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źródło:https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/jesienne/32-adwent.html 

Czy wiecie co to jest Adwent?  

To bogaty w symbolikę okres oczekiwania przyjścia na świat Pana Jezusa. Trwa 

cztery tygodnie i w tym roku zaczyna się 2 grudnia.   

Nazwa „Adwent” pochodzi od łacińskiego słowa adventus  czyli przychodzi. 

Pierwsze informacje na temat Adwentu pochodzą z IV w. Przez pewien czas Adwent był 

okresem postu, obecnie dla chrześcijan to przede wszystkim czas zadumy i 

wyczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa.  

W czasie trwania Adwentu w liturgii dominuje 

kolor fioletowy. To właśnie tym kolorem w kościołach 

ewangelickich nakrywa się ołtarz.  

Adwent jest bogaty w symbolikę, na pewno 

słyszeliście o kalendarzach adwentowych, które służą 

do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do 

Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł ten  pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiswvGK8PLeAhVS-qQKHUemC00QjRx6BAgBEAU&url=https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/jesienne/32-adwent.html&psig=AOvVaw2Z22Op8XGSZXxe_0lrG8ZM&ust=1543349775129352
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Wieniec adwentowy jest w kształcie okręgu i zrobiony jest z gałązek choinki, na których 

umieszczone są cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentu. Co niedzielę 

zapala się kolejną świecę. Pierwsza świeca jest świecą pokoju, kolejne wiary, miłości i 

nadziei. 

 

Symbolem  adwentu jest również świeca roratna będąca symbolem Najświętszej Marii 

Panny oraz najbardziej charakterystyczny zwyczaj adwentowy, czyli roraty. Jest 

to msza sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. 

Jej uczestnicy trzymają w dłoniach zapalone świece. 

Autor: Michalina Śliwa 4a 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_adwentowy
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1. Barszcz 

czerwony          

z  uszkami 
 

 

7. Pierogi z 

kapustą                        

i grzybami 
 

 

2. Śledzie 

 

8. Zupa 

grzybowa 
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z makiem 

 

 

4. Kutia 

 

 

10. Biała 
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z cebulką 
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 Takie potrawy jak zupa grzybowa, kapusta wigilijna czy pierogi kojarzone 

 były z siłą i zdrowiem. Wierzono równi, eż, że miały one magiczną moc.  

 Mak, kutia, kluski z makiem czy makowiec są to potrawy, które  

z wierzeń głosiły bogactwo, dlatego też są podawane na stole wigilijnym.  

 Piernik symbolizował dobrą jakość życia i wysoki status społeczny.  

 Wierzono, że składniki, z których składał się kompot z suszu, mają magiczne  

moce: jabłka dawały miłość i zdrowie, śliwki miały ochraniać przed złymi 

mocami, a gruszki zapewniać długie życie.  

 Podczas wigilii nie jada się mięsa zwierzęcego, dlatego podaje się ryby, które 

symbolizują Jezusa i odradzanie się do życia. Ryby najczęściej podawane na 

stole wigilijnym to smażony karp, różne sałatki rybne takie jak ryba po grecku i 

śledzie w śmietanie lub w oleju symbolizujące wyczekiwanie i post.   

                                                                        

Spróbowanie 12 potraw 

znajdujących się na stole 

miało zwiastować dobre miesiące 

w nadchodzącym roku. 
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Kiedyś puste miejsce 

na stole wigilijnym 

zostawiało się dla zmarłego, 

a dzisiaj dla wędrowca.                                                                

                                                                                           

 

Sianko wkłada się po to,  

aby przypomnieć sobie ,  

że Jezus Chrystus urodził się 

w stajence.                                                                
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Dlaczego karp na Wigilię?  

 

Karp to ryba słodkowodna, żyjąca w głębokich rzekach, 

starorzeczach, odnogach lub rozlewiskach. 

W Polsce i w Europie jest to najczęściej hodowana ryba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po II Wojnie Światowej karp stał się tradycyjnym polskim 

daniem wigilijnym, ze względu na łatwość hodowli i niską cenę. 

