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ończący się rok 2021 nie był dla
Związku zbyt pomyślny. Koronawi-
rus sparaliżował gospodarkę, ko-

nieczne było wprowadzenie drastycznych
ograniczeń, w tym także w życiu społecznym.
Niepewność jutra odbijała się również na
pracy naszej organizacji, wpływała na samo-
poczucie kombatantów, należących do grupy
„podwyższonego ryzyka”. 

Był to zatem bardzo trudny okres. Zawie-
szona, zwłaszcza w pierwszym okresie epide-
mii, praca Zarządów i Kół, obawa członków
Związku o przyszłość... Z głębokim smutkiem
i żalem przyjmowaliśmy napływające do Za-
rządu Głównego informacje o zgonach kom-
batantów i podopiecznych... 

Niemniej i w tych warunkach nie zaprze-
stano działalności statutowej. Wprowadzono
dyżury, system pracy zdalnej. Utrzymywano
kontakty telefoniczne, mailowe i pocztowe. 

Przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz innych insty-
tucji i wolontariuszy zorganizowaliśmy akcję
dostarczania gorących posiłków, paczek żyw-
nościowych oraz udzielania pomocy w dotar-
ciu do lekarzy, zakupu leków i załatwianiu pil-
nych spraw osobistych kombatantom, osobom
niepełnosprawnym, chorym i samotnym. 

Wystosowaliśmy apel zachęcający do 
uczestnictwa w Narodowym Programie Szcze-
pień, organizując także pomoc w dotarciu do
punktów szczepień. 

W celu utrzymania ciągłości pracy Związ-
ku, wprowadzono sprawdzający się system
pracy ZG, pozwalający na podejmowanie waż-
nych uchwał w trybie częściowo zdalnym,
dopuszczający np. głosowanie w formie kore-
spondencyjnej, na dostarczonych uprzednio
kartach do głosowania. 

W ograniczonym składzie, z zachowaniem
przepisów sanitarnych, przedstawiciele Związ-
ku uczestniczyli w dziesiątkach uroczystości
państwowych, narodowych, upamiętniających
rocznice historyczne. Należały do nich m.in. wy-
buch Powstania Warszawskiego, Święto Woj-
ska Polskiego, uchwalenie Konstytucji 3 Ma-
ja, wybuch i zakończenie II wojny światowej.

Obecni byli także w licznych miejscach Pamięci
Narodowej – bitew i partyzanckich potyczek. 

W okresie letnim, kiedy nastąpiło spowol-
nienie pandemii, Komisja socjalno-bytowa Za-
rządu Głównego zorganizowała dla komba-
tantów i podopiecznych turnus leczniczo-wy-
poczynkowy w Jarosławcu. 

Działalność Zarządu Głównego, Zarządów
Wojewódzkich i Okręgowych oraz Kół nie by-
łaby jednak możliwa bez osobistego zaanga-
żowania członków Związku, którzy nie bacząc
na osobiste bezpieczeństwo kontynuowali pra-
ce naszego stowarzyszenia. Trudno znaleźć
słowa, które wyraziłyby nasz głęboki szacu-
nek, uznanie i podziękowanie za Ich tegorocz-
ną pracę. Dziękujemy... 

Prognozy na przyszły rok nie napawają,
niestety, optymizmem. Pojawiają się nowe
odmiany koronawirusa, na sile przybiera ko-
lejna, czwarta fala epidemii i trudno spodzie-
wać się szybkiego jej ustąpienia. 

A czeka nas wiele trudnych zadań, w tym po-
przedzające VII Kongres Związku zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze Zarządów Wojewódz-
kich, Okręgowych i Kół. Ale mamy już doświad-
czenie, za sobą kolejne dawki szczepień, a przede
wszystkim przeświadczenie, że Związek jest
kombatanckim środowiskom niezbędny. 

To także czas, aby pomyśleć o przyszłości
naszej ponad trzydziestoletniej organizacji.
W ostatnich dniach jej działalności, które kie-
dyś nadejdą, kombatantów będzie wspierać
Stowarzyszenie Pamięci Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Projekt Statutu znajduje się obecnie w fa-
zie dyskusji i na jego ostateczny kształt wpłyną
opinie kombatantów. Realizacja zadań uję-
tych w projekcie Statutu to już wyzwanie dla
młodych – naszych dzieci i wnuków. To oni
będą kultywować tradycje walk o niepodle-
głość Polski, dając tym samym wyraz wdzięcz-
ności i pamięci o tych, którzy oddali życie
w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. 

