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Opłatek 

wigilijny

• Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, które oznacza „dar 
ofiarny”. Opłatek to cieniutki płatek chlebowy wypiekany z białej mąki i wody bez 
dodatku drożdży i soli.

• W polskiej tradycji ludowej istnieje wiele wierzeń związanych z opłatkami. W 
dawnych wiekach używano ich w medycynie ludowej do zaklęć i zabiegów 
medycznych. Wierzono, że mogą chronić dom od piorunów, zwierzęta domowe od 
wścieklizny, a okadzanie chorych zwierząt dymem z palonych opłatków miało je 
rzekomo leczyć. Opłatkiem obdzielano też symbolicznie dusze zmarłych, zostawiając 
go na dodatkowym talerzu na wigilijnym stole.

• Podawano je również zwierzętom domowym, szczególnie tym, które były obecne w 
stajence podczas narodzin Jezusa. W każdym gospodarstwie były dwa rodzaje 
opłatków: białe przeznaczone dla ludzi i kolorowe dla zwierząt. Po wieczerzy 
wigilijnej gospodyni zbierała resztki potraw, dodawała do nich opłatek i zanosiła do 
stajni. Wierzono, że krowy, które zjedzą taki poczęstunek będą zdrowsze i dadzą 
więcej mleka. Znaczyło to też, że ludzie pragną pokoju z całym stworzeniem. 
Wierzono też, że zwierzęta, które podczas wieczerzy wigilijnej zjadły opłatek, miały 
o północy przemówić ludzkim głosem. Tradycja ta utrzymuje się do dzisiaj na 
południu Polski.



Opłatek 

wigilijny

• W Polsce zwyczaj łamania się opłatkiem pojawił się w drugiej połowie 
XVIII wieku. Jednak nie można powiedzieć, że jest wyłącznie polski, 
ponieważ znany jest również na Słowacji, w Czechach, na Litwie, na 
Ukrainie i we Włoszech.

• Dziś opłatek można w Polsce znaleźć nie tylko w kościele i w sklepie z 
dewocjonaliami, ale również w sklepie spożywczym. Stał się dobrze 
sprzedawalnym towarem. Jeśli jednak pragniemy mu nadać sakralną rangę 
powinniśmy kłaść na wigilijnym stole tylko te poświęcone, które 
zwyczajowo święci się w pierwszą niedzielę adwentu.

• Jednak największą rangę opłatkowi nadaje to z jaką intencją się nim 
dzielimy. Jeśli rozumiemy, że jest to symbol chleba Eucharystycznego i 
miłości nadajemy mu właściwą rangę. Przy wigilijnym stole powinniśmy 
się zdobyć na szczere życzenia, w których nie ma poczucia krzywdy, zawiści 
lub zazdrości. Jeśli tego nie uczynimy, opłatek będzie tylko zwykłym 
kawałkiem przaśnego chleba.



Potrawy wigilijne
• 12 potraw wigilijnych ma symbolizować 12 apostołów, dania powinny być postne. Księża nawołują do zachowania tej tradycji, 

chociaż według najnowszego prawa kościelnego post został zniesiony kilka lat temu. Według tradycji, na wigilijnym stole 
powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi. Stąd przygotowane potrawy powinny zawierać ziarna zbóż, miód, grzyby czy mak, 
które zapewnić nam mają dostatek w nadchodzącym roku. Koniecznie trzeba spróbować każdej z 12 potraw, inaczej szczęście i 
dostatek się od nas odwrócą.

• W Polsce tradycja 12 potraw wigilijnych sięga wielu lat wstecz. W dodatku każdy region Polski ma swoje typowe potrawy i 
dania, które nie występują lub są mniej popularne w innych stronach. I tak na Śląsku jada się Moczkę, w Warszawie kapustę z 
grochem a na Kresach kutię i zupę migdałową.

• 12 potraw wigilijnych w niektórych domach jest nie do osiągnięcia, a w innych na stołach pojawia się ich nawet o kilka więcej . 
Mimo wszystko chyba każdy stara się jednak, by na wigilijnym stole pojawiły się tradycyjne dania wigilijne i zawsze jest ich 
sporo.

• Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń, kolację wigilijną zwykle rozpoczyna zupa. W zależności od regionu lub 
rodzinnej tradycji może to być wigilijna zupa grzybowa, barszcz czerwony wigilijny z uszkami, siemieniotka albo zupa rybna z 
głów karpi.