 

Rodzaje potraw wigilijnych z karpia: 
 

✴  smażony  
✴  w galarecie 
✴  po żydowsku  
✴  duszony 
✴  w sosie miodowym 
✴  faszerowany  
✴  pieczony 
✴  po PRL-owsku.  
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Karp w galarecie (przepis)* 
 

Składniki na karpia w galarecie: 

 sól 

 łyżeczka cukru 

 marchew 

 200 g selera 

 2 łyżki żelatyny 

 1,5 kg karpia 

 2 cebule 

 pietruszka 

 30 g rodzynek 

 łyżeczka soku z cytryny 

 pieprz 

 

Karp w galarecie - sposób przygotowania: 

1. Karpia należy oczyścić i pokroić w dzwonka, po czym skropić 
sokiem z cytryny.  

2. Warzywa, po oczyszczeniu, kroimy w słupki.  

3. Układamy warstwę warzyw i rybę w płaskim naczyniu i zalewamy 
litrem wody. Po dodaniu soli gotujemy przez ok. 40 minut.  

4. W trzech łyżkach zimnej wody moczymy żelatynę. Dodajemy ją 
i rodzynki do ryby, po czym doprawiamy solą, cukrem i 

pieprzem i gotujemy 10 minut. Odstawiamy, żeby wystygło. 

Filip Dąbrowski 

 

*źródło: silesion.pl 
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 Boże Narodzenie to święto, jak sama nazwa mówi, upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. 

Wigilię obchodzimy 24 grudnia, a Boże Narodzenie 25 grudnia. Jest ono  poprzedzone okresem 

trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele Katolickim jest 

to święto nakazane. W Wigilię zwyczajowo obowiązuje post, który nakazuje spożywanie pokarmów 

bezmięsnych. 

 Jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia jest choinka, która 

ubierana zazwyczaj jest w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to 

przystrojone snopy siana bądź gałęzie. 

 Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 

sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich 

krajów. Ozdoby choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego 

Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy 

betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie 

symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka 

zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i 

narodzin Zbawiciela. 

Punktem kulminacyjnym tego dnia jest uroczysta kolacja, do której 

tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej 

gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bożego_Narodzenia
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Pierwsza Gwiazdka jest 

symbolem Gwiazdy 

Betlejemskiej, której pojawienie 

się towarzyszyło narodzinom 

Jezusa. Dzięki niej pasterze, 

Trzej Królowie mogli dotrzeć do 

miejsca narodzin Zbawiciela. 

                       

Po pojawieniu się pierwszej gwiazdki, spotykamy się przy jednym stole, 

czytamy fragment Pisma Świętego, a następnie zapominając o wszelkich 

przykrościach, dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia. 

Opłatek jest to 

cienki kawałek 

wypieczonej mąki pszennej i wody. Dzielimy 

się nim przed wieczerzą wigilijną, składając 

sobie życzenia. Życzenia powinny być szczere, 

wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby 

zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi 

sercami. 

 Zgodnie z tradycją, wigilijny stół powinien być naryty białym obrusem. Biel symbolizuje czystość 

intencji i dobrą wolę zasiadających przy stole gości. 

Pod obrusem musi znaleźć się także garstka sianka, która nawiązuje do żłóbka. Na stole powinno znaleźć się 

także Pismo Święte, opłatek oraz świeca. Należy pamiętać również o nakryciu dodatkowego miejsca, które 

przygotowuje się dla wędrowca, jest to oznaka chrześcijańskiej gościnności. 
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Na wigilijnym stole powinno znaleźć się  dwanaście potraw. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić 

szczęście przez cały rok. 

 Po uroczystej kolacji jest czas na wspólne kolędowanie oraz najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj 

bożonarodzeniowy,  rozpakowywanie prezentów. Dziś to one głównie kojarzą się Bożym Narodzeniem. 

Pierwotnie ten zwyczaj był związany z osobą św. Mikołaja. Dzień kończy tradycyjna, uroczysta msza, zwana 

pasterką, odprawiana o północy. Symbolizuje ona czuwanie  pasterzy przy żłobie Jezusa. 

 Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, który ma własne zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów 

ze sobą powiązanych. 

W świadomości Polaków Boże Narodzenie zakorzeniło się jako wyjątkowy czas dla rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorki: 

Julia Jaworska 4a 

Lena Lipińska 4a 
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 Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako 

bajkową postać, brzuchatego dziadka w 

czerwonym kubraku, z wielką siwą brodą                            i 

workiem pełnym prezentów. Jednak Święty 

Mikołaj to postać autentyczna. 