Na Nowy, 2022 Rok, życzmy więc sobie
wiele zdrowia, optymizmu, wiary w swoje
możliwości... Damy radę! 

PPrreezzyyddiiuumm  ZZaarrzząądduu  GGłłóówwnneeggoo

JAKI BY¸ MINIONY ROK 
– PRÓBA BILANSU 
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PPiioottrr  KKoorrcczzyyƒƒsskkii  

Wojenne Bo˝e Narodzenie 
– tradycja i rzeczywistoÊç

Pierwsze Êwi´ta po jesiennej kl´sce w 1939 roku okaza∏y si´ dla Polaków szczególnie ci´˝kie. Nie∏atwo by∏o 
przezwyci´˝yç gorycz pora˝ki i ból po bliskich utraconych na wojnie. Wigilia w grudniu 1939 roku wypada∏a w niedziel´,

wi´c obchodzono jà ju˝ dzieƒ wczeÊniej – 23 grudnia, a pasterki ze wzgl´du na godzin´ policyjnà przesuni´to na 
poniedzia∏kowy ranek (25 grudnia). Tak wi´c nie by∏y to normalne Êwi´ta, tym bardziej, ˝e ten Êwi´ty czas w Polsce 

Niemcy zbezczeÊcili pod sam koniec Êwiàt w straszliwszy sposób. W nocy z 26 na 27 grudnia w podwarszawskim 
Wawrze, w odwecie za Êmierç dwóch ˝o∏nierzy niemieckich, zabitych przez pospolitych przest´pców, rozstrzelali 

106 m´˝czyzn. Terror wraz z niezwykle ostrym mrozem objà∏ ca∏y kraj. 

II
stnia∏a jednak oaza, gdzie Êwi´ta

obchodzono po staropolsku – rado-

Ênie, jakby nie by∏o okupacji. Ta oa-

za to leÊniczówka Bielawy, gdzie od d∏u˝-

szego czasu kwaterowa∏ partyzancki od-

dzia∏ majora Henryka Dobrzaƒskiego „Hu-

bala”. Na Wigili´ do majora zjechali ludzie

z ca∏ej okolicy, a on Êwi´ta uczci∏ awansami

dla swych wiernych ˝o∏nierzy. Jak pisze

Melchior Waƒkowicz w „Hubalczykach”:

Gdy obudzili si´ rano pierwszego dnia
Âwiàt, czeka∏ ich pieczony jeleƒ i zatrz´sie-
nie papierosów, i wódecznoÊç. Dobre tam
by∏y dni w tej Bielawie, ca∏e dziesi´ç dni
w jednym miejscu. Najpi´kniejsze to by∏y
Êwi´ta w ca∏ym kraju. A na Nowy Rok, ma-
jor „Hubal” postawi∏ kropk´ nad „i”, bo za-
ordynowa∏, by ca∏y oddzia∏ wzià∏ udzia∏
w mszy Êwi´tej w koÊciele parafialnym
w Studziannej. A niedaleko sta∏ niemiecki

garnizon i nie wychyli∏ nawet nosa zza pro-
gu. Prawdziwy cud Êwiàteczny. 

Wielkimi szcz´Êliwcami mogli wyda-

waç si´ hubalczycy tym ˝o∏nierzom pol-

skim, których Êwi´ta zasta∏y w obozach

internowania w Rumunii i na W´grzech,

a co gorsza – w niemieckich i sowieckich

obozach jenieckich. „TuryÊci Sikorskie-

go”, jak ochrzczono internowanych na

rumuƒskiej i w´gierskiej ziemi Polaków

istotnie w wi´kszoÊci mieli jeden cel –

wyrwaç si´ z obozów i dotrzeç do Francji.

