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kolêdy radosnej. 
Du¿ego szampana, 
zabawy do rana 
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Trochê wiedzy o tradycji Bo¿ego Narodzenia 
Od wieków chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie w ró¿norodny sposób obchodz¹ œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia. Choinka jest znana niemal wszêdzie. Najs³ynniejsz¹ kolêdê 
„Cicha noc” przet³umaczono na 175 jêzyków, najpiêkniejsze szopki s¹ podobno we 
W³oszech, a we Francji jada siê podczas Wigilii ostrygi. W tym numerze 
skoncentrujemy siê na europejskich tradycjach œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

Korzenie tradycji zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem
 siêgaj¹ odleg³ych czasów. Nierzadko zwyczaje te 
wywodz¹ siê jeszcze z rytua³ów pogañskich, na których 
miejsce wprowadzano póŸniej œwiêta chrzeœcijañskie, 
nadaj¹c im zupe³nie nowe znaczenie. Znacz¹ca jest tu
 data. W wielu kulturach w przeró¿ny sposób starano siê
 podczas przesilenia zimowego „przywo³aæ” s³oñce z 
powrotem na ziemiê i sprawiæ, aby odrodzi³a siê 

przyroda. Istotny jest tak¿e rys eschatologiczny œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Miejsce 
zostawiane przy wigilijnym stole przeznaczano dla „przybysza”, czyli dla duchów 
przodków. W Polsce zwyczaj ten upowszechni³ siê w XIX wieku. Mia³ on wówczas 
wymowê patriotyczn¹ – dodatkowe nakrycie symbolicznie zarezerwowane by³o dla 
cz³onka rodziny przebywaj¹cego na zes³aniu na Syberii . Bo¿e Narodzenie by³o tak¿e 
czasem wró¿b. Wyj¹tkowoœæ tego dnia polega³a na tym, ¿e jego przebieg mia³ znacz¹cy
wp³yw na ca³y nadchodz¹cy rok. Jedn¹ z polskich tradycji jest k³adzenie siana pod
wigilijny obrus. Ci¹gniêto z niego s³omki – im d³u¿sza, tym wiêcej pomyœlnoœci 
czeka³o danego cz³owieka w nastêpnym roku. Jeszcze dzisiaj doœæ powszechna jest 
wiara w to, ¿e w Wigiliê zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. Pods³uchuj¹cy je ludzie 
dowiadywali siê ponoæ najczêœciej o zbli¿aj¹cej siê œmierci w³asnej albo kogoœ z rodziny.
Chrzeœcijañstwo od pocz¹tku swego istnienia nada³o tym zwyczajom nowy sens, 
wytworzy³o te¿ swoje obrzêdy. Niestety we wspó³czesnej, zeœwiecczonej kulturze czêsto
 z a p o m i n a  s i ê  o  c h r z e œ c i j a ñ s k i c h  Ÿ r ó d ³ a c h  t e g o  œ w i ê t a .  

¯³óbek 
¯³óbek w dzisiejszej postaci zawdziêczamy œw. Franciszkowi. Historia tej tradycji jest 
jednak znaczenie d³u¿sza i siêga pi¹tego wieku. Wtedy, jak g³osi podanie, ¿³óbek Jezusa 

przeniesiono z Betlejem do Rzymu i umieszczono w 
bazylice Matki Bo¿ej Wiêkszej. Tak¿e Pasterkê w 
Rzymie odprawiano pocz¹tkowo tylko w tym koœciele. 
To we W³oszech zaczêto w uroczystoœæ Bo¿ego
 Narodzenia wystawiaæ ¿³óbki, w których umieszczano 
figury Œwiêtej Rodziny, anio³ów i pasterzy. Do 
rozpowszechnienia tego zwyczaju przyczyni³ siê 
œw. Franciszek. Z przekazów pozostawionych przez