• Po zupie zwykle jest spory wybór potraw wigilijnych: na stołach pojawiają się karpie smażone, kluski z makiem, kapusta z 
grzybami lub z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, krokiety, karp w galarecie… Deser to nie tylko ciasta, ale także makówk i, 
moczka czy kutia.



Przykładowa lista potraw wigilijnych
• Barszcz czerwony z uszkami

• Karp smażony

• Śledź w śmietanie

• Kapusta z grzybami

• Pierogi z kapustą i grzybami

• Sałatka jarzynowa z majonezem

• Kluski z makiem

• Kompot z suszonych owoców

• Makowiec

• Piernik

• Kutia

• Chleb

To dość standardowa lista potraw wigilijnych, ale warto 
pamiętać, że istnieje szeroki wachlarz dań przygotowywanych 
na święta.



Choinka
Przystrojone drzewko w bombki, łańcuchy, lampki, itp., to nieodłączny element Świąt

Bożego Narodzenia. 

Do Polski zwyczaj ten przywędrował z Niemiec na początku XIX wieku. Głównym
zwolennikiem choinki był Marcin Luter. Jednak i wcześniej w Polsce przewijał sie motyw
dekoracji zielonych iglastych gałązek (podłaźniczka).

Na samym początku do przyozdabiania choinek używano różnego rodzaju owoców, 
orzechów, słodyczy oraz innych przedmiotów codziennego użytku. Nadawano tym
przedmiotom różne znaczenie religijne, jak i pogańskie.

Drzewko iglaste Źródło życia
Słodkości oznaczają radość
Dzwoneczki smbolizują dobre nowiny
Łańcuch Zaciskanie się więzi rodzinnych
Jabłka symbolizują zdrowie i urodę
Anioł opiekun domu i ludzi
Światełka o symbol nadejścia Jezusa
Orzechy symbolizują dobrobyt
Gwiazda

Betlejemska

pomagać w powrotach do domu z dalekich

stron / prowadzi Trzech Króli



Prezenty
Pod drzewkiem 24 grudnia można było poszukiwać prezentów, które upamiętniały 
wręczenie darów przez Trzech Króli małemu Jezusowi. Obok prezentów znajdowała 
się również szopka, czyli scena przybliżająca moment narodzin Jezusa. Ta tradycja jest 
obecna do dziś a zagadka, czyli kto tak naprawdę zostawia prezenty pod choinką nie 
została jednoznacznie rozwikłana.

Kto? Gdzie?
Gwiazdor Północna część Polski
Aniołek Małopolska
Dzieciątko Górny Śląsk, Czechy, Słowacja, Węgry
Gwiazdka Dolny Śląsk, Opolszczyzna
Krasnoludki Płaskowyże Tarnogrodzkie
Dziadek Mróz Rosja
Trzej Królowie Hiszpania
Sinterklaas Holandia
Jultomte Szwecja
Shengdan Laoren Chiny
Santa Claus USA



Mikołaj • Święty Mikołaj oraz magia świąt to nie tylko prezenty. Aby w pełni zrozumieć złożoność tradycji 
dawania prezentów, należy cofnąć się wiele lat wstecz (III i IV w.). Ta tradycja wiąże się z 
biskupem miasta Miry – św. Mikołajem. Pochodził z bogatej rodziny, a po śmierci rodziców 
został spadkobiercą majątku. Uważał jednak, że czerpanie korzyści z pieniędzy, nie wpisuje się w 
chrześcijańskie miłosierdzie, jeżeli nie staje się źródłem pomocy dla ubogich i potrzebujących. 
Dlatego nocami opuszczał swój dom, ofiarowywać chorym i bezdomnym środki niezbędne do 
codziennego funkcjonowania. Za swoje uczynki nie oczekiwał nagrody – przeciwnie, starał się, 
aby jako darczyńca zawsze pozostać anonimowy. Z biegiem czasu, tradycja przerodziła się w 
obdarowywanie prezentami najbliższych i w takiej formie funkcjonuje do dziś.

