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Opracowała: Maria Lipiec

Tradycje i zwyczaje
Świąt Bożego
Narodzenia
(scenariusz uroczystości)

CEL:
� Poznanie symboliki Świąt Bożego Narodzenia
� Przybliżenie tradycji Świąt naszych partnerów z którymi współpracuje

szkoła (Francja, Portugalia)
� Budowanie więzi międzyludzkich poprzez wspólne kolędowanie,

dzielenie się upominkami

Czas trwania uroczystości 90 minut.

Muzyka która została wykorzystana podczas występu:
� „White Christmas”
� Dzwony kościelne w Mannheim
� „Polskie święte wigilie” – Michał Bajor
� „Podzielmy się wspólnie opłatkiem” – Felicjan Andrzejczyk
� „Przybieżeli do Betlejem”
� „Jest taki dzień”
� „Cicha Noc”



2

(podkład muzyczny „White Christmas”)

Narrator I Jak wiele myśli i uczuć przenika nasze serca gdy
wypowiadamy te słowa. Najpiękniejsze najbardziej sugestywne

i niezwykłe ze wszystkich znanych namświąt.
Wyrosłe ze chrześcijańskiej tradycji, pielęgnowane przez wieki
całe w różnych częściachświata – na polskiej ziemi uzyskało
przebogatą ornamentykę, skupiło wokół siebie największą ilość
obrzędów i obyczajów ludowych.

Narrator II Nigdy chyba nie poznamy dokładnej daty ustalenia
Świąt Bożego Narodzenia, wiadomo tylko,że znane było ono
w IV w. w Rzymie. Starożytni Rzymianie 25 grudnia obchodzili
Święto Narodzin Niezwyciężonego, które następnie Kościół z całą
świadomością zmienił w narodziny ZbawicielaŚwiata. Kościół
wprowadził również własny cyklświąt zimowych, lecz pokrył je
dokładnie z terminem uroczystości pogańskich: Boże Narodzenie,
Nowy Rok, Trzech Króli.Święta, które do dnia dzisiejszego
przetrwały w naszej tradycji chrześcijańskiej. Z historii
o narodzeniu dzieciątka, wywodzą się różnorodne tradycje
i zwyczaje. Przebrzmiewają w nich echa starszych pogańskich
obrzędów oraz nieprawdopodobna symbolika, której nie
znajdziemy wżadnych innychświętach.



3

Świąteczne ABC

(podkład muzyczny – Dzwony Kościelne w Mannheim)

Uczeń I ADWENT– oznacza z łacińskiego słowa przyjście.
Jest czasem oczekiwania na narodzenie Mesjasza. Jest to czas
refleksji, postu i modlitwy. Poranna msza w dni powszednie nadal trwa w
naszej tradycji polskiej. Ostatnio tradycją stają się zielone wianuszki z
czteremaświeczkami: symbolizujące oczekiwanie naświatło i każdą niedziele
zapala się kolejną świeczkę, aż do świąt.

Uczeń II CHOINKA– Jak daleko sięgamy pamięcią, atmosferze przedświątecznej w
naszych domach towarzyszył zapach choinki. Przystrojone symbolizujące
Święta Bożego Narodzenia. Dzieje choinki sięgają XVI w. Pierwsza pojawiła
się w Niemczech w domu Marcina Lutra, potem zaczęli go naśladować
zamożni mieszczanie. Dawniej domy przybierano wierzchołkami jodły lub
świerka czubkami w duł u pułapu. W Sandomierskim tę zieloną ozdobę
nazywano wiechą, na Rzeszowszczyźnie – jutką. Najbardziej popularna nazwa
to podłaźniczka. Dopiero w pierwszych latach XX w. Zaczęto stawiać choinki
na wzór niemiecki. Symbolizuje ono drzewkożycia, nazwane przez Słowian
rajskim drzewem, na szczycie zawieszamy gwiazdę, która ma przypominać tą
znad Betlejem oraz bombki.

Uczeń III BOMBKI - Dawniej ozdoby na drzewku miały znaczenie symboliczne.
Jabłka przypominać miały owoce drzewa rajskiego, węża kusiciela
symbolizowały łańcuchy sporządzone z kolorowych papierków, a cukierki
słodycz i radość z narodzin Pana. Może także i my pokusimy się i ubierzemy
naszą choinkę, tak jak czyniły to nasze prababki.
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Uczeń IV PODARUNKI- Wręczanie podarunków to kolejny
prastary zwyczaj wchłonięty przez Boże Narodzenie.
Dawniej w porze zimowego przesileni a składano ofiary bóstwom, aby
odpędzić złe moce. Chrześcijaństwo przyjęło te obyczaje, nadając nim
zarazem nowe znaczenie –świąteczne podarunki wręczone dzisiaj
bliskim mają upamiętniać dary, jakie Trzej Królowie złożyli małemu
Jezusowi.