Bombardiera Tadeusza Niwiƒskiego i jego

kolegów z 11. samodzielnego zmo-

toryzowanego dywizjonu, Êwi´ta za-

sta∏y w w´gierskim obozie interno-

wania w Felsö-Hangony. Pierwsze
Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia – wspo-

mina Niwiƒski – na obczyênie by∏y
bardzo dla nas smutne. Por. (Alek-
sander) ˚abczyƒski z pozosta∏ymi
oficerami obchodzi∏ wszystkie bara-
ki i sk∏ada∏ wszystkim ˝yczenia. Ko-
lacj´ wigilijnà spo˝ywaliÊmy w swo-
ich barakach... Nie zabrak∏o te˝ ko-
l´d, jak równie˝ nieukrywanych ju˝
∏ez. T́ sknota i brak wieÊci z kraju

Êciska∏y wszystkim serca, ale mimo to nie

tracono fasonu polskiego ˝o∏nierza. Ni-

wiƒski przytoczy∏ takà oto anegdot´: Na-
sze polskie kol´dy bardzo podoba∏y si´
W´grom. W´gierski proboszcz zaprosi∏
kiedyÊ naszego kapelana do siebie wraz
z wybranà grupkà naszych ˝o∏nierzy, spe-
cjalnie w celu nauczenia si´ niektórych
polskich kol´d, które zapisywa∏ na papie-
rze nutowym i odtwarza∏ na domowej fis-
harmonii. DoÊç cz´sto i suto cz´stowa∏
nas przy tym „borem“ – wspania∏ym w´-
grzynem, co podochoci∏o Êpiewaków.
W pewnej chwili jeden z nich zaintono-
wa∏ piosenk´ „Ko∏o mego ogródeczka“,
którà pozostali podchwycili z ochotà.
Okaza∏o si´, ˝e ta piosenka o nieco pi-
kantnej treÊci najbardziej si´ proboszczo-
wi spodoba∏a i uzna∏ jà za najpi´kniejszà
kol´d´ polskà. OczywiÊcie skrz´tnie jà za-
pisa∏ i bardzo prosi∏, abyÊmy t´ „kol´d´“
koniecznie zaÊpiewali na chórze podczas
mszy Êwi´tej w niedziel´ najbli˝szà. ˚o∏-

nierze solennie to swemu dobroczyƒcy

obiecali i tym samym wpakowali si´ w ta-

rapaty. Jak zmieniç w kol´d´ piosnk´,

w której dziewczyna zawodzi o swym Ja-

siu: Chodzi∏ do mnie ca∏à wiosn´ / czeka∏
na mnie a˝ urosn´ / Chodzi∏ do mnie ca∏e

lato / dawa∏am mu buzi za to / Chodzi∏ do
mnie ca∏à jesieƒ / puszcza∏am go dziurà
przez sieƒ / Chodzi∏ do mnie ca∏à zim´ /
a teraz z t´sknoty gin´? Nie by∏o rady

i jak wspomina Niwiƒski: ZaÊpiewaliÊmy
jednà zwrotk´, u˝ywajàc s∏ów kol´dy
„Przybie˝eli do Betlejem pasterze“. Mo˝-
na sobie wyobraziç zdziwienie internowa-
nych ˝o∏nierzy polskich zebranych w ko-
Êciele na mszy Êw. dlaczego ta bàdê co
bàdê frywolna piosenka sta∏a si´ kol´dà.
Nie zdziwi∏bym si´, gdyby jeszcze dziÊ ta
„kol´da“ by∏a Êpiewana przez ludnoÊç
Felsö-Hangony. 

W Bo˝e Narodzenie polskie kol´dy

rozbrzmiewa∏y i za drutami niemieckich

oflagów i stalagów. Niemcy – bardziej ni˝

w okupowanej Polsce – szanowali bo˝o-

narodzeniowe zwyczaje swych jeƒców.