• Wizerunek Mikołaja, jaki występuje w czasach współczesnych, spopularyzował w latach 30. 
koncern Coca-Cola. Amerykański ilustrator Huddon Sundblom stworzył do reklamy tego napoju 
rysunek jowialnego staruszka z białą brodą, wąsami i bokobrodami w czerwonym płaszczu.  
Równocześnie, w bliższej nam Finlandii, dziennikarz prowadzący słuchowiska dla dzieci uczynił 
ze Świętego Mikołaja bohatera audycji i na potrzeby programu ulokował go w Laponii. Finał był 
taki, że lapoński Mikołaj stał się w krótkim czasie tak popularny, że trzeba było urządzić mu 
„biuro”, które później przerodziło się w sporą Wioskę Świętego Mikołaja. Znajduje się ono na 
obrzeżach miasta Rovaniemi i jest prawdziwą atrakcją turystyczną.



Święta na 

świecie

Przystrojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak spędzamy święta Bożego Narodzenia w 
Polsce. Kiedy my marzymy o "białych świętach" czekając na śnieg, Australijczycy idą surfować. A jak 
ten czas spędza się w kilku innych krajach?

• Chiny

Święta w Chinach określa się mianem "Shengdan Jie", czyli "Święta Czcigodnych 
Urodzin". Obchodzi je niewielka liczba chrześcijan, dlatego nie są to dni wolne od pracy. 
Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć bardziej komercyjnie. Chińczycy 
przyozdabiają swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy z papieru i 
wręczają drogie prezenty. Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. 
Mikołaja. W Wigilię rodziny spotykają się w restauracjach, a potem idą bawić się w 
klubach lub przy karaoke.

• Francja

Tradycyjne świąteczne obchody Bożego Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 
grudnia, czyli w dzień poprzedzający Mikołajki. Francuzi bardzo lubią Wigilię, która jest 
wyjątkowym dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skomplikowane do 
wykonania "Buche de Noel", czyli rolada w kształcie pnia drzewa.



Święta na 

świecie

• Włochy

Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę 
Adwentu, czyli cztery niedziele przed Wigilią. Włosi organizują wówczas jarmarki świąteczne, 
puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce. Niektórzy ubierają choinkę, chociaż 
bardziej popularne jest tu budowanie szopki bożonarodzeniowej. W Rzymie w wigilijny 
wieczór na placu Świętego Piotra uroczyście odsłaniana jest tradycyjna szopka. To zwyczaj 
wprowadzony przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku.

• Hiszpania

Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8 grudnia wraz ze świętem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Sewilli z tej okazji odbywa się ceremonia tańca "Baile de 
los Seises". Ludzie tańczą też na ulicach w rytm tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy i 
ulice przyozdabiane są kolorowymi światełkami. Budowane są także "belen" - czyli szopki 
bożonarodzeniowe.



Święta na 

świecie

• Szwecja

W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13 grudnia, czyli w dniu Świętej 
Łucji. Szwedzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli 
Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie 
z tradycją, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi 
świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana "risgrynsgr" z cynamonem i migdałami, ryby 
oraz grzane wino Glögg.

• Australia

Święta w Australii obchodzi się w środku lata. Australia dość wcześnie zaczyna przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia. Już od września w sklepach pojawiają się dekoracje, a w 
listopadzie przyozdobione są miasta. Choinkę ubiera się 1 grudnia. Christmas Lights
Display, czyli oświetlanie posesji na wszelkie możliwe sposoby, jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych punktów programu. Australijczycy nie ograniczają się do światełek na 
drzewku przed domem. Mogłoby się za to wydawać, że walczą o tytuł najbardziej widocznego 
domostwa z kosmosu. Są dmuchane Mikołaje i bałwany, świecące krokodyle, renifery i koale, 
życzenia szczęścia i pomyślności, żaróweczki w kolorach tęczy i napisy. Tradycją jest zwiedzanie 
ulic i wybieranie najlepiej przyozdobionego domu w okolicy. 26 grudnia wszyscy idą na zakupy, 
bo Drugi Dzień Świąt to początek wielkich wyprzedaży. W Australii mamy Christmas in 
December i Christmas in July, czyli Święta w Lipcu. Ten dziwny obyczaj staje się coraz bardziej 
popularny – wszyscy, nawet Australijczycy, wolą obchodzić Boże Narodzenie zimą, a lipiec to w 
Australii zima, a wbrew powszechnemu przekonaniu – w Australii pada śnieg. Dlatego często w 
lipcu można się tam spotkać ze świątecznymi ozdobami.



Święta na świecie
• W USA przygotowania przedświąteczne zaczynają się już następnego dnia po przypadającym w ostatni czwartek listopada 

Święcie Dziękczynienia (Thanksgiving). W tak zwany Czarny Piątek w Stanach Zjednoczonych oficjalnie rozpoczyna się okres 
świątecznych zakupów.