Uczeń V KTO PRZYNOSI PREZENTY.
W Ameryce „Ojciec Bożenarodenie”,
we Francji „Tatuś Bożenarodzenie”,
w Portugalii „Boże Dziecko”,
w Rosji „Dziadek Mróz”,
a w Polsce „Święty Mikołaj”.
Święty Mikołaj był biskupem Miry odznaczał się wrażliwością na
ludzką biedę i nieszczęście. Swoją pomoc ofiarował anonimowo.
W XII w. pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod
patronatemśw. Mikołaja stypendiów i zapomóg. Przekształcił
się później w zwyczaj ofiarowywania prezentów zwłaszcza
dzieciom. Jest on przykładem dobrego serca, prawdziwie
chrześcijańskiej pomocy, dzielenia się dobrami z potrzebującymi.
Jego wielkość zrodziła się z miłości do drugiego człowieka.

Narrator I Nie jesteśmy wprawdzieśw. Mikołajem, ale z
przyjemnością pragniemy poczęstować Grono Pedagogiczne i całą młodzież
wypiekami wykonanymi na zajęciach praktycznych.

(wchodziŚw. Mikołaj i częstuje całą społeczność szkolną
oraz wręczane są upominki)

(podkład muzyczny – „Din Don-spadł już śnieg”)



5

Narrator III MAGIA WIGILIJNEGO WIECZORU
Dzień szczególny składający się jakby wyłącznie z symboli. Ileż z tym
wieczorem wiąże się naszych wspomnień. Ileż z nich idzie za Polakami,
choćby na końceświata, krzepnie z upływem lat, przywołuje w pamięci
znajome krajobrazy. Jest w tych wspomnieniach to co najtrwalsze, coś co
często nie daje się wytłumaczyć argumentami rozumowymi, obyczajowymi,
ani nawet religijnymi lecz co pozostaje naszym znakiem szczególnym,
zwyczajem jednym i odrębnym.

(podkład muzyczny „Polskieświęte wigilie” M.Bajor)

Uczeń VI Wigilia oznacza czuwanie, straż – nocną wartę.
Jest to czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa. W Polsce wigilia weszła na
stałe dopiero w XVIII w. kiedy zaświeciła pierwsza gwiazdka, wspólnie
zasiadano przy stole przykrytym białym obrusem pod którym znajdowało się
siano. W czterech kontach znajdowały się snopy zboża. Do tradycji wigilijnych
należy: aby do wieczerzy zasiadała parzysta liczba osób, nieparzysta wróżyć
miała rychłą śmierć jednego z biesiadników. Najbardziej obawiano się 13,
uważaną za złowieszczą liczbę przy ostatniej wieczerzy „Feralna 13 pochodzi
właśnie stąd”. Wieczerza wigilijna rozpoczynała się zawsze wspólną modlitwą
i do końca miała charakter uroczysty i poważny. Nikomu oprócz gospodyni nie
wolno było wstać od stołu ani nawet rozmawiać.

(podkład muzyczny „Jest taki dzień” – śpiewa młodzież)

Uczeń VII Najważniejszym momentem polskiej wigilijnej wieczerzy
jest dzielenie się opłatkiem. W innych krajach zwyczaj ten nie jest znany.
Opłatek nasycony jest wielowymiarową symboliką. Zawarta jest ona najpierw
w fazie „bycia razem”. Dawniej miał zapewnić domowi dostatek obfitość
chleba, okruch opłatka wrzucony do studni miał oczyszczać wodę, a ludziom
zapewnić zdrowie.
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Uczeń VIII Wiersz
Pamiętaj będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu
i nikt z nimi słowa nie zamieni
nie zaprosi do swojego domu.
Weź do ręki biały opłatek.
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić.
I życz szczęścia całemuświatu:
Niech się wszystkie serca rozweselą.

(podkład muzyczny – „Podzielmy się wspólnie opłatkiem” F.Andzejczak)

