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Välkommen första advent!
Adwent w Szwecji przypada, tak jak u nas, na
cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem. W
pierwszą niedzielę adwentu wszystkie okna i
wnętrza rozbłyskują ciepłym światłem świec,
gwiazd i świeczników. Drugiego dnia adwentu
w całej Szwecji otwierają się świąteczne
jarmarki (Julmarknader), gdzie można kupić
świąteczne ozdoby, tradycyjne wyroby czy inne
rękodzieło.

ett advent - adwent

en adventskalender - kalendarz adwentowy

en adventsljusstake - świecznik adwentowy

en adventsstjärna / Julstjärna - gwiazda
adwentowa / gwiazda bożonarodzeniowa

första advent - pierwsza niedziela adwentu

GLAD 
FÖRSTA
ADVENT!



Julbocken
Jednym z symboli świąt w Szwecji jest kozioł ze słomy
(en julbock), a jego najsłynniejszym przedstawicielem
jest zdecydowanie kozioł z miasta Gävle (Gävlebocken).
Jednak sławę zyskał nie przez swój wielki rozmiar, a
niechlubną tradycję ciągłego podpalania biedaka.
W 1966 roku, kiedy Kozioł po raz pierwszy stanął
dumnie nad miastem, został podpalony w Sylwestra,
dokładnie o północy. Tak oto mogła zrodzić się ta
smutna tradycja. Od czasu tej sylwestrowej nocy co i
rusz ktoś dokonuje zamachu na jego żywot, najczęściej
podpalając słomę. Gävlebocken był również porwany i
ustawiony na prywatnym podwórku (1973), rozjechany
samochodem marki Volvo Amazon (1976), a nawet
podjęto próbę porwania go helikopterem (2010).



Adwent w Szwecji pachnie cynamonem,
imbirem i szafranem! Domy zaczyna wypełniać
cudowny zapach wypieków, który unosi się
przez cały miesiąc. 9 grudnia to narodowy
dzień szwedzkich pierniczków (Pepparkakans
dag). Wypiekane są w różnych formach i
kształtach, są ozdabiane i dekorowane. Co
roku urządzany jest też konkurs na
najładniejszy dom piernikowy (ett
pepparkakshus).

Smakołyki

en pepparkaka - piernik
ett pepparkakshjärta - serce z piernika 
en pepparkaksdeg - ciasto na piernik
en kanel - cynamon
en ingefära - imbir



Sankta Lucia (Dzień świętej Łucji) obchodzony
jest w Szwecji każdego roku 13 grudnia. W
całej Szwecji organizowane są procesje, zwane
Luciatåg. W szkołach i gminach (en kommun)
wybierane są dziewczyny, które w tym roku
będą Lucią, przewodzącą orszakiem. Ubierają
się na biało, przewiązują biodra czerwoną
wstęgą, a głowę ozdabiają wiankiem ze
świeczkami. Towarzyszący jej orszak idzie za
Lucią gęsiego, śpiewając piosenki, np. “Natten
går tunga fjät”. Rozdają napotkanym ludziom
specjalnie na ten dzień wypiekane szafranowe
bułeczki i grzane wino. Cały ten obrządek
można określić jednym czasownikiem: att lussa.

Sankta Lucia

en glögg - grzane wino
ett luciatåg - orszak św. Łucji
en lussebulle - bułeczki szafranowe



Kilka dni przed Wigilią w szwedzkich domach
zaczyna się wielkie pieczenie królowej stołu
wigilijnego - szynki świątecznej (en julskinka).
Ważnym elementem w każdym domu jest
oczywiście choinka (en julgran), która w
najczęsciej przystrajana jest w trzecią
niedzielę adwentu. Przystrajana jest
klasycznie, tak jak w Polsce – w bombki,
lampki choinkowe i łańcuchy. Tak jak w
Polsce – często wiesza się na nich słodycze czy
już  pepparkakor. W Szwecji nie obowiązuje
post, więc 24 grudnia rozpoczyna się od
śniadania. 

Przygotowania do Wigilii



Na śniadanie zwykle jada się tradycyjny ryż na
mleku (en risgrynsgröt) z cynamonem. Do
jednej z miseczek wkładany jest migdał (en
mandel). Kto na niego trafi, w nadchodzącym
roku wyjdzie za mąż lub ożeni się. Na śniadanie
przygotowuje się również kanapki z chrupkim
pieczywem (ett julknäckebröd) lub świąteczny
chleb korzenny, tradycyjnie bazowany na piwie
(ett vörtbröd). Niegdyś jadano tak obfite
śniadanie, by dało się wytrzymać do kolacji.
Dziś jednak bardzo często przyjaciele spotykają
się w restauracjach w porze lunchu (en
jullunch).

Śniadanie wigilijne



Kiedy rodzina zasiada już do stołu wigilijnego,
można na nim znaleźć szwedzkie klasyki,
również te, które dobrze znasz! Na przykład
klopsiki mięsne (köttbullar). Poza najważniejszą
potrawą stołu wigilijnego, szynką (julskinka),
znaleźć można też peklowanego (gravad lax)
lub wędzonego łososia (rökt lax), różnego
rodzaju śledzie, takie jak śledź w sosie
musztardowym (sill  i senapssås), czosnkowym
(sill i vitlökssås), czy w nawet nieco egzotycznie
z imbirem i chilli (chili och ingefära). Nie może
zabraknąć sałatki buraczanej (rödbetssallad) i
czerwonej kapusty (rödkål). Potrawy popija się
typowo szwedzkim i świątecznym napojem,
Julmust. Pija się również  glögg, czyli  grzane
wino z dodatkiem rodzynek i migdałów.

Julafton



Dags för julkappar!
Po deserze (a jada się na przykład ciasto
migdałowe - mandelkaka) lub ciasto
biszkoptowe - sockerkaka) przychodzi czas na
prezenty! Przy choince dzieci śpiewają piosenkę
 “Nu är det ljus i vårt hus”.

en julklapp - prezent świąteczny

en Jultomte - Święty Mikołaj

en julafton - wieczór wigilijny

en julgranskula - bombka choinkowa
en julgransbelysning - lampki na choinkę



Zrób sobie lub bliskiej  
Ci osobie prezent!

Poznaj naszą metodę i naucz się
skutecznie języka szwedzkiego!
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