
KONKURS ŚWIĄTECZNY 

”Boże Narodzenie w literaturze” 

 

1. 

W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u komornika, jak i u tej biedoty ostatniej, przystrajano się 

i czekano z namaszczeniem, a wszędy stawiano w kącie od wschodu snop zboża, okrywano ławy czy 

stoły płótnem bielonym, podścielano sianem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy. […] 

Juści, że była, tuż nad wschodem, jakby się rozdarły bure opony, a z głębokich granatowych głębin 

rodziła się gwiazda i zda się rosła w oczach, leciała, pryskała światłem, jarzyła się coraz bystrzej, a 

coraz bliżej była, […] 

- Oto gwiazda Trzech Króli, betlejemska gwiazda, przy której blasku Pan nasz się narodził […] 

 

2. 

Tymczasem zapadł już wieczór i śnieg zaczął sypać gęsty. A gdy […] szli ulicami miasta, ogień , hucząc 

w kuchniach, salonach i najrozmaitszych innych pomieszczeniach rozświetlał mrok jasnością wprost 

cudowną. Tutaj w drgającym blasku kominka widać było ostatnie przygotowania do miłej świątecznej 

wieczerzy: już talerze grzał się przy ogniu, już za chwilę ciężkie czerwone kotary odgrodzić miały 

biesiadników od ciemności i zimna. […]. Sądząc po mnogości ludzi na ulicach spieszących w 

odwiedziny do krewnych i przyjaciół, łatwo można by dojść do wniosku, że biedacy ci nikogo nie 

zastaną w domu. A tymczasem rzecz osobliwa – w każdym domu oczekiwano gości i na każdym 

kominie huczał wesoły ogień. 

 

 

3. 

Wielka choinka, stojąca pośrodku pokoju, obwieszona była mnóstwem złotych i srebrnych jabłek, a ze 

wszystkich gałązek zwisały na kształt pąków i kwiatów migdały cukrzone, kolorowe cukierki i wiele 

innych łakoci. Ale najbardziej pochwalić należy mnóstwo małych świeczek, które jak gwiazdki 

błyszczały pomiędzy igłami cudownego drzewka; a ono, rozsiewając blask dokoła, zapraszało dzieci 

serdecznie, aby zrywały jego owoce i kwiaty. Naokoło drzewka wszystko jaśniało barwnie i wspaniale; 

cóż tam były  za śliczne rzeczy – kto by to opisać potrafił! 

 

4. 

Wieczór wigilijny był ponury. Od wczorajszego wypadku Julia znajdowała się w stanie trwałego 

przygnębienia i nastrój beznadziejności udzielił się wszystkim w rodzinie. […]. Wieczerza, jak zwykle 

smaczna, spożyta została bez entuzjazmu, jakkolwiek z potraw zawierających mak, podano tylko 



posypane nim kluseczki. Maszynka, pozbawiona już swej makabrycznej zawartości, moczyła się w 

roztworze ługu i detergentów, ale było jasne, że i tak nikt się nie odważy jej użyć. 

 

 

5.  

Daleko w lesie rosła śliczna mała choinka; […] 

Następnego roku była już znacznie wyższa, a gdy znowu upłynął rok, urosła jeszcze bardziej; sądząc 

po ilości słojów, można było wiedzieć, ile ma lat. […] 

Ale choinka nie cieszyła się wcale; rosła i rosła, latem i zimą była zielona, ciemnozielona; […] A na 

Boże Narodzenie ścięto ją pierwszą. Siekiera przecięła ją głęboko aż do szpiku, choinka upadła z 

jękiem na ziemię, czuła ból, omdlenie i nie mogła wcale myśleć o swoim szczęściu; była zmartwiona, 

że musi porzucić miejsce rodzinne, rozłączyć się z pniem, z którego wyrosła: […]. 

Potem przyszło dwóch służących w pięknej liberii i zaniosło choinkę do wielkiej, pięknej sali. […] 

Wstawiono choinkę w skrzynię do śmieci, napełnioną piaskiem, którą dla niepoznaki pokryto dookoła 

zielonym suknem, i postawiono ją na dużym barwnym dywanie. Ach, jakże drzewko drżało! Co się 

teraz stanie? Przyszli lokaje i pokojówki i zaczęto przystrajać choinkę. Powiesili na jej gałązkach małe 

siateczki, wycięte z kolorowego papieru; każda napełniona była cukierkami; złocone jabłka i orzechy 

zwieszały się jak przyrośnięte, a do gałęzi przymocowano przeszło sto czerwonych, niebieskich i 

białych świeczek. Lalki, które wyglądały jak żywi ludzie (choinka nie widziała takich nigdy przedtem), 

kołysały się wśród zieleni, a na szczycie drzewa umocowano wielką, złotą gwiazdę - to było wspaniałe, 

niewypowiedzianie wspaniałe! 