 

  
Urodził się po długim oczekiwaniu i modlitwach 

zamożnych rodziców około 270 roku w mieście 

Patara w Licji (dziś na terenie Turcji). 

Od dziecka wyróżniał się nie tylko pobożnością, 

ale także wrażliwością na los bliźnich. Po śmierci 

rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym 

majątkiem z potrzebującymi. Został biskupem 

Miry (obecnie Demre) w Licji i podbił serca 

wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale 

także troskliwością. 
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Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który 

popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy 

córki do domu publicznego. Gdy biskup 

dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin 

trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do 

pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły 

przy kominku dla wysuszenia.  

 

 

 

Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były 

kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich 

bucików lub skarpet 

na prezenty.  

Tam, gdzie kominków 

nie używano, św. 

Mikołaj po cichutku 

wsuwa prezenty pod 

poduszkę śpiącego 

dziecka.  
 

 
 

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi się z 

kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z 

atrakcji bożonarodzeniowych. 
W większej części Europy, w tym w Polsce, Mikołajki 

obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie 

świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, 

które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują 

prezenty, ukryte pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym na ten 

cel miejscu (np. w skarpecie). 
 

Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa. W 

średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas przypływał 

żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami 

niósł ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet.   

 

Człowiek z ciepłych 

krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego 

zimowego pejzażu, dlatego gdy w 1823 roku Clement 

Clarke Moore napisał wiersz „Noc wigilijna”,w 

którym św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi 

w renifery z bieguna północnego, wkrótce przyjęło się 

to do tradycji.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet
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Postać Mikołaja popularyzował także amerykański 

karykaturzysta, Thomas Nast. 1 stycznia 1881 w magazynie 

„Harper's Weekly” artysta opublikował ilustrację, na której św. 

Mikołaj rozdaje prezenty żołnierzom biorącym udział w wojnie 

secesyjnej. Jest to prawdopodobnie pierwsze przedstawienie 

świętego z charakterystyczną, elfią czapką zamiast mitry. 

Niezgodności kalendarza gregoriańskiego z kalendarzem 

juliańskim sprawiły, że dzień św. Mikołaja według starego stylu 

wypadał blisko dnia Bożego Narodzenia. Podsunęło to pomysł, 

aby prezenty 

przynosiło, zamiast 

świętego, Dzieciątko Jezus. Przedstawiano go 

ubranego na biało, worek z prezentami niósł 

mężczyzna przebrany za mędrca – jednego z 

trzech, którzy przynieśli dary Dzieciątku. Ten 

zwyczaj jednak się nie przyjął, mężczyzna znów 

stał się św. Mikołajem, dziecko zaś zostało jego 

pomocnicą- Śnieżynką.  Jednak w niektórych 

krajach św. Mikołaj został bożonarodzeniowym 

dziadkiem: Père Noël we Francji, Julemand w 

Norwegii, Babbo Natale we Włoszech. 

 Obecny wizerunek – czerwony 

płaszcz i czapka – został spopularyzowany 

w 1930 roku przez koncern, dzięki reklamie 

napoju stworzonej przez amerykańskiego 

artystę, Coca-cola.  Na pewno jednak 

reklama ta pomogła utrwalić w 

powszechnej świadomości ten kostium 

świętego. Rok później nowy wizerunek św. 

Mikołaja przygotował, także na zlecenie 

Coca-Coli, Haddon Sundblom. 

Najbardziej charakterystyczny element stroju świętego Mikołaja – czerwona czapka z 

białym pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli świąt Bożego Narodzenia. 

  

W Rosji św. Mikołaj był również otoczony kultem jako 

patron uciśnionych i skrzywdzonych, ale przejętą z 

zachodu postać rozdającą dzieciom prezenty nazwano 

Dziadkiem Mrozem. Zgodnie z tradycją, rozdaje on 

prezenty wraz ze Śnieżynką. 
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W Holandii są rozróżniane 

dwie postacie: Sinterklaas        

i Kerstman.   

