


Wigilia Bożego Narodzenia  - 24 grudnia

Czas płynie jak woda. Tak, to prawda bo przed nami koniec kolejnego roku i oczywiście święta, dla
mnie te najpiękniejsze i najbardziej wzruszające. 24 grudnia - wigilia Bożego Narodzenia.
Nazwa Wigilia wywodzi się od łacińskich słów „vigiliare”- czuwać, oraz „vigila” - czuwanie, warta,
straż nocna.
W języku potocznym słowo „Wigilia” kojarzy się przede wszystkim z dniem poprzedzającym Boże
Narodzenie, ze zwyczajami i obrzędami związanymi z tym dniem, a głównie z uroczystą wieczerzą.
Boże Narodzenia obchodzone jest od IV w. n. e. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święta te
obchodzone były  w różnych terminach  np.  2  stycznia,  28  maja,  18  kwietnia,  6  stycznia  (w tym
terminie obchodzą Boże Narodzenie chrześcijanie obrzędu ormiańskiego).
Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia jako dzień Narodzin Boga, zaś 24 grudnia jako wigilię, czyli
przedświęcie z obowiązującym postem, modłami i oczekiwaniem na święto.
Z  nocą  wigilijną,  najdłuższą  w  roku,  najbardziej  tajemniczą,  związane  były  liczne  wierzenia.
Wierzono,  że  przebieg  dnia  i  nocy  wigilijnej  ma  decydujący  wpływ  na  przebieg  całego,
nadchodzącego, nowego roku.
Dzień  wigilijny  upływał  głównie  pod  znakiem  przygotowań  do  wspólnej  wieczornej  uczty
obrzędowej.  Wszelkie  prace  gospodarskie  musiały  być  zakończone  przed  zmrokiem,  kończono
przyrządzanie potraw wigilijnych i jadła na dalsze dni świąt. Izby oraz stoły przystrajano snopami
zbóż, słomy, siana oraz ziarnem, grochem.
Czyniono tak na pamiątkę stajenki, w której narodziło się Dzieciątko Jezus i żłobu, w którym leżało.
Nieodzownym atrybutem świąt  Bożego Narodzenia  i  przystroju  świątecznego  wnętrza  była  gałąź
zielona – symbol życia, zdrowia, radości i sił witalnych. W Polsce były to gałęzie drzew iglastych –
świerku, sosny, jodły, bukiety jemioły.
Jabłka i orzechy które, wieszano na gałęzie to również symbol zdrowia, urody, sił witalnych.
Dziś choinka stanowi zieloną dekorację mieszkań – przyszła do nas z Niemiec gdzie była znana już w
XV w.  Charakterystycznymi  polskimi  elementami świątecznego  przystroju  wnętrz  były  ozdoby  z
opłatka. Opłatkowe gwiazdy umieszczano nie tylko dla dekoracji, ale przede wszystkim po to, aby
chroniły od chorób i wszelkiego zła ludzi i ich trzodę, aby sprowadzały na dom błogosławieństwo
boże, miłość wzajemną i harmonię.
Głównym i  najważniejszym momentem dnia  wigilijnego  w przeszłości,  jak  i  dziś  jest  uroczysta,
rodzinna  wieczerza  postna  nazywana  postnikiem,  pośnikiem,  kutią,  wilią,  wigilią  lub  obiadem
wigilijnym.
Prawie na terenie całej Polski we wsiach i miastach wczesnym wieczorem zbierają się domownicy i
bliskie  im  osoby,  przy  nakrytym  do  wigilii  stole,  aby  przed  rozpoczęciem  wieczerzy  dopełnić
niezwykłego obyczaju d z i e l e n i a   s i ę  o p ł a t k i e m i złożyć sobie życzenia zdrowia i
pomyślności.
Wierzono, że temu, kto łamie się opłatkiem, nie zabraknie chleba przecz cały rok jak również będzie
mógł tym podzielić się z innymi.
Dopiero potem można było zasiąść do stołu i próbować wszystkich potraw wigilijnych – w  wielu
regionach wieczerza wigilijna składała  się z dwunastu dań.
Potrawy przyrządzano z „wszystkiego co w polu, sadzie, lesie, ogrodzie i wodzie”. Głównie z potraw
zbożowych, z mąk i kasz, z jarzyn, owoców, orzechów oraz miodu.
Czas  po  wieczerzy  upływał  na  śpiewaniu  kolęd.  Pieśni  te  po  dzień  dzisiejszy  zwane  w  Polsce
kolędami wywodzą się z hymnów łacińskich o Bożym Narodzeniu komponowanych we Włoszech już
w średniowieczu. W XVII i XVIII w. rozwija się oryginalna, polska twórczośc kolędnicza. Kolęda „W
żłobie  leży”  pióra  największego  polskiego  kaznodziei  Piotra  Skargi,  kolędy  Morsztyna  i
Kochanowskiego, „Bóg się rodzi” autorstwa Franciszka Karpińskiego. Podkładem muzycznym kolęd
„W żłobie leży” i  „Bóg się rodzi” są polonezy koronacyjne z różnych epok, polskich mazurków,
tańców ludowych lub kołysanek np. „Lulaj że Jezuniu”