 

 6.  

Na te czwarte wojenne święta zaprosili nas do siebie Paszyńscy, na wieczerzę i na nocleg, bo po 

godzinie policyjnej miałyśmy już powrót uniemożliwiony. […] 

Wieczór był mroźny, pod nogami skrzypiał błękitny śnieg. Niebo było czyste, wygwieżdżone, wysokie. 

Zza okiennic domu wtulonego w śnieg ogrodu – błyskały niteczki ciepłego światła wąziutkimi 

szparkami. Cisza świąteczna, uroczysta. 

- Chodźcie, chodźcie – witał nas życzliwy głos mamy Paszyńskiej już od progu. W sąsiednim pokoju 

dzwoniły sztućce i szkło. To chłopcy nakrywali do stołu, krzątali się, znosili półmiski. 

- Boże, śledź! – zawołała Teresa. – Trzy lata nie widziałam śledzia! 

- Zby-sz-szek przywiózł z Wa-ar-szawy. Uważaj, drze-e-wko! – […] 

- Jakie śliczne! Nie, to chyba nieprawda! 

- Ma-a-sz, prze-k-konaj się! – śmiał się, usiłując wpakować Teresie gałązkę za kołnierz.[…] 



 - E, młodzież , do roboty – dobrodusznie popędzał synów papa Paszyński. – Czas siadać do wieczerzy. 

Stół był ślicznie zasłany i nakryty. Porcelana, srebro, kryształy. Zasiedliśmy do prawdziwej uczty, jak 

niegdyś, jak wtedy, kiedy byliśmy normalnymi ludźmi. 

 

                      7. 

24.12.1940 (Griazowiec)  

Dziś wigilia. Nastrój świąteczny od rana, czyszczenie ubrań, butów, bo dziś, choć mróz siarczysty, 

wdziejemy nasze polskie mundury zniszczone, połatane, ale nasze. Nasze z Polski. Nadchodzi wieczór. 

Szósta godzina naznaczona. Że choć w osobnych salach, ale równocześnie siądziemy do stołu 

wigilijnego. Opłatki są w obozie zrobione i poświęcone przez księdza majora Tyczkowskiego, ale są 

też opłatki, które koledzy otrzymali w listach od swoich rodzin, więc są opłatki polskie w każdej sali. 

Siedliśmy do stołu a raczej do ławy za naszą pryczą. Jest nasza kolacja. Jakaś zupa i kotlet z ryb. Jest 

chleb biały, margaryna wysmażana z cebulą i pomidorami. Jest herbata i cukier. […] Siadamy do 

wieczerzy wigilijnej. […] Jesteśmy już przy stole. Przede mną leżą opłatki na sianie. Choinka ubrana 

watą i cukierkami. Świeczki jakimś cudem zrobione, palą się na choince. Stoimy. Cisza. […], bo myśli 

nasze w tej chwili są w swoich domach. Tam przy Was. Tam daleko na zachodzie, gdzie słońce co 

dzień się chowa, gdzie co dzień oczy nasze zwrócone. 

 

 

 8. 

Dostałam w swoim życiu mnóstwo prezentów, które płynęły z serca. I warto na nie czekać. Do dzisiaj, 

kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia… Ach, jak ja lubię grudzień. Lubię od dawna z wielu 

powodów. Od grudnia codziennie jest bliżej wiosny i lata, które uwielbiam. W grudniu dni są 

najkrótsze, a to znaczy, że za chwilę, dosłownie za moment, zaczną się wydłużać, jaśnieć, błyszczeć, 

ciepleć  itd. Ponadto grudzień składa się z przygotowań do świąt i ze świąt. Oprócz tego, że mnie 

osobiście zbliża do lata – jest miesiącem prezentów. I głównie dlatego, żeby nie wiem jak okropny, 

jest to miesiąc specjalny. […] 

Dostałam po raz pierwszy cenny prezent od babci. Byłam wtedy dziewczynką małą i łakomą. Teraz 

zostało łakomstwo, ale szczęśliwie jestem już spragniona innych rzeczy. Wtedy był to kurczak. 

