
 

Scenariusz akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt. „Polska Wigilia”  
 

Uroczystości przyświecały słowa:  

„OTWÓRZCIE NA OŚCIEŻ DRZWI CHRYSTUSOWI” 
 

Sala przystrojona odświętnie, w rogu stół nakryty białym obrusem, zapalone świeczki, ułożone 

talerze, sianko, opłatek. W tle przystrojona choinka. 

 

Narrator: 

Celem spotkania jest dokładniejsze poznanie tradycji wieczoru wigilijnego, podzielenie się opłatkiem i 

złożenie sobie wzajemnych życzeń. Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi świętami. Na 

ten jedyny wieczór nawet z najbardziej odległych stron kraju zjeżdżają się członkowie rodzin. Święta te 

związane są z pięknymi tradycjami, kultywowanymi aż od IV wieku naszej ery. 

Wieczór wigilijny stwarza atmosferę zadumy , refleksji i miłości. Najbardziej zwaśnieni ze sobą ludzie 

często podają sobie w tym dniu dłoń do zgody i wybaczenia. 

Wieczerzę wigilijną rozpoczyna się wraz z pierwsza gwiazdką, jaka ukarze się na niebie. Wszyscy 

biesiadnicy łamią się opłatkiem składają sobie życzenia. 

W wierzeniach ludowych jest to noc czarów, dziwów i zjawisk nadprzyrodzonych. Jest to również wg 

wierzeń ludowych noc duchów, dlatego w tym dniu palono światło w wielu miejscach, aby dusze 

zziębnięte mogły się ogrzać. 

Wierzono na wsiach, że w tę noc i dzień wigilijny zjawiają  się dusze zmarłych. Nie wolno było w tym 

dniu wykonywać ciężkich prac, ani nawet zamiatać, aby nie wypłoszyć dusz, które wg zwyczaju będą brać 

udział w wieczerzy wigilijnej. Stąd wziął się zwyczaj stawiania pustego talerza i krzesła przy stole 

wigilijnym. 

Uczeń I: 

A trzy krzesła polskim strojem 

Koło stołu stoją próżne, 

I z opłatkiem, każdy z swoim, 

Idzie do nich spłacać dłużne. 

I pokłada na talerzu 

Anielskiego chleba kruchy... 

Bo w tych krzesłach siedzą duchy. /W. Pol – „Pieśń o domu naszym”/ 

Narrator: 

Dlatego w tym dniu nikomu nie odmawiano gościny, ani żebrakom jałmużny. Zostawiano jadło i napoje 

przez całą noc na stole, by dusze ukryte pod postacią ptaków, zwierząt, mogły się posilić. Dlatego 

gospodarz po wieczerzy zbiera ze stołu resztki pokarmu i karmi nimi inwentarz. 

Uczeń II: 

...Tyś gospodyni, Jaduś to prawo twoje rozdzielić między wszystkie! Darzyć Ci się będą lepiej i nie 

chorować. (...) Jagna połamała opłatek na pięć części i przychylając się nad każdą krową, czyniła krzyż 

święty między rogami, a wtykała po kawałku w gembule na szerokie, ostre ozory. /W. Reymont – 

„Chłopi”/. 

Narrator: 



Od niepamiętnych czasów, kolacja wigilijna składała się z pokarmów postnych ca znalazło wyraz w 

staropolskiej nazwie „postnik”, „posnik”, „kutia”, kolęda, „Pańska Wieczerza”. Wieczerze wigilijne 

rozpoczynano zawsze wspólna modlitwą i do końca była bardzo uroczysta i poważna. 

Uczeń III: 

...A chociaż głodni byli, boć to dzień cały o suchym chlebie, a pojadali wolno i godnie... 

Dzieci śpiewają piosenkę pt.: „Kolęda, kolęda, przyszła pod nasz dach...” 

Narrator: 

Według dawnych zwyczajów liczba potraw wigilijnych powinna być nieparzysta 5 – 7 u chłopów, 9 u 

szlachty, 11 – 13 u arystokracji. 

Uczeń IV: 

Siano obrusem nakryte na stole – 

Białe opłatki – 

Ojca błogosławione ręce – 

Serdeczne rozrzewnienie Matki – 

O niepowrotne zruszenie dziecięce  

W rodzinnym kole. /W. Orkan – „Na gody”/. 