Jak˝e inaczej polscy jeƒcy mieli na prze-

∏omie 1939 i 1940 roku u ich sojuszni-

ków – Sowietów! Podporucznik Kazi-

mierz Wajda, jeden z oficerów wi´zio-

nych w Kozielsku, zapisa∏ w dzienniku
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pod datà 22 grudnia 1939 roku: Jutro
choinka, no i Wili´ b´dziemy mieli fest.
W dzisiejszym rozkazie w∏adze zabroni∏y
nam Êpiewaç jutro kol´dy. No niech nas
poca∏ujà w dup´. B´dziemy Êpiewali ca∏y
wieczór. Inny wi´zieƒ kozielskiego obozu,
jeden z nielicznych, któremu uda∏o si´ go
prze˝yç – ksiàdz Zdzis∏aw Peszkowski po
latach wspomina∏: Nawet w tamtych trud-
nych warunkach uda∏o nam si´ zorgani-
zowaç Êwi´ta. Ka˝dy w moim sektorze
dosta∏ nawet jakiÊ malutki podarek...
Przed dzieleniem si´ op∏atkiem wys∏ali-
Êmy najm∏odszego, aby zobaczy∏, czy ju˝
Êwieci gwiazda. WÊród nocnej ciszy za-
cz´liÊmy Wigili´. Sk∏adaliÊmy sobie ˝ycze-
nia... WyjÊç w nocy nie by∏o wolno... choç
tak pi´knie by∏o na Êwiecie: nieskalany
Ênieg, cisza, niebo roziskrzone gwiazda-
mi i myÊli, które tylko modlitwà si´ uskrzy-
dla∏y. Takie to by∏y Êwi´ta ludzi w wi´k-
szoÊci skazanych na Êmierç. W koziel-
skich i starobielskich obozach mimo
wszystko Êwi´ta te˝ nios∏y nadziej´... 

Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w War-
szawie weso∏a nowina, / Tysiàc bombow-
ców, tysiàc bombowców leci do Berlina...
– oto „kol´da“ warszawskiej ulicy ze Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia w 1941, 1942 i 1943 ro-
ku. Jak zapisa∏ w 1942 roku Ludwik Lan-
dau w „Kronice lat wojny i okupacji“:
LudnoÊç polska obchodzi Êwi´ta pod ka˝-
dym wzgl´dem nieweso∏o – choç ostatnie
wiadomoÊci o wypadkach wojennych do-
da∏y troch´ otuchy. Istotnie – pod Stalin-
gradem dogorywa∏a 6. Armia von Paulusa,

a i wieÊci o dokonaniach polskich pilotów
i marynarzy na zachodzie dawa∏y iskierk´
nadziei w ponurej rzeczywistoÊci okupa-
cjnej. I jeszcze by∏a polska wygrana w da-
lekiej Afryce, gdzie walczy∏a Samodzielna
Brygada Strzelców Karpackich. Karpat-
czycy opromienieni s∏awà obroƒców To-
bruku i zwyci´stwem pod Gazalà w grud-
niu 1941 roku, zapisali w swej kronice:
Pod Gazalà brygada sp´dzi∏a Êwi´ta Bo˝e-
go Narodzenia i Nowy Rok hucznie i we-
so∏o, do czego przyczyni∏y si´ g∏ównie
zdobyte magazyny. A tak o swych pierw-
szych Êwi´tach pod afrykaƒskim niebem
pisali u∏ani karpaccy: Pierwsze Êwi´ta Bo-
˝ego Narodzenia obchodzi∏ Dywizjon U∏a-
nów Karpackich (jeszcze Dywizjon!) w uro-
czystym nastroju. Do wigilii zasiad∏y szwa-
drony w swych miejscach zakwaterowa-
nia, ˝yczenia sk∏ada∏ im dowódca Brygady
i dowódca Dyonu. Ka˝dy ˝o∏nierz otrzy-
ma∏ jako dar gwiazdkowy chusteczk´ je-
dwabnà z wyhaftowanà na niej tarczà
o barwach polskich i napisem „EGIPT
24.12.1940“. Dar pochodzi∏ od pana
Schönmana z Warszawy, który osiedli∏ si´
w Egipcie, o˝eni∏ z Egipcjankà i dorobi∏
tu znacznego majàtku, mi´dzy innymi fa-
bryk jedwabiu. 