Wigilja jest też dniem wręczania prezentów. Otrzymują je przede wszystkim dzieci. Jest to jeden z
nowszych zwyczajów wigilijnych. W niektórych regionach Polski – Polska zachodnia i północna, już
w wieczów wigilijny,  po  wieczerzy  odwiedzali  dom przebierańcy.  Był  to  początek  późniejszych
obchodów kolędniczych, które rozpoczynały się zwykle dopiero w drugi dzień świąt na św. Szczepana
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oraz Polacy i Czesi zaprzyjaźnieni z Klubem. Spotkania dla miejscowej Polonii organizowane przez
panią Małgorzatę mają inny charakter – są to spotkania otwarte, na które przychodzą całe rodziny,
zapoznają  się  głownie  z  polskim  tradycyjnym  polskim  pokarmem  świątecznym,  niektórymi
zwyczajami ludowymi, organizowane są konkursy dla dzieci,  tombola, ale też sprzedaż artykułów
artystycznych  wykonywanych  przez  miejscowe  Polki.  Udział  w  spotkaniu  jest  uwarunkowany
przyniesieniem uzgodnionych pokarmów lub zapłaceniem minimalnie 200 koron za osobę. Pieniądze
te są przeznaczone na cele charytatywne.  Tym razem spotkanie jeszcze w listopadzie zapowiedziano
na podobnych zasadach, chociaż w ostatniej wersji zaproszenia, przeznaczonego dla Klubowiczów,
był podany tylko adres na stronę facebookową z dokładniejszymi warunkami udziału, a w samym
zaproszeniu te warunki uczestnictwa nie były bliżej opisane. 
W spotkaniu wzięło udział dosyć liczne grono gości i myślę, że większość z nich była zadowolona z
jego przebiegiem. Program spotkania był raczej podobny do poprzednich tego typu spotkań – nie
zabrakło  tradycyjnego  polskiego  jedzenia  świątecznego  a  także  stoisk  z  pięknymi  artystycznymi
wyrobami, które można było kupić na prezenty świąteczne. Nie brakło też przyjaznych rozmów i na
pewno zawierano nowe znajomości. 
Na początku przywitała obecnych główna organizatorka, pani Małgorzata Bejšovcová, a młodzieżowy
zespół muzyczny zagrał parę polskich kolęd, po czym zabrał głos pan konsul Artur Łukiańczuk życząc
wszystkim pięknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Następnie proboszcz Parafii Polskiej w
Pradze o. Maciej Niedzielski OP przypomniał obecnym o polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem,
zakorzenionej głęboko w polskim narodzie bez względu na światopogląd a pani Małgorzata zaprosiła
chętnych  do  złożenia  sobie  życzeń  świątecznych  i  podzielenia  się  przyniesionym  przez  księdza
opłatkiem.  Obecni na spotkaniu członkowie Klubu wykorzystali tę możliwość zachowania polskiej
tradycji wzajemnie składając sobie życzenia. Wielu osobom zabrakło jednak w programie spotkania
wspólnego  śpiewania  kolęd  –  kolędy  oraz  opłatek  wigilijny  są  przecież  głównymi  atrybutami
rodzinnych  wieczerzy  wigilijnych.  I  właśnie  od  obecnych  na  sali  Klubowiczów  oprócz  słów
zadowolenia  z  przebiegu  spotkania  zabrzmiały  również  słowa  krytyki.  Były  to  uwagi  zarówno
dotyczące oficjalnej  części  spotkania:  opóźniony początek części  oficjalnej  (przy czym zaproszeni
oficjalni  goście  –  pan  konsul  oraz  ksiądz  przybyli  punktualnie  i  następnie  przez  długi  czas  stali
niezauważani przez organizatorów spotkania),  mało kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalnego,
dzielenie  się  opłatkiem sprawiało  wrażenie  czegoś  dodatkowego,  jakby trochę  wstydliwego,  brak
wspólnego śpiewu kolęd,  duży szum na sali  i  w związku z  tym słaba słyszalność.  Klubowiczom
brakowało  też  kameralnej,  przyjacielskiej,  prawdziwie  przedświątecznej  atmosfery  poprzednich
spotkań klubowych - innej od tej, w dużym stopniu przypominającej spotkanie marketingowe. 
Podsumowując należy konstatować, że na pewno było to potrzebne spotkanie, dla wielu mogła to być
jedyna możliwość spotkanie się z szerszym gronem Polaków. Spotkanie to może też okazać się dla
niektórych   zachętą do zaangażowania się w działalność Klubu Polskiego - organizatorom należy się
za to podziękowanie. 
Ale  prosimy:  w następnych latach  oprócz  tego  rodzaju  świąteczno-marketingowych spotkań

