
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Opracowała -  Hanna Drozdowicz 



 

 
               
  To właśnie tego wieczoru, gdy mróz                      

lśni, jak gwiazda na dworze, 
                   przy stołach są miejsca dla obcych, 
                   bo nikt być samotny nie może. 
 
                         To właśnie tego wieczoru, 
                         gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,  
                         w serca złamane i smutne 
                         po cichu wstępuje otucha. 
 
                   To właśnie tego wieczoru 
                   zło ze wstydu umiera, 
                   widząc jak silna i piękna 
                   jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
              
                         To właśnie tego wieczoru, 
                         od bardzo wielu wieków, 
                         pod dachem tkliwej kolędy 
                         Bóg rodzi się w człowieku 
 
         
 



       

 
 
 
 
     Do najbardziej znanych zwyczajów wigilijnych i 
bożonarodzeniowych w Polsce należą: 
 
- Wigilijne sianko –  wkładane pod obrus na wigilijnym stole, 
przypominające siano, na którym spoczął Jezus po narodzeniu w betlejemskiej szopie; 
 
- Tradycyjne potrawy –  zróżnicowane w zależności od zamożności danej rodziny i regionu, 
ale zawsze postne (bezmięsne) i zwykle w liczbie nieparzystej, przywołujące na pamięć ucztę 
paschalną spożywaną przez Izraelitów w czasie nocy ich wyjścia z niewoli egipskiej; 
 
- Wolne miejsce przy stole – dla przygodnego gościa, bo nikt w tym dniu nie może być sam; 
 
- Pierwsza gwiazda –  na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej; 
  
- Opłatek wigilijny –  którym rodzina łamie się, składając sobie życzenia. Jest on 
pozostałością chleba, który pierwsi chrześcijanie zanosili chorym, nieobecnym na 
Eucharystii. Opłatka nigdy się nie kupowało, ale otrzymywało z parafii, co było (i jest) 
wyrazem jedności rodziny ze wspólnotą parafialną. 
 
- Szopka lub żłóbek z figurką Dzieciątka Jezus –  stanowiące wdzięczną dekorację 
świątecznego stołu, ale też przybliżające prawdę o wcieleniu Boga; 
 
- Choinka –  nazywana drzewkiem bożonarodzeniowym lub drzewkiem Chrystusa ubierana 
w Wigilię – wspomnienie Adama i Ewy – przypomina nauką o upadku pierwszych rodziców i 
Odkupieniu ludzkości przez Chrystusa; 
 
- Świeca bożonarodzeniowa –  symbolizująca Chrystusa „światłość prawdziwą”, 
oświecającą swoim przyjściem każdego człowieka, rozświetlającego ciemności grzechu  - jest 
to najbardziej  wymowny znak Chrystusa przychodzącego do ludzi w betlejemską noc. 
 
- Rodzinne kolędowanie -  kończące wigilijną wieczerzę, ale też powinno gromadzić rodzinę 
w całym Okresie Bożego Narodzenia 
 
-Jasełka, kolędnicy –   przybliżające wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, 
niejednokrotnie prezentowane w sposób humorystyczny, ale nie pozbawione przez to wartości 
edukacyjnych, zwłaszcza dla dzieci. 
  



               

 
                     
    

                
 
        
 
 

 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            Mimo iż św. Mikołaj jest tak popularną,   zwłaszcza  
wśród dzieci postacią, wiemy o nim bardzo niewiele.  
Jedną z najpewniejszych informacji jest to, że żył na przełomie 
 III i  IV w. 
        Mieszkał w tureckim mieście Mira. Obecnie z tego 
 miasta nic nie zostało. 
        Mikołaj pochodził z bogatej rodziny kupieckiej.  
Wcześnie stracił rodziców i gdy miał kilkanaście lat wstąpił  
do seminarium duchownego. Cały swój majątek anonimowo 
rozdawał biednym. Robił to w nocy , podkładając  najbardziej 
potrzebującym pieniądze, a dzieciom – prezenty. Stąd też 
wywodzi się tradycja obdarowywania  prezentami. 
        Z  legend o św. Mikołaju wiemy, że jako duchowny odbył 
pielgrzymkę po ziemi świętej. Podczas drogi powrotnej w 
niewyjaśniony dotąd sposób uratował tonący okręt. Gmina 
chrześcijańska Miry wybrała Mikołaja swoim biskupem. Jego 
szlachetne i pełne poświęceń życie przerwało wtrącenie do 
więzienia w Rzymie, gdyż cesarz Dioklecjan prześladował 
chrześcijan. Wolność przywrócił mu dopiero Konstantyn Wielki, 
który wydał edykt o swobodzie wyznania. 
Biskup Mikołaj wrócił do Miry, gdzie kontynuował swoją 
działalność dobroczynną i służył Panu. Zmarł przypuszczalnie w 
942 r. w sędziwym wieku. 
        Św. Mikołaj został patronem żeglarzy, kupców, bankierów, 
marynarzy i więźniów. Jego zwłoki kupcy włoscy w 1807 r. 
przenieśli z Miry do Bari  we Włoszech. 
        Tradycja obdarowywania dzieci prezentami 6 i 24 grudnia 
przywędrowała do nas z Niemiec około roku 1840. 
Strój św. Mikołaja, np. szkarłatny płaszcz czy pastorał, wywodzą 
się ze strojów dawnych biskupów chrześcijańskich, a broda i 
worek z prezentami nawiązują  najprawdopodobniej do jego 
wieku i działalności.                                               
  