Najdziwniejszych obchodów Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia doÊwiadczy∏o 90 ˝o∏-
nierek Armii Krajowej, które po kapitula-
cji powstania warszawskiego znalaz∏y si´
w stalagu XI B/Z w Bergen-Belsen. Pod
koniec grudnia 1944 roku w obozie coraz
cz´Êciej pojawia∏y si´ plotki, ˝e b´dzie on
ewakuowany w inne miejsce. Mimo to
kobiety nie rezygnowa∏y z przygotowaƒ
do nadchodzàcych Êwiàt. Jak zanotowa∏a
jedna z nich w swym dzienniczku: Âwi´ta
nie mogà przejÊç byle jak, to by∏ nasz
punkt honoru. Sprzàtano baraki, szyko-
wano drobne upominki i pilnie çwiczono
kol´dy. Choink´ mia∏y zastàpiç ga∏àzki je-
dliny... Niestety, wszystko to zosta∏o zni-
weczone rozkazem natychmiastowego wy-
jazdu kobiet 23 grudnia 1944 roku. Kilka-
dziesiàt ˝o∏nierek za∏adowano do dwóch
bydl´cych wagonów, w których wydzielo-
nà cz´Êç zajmowali konwojenci – ˝o∏nierze
Wehrmachtu. Wigilia wypad∏a w drugi
dzieƒ podró˝y i poczàtkowo za∏amane ko-
biety, postanowi∏y zasiàÊç do niej mimo
wszystko. Za wigilijny stó∏ pos∏u˝y∏ jeden
z tobo∏ków przybrany zabranymi na szyb-
ko ga∏àzkami jedliny. Znalaz∏ si´ i op∏atek
– dar kolegów „wrzeÊniowców“. Odr´twia∏e
z zimna i zaduchu kobiety nie mog∏y wstaç,

kiedy sk∏ada∏y sobie ˝yczenia szybkiego
koƒca wojny, powrotu do domu i oczywi-
Êcie – zwyci´stwa. Podawany z ràk do ràk
op∏atek dotar∏ wreszcie do „niemieckiej
strefy“. Nastàpi∏a chwila zawahania i kon-
sternacji, ale Êwiàteczny obyczaj okaza∏
si´ mocniejszy od wrogoÊci. Stojàca najbli-
˝ej ˝o∏nierka poda∏a op∏atek niemieckie-
mu stra˝nikowi. Ten od∏amujàc mikrosko-
pijny kawa∏eczek, ˝yczy∏ kobietom szybkie-
go powrotu do ojczyzny. Inny pochwali∏

si´, ˝e w cywilu by∏ organistà i zaintono-
wa∏ „Cichà noc“. Wszyscy pasa˝erowie
transportu, nie baczàc na dzielàcà ich
wojn´, wzruszeni Êpiewali pi´knà kol´d´.
Wieczorem, 25 grudnia pociàg dotar∏ do
Molsdorfu w Turyngii, gdzie ˝o∏nierki do-
∏àczy∏y do swych towarzyszek z powsta-
nia. Tutaj doczeka∏y koƒca wojny. 

Ale koniec wojny nie gwarantowa∏ jesz-
cze Polakom, ˝e mogli spokojnie zasiàÊç do
wigilijnego sto∏u i tradycyjnie obchodziç
Êwi´ta. Jeden z dowódców oddzia∏u party-
zanckiego AK na Kielecczyênie, wczeÊniej
hubalczyk, kapitan Józef Wyrwa, wspomi-
na∏ ostatnie wojenne Êwi´ta tak: Choink´
(na kwaterze – PK) ozdobiliÊmy po party-
zancku. Umocowana zosta∏a na piramidzie
z karabinów. Osobliwa choinka, typowa
partyzancka. ¸adnie wyglàda∏a... Ze wzru-
szeniem dzieliliÊmy si´ op∏atkiem. Tworzy-
liÊmy jakby jednà rodzin´, z∏àczonà wspól-
nà niedolà. „Bóg si´ rodzi“ – rozleg∏a si´
Êpiewana pó∏g∏osem kol´da. „I co nam zgo-
tuje los w najbli˝szà przysz∏oÊç“ – pomyÊla-
∏em wówczas. Czy˝ mog∏em przewidzieç,
˝e Âwi´ta Wielkanocne sp´dz´... w celi
wi´ziennej w „wyzwolonej“ przez komuni-
stów Polsce? Tego nikt z nas nie przewi-
dzia∏. Ale po pierwszym szoku, kolejne
Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia znowu obcho-
dzono po polsku – z nadziejà... 
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TT
radycja obchodzenia Bo˝ego
Narodzenia narodzi∏a si´ w Pol-
sce w XV w. Do XVIII w. okres

Bo˝ego Narodzenia by∏ nazywany „goda-
mi”, bowiem jak wspomina∏ Gloger:
W dniu... Bo˝ego Narodzenia styka si´
lato stare z nowem, czyli w mowie daw-
nych S∏owian dwa „gody”. „Gody” trwa∏y
od Bo˝ego Narodzenia do Trzech Króli,
a wszystkie wieczory nazywano „Êwi´-
temi”, wystrzegajàc si´ podczas tych˝e
wszelkiej pracy a tylko sp´dzajàc czas
na wzajemnych odwiedzinach, ugasz-
czaniu i Êpiewaniu prastarych pieÊni... 

