zyczenia-bozonarodzeniowe-2015-sms-smieszne,3602738,artgal,t,id,tm.html
http://www.wycieczkichiny.com.pl/kolorowo-i-bajecznie/chiny-dekoracja-2/


 

 

 



                     Madonna w chińskiej wersji 

 

 

Choć Chiny nie są chrześcijańskie  

w ostatnich latach polubiły Boże Narodzenie.  

Na ulicach są choinki.  

Popularne są mikołaje, gwiazdy i kolędy.  

Ciekawscy idą na pasterkę, nauczyciele angielskiego są bombardowani 

pytaniami kim jest Maria, a kim Dzieciątko Jezus. 

 

 

 



    Uważaj na prezenty… 

Chińczycy uwielbiają prezenty, ale jeśli będziemy ich obdarowywać, musimy wiedzieć o 

kilku ważnych zasadach.  

 Po pierwsze – prezent podajemy i odbieramy obiema rękami,  

 po drugie – podarunek podajemy w złotym, srebrnym lub czerwonym 

opakowaniu, wystrzegamy się białego lub czarnego papieru,  

 po trzecie – w żadnym wypadku nie wolno dawać upominku składającego się                

z czterech elementów, czy przedmiotów.  

 

Proszę się również nie zdziwić jeśli Chińczyk nie otworzy prezentu w 

naszej obecności. Dużym nietaktem byłoby też sprezentowanie komuś 

parasola lub ostrego przedmiotu. 

 

A co w tym czasie robią Polacy, których w samym Szanghaju jest 
około 200 osób? 

 "24 grudnia organizujemy sobie Wigilię polską ze znajomymi, nie tylko z Polski. 

Chcemy zaprezentować wszystkim naszą tradycję dlatego staramy się aby było 12 

polskich dań. A nie jest to łatwe" - mówią polscy studenci z Szanghaju. 

 "Mamy żurek i barszcz z torebki, opłatek, grzyby suszone przysłane w paczce                   

z Polski. Ryby kupujemy na miejscu. Uszka z grzybami zastąpiliśmy chińskimi 

pierogami jiaozi, z farszem warzywnym. Na tą okazję zakisiliśmy również kapustę. 

Oczywiście, zakupiliśmy też choinkę sztuczną i ozdoby świąteczne. Drugi dzień 

świąt rezerwujemy na spotkania ze znajomymi, wyjścia do restauracji" - 

opowiadają. 

 Boże Narodzenie w Chinach nie ma tego klimatu co w Polsce, ale jest ciekawym 

przeżyciem. To czas, kiedy przy wigilijnym stole zasiadają niejednokrotnie ludzie 

różnych narodowości i wyznań, aby sobie powiedzieć "Merry Christmas". 

 W Chinach jednak najważniejszą i najhuczniej obchodzoną uroczystością jest 

Chiński Nowy Rok, który w 2014 roku przypadnie na 31 stycznia.  

 Dokładnie miesiąc później od Sylwestra obchodzonego według kalendarze 

gregoriańskiego. – W przypadku Sylwestra i Nowego Roku Chińskiego, różnice są 

http://poznan.naszemiasto.pl/tag/nowy-rok.html


już zdecydowanie większe. Sylwester w Polsce trwa jedną noc, natomiast Chiński 

Nowy Rok świętowany jest przez Chińczyków nawet przez kilkanaście dni. Jest to 

okres rodzinnych spotkań, hucznych zabaw, dawania sobie prezentów .  

 W Wigilię Nowego Roku Chińskiego zjeżdżają się wszyscy członkowie rodziny                 

i wspólnie przyrządzają tradycyjne potrawy. 

      

 

 

 Jasełka szkolne  

                  – „A pokój niech będzie z nami” 
 

 

      19 grudnia 2014r.  był dniem, który stał się niejako przedsmakiem nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć 

przedstawienie – „A pokój niech będzie z nami”. Spektakl umiejętnie łączący 

pantomimę, dialog, śpiew i muzykę z wyobraźnią małych aktorów, poza esencją emocji, 

symboliki i wrażliwości miał na celu przekazanie opisu Bożego Narodzenia na 

podstawie Ewangelii.  