 jego biografa – Tomasza z Celano – wiemy, ¿e w wigilijn¹ noc Biedaczyna z Asy¿u 
zgromadzi³ w grocie w miejscowoœci Greccio okolicznych mieszkañców i braci, by w 
prosty sposób pokazaæ im, co to oznacza, ¿e „Bóg sta³ siê cz³owiekiem i zosta³ p.
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po³o¿ony na sianie”. W centrum jaskini le¿a³ wielki g³az, pe³ni¹cy rolê o³tarza. Przed
nim bracia umieœcili zwyk³y kamienny ¿³ób do karmienia byd³a, przyniesiony z 
najbli¿szego gospodarstwa. W pobli¿u, w prowizorycznej zagródce, sta³o kilka 
owieczek, a po drugiej stronie wó³ i osio³. Jak pisa³ kronikarz, zwierzêta „zaciekawione, 
wyci¹gaj¹ce szyje w stronê ¿³obu, pochylaj¹c siê i jakby sk³adaj¹c pok³on z³o¿onej w
 nim figurce przedstawiaj¹cej dzieciê Jezus". Postaci do szopki wybrano spoœród 
obecnych braci i wiernych. Zapalonymi pochodniami œw. Franciszek rozjaœni³ niebo, a 
w lesie ukryli siê pasterze, którzy na dane has³o wznosili gromkie okrzyki. Do dziœ 
szopka w Greccio przyci¹ga corocznie rzesze turystów. Obecnie najs³ynniejsze s¹ szopki 
toskañskie, sycylijskie i neapolitañskie. W Szwajcarii, w Niemczech i w Austrii 
modne s¹ ¿³óbki „graj¹ce”. W Polsce do najbardziej znanych nale¿¹ szopki krakowskie, 
prawdziwe arcydzie³a sztuki ludowej. Powstanie tej tradycji przypisuje siê murarzom i 
cieœlom. Nie maj¹c zatrudnienia w zimie, chodzili oni z takimi szopkami-teatrzykami od
 domu do domu i tak zarabiali na swe utrzymanie. Wzorem architektonicznym by³ dla nich 
przede wszystkim koœció³ Mariacki, ale wykonywano tak¿e miniatury Wawelu, Sukiennic i 
Barbakanu. Od 1937 r. z inicjatywy Jerzego Dobrzyckiego odbywa siê konkurs na 
najpiêkniejsz¹ „Szopkê Krakowsk¹”. Ju¿ w œredniowieczu wystawiono przy ¿³óbkach
przedstawienia teatralne zwane jase³kami. W Polsce najbardziej znanym utworem tego
 g a t u n k u  j e s t  „ P o l s k i e  B e t l e j e m "  a u t o r s t w a  L u c j a n a  R y d l a .  
                                                                         WIECZERZA WIGILIJNA

Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia wprowadzono 
do kal enda rza  œwi¹t  koœ ci el nych w IV 
wiek u. Dwieœ cie lat póŸn iej ust ali ³a si ê 
tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigili¹. 
Wieczerza wigilijna jest niew¹tpliwie echem
 st aro chrze œc ijañsk iej trad ycji wsp ólnego 
spo¿ yw ani a pos i³ku,  zwane go z gr ecka  
ag ap e,  bêd ¹ceg o sym bolem  brat er st wa i 
mi³oœci miêdzy ludŸmi. Gdy w drugiej po³owie 
IV w. Synod w Laodycei zabroni³ biesiadowania w 
œwi¹tyniach, zwyczaj ten przeniós³ siê do 

domów wiernych. W Polsce Wigiliê zaczêto obchodziæ wkrótce po przyjêciu
 chrzeœcijañstwa, choæ na dobre przyjê³a siê dopiero w XVIII w. Wigilia (³ac. czuwanie) – 

pierwotnie oznacza³a stra¿ nocn¹ i 
oczekiwanie. W s³owniku koœcielnym 
nazywa siê tak dzieñ poprzedzaj¹cy
wiêksze œwiêto. Dawniej w ka¿d¹ wigiliê 
obowi¹zywa³ post. Do sto³u wigilijnego
siadano, gdy zab³ys³a pierwsza gwiazda.
Mia³a ona przypomi naæ Gwi azdê 
Betlejem sk¹ prowadz¹c¹ pasterz y i 
magów do Betlejem. 