„Gody” i „godowanie” sta∏y si´
z czasem synonimami uroczystej biesia-
dy. Stàd te˝ wywodzi si´ „goÊç”, ozna-
czajàcy uczestnika uczty, przybywajàce-
go w czas „godów”. 

Od XVIII w. szczególne miejsce
w tradycji bo˝onarodzeniowej zajmuje
Wigilia. Gloger pisa∏: Wilja – przedÊwi´-
cie, dzieƒ poprzedzajàcy, tak nazwany
z ∏ac. od czuwania, chrzeÊcijanie bowiem
noc poprzedzajàcà dni uroczyste na
czuwaniu i modlitwie sp´dzali a zwykle

i dzieƒ przedÊwiàteczny poÊcili. Najuro-
czyÊciej zaÊ wieczornà ucztà postnà ob-
chodzili wigilj´ Bo˝ego Narodzenia.

Ludowe przys∏owie mówi: JakiÊ we
Wiljà, takiÊ ca∏y rok. W Wigili´ wsta-
wano zatem wczeÊnie, aby zapewniç so-
bie przez ca∏y najbli˝szy rok ochot´ do
pracy. Istnia∏ przesàd, ˝e nadchodzàcy
rok b´dzie pomyÊlny jeÊli w wigilijny
poranek pierwszym goÊciem w domu
b´dzie ma∏y ch∏opiec. Na bogactwo
móg∏ liczyç ten, kto rano umy∏ si´
w cebrzyku, w którym by∏ pienià˝ek.
Dziewczyn´, która tar∏a mak w Wigi-
li´ czeka∏o szybkie zamà˝pójÊcie. Na-
tomiast skaleczenie si´ w tym dniu
zapowiada∏o nieszcz´Êcie. 

O poranku gospodarz rozdawa∏
domownikom op∏atki, a gospodyni
wr´cza∏a kawa∏ek chleba ja∏owego.
W po∏udnie jedzono pieczone ziem-
niaki. 

Gospodynie od rana zajmowa∏y
si´ sprzàtaniem domu i przygotowa-
niem wieczerzy. Pracowaç mo˝na by-
∏o tylko do „pierwszej gwiazdki”. Jej

pojawienie si´ na niebie by-
∏o znakiem do rozpocz´cia
kolacji. 

Jest to symboliczne na-
wiàzanie do Gwiazdy Betle-
jemskiej oznaczajàcej naro-
dziny Jezusa, którà wed∏ug Bi-
blii ujrzeli Trzej Królowie na
wschodniej stronie nieba. 

Zwyczaj ubierania choinki
dotar∏ do Polski z Niemiec, na
prze∏omie XVIII i XIX w., ale
poczàtkowo przyjà∏ si´ tylko
w domach szlacheckich i miesz-
czaƒskich. 

WczeÊniej wieszano nad
sto∏em wigilijnym lub nad wej-
Êciem do jadalni pod∏aêniczk´

– zielone ga∏àzki Êwierkowe lub sosno-
we, przystrojone jab∏kami i orzechami.
Wierzono, ˝e szpilki iglaków chronià
przed z∏ymi mocami, piorunem i choro-
bami. Z czasem pod∏aêniczk´ zastàpiono
kulami ze s∏omy, ale zrezygnowano
z nich, gdy˝ nie by∏y tak magiczne jak
zielone ga∏àzki. 

Choink´ dekorowano pierwotnie
owocami, orzechami i ciastkami chlebo-
wymi, a póêniej bombkami i Êwieczka-
mi. Ozdoby wieszane na choince mia∏y
konkretne znaczenie: gwiazda na czub-
ku oznacza∏a Gwiazd´ Betlejemskà,
bombki symbolizowa∏y rajskie owoce,
a ∏aƒcuchy przypomina∏y o grzechu
i jednoczeÊnie cementowa∏y wi´zi ro-
dzinne. 