• Ubrana choinka we współczesnym amerykańskim domu stoi na drugi dzień po Święcie Dziękczynienia. Po domu rozsianych jest 
również multum innych bożonarodzeniowych motywów: figurek, bałwanków, mikołajów, itd. Na stolikach rozstawiane są pachnące 
świece, świerkową girlandą oplata się balustradę, pod sufitem zawiesza się gałązkę jemioły a nad kominkiem skarpety, w których 
Mikołaj pozostawia mniejsze prezenty. Na drzwiach frontowych musi być świąteczny wieniec, nie można też zapomnieć o 
światełkach, które zdobią dom z zewnątrz, jak również o bałwankach Frosty, sarenkach itp., które stoją w ogródkach na trawnikach. 

• Większość firm organizuje przyjęcia świąteczne (Christmas party). Bardzo popularne są wtedy rozmaite koncerty i występy  
chórów śpiewających kolędy. 

• Prezenty daje się nie tylko rodzinie i przyjaciołom, ale również sąsiadom, koleżankom i kolegom z pracy. Często jest to pudełko 
własnoręcznie upieczonych ciasteczek. Własnoręcznie wykonane prezenty są uważane za szczególnie cenny podarunek.

• Santa Claus przylatuje w nocy z 24 na 25 grudnia. Przybywa saniami zaprzężonymi w renifery, z których najbardziej znanym jest 
Rudolf Czerwononosy. Gdy dzieci i dorośli domownicy smacznie śpią, Mikołaj wślizguje się do domu przez komin. Wkłada mniejsze
prezenty do skarpet nad kominkiem, a większe kładzie pod choinką. Zupełnie inaczej niż w Polsce, zjada też przygotowane dla 
niego ciasteczka, popijając je szklanką mleka. Wraca do swoich latających sań, aby odwiedzić wszystkie czekające na niego dzieci.

• Na stole królują zazwyczaj: pieczona szynka lub indyk z farszem, sos borówkowy, mashed potatoes (coś w rodzaju puree 
ziemniaczanego) lub słodkie ziemniaki, zapiekanka z zielonej fasolki, kolby kukurydzy, sałatka ziemniaczana, pieczone warzywa. Na 
deser podaje się różnego typu soki: jabłkowe, wiśniowe, dyniowe lub popularne w tym okresie bakaliowe; serniki. Nie może 
zabraknąć również napoju jajecznego z dodatkiem brandy i przypraw (gałki muszkatołowej i cynamonu), czyli tzw. eggnog.



Kolędy
• Kolęda – pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie 

formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, 
początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest 
również przez wielu wybitnych kompozytorów.

• W liturgii Kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od mszy o północy w święta Bożego 
Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego. W polskiej tradycji dopuszcza 
się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pańskiego. Od współczesnych kolęd 
(wykorzystywanych w nabożeństwach religijnych) odróżnić należy utwory o tematyce 
związanej nie z narodzeniem Jezusa, lecz z okresem potocznie związanym ze świętami 
Bożego Narodzenia, jak np. polską piosenkę „Jest taki dzień”, niemiecką „O Tannenbaum” 
czy angielskie „Jingle Bells” i „White Christmas”. Według tradycji chrześcijańskiej autorem 
pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez 
niego szopce. Najstarsza polska kolęda to „Zdrowbądź, krolu anjelski” z 1424 roku. 
Najsłynniejszą kolędą jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i 
dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim miasteczku Oberndorf bei Salzburg 
w Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego kościoła Józef Mohr oraz jego organista 
Franz Xaver Gruber.



Spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia pełnych życzliwości i uśmiechu w 

gronie Najbliższych oraz szczęścia i 
pomyślności w Nowym Roku

Życzą 

klasy 2e i 2f z wychowawcami Panią mgr Alicją 
Putek i Panem mgr Mariuszem Sieczko

Przygotowali:
Agnieszka Szkarłat - 2f
Aleksandra Bargieł - 2f
Aleksandra Biskup - 2f
Sabina Gomółka - 2f
Aleksandra Koza - 2e
Emilia Olchawa - 2e
Ireneusz Gruszka - 2e
Jan Bołoz - 2e
Dawid Olchawa - 2a
Magdalena Pajor - Katol icka Niepubliczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II s topnia