ci¹g dalszy na stronie  6 
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Stefan Rowiñski 
   Stefan Rowiñski ¯y³ w latach 1875-1943. Pierwszy
 komisaryczny burmistrz Ostrowa Wlkp., dzia³acz 
polityczny i spo³eczny, ksiêgarz. Urodzi³ siê 10 sierpnia 
1875r. w Mirkowie (pow. kêpiñski). . Ukoñczy³ 
progimnazjum w Kêpnie i Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. 
W latach 1898-1900 by³ prezesem ostrowskiego 
Towarzystwa Tomasza Zana, wspólnie z J. W. 
Bolewskim doprowadzi³ do zjednoczenia kó³ tej
 organizacji z Wielkopolski i Pomorza (1898); w lipcu 

1898 roku aresztowany pod zarzutem kolportowania zakazanej literatury i 
przynale¿noœæ do tajnych organizacji. Relegowany z gimnazjum po maturalnym 
egzaminie pisemnym (1900), by³ pozbawiony prawa jej sk³adania w szko³ach 
niemieckich. Poœwiêci³ siê ksiêgarstwu; do koñca 1900 roku przebywa³ w 
Krakowie, a nastêpnie w Lipsku, gdzie zdoby³ dyplom mistrzowski w zawodzie 
introligatora. Uczêszcza³ tak¿e na zajêcia w Wy¿szej Szkole Handlowej, dzia³a³
„Unitas” i „Sokole”. W 1903 roku naby³ (po zmar³ym w W. Leitgebrze) ksiêgarniê i 
drukarniê „Gazety Ostrowskiej”. Uruchomi³ tak¿e nowoczesna introligatorniê. 
Prowadzi³ wypo¿yczalniê ksi¹¿ek dla dzieci i doros³ych, opiekowa³ siê
biblioteczk¹ Towarzystwa Tomasza Zana. Za kolporta¿ nielegalnych wydawnictw 
szykanowany przez w³adze (rewizje i kary). By³ wybitnym dzia³aczem oœwiatowym, 
kulturalnym i politycznym. Z jego inicjatywy powsta³ Komitet Odczytów Ludowych
1904), organizuj¹cy tak¿e obchody rocznic narodowych, koncerty i wystawy 
dzie³ polskich artystów. Przyczyni³ siê do powstania Towarzystwa Œpiewaczego
„Lutnia” w Krêpie (k. Ostrowa Wlkp.).  By³ jednym z organizatorów
 Zwi¹zku Ksiêgarzy Polskich na Rzeszê Niemieck¹ (1911), cz³onkiem ZG, potem 
Rady G³ównej Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz komisji organizacyjnej i 
odczytowej (1909-1917). Kierowa³ komitetem niesienia pomocy relegowanym 
uczniom gimnazjalnym, których rodzeñstwo bra³o udzia³ w strajku szkolnym. Na
 pocz¹tku I wojny œwiatowej zosta³ aresztowany pod zarzutem dzia³alnoœci na 
szkodê pañstwa i na krótko wcielony do wojska. Kontynuowa³ dzia³alnoœæ 
patriotyczn¹. By³ cz³onkiem tajnego Komitetu Obywatelskiego, przewidzianym na 
stanowisko burmistrza. Odegra³ znaczn¹ rolê w ostrowskich wydarzeniach
 politycznych (XI-XII 1918). Wybrany cz³onkiem Rady Narodowej (12.XI 1918), 
powierzono mu sprawy gospodarki miejskiej. By³ zwolennikiem zbrojnego 
wyst¹pienia przeciw zaborcy i utworzenia wielkopolskich si³ zbrojnych w wolnej
 ju¿ „Kongresówce”. Uczestniczy³, jako jeden z 18 delegatów Ostrowa Wlkp., w 
Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu (3-5 XII 1918). Stanowisko komisarycznego
 burmistrza obj¹³ 1 I 1919 roku – Komisariat NRL w Poznaniu zatwierdzi³ ten 
