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W

tradycji
chrześcijańskiej to

święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.
Jest to stała uroczystość
liturgiczna przypadająca na
25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem

trzytygodniowego

oczekiwania

(dokładnie

czterech niedziel), zwanego
adwentem.
W

Kościołach,

które

nadal celebrują liturgię
według kalendarza juliańskiegoBoże

Naro-

dzenie przypada na 25
grudnia

Ważne tematy:
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juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.
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Geneza Świąt

Bożego Narodzenia

D

życia Jezusa. Według jego
hipotezy, zakładającej idealatę 25 grudnia, ne zsynchronizowanie czasu
przyjętą za czas narodzin narodzin i śmierci ludzi doJezusa, próbuje też wyja- skonałych, Jezus narodził się
śnić tzw. hipoteza obli25 grudnia, a zmarł w dzień
czeniowa. Jej autorem
Paschy 25 marca (która jest
jest L. Duchesne, który
zbieżna z biologiczną datą
opierając się na tekstach zwyczajów .
Statuta antypapieża Hipolita Rzymskiego (ok.
170—235) i De Pascha
computus z 243 r., w
1889 obliczył daty
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W

czerzę wigilijną urządzano już
w sobotę, a Boże Narodzenie
świętowało się przez trzy dni.

kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona 24 grudnia, w kościele greckokatolickim i prawosławnym – 6 stycznia, a w kościele katolickim
obrządku ormiańskiego – 5
stycznia.
Dzień wigilii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany.
Według tradycji ludowej (wciąż
żywej np. na Kielecczyźnie), w
latach, gdy 24 grudnia wypada
w niedzielę, wigilia nie mogła
być obchodzona, ponieważ
„niedziela nie przyjmuje postu”. W takim przypadku wie-

Zgodnie z tradycją w Polsce
wieczerza wigilijna rozpoczyna
się wraz z „pierwszą gwiazdką
na niebie”. Jest to symboliczne
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii
na wschodniej stronie nieba
ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną,
rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza lub Ewangelii
Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy

wieczerzy wzajemnie
przełamują się
opłatkiem, jednocześnie
składając sobie
życzenia. Na stole przykrytym
białym obrusem z wiązką
sianka pod spodem ustawia się o

Przesądy wigilijne

W

igilia świąt Bożego
Narodzenia obfituje
w przesądy rzekomo posiadające niezwykłą moc, zazwyczaj
mające swój początek w dawnych, lokalnych wierzeniach

W

pogańskich. Jeszcze w XIX
wieku wierzono, że podczas
wieczerzy wigilijnej ujrzeć można osobę zmarłą w bieżącym
roku – byleby tylko wyjść do
sieni i spojrzeć do izby przez
dziurkę od klucza, a ujrzy się
ją siedzącą wespół z innymi.
Do niedawna wierzono, że na
wieczerzy wigilijnej pojawiają
się dusze zmarłych. Dla takiego „przybysza z zaświatów”
zostawiano nawet wolne miejsce przy stole – zwyczaj ten

przypuszczalnie przetrwał do
dzisiaj jako wolne miejsce
pozostawione dla niespodziewanego przybysza[3]. Przesądnie wierzono też, że nieposzanowanie świętego wieczoru
może wywołać różne nieszczęścia. Do dzisiaj przestrzega
się, aby w czas Wigilii nie kłócić się i okazywać sobie wzajemnie życzliwość. Przetrwał
przesąd, że jeśli w wigilijny
poranek pierwszym gościem w
domu będzie młody chłopiec,

Potrawy wigilijne

zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo na
wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi,
a potraw powinno być dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej typowych należą: barszcz
z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z

białym żurem, zupą grzybową,
zupą owocową lub zupą rybną), ryby, przyrządzane na
różne sposoby, z najbardziej
tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z
grochem, kapusta z grzybami,
pierogi z kapustą, kasza z
suszonymi grzybami, fasola z
suszonymi śliwami, paszteciki
z grzybami, kotleciki z ryżu z
sosem grzybowym, kluski z
makiem, cukrem i miodem,
makiem, chałka z kompotem z

suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia.
Na Śląsku potrawami wigilijnymi są także moczka i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny
być postne, czyli bezmięsne i
bez
użycia

Święty Mikołaj

T

o postać starszego
mężczyzny z brodą ubranego
w czerwony strój, który wedle różnych legend i bajek w
okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty
saniami ciągniętymi przez
zaprzęg reniferów. Według
różnych wersji zamieszkuje
wraz z grupą elfów Laponię lub
biegun północny.
Dzięki sprawnej promocji
praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja, biskupa Miry.
Obecnie powszechna forma tej

postaci wywodzi się z kultury
brytyjskiej i amerykańskiej,
gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. 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 w tym celu
miejscu (np. w skarpecie).

Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami

Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów
kultury anglosaskiej (w szczególności amerykańskiej) także
w Europie święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z

Historia postaci

Ś

nicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niewięty Mikołaj, biskup grzecznym rózgę.
Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w
(m.in. cały majątek rozdał
biednym), został pierwowzo- nędzę, postanowił sprzedać
rem postaci rozdającej prezen- swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiety dzieciom. Przedstawiany
jako starzec z okazałą brodą, dział się o tym, nocą wrzucił
często w infule i pastorałem, z przez komin trzy sakiewki z
pieniędzmi. Wpadły one do
workiem prezentów i pękiem
rózg w ręce. 6 grudnia (w rocz- 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.

Mikołaj współcześnie

O

nowy wizerunek św. Mikołaja
przygotował, także na zlecenie
becny wizerunek – Coca-Coli, Haddon Sundblom.
czerwony płaszcz i
czapka – został spopularyzo- Najbardziej charakterystyczny
element stroju świętego Mikowany w 1930 roku przez koncern Coca-Cola, dzięki rekla- łaja – czerwona czapka z biamie napoju stworzonej przez łym pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli
amerykańskiego artystę, Freda
Mizena. Na pewno jednak świąt Bożego Narodzenia.
reklama ta pomogła utrwalić w
powszechnej świadomości ten
kostium świętego. Rok później

Str. 3

Str. 4

Ryba w warzywach zwana ryba po Grecku

Składniki :
Biszkopt:



6 jajek,



6 łyżek cukru,



6 łyżek mąki pszennej,



cukier waniliowy,



łyżka kakao,

Marchewkę, pietruszkę i selera zetrzeć na grubych oczkach
traki lub w moulinexie. Białą
cześć pora przekroić wzdłuż i
posiekać. Cebulę pokroić w
kostkę. Warzywa poddusić na
patelni z dodatkiem oleju do
miękkości. Przyprawić koncentratem, solą i pieprzem.
Rybę umyć, osuszyć, skrapiamy sokiem z cytryny i odstawiamy na 15 minut. Następnie
rybę kroimy na mniejsze kawałki, należy ją obtoczyć w
mące krupczatce i smażyć na
g o r ą c y m
o l e j u .
Usmażoną rybę układamy w
naczyniu żaroodpornym, przekładamy warzywami



łyżeczka proszku do pieczenia.

Wigilijna zupa grzybowa, postna

Masa:



4 żółtka,



15 dag cukru,



3 łyżki mąki ziemniaczanej,



1/2 l mleka,



350g masła,



10 dag orzechów włoskich,



10 dag rodzynek,



10 dag gorzkiej czekolady,



5 dag płatków migdałowych
Dodatkowo:



jajko,



12,5 dag margaryny,



3 łyżki cukru,

3 łyżki kakao.

Grzybki płuczemy w zimnej
wodzie i zalewamy dwoma litrami letniej wody.
Gotujemy grzybki do
chwili aż zmiękną, dodajemy włoszczyznę
oraz pieprz ziarnisty.
Gotujemy jeszcze z 30
minut. Gdy zupa jest już
gotowa, przelewamy ją
przez sito. Grzybki kroimy w paseczki i podaje-

Potrawy wigilijne
Kurczaka i włoszczyznę zalać
zimną wodą, osolić i gotować
na jak małym ogniu do miękkości mięsa i warzyw. Pod
koniec gotowania przyprawić.
Farsz: Ugotowane mięso wyjąć
i zmielić razem z włoszczyzną.
Wymieszać z surowym jajkiem.
Jeśli farsz jest za suchy wlać
kilka łyżek wywaru. Przyprawić
d o
s m a k u .
Ciasto: Mąkę, sól, olej i żółtko
rozetrzeć i cały czas mieszając, wlewać powoli gorącą

wodę. Zagnieść gładkie ciasto
i rozwałkować je na stolnicy
posypanej mąką. Wykrawać
kółka i nakładać łyżeczką
farsz. Dokładnie sklejać.
Pierożki gotować w osolonej wodzie i podawać z
czerwonym barszczykiem.