Przed wieczerzà gospodarz przyno-
si∏ do domu snopy zbo˝a, które stawiano
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w rogach izby, rozrzucano na pod∏odze

i upychano za belki. Mia∏y one zapewniç

dobre plony. Po wieczerzy wigilijnej:

Lud wiejski... ze s∏omy tych snopów
kr´ci ma∏e powrós∏a i... owiàzuje niemi
drzewa owocowe w przekonaniu, ˝e b´-
dà lepiej rodzi∏y (Gloger). 

W niektórych regionach snopy zbo˝a

zast´powano sianem niedojedzonym

przez byd∏o, a zw∏aszcza wo∏y. Te zwie-

rz´ta otaczano najwi´kszym szacunkiem,

gdy˝ w stajence betlejemskiej Dzieciàt-

ko ogrzewa∏o si´ ciep∏em wo∏u. Zwyczaj

ten zniós∏ edyktem, w 1780 r., biskup

krakowski. 

Stawianie snopów nie by∏o tylko

zwyczajem ch∏opskim. Gloger podkre-

Êla∏: U pani podwojewodzyny Dobrzyc-
kiej w P´sach na Mazowszu, jeszcze
w pierwszej po∏owie XIX w. nie siadano
do wilii bez snopów ˝yta po rogach kom-
naty sto∏owej ustawionych. 

W domach mieszczaƒskich k∏adziono

pod obrus, obowiàzkowo koloru bia∏ego,

którym nakryto stó∏ wigilijny, sianko

symbolizujàce stajenk´ betlejemskà. 

Przy stole zostawiano miejsce dla

ducha przodka. Poniewa˝ istnia∏o ryzy-

ko, ˝e nie zechce on usiàÊç na miejscu

dlaƒ przygotowanym, to ka˝dy najpierw

dmucha∏ na swoje siedzisko, aby nie

zgnieÊç przybysza z zaÊwiatów. W piecu

podtrzymywano przez ca∏à noc ogieƒ,

przy którym mog∏y si´ ogrzewaç zzi´b-

ni´te dusze. 

Do kolacji musia∏a zasiàÊç parzysta

liczba osób – w przeciwnym razie nad-

chodzàcy rok móg∏ okazaç si´ pechowy.

Aby uniknàç tego niebezpieczeƒstwa, za-

praszano na uczt´ parobków i ˝ebraków. 

Wieczerz´ rozpoczynano od czytania

Ewangelii wg Êw. ¸ukasza. Nast´pnie naj-

starszy z rodziny prze∏amywa∏ si´ op∏at-

kiem z ka˝dym po kolei, wed∏ug starszeƒ-

stwa i godnoÊci. Op∏atkowi, b´dàcemu sym-

bolem pojednania i przebaczenia, przy-

pisywano magiczne w∏aÊciwoÊci. Mia∏ on

chroniç obejÊcie przed wp∏ywem z∏ych

mocy, a domownikom zapewniç szcz´-

Êcie. Specjalnie wypiekany kolorowy

op∏atek podawano zwierz´tom, co mia∏o

je chroniç przed chorobà i urokiem. 

W dawnej Polsce wieczerza wigilij-

na u ludu sk∏ada∏a si´ zwykle z potraw
7-miu, szlachecka z 9-u, paƒska z 11.
Kto ilu potraw nie skosztuje, tyle go
przyjemnoÊci w ciàgu roku ominie (Glo-

ger). Nieparzysta liczba daƒ mia∏a przy-

nieÊç biesiadnikom szcz´Êcie. 

W niektórych regionach tradycja na-

kazywa∏a natomiast przygotowanie po-

traw w liczbie b´dàcej wielokrotnoÊcià

szeÊciu – zazwyczaj przyrzàdzano ich

szeÊç lub dwanaÊcie. 

Podczas Wigilii nie jedzono mi´sa,

bowiem tego dnia ludzie i zwierz´ta

tworzyli jednà rodzin´. Jako pierwszà

podawano, w zale˝noÊci od regionu, po-

lewk´ migda∏owà lub rybnà, zup´ piw-

nà, polewk´ z siemienia lnianego lub ki-

szony ˝ur z ziemniakami, zup´ grzybo-

wà lub barszcz. 