Sinterklaas jest to postać 

wzorowana na tradycyjnym 

wyglądzie Świętego 

Mikołaja, biskupa kościoła 

katolickiego, ubrana w 

purpurowy płaszcz, z 

pastorałem w ręce i mitrą na 

głowie. Towarzyszy mu zwykle pomocnik niosący na plecach worek z prezentami Zwarte 

Piet. Sinterklaas przypływa z Hiszpanii, dawniej kojarzącej się w Holandii jako kraj 

dobrobytu, na statku do najbliższego portu około 15 listopada, gdzie witany jest przez 

tłumy dzieci wraz z rodzicami. Następnie przesiada się na konia i wraz z orszakiem 

pomocników i dzieci przejeżdża przez miasto. Od tego dnia pojawia się w centrach 

handlowych, na placach, w szkołach, przedszkolach, gdzie rozdaje dzieciom prezenty.                   

5 grudnia kończy się okres wizyt Sinterklaas, wsiada on z powrotem na statek i odpływa 

żegnany przez wiwatujące dzieci śpiewające „Dag Sinterklaas”, co znaczy: „Żegnaj 

Mikołaju”.  Kerstman jest wzorowany na komercyjnej postaci spopularyzowanej przez 

reklamę Coca-coli. Nocą w Wigilię Bożego Narodzenia zakrada się do domu przez komin 

lub po drabinie i zostawia dzieciom podarki, które odnajdują pod choinką. 

W tradycji bizantyńskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który 

obdarowuje prezentami dzieci w dniu 1 stycznia.   

 W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na Kaszubach  

i na Pomorzu prezenty na Boże Narodzenie tradycyjnie 

przynosi Gwiazdor, święty Mikołaj przynosi prezenty                      

6 grudnia.  

W Małopolsce prezenty pod choinką zostawia Aniołek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia 

prezenty przynosi święty Mikołaj. 

Na Górnym Śląsku i w Czechach prezenty na Boże Narodzenie przynosi 

Dzieciątko utożsamiane z postacią Jezusa Chrystusa. 6 grudnia prezenty 

przynosi Święty Mikołaj.  

Na Śląsku Cieszyńskim prezenty w dzień Bożego Narodzenia przynosi 

Aniołek. 

 Na Dolnym Śląsku prezenty w Boże 

Narodzenie przynosi Gwiazdka. 

 Mieszkańcom Płaskowyżu Tarnogrodzkiego na 

Boże Narodzenie prezenty przynoszą krasnoludki.  

Mikołaj jedynie 6 grudnia.  

 Istnieje również, zwłaszcza na północy i zachodzie 

Polski opinia, że św. Mikołaj przynosi prezenty dwa razy 

w roku, na Boże Narodzenie oraz w swoje święto patronalne                    

6 grudnia. 

W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 stycznia. 

Dzieci nie znajdują żadnego prezentu pod choinką. 
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          Świąteczne tradycje dawnej Warszawy 

  

Są pewne zwyczaje świąteczne, które kultywowane były w dawnej Warszawie,  a dziś 

już o nich nie usłyszymy. Oto niektóre z nich: 

Migdałowy król 

Najlepszym przykładem są wybory 

migdałowego króla. Był to zwyczaj 

dotyczący dnia zamykającego okres 

świąteczny, a jednocześnie 

zaczynającego karnawał, czyli święta 

Trzech Króli. Wszyscy spotykali się 

wtedy podczas wieczornej wieczerzy, 

której dodatkową atrakcją był wielki 

placek z ukrytym wewnątrz 

migdałem. Komu dostał się 

kawałek ciasta ze schowaną w 

środku niespodzianką, ten 

zostawał migdałowym królem. 

Taka osoba mogła korzystać z 

wielu zaszczytów, ale sprawowała 

też ważne obowiązki, pełniąc 

funkcję duszy towarzystwa, wodzireja. 

Uszczęśliwione znalezionym migdałem młode panny traktowały ten znak jako wróżbę 

szybkiego zamążpójścia. Mówiono "dostała migdała, będzie miała Michała". 
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Owies św. Szczepana 

 „W dzień świętego Szczepana rzucaj owsem w kapłana” 

 

Innym zapomnianym zwyczajem świątecznym było obrzucanie księdza 

owsem na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana.  

Tradycja ta dotyczyła przede wszystkim polskiej wsi, ale można było ją 

zaobserwować również w warszawskich kościołach, choć już w XIX w. 