Normalny kurczak, z dwoma nogami i przepysznym farszem w środku. […] Kiedy miałam trzynaście 

lat, czasy były ciężkie dla małych łakomych dziewczynek, ponieważ panował socjalizm, taki ustrój 

polityczny, w którym kurczak jest rarytasem. 

A ja marzyłam o dniu, kiedy cały ten kurczak będzie wyłącznie dla mnie, i mój brat, którego wszyscy 

bardziej kochali, nie będzie się ze mną kłócił o farsz lub nogę, bo kurczak będzie mój. 

Przyszedł grudzień, wieczerza wigilijna zjedzona, kolęda odśpiewana, świeczki na choince 

zapalone, rzucamy się na kolana w celu wygrzebania mnóstwa paczuszek spod choinki. I co się dzieje? 

Kurczak, przepiękny, upieczony, z chrupiącą skórką, z farszem, w pudełku po butach. Ach, jaka byłam 



szczęśliwa. […] Dostałam wtedy bardzo dużo innych prezentów. Jakich - nie pamiętam. Ale kurczaka 

pamiętam. Bo kurczak był prezentem serca.  

 

 

9. 

Kiedy zapłonęły świeczki na choince, a z adapteru popłynęły dźwięki kolęd, wszystkich ogarnęło owo 

dobrze znane wigilijne wzruszenie. Dzieci, trzymając się za rączki, pożerały wzrokiem swoją piękną 

choinkę, dorośli czuli, że ściska ich coś za gardła. 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” – śpiewała Irena Santor i na tle jej ciepłego głosu wyraźnie 

dało się słyszeć pobrzękiwanie dzwoneczka gdzieś z korytarza. […] 

Gwiazdor szedł powoli przez kuchnię. Jego ciężkie kroki wprawiały w dygot deski podłogi i 

powodowały wibracje w suszarce ze szklankami. 

- Mamusiu…. – szybciutko powiedział Tomcio. – Ja  zapomniałem ci powiedzieć, że znów 

dostałem trójeczkę za pisanie …. z minusem. […] 

Olbrzymia czerwona postać stanęła w drzwiach, ciężko dysząc. 

-Witajcie, dzieci – przemówiła okropnym, świszczącym szeptem. 

 

 10. 

– A teraz, Joasiu, czas ubrać choinkę! Piotr już sprawdził lampki. Oleńka wyjęła wszystkie zabawki. 

Kupiłam watę, leży na półce… Weź, poskub ją na malusieńkie puszki i poukłada je na gałązkach. 

Zuzieńka będzie pewna, że to śnieg. Piotr powiedział jej dziś rano, że jak będzie grzeczna, to 

dobry duszek ubierze choinkę! 

- Babuniu… - zastanowiła się Joanna – a czy to przypadkiem nie jest stwarzaniem mitów i 

rozczarowań? 

- Och, takie rozczarowanie zamieni się w końcu w najcudowniejsze wspomnienia, sama to 

chyba wiesz, Joasiu! 

- Wiem, babuniu! Strasznie lubię przypominać sobie tatusia przebranego za Mikołaja i te 

chwile, kiedy wchodziłam do pokoju, żeby zobaczyć ubraną choinkę. Oczywiście, nie możemy być 

skąpi dla naszej Zuzieńki! Drzewko ubiorę w największe cudowności, a brodę dla Piotra zrobię taką 

twarzową, że będzie chciał nosić ją na co dzień! 

 

 

 



11.  

– Proszę, oto choinka – powiedział Tatuś. – Gdybyśmy tylko wiedzieli, do czego ona ma służyć. Gapsa 

twierdzi, że trzeba ją ubrać. 

- Tak dużego ubrania nie mamy – powiedziała Mama zatroskana. – Co ona mogła mieć na myśli? 

- Jaka piękna choinka – krzyknęło malutkie leśne stworzonko, […] 

- A może ty wiesz, jak się ubiera choinkę? – zapytał […]. 

Leśne stworzonko zaczerwieniło się gwałtownie i szepnęło: 

- Ładnymi rzeczami. Najładniej jak się tylko umie. Tak słyszałem. – […] 

- Przez chwilę bądźcie cicho i pozwólcie mi pomyśleć – powiedział Tatuś. – Jeżeli choinka ma być 

przystrojona, i to najładniej, to chyba nie po to, żebyśmy się mieli w niej ukrywać przed jakimś 

niebezpieczeństwem, […]. 