wybór po up³ywie dwóch miesiêcy; sprawowa³ je do 30 III 1920roku. 13 lutego 
1920roku otrzyma³ œwiadectwo maturalne. Zaj¹³ siê prac¹ wydawnicz¹ w swoim 
przedsiêbiorstwie. Z powodów ekonomicznych zawiesi³ wydawanie „Gazety 
Ostrowskiej”.  Aktywnie pracowa³ w ostrowskim ogniwie „Ojczyzny”, a od 1940 by³ jej
 reprezentantem w p³d. Wielkopolsce; reprezentowa³ tak¿e poznañsk¹ Delegaturê 
Rz¹du, po dekonspiracji (1942) pe³ni³ funkcjê reprezentanta wielkopolskiej Delegatury 
Rz¹du w Warszawie (do 21 X 1943). Wysiedlony ze swojego domu, ukrywa³ siê w 
obawie przed aresztowaniem. Zmar³ 23 listopada 1943 roku w Ostrowie Wlkp.,
pochowano go na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. 
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pierwotnie oznacza³a stra¿ nocn¹ i oczekiwanie. W s³owniku koœcielnym nazywa siê 
tak dzieñ poprzedzaj¹cy wiêksze œwiêto. Dawniej w ka¿d¹ wigiliê obowi¹zywa³ post. 
Do sto³u wigilijnego siadano, gdy zab³ys³a pierwsza gwiazda. Mia³a ona przypominaæ
Gwiazdê Betlejemsk¹ prowadz¹c¹ pasterzy i magów do Betlejem.  Na wschodzie 
Polski i na Ukrainie pierwsz¹ potraw¹ jest kutia – pszenica lub jêczmieñ zaprawiana 
miodem, migda³ami i œliwkami. Po modlitwie i czytaniu Pisma Œwiêtego nastêpuje 
podzielenie siê op³atkiem, który jest symbolem Eucharystii. W pó³nocnej Anglii 
jeszczedo po³owy XX wieku podawano w Wigiliê „mugga”, czyli owsiankê z miodem. 
Zwyczaj ten pochodzi³ jeszcze z czasów Wikingów. W Szkocji tradycyjnie spo¿ywa siê 
„Athol Brose” – owsiankê z whisky. W Walii tradycj¹ jest Calennig – jab³ko, ustawione 
na trójnogu z patyczków, naszpikowane migda³ami, goŸdzikami i innymi przyprawami 
oraz przybrane zieleni¹. Chodz¹ce po kolêdzie dzieci ofiarowuj¹ je w zamian za ma³e datki.
W Norwegii podczas Wigilii podaje siê ¿eberka œwini i gotowane miêso owcze lub 
specjalne danie przygotowane z solonej i gotowanej ryby, która wczeœniej le¿a³a w ³ugu 
sodowym przez 2-3 dni. Potrawê tê, podawan¹ z boczkiem, nazywa siê Lutefisk.
W Szwecji tradycyjna uczta wigilijna sk³ada siê z rozmoczonej suszonej ryby, galarety,
 wieprzowej g³owizny i chleba. We W³oszech podaje siê ravioli z miêsnym farszem i 
ciasto dro¿d¿owe z korzeniami. W Danii je siê s³odki ry¿ z cynamonem i pieczon¹
 gêœ z jab³kami

PASTERKA
Pasterka jest pami¹tk¹ z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, kiedy nabo¿eñstwa nocne
nale¿a³y do sta³ej praktyki Koœcio³a. Pierwsze Msze œw. o pó³nocy 24 grudnia 
sprawowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany by³ ju¿ za czasów papie¿a 
Grzegorza I Wielkiego, pasterkê odprawiano przy ¿³óbku Chrystusa w bazylice Matki 
Bo¿ej Wiêkszej. Charakter tej liturgii t³umacz¹ pierwsze s³owa invitatorium, 
wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodzi³ siê nam. Oddajmy mu pok³on”.

