
 
 

Iskiereczka mruga z popielnika – o Bożym Narodzeniu 
gawęda przy kuchennym piecu 

Rozmowa z moim dziadkiem Józefem o rodzinnym świętowaniu Bożego Narodzenia 
 
 
 
Patrycja Kotwica: Już po Wszystkich Świętych. Niedługo Mikołaj zapuka do drzwi, a potem święta. 
Kiedy o nich pomyślę, odnoszę wrażenie, ze mróz już skrzypi pod stopami. 
Dziadek: To 79 Wigilia w moim życiu. Pamiętam święta przed wojną, w czasie okupacji, potem za 
komuny i w 1981 roku w stanie wojennym. Chociaż rzeczywistość była inna, nastrój pozostawał wciąż 
ten sam. 
PK: Która Wigilia utkwiła ci najbardziej w pamięci? 
Dz: Ta z 1939 roku. Twój pradziadek wrócił wtedy tuż przed świętami do domu po ucieczce z sowiec-
kiej niewoli. Przy pomocy dobrych ludzi udało mu się przekroczyć radziecko – niemiecką granicę na 
Sanie. Nigdy nie zapomnę szczególnej atmosfery u nas w domu, właśnie wtedy, w grudniu 1939 roku. 
PK: Czy te twoje wigilie z dzieciństwa były takie jak teraz? 
Dz: Wydaje się, że większość zwyczajów przetrwała do dzisiaj, ale nie wszystkie. W moim domu do 
tzw. wielkiej izby 24 grudnia wnoszono snopek słomy i stawiano go w kącie. Pod stół wkładano wiąz-
kę siana. Kiedy mój tata, jako gospodarz, wnosił ją do izby, mówił: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus, kolęda,” a domownicy odpowiadali „Na wieki wieków amen, kolęda”. Dzisiaj, gdy przyno-
szę siano do domu w ten szczególny wieczór, również tak się zachowuję. Kiedyś wierzono, że na tym 
sianie przyjdzie w wigilijną noc na świat mały Jezus. Szczególnie dzieci na to czekały. 
PK: A jakie potrawy pojawiały się w tym dniu na stole? 
Dz: W chłopskich domach nie było tzw. tradycyjnych 12 potraw. Podawano barszcz biały, pierogi z 
serem i z kapustą, grube kluski z pszennej maki zwane często paluchami, kompot z suszonych owo-
ców. Bardzo ważny był opłatek. Oczywiście, tak jak współcześnie, dzielono się nim. Po wieczerzy 
zwanej postnikiem lub pośnikiem, podawano cząstki opłatków zwierzętom, szczególnie krowom i ko-
niom. Jeżeli położony pod gorącym talerzem opłatek przykleił się do jego dna, to oznaczało, że w 
przyszłym roku będzie obfity zbiór pszenicy. 
PK: To piękny zwyczaj. Chociaż nie jesteśmy już tak rodzinnie związani z rolnictwem jak kiedyś, ten 
opłatek pod talerzem przypomina nam o naszych korzeniach, o radościach i smutkach naszych przod-
ków. Dobrze, że ty i babcia nauczyliście nas tego. 
Dz: Zapomniałem o modlitwie przed pośnikiem. Oczywiście, tak jak teraz, odmawialiśmy pacierz i 
modlitwy za zmarłych. Nie przypominam sobie, żeby czytano fragmenty Pisma Świętego. 
PK: A po wieczerzy muzykowaliście i śpiewaliście kolędy? 
Dz: To było bardzo ważne. Stryjowie i kuzyni wyciągali akordeon, skrzypce, trąbkę. Graliśmy i śpie-
waliśmy kolędy. 
PK: A potem już wybieraliście się na Pasterkę? 
Dz: Jeszcze przed wyjściem do kościoła panny wychodziły z domów i nasłuchiwały szczekania psów. 
Wierzyły, że ich przyszły mąż będzie pochodził z tej strony świata, z której dolatywało szczekanie. 
Zresztą pamiętasz, że zawsze wam o tym w Wigilię przypominam. Trzeba jeszcze powiedzieć o jed-
nym, wywodzącym się zapewne z czasów pogańskich zwyczaju, tzw. zaklinania drzew owocowych. 