 
                Najpopularniejsze rośliny na Święta Bożego Narodzenia                      

Świąteczne rośliny wnoszą do naszych domów kolor, zapach oraz niezwykłą 
atmosferę.  

             Świąteczna choinka 

Najbardziej popularnym symbolem świąt 
Bożego Narodzenia jest choinka. Nie 
może jej zabraknąć w święta, bo tylko pod 
choinką Mikołaj zostawia prezenty! 
Najczęściej rolę choinki przyjmuje 
pachnący żywicą świerk,  coraz 
popularniejsza staje się jodła , gdyż nie 
gubi igieł. Listę choinkowych drzewek 
zamyka sosna,  nie jest często wybierana ze 
względu na rzadkie igły. 

 

 

 

Schlumbergera czyli kaktus 
bożonarodzeniowy 

Kaktus bożonarodzeniowy jest bardzo 
popularną rośliną doniczkową.  Kwitnie 
przed dwa miesiące od grudnia. Cieszy 
nasze oczy kwiatami w różnych kolorach - 
białych, różowych, czerwonych, 
purpurowych i fioletowych. 
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Poinsecja czyli gwiazda betlejemska 

Cechą charakterystyczną poinsecji (a także 
powodem jej polskiej nazwy) są kolorowe 
przylistki ułożone w kształt gwiazdy w 
odcieniach czerwieni, różu, żółtego lub 
kremowego. Są one często błędnie uważane 
za kwiaty. Kwiaty poinsecji są małe i nie 
rzucają się w oczy. Znajdują się w środku 
gwiazdy z przylistków. 

 

 

 

 

Jemioła zawieszona pod sufitem 

Jemioła pospolita . Jest wiecznie zieloną 
rośliną, półpasożytem, rosnącym głównie w 
koronach  drzew liściastych - na dębach, 
topolach, brzozach, lipach, rzadziej innych. 
Jemiołę zawiesza się w mieszkaniu nad 
stołem wigilijnym lub nad drzwiami 
wejściowymi.  Wierzono, że 
obecność jemioły zapewnia domownikom 
szczęście, dobrobyt oraz uchroni ich od 
złych demonów i uroków. 
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                    Pójdźmy wszyscy do stajenki 
 
             Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 
             Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
             Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
 
            Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 
            Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 
            Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 
 
            Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie 
            Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 
            Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 
 
             
         Cicha noc                                               Jezus Malusieńki       
 
Cicha noc, święta noc,                             Jezus Malusieńki 
Pokój niesie  ludziom wszem                  Leży wśród stajenki 
A u żłobka Matka Święta                        Płacze z zimna 
Czuwa sama uśmiechnięta                      Nie dała mu Matusia  sukienki 
Nad dzieciątka snem                
Nad dzieciątka snem                               Bo uboga była 
                                                                Rąbek z głowy zdjęła 
Cicha noc, święta noc,                            W który Dziecię owinąwszy 
Pastuszkowie od swych trzód                 Siankiem je okryła 
Biegną wielce zadziwieni 
Za anielskim głosem pieni                      Nie ma kolebeczki 
Gdzie się spełnił cud                               Ani poduszeczki 
Gdzie się spełnił cud                               We żłobie mu położyła 
                                                                 siana pod główeczki 
Cicha noc, święta noc, 
Narodzony Boży Syn                              Gdy dziecina kwili 
Pan wielkiego majestatu                          Patrzy w każdej chwili 
Niesie dziś całemu światu                       Na dzieciątko boskie w żłóbku 
Odkupienie win                                       oko jej nie myli 
Odkupienie win 
 
                      

 



           Radosnych  Świąt 

                       Bożego  Narodzenia 

           oraz uśmiechu i życzliwości 

                                na każdy dzień  

                                 Nowego Roku 

 

                                         życzy 
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