CHOINKA
Zwyczaj ten pochodzi jeszcze z czasów 
pogañskich, rozpowszechniony by³ wœród 
ludów germañskich. Wierzono, ¿e szpilki
 jod³owe chroni¹ przed z³ymi duchami, 
piorunem i chorobami. W czasie przesilenia 
zimowego zawieszano u sufitu mieszkañ
 jemio³ê, jod³ê, œwierk lub sosenkê jako 
symbol zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹. 
Koœció³ chêtnie ten zwyczaj przej¹³. 
Choinka stawiana by³a na znak narodzin
 Jezusa Chrystusa – rajskiego drzewka dla 

ludzkoœci.Staro¿ytni Rzymianie ozdabiali swoje domy wiecznie zielonymi roœlinami, 
np. jemio³¹, bluszczem, laurem, kiedy przygotowywali siê do obchodów przypadaj¹cych w 
dniach 17-24 grudnia œwiêta boga urodzaju, Saturna. Odbywa³y siê wtedy procesje ze 
œwiat³em i obda rowywano siê prezentami.  Najstarsze pisemne œwiadectwo o 
ozdobionym na Bo¿e Narodzenie drzewku pochodzi z 1419 r. Wtedy to niemieccy 
piekarze z Fryburga ustawili choinkê w szpitalu Œwiêtego Ducha, przybieraj¹c j¹ 
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owocami, op³atkami, piernikami, orzechami i papierowymi ozdobami. Od XVI w. 
zwyczaj ten rozpowszechni³ siê wœród cechów i stowarzyszeñ w miastach, a tak¿e w 
domach starców i szpitalach. Do Polski zwyczaj stawiania choinek w domach przeniós³ 
siê z Niemiec w XVIII w. Jednak ju¿ znacznie wczeœnie w naszym kraju przybierano 
dom na wigiliê Bo¿ego Narodzenia. W izbie zawieszano pod³aŸniczkê i sad oraz 
ustawiano snopy zbo¿a. Pod³aŸniczka jest to choinka z uciêtym wierzcho³kiem, 
przybrana jab³kami i orzechami i zawieszana nad drzwiami sieni. W domu stawiano 
j¹ w k¹cie centralnego pomieszczania, tzw. czarnej izby. By³a symbolem ¿yciodajnej 
si³y s³oñca, stanowi³a ochronê gospodarstwa od z³ych mocy i uroków. 

KOLÊDY
W dorobku kulturalnym i folklorystycznym Polska jest jednym z krajów, które maj¹ 
najwiêcej kolêd. Nasza tradycja zna ich blisko 500. Najbardziej znan¹, choæ nieznanego 
autorstwa, jest „Cicha noc” œpiewana w 175 jêzykach, w najodleglejszych zak¹tkach
 œwiata. Po raz pierwszy kolêdê tê wykonano z akompaniamentem gitary podczas 
pasterki w 1818 r. w koœciele œw. Miko³aja w Oberndorfie ko³o Salzburga. W Polsce z 
kolêdowaniem ³¹czy siê zwyczaj przebierañców. Pierwotnie, ju¿ od XVI w. Polsce 
¿acy, dziœ ch³opcy przebieraj¹ siê za Heroda, trzech króli, œmieræ, pasterzy, turonia. 
Œpiewaj¹ kolêdy, nios¹ szopkê lub gwiazdê. W czasie od Bo¿ego Narodzenia do 
uroczystoœci Objawienia Pañskiego obchodz¹ domy i zbieraj¹ dary.