Narrator I PODZIELMY SIĘ WSPÓLNIE OPŁATKIEM
Szczególne miejsce w Polskiej wigilii zajmują potrawy, przypisywane im
znaczenie magiczne. Jeszcze w XIX w. wieczerze spożywano z jednej pięknie
ozdobionej glinianej misy, którą stawiano na opłatku. Jeżeli opłatek przykleił
się do miski wróżyło to dobry urodzaj tego z czego zrobiona była potrawa.
Nieparzysta liczba potraw miała zapewnić urodzaj w przyszłym roku. W
zależności od pochodzenia liczba potraw była różna 5 u chłopów, 9 u
mieszczan, a 11 u szlachty. Jadłospis wigilijnych potraw był tak przemyślany,
żeby uwzględniał wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. Wieczerza
wigilijna jest ucztą postną zamykającą Adwent. Wśród tradycyjnych potraw
jest barszcz czerwony, kapusta z grochem, kompot z suszonych owoców,śledź,
kluski z makiem, kutia i najważniejsze danie karp. Magiczną zapomnianą
potrawą jest kutia – wszystkie składniki tej potrawy maja swoją symbolikę:
Pszenica – symbolizuje urodzaj, dobrobyt
Orzechy – mądrość, migdały – płodność, cierpliwość
Miód – boską miłość, słodyczżycia, mądrość
Mak – płodność i zapomnienie o wszystkim co złe naświecie.
Karp, jest zasadniczym akcentem na wigilijnym stole, ma również symboliczną
wymowę:
jeżeli ma dużo łusek – gospodarze się wzbogacą, a jeżeli pływa szybko –
nadchodzący rok będzie pomyślny.

Narrator II Posłuchajmy niektórych wierzeń wigilijnych:

Uczeń IX 1. Należy w wigili ę rano wstać i szybko się obudzić,
żeby nie przespać następnego roku.
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Uczeń X 2. W wigilię rano umyj się zimną wodą , wtedy ominie
cię choroba w następnym roku.

Uczeń XI 3. Pamiętaj, aby przy wieczerzy mieć przy sobie
pieniądze- bo wtedy będą przez cały rok.

Uczeń XII 4. Będziesz uśmiechnięty od rana, wtedy cały rok
będzie radosny.

Uczeń XIII 5. Do 24 grudnia pozbądź się wszystkich długów.

Uczeń XIV 6. Powieś jemiołę w domu i koniecznie pocałujmy
się – to miłość nie ustanie.

Uczeń XV 7.Żelazo pod stołem ma chronić przed ryciem
kretów.

Uczeń XVI 8. Oplataj stół łańcuchem, a chleb zawsze będzie
w twoim domu.

Uczeń XVII KOLĘDA
Jednym z najpiękniejszych zwyczajów

Bożonarodzeniowych jestśpiewanie kolęd. Kolędy
przypuszczalnie mają swoje korzenie w tańcu, które od wieków
służyły człowiekowi do okazywania radości i z którym często
łączył się śpiew. Muzyka stopniowo wypierała taniec i radosne
utwory zaczęły przenosić się z kościołów do domów. Jeżeli choć
raz w czasach dzieciństwa kolęda zapadnie w duszę
człowiekowi, towarzyszy mu wszędzie i zawsze. Odrywa go od
codziennej szarości , przenosi w innyświat. Na obczyźnie daje
wrażenie ojczyzny. Według tradycji autorem pierwszej kolędy
był św. Franciszek z Asyżu, a ojczyzną Włochy. W Polsce
kolędy pojawiły się w XVI w. Pierwsza z 1631 r to „Przybieżeli
do Betlejem”.

(podkład muzyczny „Przybieżeli Do Betlejem” –śpiewa młodzież)

Uczeń XVIII Do naszych czasów przeszły kolędy ogromną
ewolucję literacką. Spotkamy więc: kolędę kołysankę, kolędy adorujące,
winszujące, patriotyczne, obyczajowe, radosne. Również bogata forma
muzyczna kolęd chętnie dostosowana do aktualnych trendów wpływa na ich
przetrwanie. Rozpoznajemy stąd kolędę śpiewaną w formie kołysanki, w
rytmach poloneza, mazurka, oberka, bluesa lub rocka. Niezależnie od formy
jaką przyjmie w naszych domach niech nie zabraknie jej podczas zbliżających
się świąt a dzięki temu może uda nam się bardziej zbliżyć do swojej rodziny i
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bliskich. Nie zapominajmy również o Pasterce – MszyŚw. O północy w noc
Bożego Narodzenia – stanowi ona bowiem zasadniczy moment wszystkich
zwyczajów powiązanych z obchodami przyjścia Chrystusa naświat.

Narrator III A teraz na chwilę przenieśmy się do naszych
sąsiadów z programów unijnych Francji i Portugalii i zobaczymy jak oni
spędzają te święta.

(podkład muzyczny – kolęda francuska)

Uczeń XIX FRANCJA
Domy naświęta dekoruje się gałązkami jemioły, ostrokrzewu, liśćmi dzikiego
wina i rozmarynu. 24 grudnia we Francji panuje wzmożony ruch gdyż mimo
zbliżających się świąt jest to zwykły dzień pracy. Wieczorem ludzie wybierają
się do kolorowo udekorowanych restauracji, aby potańczyć. W nocy Pere Noel
przynosi prezenty, dostaje się do domu przez komin i wkłada prezenty do
ustawionych przy kominku butów. Wieczerza wigilijna odbywa się na ogół tuż
po pasterce. We Francjito seniorzy rodu podejmują tego dnia swoich bliskich.