Wynieśli więc zaraz choinkę przed dom i osadzili ją mocno w śniegu. Następnie zabrali się do 

przybierania jej od góry do dołu wszystkimi ładnymi rzeczami, jakie tylko mieli. 

Udekorowali ją muszlami, które latem zdobiły grządki kwiatów, i naszyjnikiem z pereł Panny Migotki. 

Zdjęli kryształowe wisiorki z żyrandola w salonie i zawiesili je na gałęziach, a na samym szczycie 

umieścili jedwabną różę […] 

Mama krzątała się w kuchni przez całe popołudnie. Tuż przed zmierzchem jedzenie dla Wigilii   

było gotowe i stało w małych filiżankach wokół choinki. Był tam sok owocowy i zsiadłe mleko, i ciasto 

z czarnymi jagodami, i grog, i różne inne smaczne rzeczy, które rodzina […]  lubiła. 

- Czy myślisz, że Wigilia jest bardzo głodna? – spytała Mama z niepokojem. 

 

 12. 

Drzewko, przyozdobione sporą ilością łańcuchów z kolorowego papieru […] , dźwigało też na swych 

gałązkach papierowe zabawki i cacka z różnych epok życia rodziny oraz takie filuterne a dowcipne 

drobiazgi, jak koguciki z wydmuszek lub łódeczki z łupinek od orzecha, wykonywane przez wszystkie 

dorastające kolejno dzieci i wnuki. […] 

W miłym gwarze i hałasie cała rodzina nadciągała wolniutko do stołu. Przynoszono dodatkowe 

nakrycia, brzdękano dodatkowymi sztućcami, dostawiano krzesła, żeby dla wszystkich starczyło 

miejsca przy stole.[…] – A gdzie sianko, gdzie sianko?! – i pojawiła się w chwilę potem z garścią 

suchych traw, które złożyła na serwetce pośrodku stołu [..] Na sianku umieściła paczkę opłatków […]. 

Kiedy gwar już umilkł wstał ojciec […], chrząknął uroczyście i długo grzechocząc zapałkami, wykrzesał 

wreszcie płomyk, niezbędny do zapalenia świecy na stole. Następnie stwierdzono, że potrzebne w 

tym właśnie momencie Pismo Święte gdzieś się zapodziało i odbyło się krótkie śledztwo w tej 

sprawie. 



 13. 

Mamy wiadomość z Ewangelii, że Chrystus, narodzony w stajni, złożony był in praesepio. Praesepe 

znaczy w polskiej mowie żłób. Jasła zaś zowią się zagrody pod żłobem, gdzie słomę na podściel pod 

konie służącą kładą; […] Ten, co pierwszy wymyślił jasełka, […], rozumiał, że żłób i jasła są imiona 

jednę rzecz znaczące, tę samę, co łacińskie praesepe, przeto lalkom swoim i fraszkom dziecinnym, 

którymi wyrażał Narodzenie Chrystusowe, nadał imię jasełka. […] 

Była to w pośrodku szopka mała na czterech słupkach, daszek słomiany mająca, wielkości na szerz, 

dłuż i na wyż łokciowej; pod tą szopką zrobiony był żłobek, a czasem kolebka wielkości 

ćwierćłokciowej, w tej lub w tym osóbka Pana Jezusaz wosku albo z papieru klejonego, albo z irchy 

lub płótna konopiami wypchanego uformowana, w pieluszki z jakich płatków bławatnych i 

płóciennych zrobione uwiniona; przy żłóbku z jednej strony wół i osieł z takiejż materii jak i osóbka 

Pana Jezusa ulane lub utworzone, klęczące i puchaniem swoim Dziecinę Jezusa ogrzewające, z drugiej 

strony Maria i Józef stojący przy kolebce w postaci nachylonej, afekt natężonego kochania i 

podziwienia wyrażający. 

 

 

 

 14. 

 

Nie wiem, kiedy święta zaczynają się gdzie indziej, lecz dla nas, […], Gwiazdka zaczyna się już tego 

dnia, gdy pieczemy pierniki. Wówczas jest równie wesoło jak w wieczór wigilijny.  