my z łazankami. Dosmaczamy do smaku solą oraz sokiem z cytryny.
Jest to postna zupa podobnie
jak wigilijny barszcz. Ma ona
za zadanie rozgrzać żołądek i
pobudzić apetyt, bo przecież
jest jeszcze do zdegustowania
jeszcze jedenaście potraw.
Gdzieś trzeba to wszystko
zmieścić
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Ustrojone drzewko świerku lub
jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie
wiązane z przedchrześcijańską
tradycją ludową i kultem
wiecznie zielonego drzewka, a
obecnie będące nieodłączną
ozdobą w czasie świąt Bożego
Narodzenia
W wielu kulturach drzewo,
zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności.
Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku,
lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało jako rajskie
"drzewo poznania dobra i zła"
w misteriach o Adamie i Ewie,
wystawianych w wigilię Bożego

Narodzenia. Jest to związek bardzo luźny i trudny
do ustalenia, podobnie jak
odwoływanie się do drzewa
Krzyża z Golgoty, które, jak
głosi legenda, zbito z rajskiego drzewa życia. Tradycja choinek narodziła się w
Alzacji[2], gdzie wstawiano
drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami
(nawiązanie do rajskiego
drzew a ).
Wielk i m
zwo-

lennikiem tego zwyczaju był
Marcin Luter, który zalecał
spędzanie świąt w domowym
zaciszu. Choinki więc szybko
stały się popularne w protestanckich Niemczech.

Ozdoby choinkowe
Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były ciastka, pierniczki (wypiekane często w kształcie serc), orzechy,
małe, czerwone tzw. rajskie
jabłuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu
ozdoby z bibuły, kolorowych
papierów, piórek, wydmuszek,
słomy i źdźbeł traw, kłosów
zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wigilijny zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Współcześnie, w zależności od kraju,

ubiera
się je
nieco
i n a czej. Dekoruje się choinkę
bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami (jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi. W większości
krajów drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w dzień wigilijny. W krajach znajdujących się
pod wpływem tradycji angielskiej i amerykańskiej drzewko

Rozpowszechnienie choinki
w poszczególnych krajach
Nieco później obyczaj ten przejął Kościół katolicki, rozpowszechniając go w krajach
Europy Północnej i Środkowej.

Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie
XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spotykana
była jedynie w miastach. StamW XIX wieku choinka zawitała
tąd dopiero zwyczaj ten przew Anglii i Francji, a potem do niósł się na wieś, w większości
krajów Europy Południowej. Od wypierając tradycyjną polską
tej pory jest najbardziej rozpoozdobę, jaką była podłaźniczka
znawanym symbolem świąt czy jemioła, oraz zastępując
Bożego Narodzenia.
znacznie starszy Święta Godowego),

ubiera się wcześniej
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O

brzęd ludowy praktykowany przede
wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich przez Słowian i Rumunów, polegający
na tym, że grupy kolędników
odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami po-

I

stotą kolędowania
była obrzędowa wymiana darów[. W zamian za
życzenia, przyjmowane jako
pomyślna wróżba urodzaju i
powodzenia, gospodarze obdarowywali kolędników świątecznymi smakołykami lub
drobnymi datkami. Zarówno
forma składania życzeń
(śpiewanie, recytowanie, wykrzykiwanie), jak i towarzyszą-

K

olędowanie pierwotnie związane było z magią
wegetacyjną oraz zaklinaniem
urodzaju i płodności. Zarówno
stroje kolędników, jak i ich
zachowania oraz śpiewane lub
recytowane przez nich rytualne
teksty cechowała wyraźna
symbolika płodnościowa i wiara w magiczną moc sprawczą
wypowiadanych słów[3]. W

myślności w Nowym Roku za
co otrzymywały od gospodarzy
dary w postaci jedzenia lub
drobnych datków pieniężnych.
Terminem kolęda określano
dawniej zarówno sam obrzęd
(Chodzenie po kolędzie), jaki i
podarunki składane kolędnikom, a także śpiewane przez
nich specjalne pieśni życzące.
Dawni Słowianie nazwy tej
używali również odnośnie
Ś w i ę t a
G o d ow e go.Kolędowanie pierwotnie
związane było z magią wegetacyjną oraz zaklinaniem urodzaju i płodności. Zarówno stroje
kolędników, jak i ich zachowania oraz śpiewane lub recytowane przez nich rytualne teksty cechowała wyraźna symbo-