     Treść jasełek pozwoliła widzom odnaleźć  odpowiedź na  pytanie: Dlaczego 

obchodzimy  Święta Bożego Narodzenia? Atmosfera spektaklu  wspierana przez 

dynamiczną muzykę Arki Noego była niezwykła, aktorzy zaoferowali nam  całą paletę 

pięknych  wrażeń. Na początku widzowie mogli mieć wrażenie, że zobaczą spektakl 

banalny o niezbyt głębokiej historii. Nic bardziej mylnego… 
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Kolędnicy 

 
 

Uczniowie z klasy IG  
Krzysztof Barszczak, Antoni Czajka, Franciszek Dróżdż,  



Lena Gańko, Jakub Gawinek, Maja Jakubowicz,  
Sylwia Jakubowicz, Zofia Jóźwik, Patrycja Kosiorek,  

Adam Kowalik, Bartłomiej Linde, Jan Mielcarz,  
Zuzanna Mieszkowska, Ignacy Paulinek, Feliks Perkowski, Weronika 

Pustola, Natalia Rusak, Norbert Szuba,  
Zofia Tomaszewska, Damian Trąbicki, Urszula Uścińska,  

Oliwia Więcek, Dawid Woronowicz 
 

Wycowawca kl. Ig  
Agnieszka Bondyra 
SCENOGRAFIA 

 
Małgorzata Cudny 
Milena Chróścik 

Uczniowie SP z Małej Akademii Wiedzy 
ZDJĘCIA 

 
Dariusz Baj 

Karol Trojniel 
 

REŻYSERIA 
Małgorzata Cudny 

 

Akt IV 

 To ważna odsłona. Kulminacyjny moment, w którym w sposób nieoczekiwany, 

wyjaśniają się wszystkie dotychczasowe wątpliwości nie tylko aktorów, którzy 

wcielili się w postać szkolnych dzieci, ale również współczesnego widza. 

 Akcja rozgrywa się w szkole. Pani na lekcję religii przynosi tajemnicze pudło. 

Dzieci odnajdują w nim kukiełki. Bawią się w teatr. Scenariuszem sztuki okazuje 

się być historia Bożego Narodzenia zapisana w Nowym Testamencie. Antek, 

sceniczny czarny charakter, który ma wciąż najwięcej wątpliwości na temat  

narodzin Jezusa, nieustannie neguje prawdę o Bożym Narodzeniu. 

 Dylematy przerywa niebiańska muzyka. Oto, ku zdziwieniu wszystkich, do klasy w 

asyście aniołów wchodzi Matka Boża tuląca Dzieciątko oraz św. Józef. 

Wzruszający dialog dzieci z Rodziną Świętą puentuje pięknie zaśpiewana kolęda 

przez  M. Terlecką i W. Kuka pt:  „Zaśnij Dziecino”.  



 Wyciszenie na scenie przerywają uczniowie z klasy Ig, którzy wcielając się w rolę 

małych  kolędników przy dźwiękach piosenki Arki Noego,  z przecudnym 

wdziękiem zaśpiewali „Świeć gwiazdeczko świeć, do Jezusa prowadź mnie”. 

Królowie, pastuszkowie, aniołki, diabełki, dziewczynki w strojach krakowskich, 

wszyscy kłaniają się  przed Dzieciątkiem. Chłopcy nonszalanckim gestem zdejmują 

czapki z głów i przyklękają na kolano z majestatyczną czcią. Publiczność 

wynagradza kolędników gromkimi brawami.. 

 Jasełka kończy wspólny śpiew piosenki Arki Noego „Przebaczone winy, darowane 

długi” i dynamiczny taniec aktorów ku miłemu zaskoczeniu całej publiczności. 

Niewątpliwie, wzruszającym stał się widok podniesionych dłoni zarówno aktorów 

jak i publiczności, którzy na słowa „a pokój niech będzie z nami” wyciągali dłonie 

w kierunku nieba, wyrażając w ten sposób cześć Narodzonemu Jezusowi.  

 Powiewająca biało-czerwona flaga nadawała wszystkiemu niewiarygodnie piękny 

charakter patriotyzmu. Gradacja uczuć i emocji nadała jasełkom dodatkowej 

wymowy. Ostatnie słowa wypowiedziane przez św. Józefa i Maryję są 

ponadczasowe , napawają optymizmem i radością. 

 

 

 



 

 

BOŻE NARODZENIE JEST DLATEGO, 

ABY PROMYK BOŻEJ MIŁOŚCI 

ZAGLĄDNĄŁ DO NASZEGO SERCA 

BOŻE NARODZENIE JEST DLATEGO, 

ŻEBY SIĘ UCZYĆ MIŁOŚCI, 

ŻEBY PODAWAĆ SOBIE RĘCE, 

ŻEBY UŚMIECHAĆ SIĘ DO SIEBIE, 

ŻEBY SOBIE PRZEBACZAĆ. 

 



 

 
 

 



Zza kulis 
 

 

 



 
 

Przebaczone winy darowane długi  

Zegar właśnie bije 2015 lat  

Przebaczone winy darowane długi  

Jubileusz 3-2-1-0 Start !!!  

Boże ja cię proszę naucz nas przebaczać  

Żeby żaden człowiek nie musiał dzisiaj płakać  

I na całym świecie żeby dla każdego  

Było pod dostatkiem chleba powszedniego  

 

A pokój niech będzie z nami 

Hevenu szalom alehem 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

    

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

                   

  



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

The end 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圣诞快乐 

Shèng dàn kuài lè 

 
 



Życzymy  Wam - Wesołych 

Świąt 
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