Świąteczna wieczerza składa się z ostryg, gęsiej lub kaczej wątróbki
(foie gras), łososia, białej kaszanki oraz indyczki nadziewanej kasztanami.
Indyk dla Francuzów jest tym czym dla Polaka karp.
W żadnym domu nie może zabraknąć buche de Noel „polano Bożego
Narodzenia”. Potrawa ta istotnie ma kształt polana, które kiedyś
kładziono pod kuchnią albo spalano w ognisku. Jest to długa rolada
oblana masą czekoladową, uformowana tak, aby wyglądała niczym kawał
drewna z sękami

(podkład muzyczny – kolęda portugalska)

Uczeń XX PORTUGALIA
24 grudnia w Portugalii to również zwykły dzień pracy. Wieczorem przy
wigilijnym stole zbiera się cała rodzina. Opłatek zastępuje tu specjalny
przysmak z chałwy. Można się nim przełamać lub przesłać go razem z
życzeniami. Na wigilię w Portugalii koniecznie musi być bacalhau (zapiekanka
z dorsza, ziemniaków i cebuli)oraz różne ciasta: grzanki maczane w słodkim
mleku, obmarzane ciasteczka z marmoladą i grochem, baba maślana i słomki
migdałowe. Po kolacji cała rodzina udaje się na pasterkę. Najbardziej
uroczysty iświąteczny jest pierwszy dzień świąt, wtedy cała rodzina gromadzi
się u seniora rodziny. Przyjęcie jest wtedy bardzo wystawne, a jako danie
główne i tutaj zobaczymy pieczonego i nadziewanego indyka.
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Bożonarodzeniowym zwyczajem jest pieczenie ciasta keks – trzech Króli, w
którym umieszcza się różne upominki. Osoba która na nie trafi, musi upiec
ciasto na następneświęta.

Narrator I Niewątpliwie każdy z nas chętnie pojechał by
do Francji i spróbował jak smakuje tamtejsze polano, jednak nie wszystkim jest
to na razie dane. Ale nie przejmujmy się nasze karpie, barszcz z uszkami nie są
gorsze od innych potraw. Niema takiego miejsca na kuli ziemskiej gdzie nie
świętowano by Narodzenia Pańskiego. Pamiętajmy,że Bóg rodzi się wszędzie.

Uczeń XXI Obok Ciebie może znajdzie się rodzina, dla której te
święta będą czasem smutku. Zabraknie im ochoty
naświętowanie, bożycie okazało się zbyt okrutne.
Tak naprawdę trzeba niewiele, byświatło wokół stało
się jaśniejsze dzięki Tobie. Idź do domu swego sąsiada, zapukaj do drzwi złóż
życzenia podaj mu dar swego serca
i rąk – ciepło i specjalnie przygotowane na tę okazję świąteczne dania. Podziel
się z biedniejszymi od siebie.

(podkład muzyczny - „Gdyśliczna Panna Syna kołysała”)

Uczeń XXII
KOLĘDA DZIECINNA

Zbieram się długo, od samego lata,
Zobaczyć Ciebie wświętym Betlejem,

Tylko że od nas trzeba przejść pół świata,
By w Twą zamorską wędrować zimę.

Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem
Najbliższą drogę do twojej stajenki.
Za to opłatek przyniosę ci z miodem,

Stanę na palcach i podam do ręki.

Snop wezmę z sobą, przyda Ci się słoma:
Niech Matka Boska w jakąś noc zadymną

Żłupnią wyścieli świętymi rękoma,
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By Ci nie było w Twej kołysce zimno.

A gdy Ci twardo będzie bez poduszek
I smutno; zapal na gwiazdachświatełka.

Ja Ci dam trochę z mych suszonych gruszek
I zeszłoroczne opowiem jasełka.

Jak szli Trzej króle z koroną na głowie,
Jakeśmy wtedy zabili Heroda,

I jak na skrzypkach grali pastuszkowie...
Tak ślicznie było... Tyś nie widział... Szkoda.

A potem razem z Betlejem pójdziemy
Do nas pomodlić się gdzieś na pasterce,

I tu usłyszysz, malusieńki, niemy,
Jak kolęduje Tobie moje serce.

Narrator I Życzymy Państwu – nauczycielom, wychowawcom,
pracownikom oraz całej społeczności szkolnej – aby
te święta Bożego Narodzenia były czasem bliskości, pięknych wzruszeń
czułości i szczęścia. W wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Wierzmy w
to co piękne
jest wierzyć w cuda. Niech magia i ciepło tych jedynychświąt trwa przez cały
rok w naszych domach, ale przede wszystkim w sercach.

(podkład muzyczny – „Cicha Noc”–śpiewa młodzież)
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