wróćmy do klubowego, tradycyjnego, rodzinnego  „Opłatka wigilijnego” z kolędami i dzieleniem

się opłatkiem!   

Spotkanie Polonii Praskiej w Ambasadzie RP w Pradze
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rodaków, do których ta pomoc jest
kierowana.

Podkreśliła, że na uznanie zasługuje
działalność Fundacji  tuż po agresji
rosyjskiej  na Ukrainę.  Jak  mówiła,
udało się pomóc tysiącom ludzi na
miejscu,  a  także  uchodźcom
przebywającym w Polsce.

Podczas  wydarzenia,  odbyło  się
także  wręczenie  nagród  oraz
wyróżnień, szczególnie zasłużonym
na gruncie propagowania polskości.
W  kategorii  „Aktywni  we
wzmacnianiu  polskości  w  swoich
„małych Ojczyznach”” wyróżnienie
zostali:

� Helena  Legowicz  (działaczka  społeczna  i  kulturalna  na  Zaolziu,  prezes  Polskiego  Związku
Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, zasłużona dla integracji polskich środowisk na
Zaolziu /Czechy);

� Marian  Kania  (Prezes  Towarzystwa  Odrodzenia  Kultury  Polskiej  im.  Juliusza  Słowackiego  w
Krzemieńcu, założyciel polskiej szkoły w Krzemieńcu, ambasador polskości na Ukrainie);

� Walentyna  Szydłowska  (zasłużona  Dyrektor  Państwowego  Polskiego  Gimnazjum  w  Rezekne,
ambasador polskości w Łatgalii, gdzie wszyscy ją znają i podziwiają);

Wyróżnienie  w  tej  kategorii  przyznano  dla  Adama  Chłopka,  dyrektora  Ogólnoukraińskiego
Koordynacyjno-Metodycznego  Centrum  Nauczania  Języka  i  Kultury  Polskiej  w  Drohobyczu  na
Ukrainie, który nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Pan Dyrektor otrzyma nagrodę w najbliższym
możliwym czasie.

W drugiej  kategorii wyróżnienie zostali  dziennikarze zaangażowani w promocję polskiej  kultury i
wzmacnianie struktur polskich mediów na Wschodzie. Laureatami zostali:

� Halina Ostas (dziennikarka Polskiego Radia, popularyzująca polską kulturę w Polskim Radiu dla
Zagranicy, prowadząca szkolenia dla polskich mediów na Wschodzie);

� Walenty  Wojniłło  (współzałożyciel  i  publicysta  Ośrodka  Medialnego  „Wilnoteka”,  wieloletni
korespondent TVP na Litwie, popularyzator polskiej historii na Wileńszczyźnie).

W trzeciej kategorii wyróżniono działaczy ze świata biznesu, nauki i kultury – zasłużeni dla Rodaków
na Wschodzie:

� Michał  Stępniewski  (Wiceprezes  Zarządu  Krajowego  Depozytu  Papierów  Wartościowych,
„mecenas  Polonii”  i  filantrop  od  lat  społecznie  zaangażowany  we  wzmacnianie  polskości  na
Wschodzie,  szczególnie  na  Syberii  i  popularyzowanie  wiedzy  o  Polsce  i  Polakach  na  całym
świecie);

� Zbigniew  Sulatycki  (kapitan  żeglugi  wielkiej,  publicysta,  działacz  katolicki,  członek  rządu
premiera Jana Olszewskiego, społecznie zaangażowany we wspieranie Polaków i Polonii na całym
świecie);

� Piotr  Wachowiak (profesor i  rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od lat osobiście
zaangażowany  w  aktywizację  zawodową  studentów  polskiego  pochodzenia  na  Wschodzie,
opiekun  wielu  roczników  młodzieży  akademickiej  mającej  polskie  pochodzenie  z  dawnych
Kresów Wschodnich).
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