Gospodarze po wieczerzy szli do sadu z siekierą w rekach i grozili jabłonkom, gruszom, śliwom, że 
zostaną wycięte, jeżeli w następnym roku nie będą miały owoców. Jeszcze twoja mama jako dziecko 
uczestniczyła w takim obrzędzie z twoim pradziadkiem Władysławem. Gdy dopełniono tych wszyst-
kich czynności, wyruszano na Pasterkę, a po Mszy św. młodzież dokazywała. Dzisiaj na wsi na przy-
kład zdejmowane są bramy z ogrodzenia, a kiedyś były takie sytuacje, ze na kalenicę dachu stodoły 
wciągano wozy. 
PK: Dzisiaj coraz rzadziej pojawiają się w naszych domach kolędnicy, wielka szkoda. 
Dz: Ja pamiętam, jak w czasie okupacji w 1944 roku, kiedy moja rodzina została wysiedlona do Złot-
nik, byłem pastuszkiem i chodziłem po kolędzie z gwiazdą. Potem jako nastolatek kilka razy uczestni-
czyłem w przedstawieniach grupy kolędniczej. 
PK: Opowiedz mi o tym raz jeszcze. 
Dz: Z upływem czasu, niestety, pamiętam coraz mniej. Kolędowaliśmy najczęściej między Bożym 
Narodzeniem a świętem Trzech Króli. W grupie kolędniczej było dwóch Żydów, Herod i jego żołnie-
rze, diabeł, śmierć, koń i turoń. Towarzyszył im muzykant z akordeonem lub skrzypcami. 
PK: Jak przebiegała taka inscenizacja? 
Dz: Na początku pukaliśmy do drzwi lub okna chałupy. Mówiło się m.in.: „Pan Jezus się narodził. Po 
kolędzie chodził. My za jego śladem chodzimy. Wpuśćcie panowie na swoje pokoje, bo na dworcu 
mróz, żeby się do ściany przyrósł. Jeden nagi, drugi bosy, trzeci portki w garści nosi”. Jeżeli gospoda-
rze wpuszczali kolędników do domu, dziękowano im, mówiąc m.in.: „Żeby wam kurka dwa jajka 
dziennie znosiła”. Gdy ktoś nie otwierał drzwi kolędnikom żartowano m.in. tak: „Żeby wam sarna 
na… w żarna, żeby się wam krówka trzy razy pojmowała, a ani razu cielną nie została.”. Sama insce-
nizacja rozpoczynała się od wystąpienia króla Heroda, którego zabierała śmierć, a diabeł popędzał 
widłami. Potem na scenę wchodził chłop z koniem, tańczył z nim przy akompaniamencie muzyki, a 
Żydzi, chcąc go kupić, wytykali jego wady. Potem do izby wchodził turoń, obcałowywał wszystkie 
dziewczyny i wywracał się, udając zdechłego. Żydzi posypywali go popiołem, robiąc przy tym celowo 
bałagan w izbie, i odmawiali nad nim uroki. Turoń ożywał i był wyprowadzany do sieni. Na zakoń-
czenie występu kolędnicy śpiewali: „Za kolędę dziękujemy, zdrowia , szczęścia winszujemy. Żeby 
państwo długo żyło, a po śmierci w niebie było”. 
PK: Miło jest słuchać twoich opowieści. Podczas świąt z pewnością do nich wrócimy. 
Dz: O czasach dzieciństwa i młodości można mówić dużo i z wielką przyjemnością. Cieszę się, że 
chcesz słuchać o dawnych zwyczajach. Mam nadzieję, że dzięki Tobie nasze rodzinne tradycje prze-
trwają dłużej. 
 