Narrator: 

Dzielenie się opłatkiem jest ściśle związane z Polską i  głęboko zapada w serce każdego Polaka. Znaczenie 

opłatka w polskiej tradycji wigilijnej najlepiej objaśnił poeta Kajetan Koźmian w XIX wieku. 

Uczeń V: 

Do siego roku życząc panu bratu 

Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek 

Choć dziś ten zwyczaj obojętny świaru 

Szlę ci opłatek. 

Dla nas on zawsze świętość wyobraża: 

Pamiątkę łaski udzielonej z nieba, 

A oprócz skarbu branego z ołtarza 

Własny kęs chleba. 

Ojców to naszych obyczaj prastary 

Rodzinnej niwy maluje dostatek. 

Symbol braterstwa, miłości i wiary 

Święty opłatek. 

Narrator: 

Zawsze i wszędzie w noc wigilijną zbierali się Polacy, żeby okazać sobie łączność i wzajemną miłość, żeby 

połamać się opłatkiem. 

Uczeń VI: 

Łamię się z wami tym opłatkiem białym, 

Wy wszyscy moi dalecy i bliscy. 

Wy, co z błędnej gwiazdy ideałem, 

Po świecie się rozproszyli całym. 

Wy, co pijecie z rzek lodowych zdroi 

Ducha nie dając pod troski nawałem, 

Wy wierni, mocni, wytrwali – wy wszyscy, 



Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi, 

Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym  

Z Wami się łamie dziś opłatkiem białym... 

Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi 

Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym 

łamię się z wami dziś opłatkiem białym.../M. Ilnicka – „Opłatek wigilijny”/. 

Narrator: 

Zawsze i wszędzie Polacy przypominali sobie. 

Uczeń VII: 

Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, 

Niepotrzebni nikomu – 

I nikt z nimi słowa nie zamieni, 

Nie zaprosi do swego domu. 

Weź do ręki biały opłatek, 

Choćby nawet nie miał go z kim dzielić, 

I życz szczęścia całemu światu: 

Niech się wszystkie serca rozweselą.../Z. Kunstman – „W dzień Bożego Narodzenia”/ 

Narrator: 

W innych krajach zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest znany. Do najbardziej znanych potraw 

wigilijnych należą: barszcz czerwony, zupa grzybowa, bigos postny, kasza ze śliwkami suszonymi, groch, 

kluski z serem lub makiem, pieczywo słodkie, ryba. 

Uczeń VIII: 
Z wielkiej kuchni gospodyni 

Śle delicje za delicją, 

Suta ucztę pilnie czyni 

Uważając na tradycję. 

Teraz wisi, ot na włosku 

Cnej jej mości słuszna sława 

Więc jej szczupak po żydowsku 

Prym jegomość temu dawa! 

Zasię potem lin w śmietanie 

I karp tłusty w sosie szarym. 

Jedz – nie pytaj mości panie, 

A zapijaj Węgrem starym.../Or – Ot „Wigilia”/. 

Narrator: 

Ryby były podstawą wigilijnej wieczerzy w dworach szlacheckich. 

Uczeń IX: 
A zasiadłszy do stołu godzina zmierzchową 

Jadł polewkę migdałową, 

Na drugie zaś danie szedł szczupak w szafranie, 

Dalej okoń pączki tłuste, 

Węgorz i liny z kapustą, 

Karp suszony z rodzynkami. 

Na koniec do chrzanu grzyby i różne smażone ryby. 

Dzieci śpiewają piosenkę pt.:  „O Gwiazdo Betlejemska...” 

Narrator: 



Jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki. Zielone drzewko wg symboliki kościelnej 

miało oznaczać wieczną zieleń, nadzieję nieba, świece na drzewku mają przypominać przyjście na świat 

Jezusa, ozdoby drzewka – dary łaski bożej, łańcuch – symbolizuje węża kusiciela, jabłko – owoce grzechu, 

gwiazda na czubku drzewa – gwiazdę betlejemską. W Polsce zwyczaj ubierania choinki przyjął się dopiero 

pod koniec XIX wieku. Drzewko to miało w różnych rejonach różne nazwy „podłażniczka”, „wiecka”, 

„sad”, „ jeglijka”, „jutka”. 

Choinka miała chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, obezwładniać rzucone uroki. Pod choinkę 

składamy prezenty. Jednym z najpiękniejszych zwyczajów tych świąt jest śpiewanie kolęd. 