lika płodnościowa i wiara w
magiczną moc sprawczą wypowiadanych słów[3]. W późniejszym okresie obrzęd uległ
częściowej chrystianizacji[4].
Moment kolędowania początkowo związany był z Nowym
Rokiem, który u przedchrześcijańskich Słowian obchodzony
był na wiosnę[5]. Wraz z ekspansją chrześcijaństwa oraz
ustanowieniem obecnych dat
świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku obrzędy kolędnicze usytuowały się przede
wszystkim w czasie tzw. Godów (okres od wigilii Bożego
Narodzenia do Trzech Króli) w
okolicach Ostatków oraz Wielkanocy (kolędowanie wiosenne), choć w zależności od re-

ce jej działania (np. przedstawienia kolędnicze, tańce, popisy sprawności) oraz stroje
(przebrania) uczestników obrzędu były niezwykle zróżnicowane i zależne od regionu i
czasu.

figli. Najbardziej upowszechniły się: turoń, koza, niedźwiedź,
koń, kogut, bocian, czyli zwierzęta symbolizujące siłę, zdrowie, życiową energię i płodność. Często spotykane było
również kolędowanie z gwiazdą wykonaną z kolorowego
papieru, podświetloną od środka, przymocowaną ruchomo
do drzewca. Trzymający ją
kolędnik nazywany był gwiazdorem lub gwiaździchem.

Popularną formą było kolędowanie z maszkarami zwierzęcymi, któremu towarzyszyło
często odgrywanie komicznych
scenek oraz straszenie widzów
i wyprawianie różnego rodzaju

późniejszym okresie obrzęd
uległ częściowej chrystianizacji
[4]. Moment kolędowania
początkowo związany był z
Nowym Rokiem, który u przedchrześcijańskich
Słowian obchodzony
był na wiosnę[5].
Wraz z ekspansją
chrześcijaństwa
oraz ustanowieniem
obecnych dat świąt
Bożego Narodzenia i
Nowego Roku obrzę-

dy kolędnicze usytuowały się
przede wszystkim w czasie
tzw. Godów (okres od wigilii
Bożego Narodzenia do Trzech
Króli) w okolicach Ostatków

Gadżety pod choinkę
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Koniec roku to czas pisania listów do świętego Mikołaja. W moim liście znalazłyby się trzy gadżety, które
są idealnym prezentem pod choinkę, ponieważ są
wielofunkcyjne, praktyczne i dostarczają rozrywki.

SmartWatch
Ten nowoczesny zegarek umożliwia: otrzymywanie
powiadomień i sprawdzanie aktualności na Facebooku czy Twitterze; korzystanie z Endomondo; przeglądanie kontaktów i powiadomień o nieodebranych połączeniach; sterowanie odtwarzaczem muzyki i kamerą; czytanie SMS-ów i maili; sprawdzanie prognozy
pogody; otrzymywanie powiadomień z kalendarza.

Sony Xperia Z2 Tablet
Tablet, który jest cienki i lekki a jednocześnie trwały i wodoodporny. Wyposażono go między innymi
w czterordzeniowy procesor, aparat o rozdzielczości
8MP robiący ostre zdjęcia nawet przy słabym
oświetleniu oraz dodatkową kamerę umieszczoną z
przodu. Można oglądać na nim filmy jak na telewizorze, grać jak na konsoli oraz korzystać jak z komputera dzięki bezprzewodowej klawiaturze.
Jedynym minusem tych wszystkich urządzeń jest
dość wysoka cena, ale zawsze warto pomarzyć!
Opracował Krzysztof Świniarski

iPhone 6 plus
Do zalet najnowszego smartphona od Apple należą: duży
wyświetlacz Retina HD, obudowa ze szkła i metalu, nowy
procesor A8 zapewniający więcej mocy i dłuższą pracę,
kamera iSight z funkcją Focus Pixels oraz nowymi funkcjami wideo, takimi jak nagrywanie w formacie HD 1080p z
częstością 60 klatek na sekundę lub 240 klatek na sekundę oraz możliwość zabezpieczenia odciskiem własnego
palca.