W jednym uszku do barszczu umiesz-

czano grosik – kto na niego trafi∏, mia∏

mieç zapewnione w nadchodzàcym roku

szcz´Êcie i bogactwo. Na stole by∏a tak˝e

kasza, przyrzàdza-

na na ró˝ne spo-

soby, kluski z ma-

kiem, pierogi i klu-

ski z grzybami,

kutia, ryby, stru-

cla, której piecze-

nie by∏o rytua∏em.

W Wigili´ pi-

to tradycyjnie pi-

wo, a od XIX w.

równie˝ wódk´. 

Od XV w. w do-
mach zamo˝niej-
szych panie rozda-
wa∏y w tym dniu
„kol´d´”, czyli po-
darki swej czeladzi i dobrze prowadzà-
cym si´ dziewcz´tom ze wsi (Gloger). 

Wigilijny wieczór by∏ okazjà do

wró˝b. Jednà z nich by∏o podrzucanie

przez gospodarza pe∏nej ∏y˝ki kutii – im

wi´cej ziaren pszenicy przyklei∏o si´ do

belek, tym lepsze mia∏y byç plony

w nadchodzàcym roku. W innej – pod

talerze wk∏adano ró˝ne przedmioty. To,

co si´ wylosowa∏o mia∏o symbolizowaç

wydarzenia czekajàce w niedalekiej

przysz∏oÊci: w´giel oznacza∏ ˝a∏ob´, sól –

∏zy, chleb – sytoÊç i dostatek, pierÊcio-

nek – rych∏y Êlub, a mirt – zar´czyny. 

Osoby szukajàce partnera wyciàga∏y

spod obrusa êdêb∏a siana. Zielone ozna-

cza∏o Êlub, ˝ó∏te – ˝ycie w samotnoÊci,

krzywe i pokr´cone — dalsze czekanie. 

Wierzono, ˝e w noc wigilijnà zwie-

rz´ta mówià ludzkim g∏osem. Na Pomo-

rzu by∏ zwyczaj pojenia wódkà kogutów

w podzi´kowaniu za ca∏oroczne budzenie.

Do tradycji nale˝a∏y odwiedziny ko-

l´dników, którzy odgrywali ró˝ne scenki,

a w zamian dostawali coÊ od gospodyni. 

Po spo˝yciu wieczerzy wigilijnej,
czy to w chacie czy w paƒskim dworze,
oboje gospodarstwo, zgromadziwszy ro-
dzin´ i domowników, sp´dzali reszt´
wieczora na Êpiewaniu kol´d o Naro-
dzeniu Jezusowem (Gloger). 

Pierwsze polskie kol´dy pochodzà

z I po∏owy XV w. – w 1424 r. zosta∏a

spisana kol´da zaczynajàca si´ od s∏ów:

Zdrow bàdê, krolu anielski. Jednak

wi´kszà popularnoÊç zdoby∏a pochodzà-

ca z kancjona∏u Jana z Przeworska,

z 1435 r., XIV-wieczna kol´da „Chry-

stus si´ nam narodzi∏”. Jej autor jest

nieznany, ale tekst zosta∏ prawdopodob-

nie zapo˝yczony z ∏aciƒskiej kol´dy

„Christus natus est nobis”. Wiele kol´d

powsta∏o na prze∏omie XVII i XVIII w.,

wÊród których sà tak˝e te wpisane do

kanonu polskiego dziedzictwa kulturo-

wego, jak np. „W ˝∏obie le˝y”, „Bóg si´

rodzi” autorstwa Franciszka Karpiƒskie-

go, nazywana królowà polskich kol´d,

oraz „Lulaj˝e, Jezuniu”. 

Ka˝da Wigilia koƒczy∏a si´ udzia∏em

w pasterce, odprawianej zawsze o pó∏no-

cy. Zwyczaj celebrowania mszy paster-

skiej, upami´tniajàcej przybycie do Be-

tlejem pasterzy, którzy jako pierwsi od-

dali ho∏d nowonarodzonemu Chrystuso-

wi, pochodzi z W∏och. Pierwsze pasterki

odbywa∏y si´ ju˝ w IV w. w najstarszym

rzymskim koÊciele – bazylice Matki Bo-

˝ej Wi´kszej na Eskwilinie. Obecnie

msza ta odprawiana jest w Watykanie

dwie godziny wczeÊniej ni˝ nakazuje to

tradycja. 
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