¯YCZENIA I PODARKI
W Stanach Zjednoczonych dzieci telefonuj¹ do Œwiêtego Miko³aja, a ten 
przybywa, pos³uguj¹c siê spadochronem b¹dŸ przyje¿d¿a saniami. 
W Anglii dzieci stawiaj¹ w przedsionku swoich pokoi buty lub wieszaj¹ 
poñczochy, a Œwiêty Miko³aj nape³nia je w nocy ³akociami. W Holandii dzieci
pisz¹ do Miko³aja listy, a œwiêty przyje¿d¿a do kraju na bia³ym koniu. 
We Francji, w zale¿noœci od regionu i rodzinnych tradycji, prezenty przynosz¹ 
Anio³ek, Dzieci¹tko Jezus lub, najpopularniejszy i najbardziej podobny do 
Œwiêtego Miko³aja, „Père Noël”. Wieczorem 24 grudnia nale¿y zostawiæ pod 
choink¹ parê w³asnych butów, by Père Noël wiedzia³, gdzie po³o¿yæ prezent. 
Pozostawia on podarki niezauwa¿enie w œwi¹teczny poranek 25 grudnia
Jak prze¿ywa siê Bo¿e Narodzenie w innych egzotycznych krajach?
W Kanadzie Eskimosi wêdruj¹ do misji na pasterkê czasem kilka dni. Msza
 œwiêta odprawiana jest w wielkim igloo, oœwietlonym lampami z foczym 
t³uszczem, a w Modlitwie Pañskiej wypowiada siê s³owa: Miêsa naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj, poniewa¿ Eskimosi nie znaj¹ chleba. 
W Australii œwiêta Bo¿ego Narodzenia przypadaj¹ w œrodku lata, dlatego te¿
 spêdza siê je w niecodziennej dla nas scenerii. W ten najwa¿niejszy dzieñ 
mieszkañcy gromadz¹ siê na pla¿ach, rozk³adaj¹ œnie¿nobia³e obrusy, na
 których nie brakuje œwi¹tecznych potraw. S¹ tam pieczone indyki, ma³e 
ciasteczka z bakaliami o wymyœlnych kszta³tach, owocowe puddingi i ciasto. 
W tym dniu pla¿e przypominaj¹ wielki œwi¹teczny stó³. Nie brakuje równie¿ 
prezentów, które mo¿na znaleŸæ pod choink¹, w ogromnej we³nianej skarpecie.
Ka¿dy z nas posiadaj¹c trochê wyobraŸni i wiedzy mo¿e swoje, rodzinne
œwiêta spêdziæ na swój w³asny sposób. Koniec 
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Humor
Ksi¹dz przychodzi po kolêdzie do biednej rodziny 
mieszkaj¹cej na wsi. Pociesza, ¿e œwiêta rodzina te¿ 
by³a biedna i zostawia obrazek przedstawiaj¹cy Jezusa,
Józefa i Maryjê. Gdy tylko wyszed³, ojciec bierze obrazek do rêki i 
mówi: Widaæ nie byli tak biedni jak my, bo mieli pieni¹dze  na fotografa!

Ksi¹dz chodz¹cy po kolêdzie, dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, anio³ku? - pyta kobiecy g³os zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Po pasterce proboszcz pyta organistê:
- Dlaczego kolêdê "Lulaj¿e Jezuniu" zagra³ pan w rytmie disco polo?
- ¯eby Jezusek w kolebce szybciej przesta³ p³akaæ.
- No tak. Mo¿e Jezusek przesta³ p³akaæ, ale szkoda, ¿e pan nie widzia³ 
jak ludzie tañczyli przed szopk¹!

Jasio cierpliwie wyczekuje na prezenty od œwiêtego Miko³aja. W koñcu o 
pó³nocy zniecierpliwiony pyta:
- Mamusiu, kiedy wreszcie przyjdzie œwiêty Miko³aj?
- A czy ja wiem syneczku, o której godzinie wróci twój tatuœ z knajpy? 

Czy w tym miejscu mo¿na siê œmiaæ ???
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