Dzieci śpiewają kolędę pt.: „Lulajże Jezuniu” 

Narrator: 

Noc wigilijna wbrew słowom kolędy nie była ani cicha, ani spokojna. Rozlegały się zewsząd wystrzały, 

wybuchy, strzelano z rusznic, petard. Miało to symbolizować wypędzenie dusz z domu, po czym udawano 

się na Pasterkę czyli mszę północkową. Po drodze młodzi ludzie wróżyli sobie szczęście w miłości z kołków 

w płocie. Składano sobie życzenia obsypując gospodarzy zbożem. 

Uczeń X: 

Na szczęście, na zdrowie, na Boże Narodzenie, co by się 

Wom dożyło, mnożyło, syśko stworzenie, cobyście mieli 

Telo koników, kielo w płocie kulicków, po sopach krowicek,  

kielo w lesie jedlicek. W każdym kątku po dziesiątku   

a w kieszonce sto tysiącków, 

byście zdrowi, weseli i byście się wse mieli 

jako w niebie Janieli. Jament. 

Narrator: 

Smutne były wieczerze w okresie zaborów i wojen czego dowodem są słowa wiersza. 

Uczeń XI: 

Piszę Ci, synku, list z daleka, z domu... 

Na szybach śnieżne łyskają się płytki –  

Wspominam dawne dni – i po kryjomu płaczę... 

Ty,  synku, zrozumiesz łzy matki. 

Jest już choinka... Wiesz, zaraz u stoła 

Siądziem jak dawniej z siostrzyczkami trzema – 

A z nimi razem i myśl niewesoła, 

Że ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. 

Ty sam samiutki... W dalekiej gdzieś stronie, 

Jak my tam liczysz mijające chwile. 

Jako ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie, 

Kto ci świąteczną przyładzi wigilię, 

Jaka kolędą, Syneczku mój miły, 

Rozjaśnisz Twoje godziny tułacze? 

Myśmy się dzisiaj za ciebie modliły 

A ja nad listem jeszcze – widzisz – płaczę. 

Myśl o nas synku. Wspominaj przy wieczerzy. 

W liście mym znajdziesz okruchy opłatka. 



Wiem, że nam wrócisz. Ten, co „w żłobie leży”, 

Czuwa nad nami...Całuję Cię... Matka. /Wł. Lewik – „List wigilijny od Matki”/. 

Dzieci śpiewają piosenkę pt. „Śpij mój maleńki...” 

Narrator: 

Niewiele dzisiaj pozostało z prastarych tradycji w dzisiejszych wigiliach, zwłaszcza miejskich, ale 

ubierzmy w ten wieczór choinkę, zaświećmy świeczki, przykryjmy stół śnieżnym obrusem, wybaczmy 

sobie wzajemnie winy i bądźmy w tym dniu dla siebie mili. 

Uczeń XII: 

Gdyby nie przyszedł, nie byłoby tych dni 

O niepowtarzalnym uroku, upamiętniających Jego przyjście, 

Nie byłoby roześmianych twarzy dziecięcych, 

 Wpatrzonych w blask choinek, nie byłoby dźwięku dzwonów kościelnych, 

Wzywających wiernych na pasterkę, ani nie byłoby potężnego, 

Wznoszącego serca ku niebiosom chóru: „Bóg się rodzi, moc truchleje.  

Gdyby nie przyszedł, Pismo Święte kończyłoby się na proroctwie Malachiasza,  

a uroczystości pogrzebowe kończylibyśmy  

słowami: „Marność nad marnościami – wszystko marność”. 

(Uczniowie niosą na talerzach przygotowane opłatki dla klas, które wręczają 

wychowawcom). 

Uczeń XII: 

 Jednak przyszedł. Dlatego nigdy nie wstydźmy się stać po stronie Prawdy i nazywać sprawy po imieniu 

nawet przeciwko opiniom ogólnie przyjętym. Ale czyńmy to w duchu „Księcia Pokoju”, w duchu miłości, 

a nie w jakże powszechnym duchu wrogości i wojowniczości. Nie zaczynajmy od drugich, lecz od samych 

siebie. Oby Boże Narodzenie stało się potężną eksplozją dobra, pokoju, uprzejmości, łagodności i 

opanowania. Oby był to milowy krok na drodze wyjścia z  naszych kłopotów, czego wszystkim życzymy 

Dzieci śpiewają piosenkę pt. : „Czas wigilii”, a następnie cala szkoła śpiewa kolędy, po czym 

rozchodzą się do własnych klas, na wigilie klasowe. 
 

 