"Kurier Warszawski" podkreślał, że jest to tradycja ginąca i 

pielęgnowana wyłącznie na prowincji. Praktyka ta miała przynosić szczęście 

duchownemu. Ale jeśli duszpasterz był nie bardzo lubiany, owies mieszało się z 

kamyczkami. Zwyczaj ten został  zakazany w okolicach powstania listopadowego. 

 

Wieczerza Wigilijna 

Sama Wigilia zaczynała się 

oczywiście od pierwszej gwiazdki, a 

kończyła się około dziewiątej. Warto 

powiedzieć coś o jadanych 

potrawach – w Warszawie np. nigdy 

nie jadano kutii, jadano za to bardzo 

wiele ryb. Przyrządzano szczupaka, 

okonie z siekanymi jajkami na twardo, 

liny z duszoną kapustą, no i karpie. 

Jadano mak z kluskami. Niezbędnym składnikiem potraw był miód, jadano także wiele 

kompotów ze świeżych owoców. 

Wigilia kończyła się oczywiście wręczaniem podarków. Do 1795 r. wręczał podarki św. 

Mikołaj. Ubrany tak jak przystało na biskupa. Wraz z przyjściem Prusaków do 

Warszawy pojawił się Heilige Christ, który miał najczęściej maskę na twarzy albo 
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doczepioną brodę. Jak tylko jednak zamknęły się za Prusakami drzwi, pamięć o nim 

także zniknęła.  

Jest jeszcze jeden zwyczaj już 

zupełnie zapomniany. Dawniej 

po zakończonej wieczerzy 

wigilijnej nie sprzątano ze stołu. 

Na stole pozostawiano 

napoczęte dania, resztki, 

okruchy. Ba, nawet donoszono 

jeszcze na ten stół świąteczne 

potrawy i wódkę. Wierzono 

bowiem, że tej nocy nawiedzają nas osoby zmarłe i to właśnie dla nich były owe 

wiktuały. Z odwiedzaniem domu przez zmarłych przodków wiąże się doskonale znany 

nam zwyczaj pozostawiania dodatkowego nakrycia przy wigilijnym stole, bo to dla nich 

pierwotnie je przygotowywano.  

Pasterka 

Była ona nabożeństwem bardzo radosnym. Istniała tradycja, 

że wierni wchodzili na chór i w trakcie nabożeństwa wyrażali 

swą radość, udając rozmaite stworzenia boskie. Organista 

zaczynał grać i raptem ktoś zaczynał beczeć albo rżeć jak 

koń, co oczywiście budziło wielką wesołość zebranych. 

Władze kościelne były temu przeciwne, bo uważały, że nie 

służy to podniosłości nabożeństwa, i ostatecznie te zabawy 

zostały w latach 20. XIX w. zakazane. 

W Warszawie chodziło się także po pasterce na poranne 

nabożeństwo przed świtem, które było już 

poważne, bardzo nastrojowe i wzruszające. 

Warszawskie opłatki 

Przed świętami kupowano także opłatki. 

Najbielsze opłatki w Warszawie robili bernardyni. 

Kupowano więc opłatki białe, a także kolorowe, 

ponieważ w Warszawie robiono z nich ozdoby. Taką warszawską ozdobą, która była 

obowiązkowa i którą wieszano nad wigilijnym stołem u sufitu, była biała gwiazda 

zrobiona z opłatka, wieszana na włosie panieńskim.  
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Ewangeliczki 

 

Typowo miejską tradycją, związana 

z dniem wigilijnym, były tzw. 

ewangeliczki. Tylko w miastach 

można było wówczas spotkać 

młodych uczących się ludzi. Otóż istniał obyczaj, że tego dnia ucząca się młodzież 

chodziła po domach, czytała Ewangelię i otrzymywała wynagrodzenie za to. Zresztą 

wyrażenie "chodzić z ewangeliczką" istniało przez pewien czas w potocznym 

warszawskim języku i oznaczało "ciężko pracować na swój kawałek chleba"

 

Źródła informacji:  

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,najbielsze-oplatki-robili-bernardyni-swieta-w-xix-

wiecznej-warszawie,153335.html 

http://telewizjarepublika.pl/swiateczny-powrot-do-przeszlosci-boze-narodzenie-w-1926-

roku,42406.html 

http://mieszkaniec.pl/swieta-w-starej-warszawie/ 

wawalove.wp.pl/boze-narodzenie-w-dawnej-warszawie-jak-je-obchodzono-6178489674528897a 
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