Następnego dnia po pieczeniu pierniczków było nam również bardzo wesoło, bo pojechaliśmy do lasu 

po choinki. Wszyscy tatusiowie jeżdżą razem ścinać choinki, no i my, dzieci, oczywiście też. Mamusie 

muszą siedzieć w domu i gotować jedzenie, biedaczki! […] 

W domu […] ubraliśmy naszą choinkę. Tatuś też nam pomagał. Na strychu mieliśmy odłożone 

czerwone jabłka na choinkę, wzięliśmy też sporo pierniczków, które upiekliśmy sami. Do koszyczków, 

które kleiliśmy u dziadziusia, włożyliśmy rodzynki i orzechy. Aniołki z waty, które mama miała na 

swojej choince, gdy była mała, poprzyczepialiśmy również. No i oczywiście moc chorągiewiek, 

świeczek i cukierków. Ach, jakże była piękna nasza choinka.[…] 

W końcu jednak nadszedł nareszcie wieczór wigilijny i jedliśmy kolację przy rozsuwanym, 

świątecznym stole w kuchni. Na stole paliły się świece i stała masa jedzenia, ale ja jadłam niemal 

wyłącznie szynkę. No i oczywiście kaszę. Bo chciałam znaleźć migdał. Lecz nie znalazłam. 

 

 

 

 



 15. 

Chrystus Pan się narodził 

Świat się cały odmłodził 

Et mentes... 

 

Nad sianem, nad żłóbeczkiem 

Aniołek z aniołeczkiem 

Ridentes... 

 

Przyleciały wróbelki 

Do Panny Zbawicielki 

Cantantes... 

 

Przyleciały łańcuchy 

Łabędzi, srebrne puchy 

Mutantes... 

 

Puchu wzięła troszeczkę, 

Zrobiła poduszeczkę 

Dzieciątku... 

 

Potem Go położyła 

I sianem Go nakryła 

W żłobiątku... 

 

 

16. 

Bożego narodzenia 

ta noc jest dla nas święta. 

Niech idą w zapomnienia 

niewoli gnuśne pęta. 

 

Daj nam poczucie siły 

i Polskę daj nam żywą, 

by słowa się spełniły 

nad ziemia tą szczęśliwą. 

 

Jest tyle sił w narodzie, 

jest tyle mnogo ludzi; 

niechże w nie duch twój wstąpi 

i śpiące niech pobudzi. 



 

Niech się królestwo stanie 

nie krzyża, lecz zbawienia. 

O daj nam, Jezu Panie, 

twą Polskę objawienia. 

 

 

 17. 

Pan Jezus drży w kolebce, śród zimy urodzony;  

czuwa trwożnie nad dzieciątkiem tłum aniołów schylony;  

Maryja  

Jak lilija  

giezłem dziecko owija.  

Jeden anioł liczy minuty,  

drugi anioł do niego przykuty,  

trzeci hymn wesoły poczyna,  

że to pierwsza wieków godzina  

ludziom w darze  

na zegarze  

od Bożego Syna.  

Od światła, od gwiazd, od śniegu biją blaski.  

Daj ogrzać synaczka, Maryjo, pełna łaski.  

 

A z wewnątrz na mróz, ku gwiazdom, do góry  

płynie ciepłych oddechów słup białopióry,  

szepty litościwe, płacz urwany  

I "Lulajże. Lulaj, Jezuniu kochany".  

 

 

18. 

Tam płynę falą łez, 
gdzie wśród obłoków rdzawych 
pali się gwiazda śmieszna 
z kartonu wystrzygana. 

Gdzie pod słomianym zmierzchem 
klapie zwierzęca paszcza 
jodła nagie dzieciątko 
w pękach igieł kołysze. 



Tam wszystko tak, jak trzeba: 
Siano, wół i osieł, 
i lodowaty blask 
w którym śpi tajemnica. 
Szronu kłująca garść 
niebo z opłatka. 

To tam, przy betlejemskich cudach 
wzburzona, zagniewana 
czeka na mnie od lat matka. 

 

 

 

 19. 

Rozjarzyło się świeczkami w czarnym lesie.  
Zapachniało mirrą i sianem.  
Zakrólował Pan Jezus w niebiesiech  
bo to Mu na ziemi nie dane.  
Bo na ziemi ciemny ciemny las  
chociaż świeczki płoną w nim  
i w nas. 

Jutro znowu zwykły dzień nastanie  
sianem zgniłym  
gałązką zwiędłą  
i skończy się boże królowanie  
ziemską tęsknotą.  
Kolędą. 

 

 

 

 20. 

 

Świeciła gwiazda na niebie, 

Srebrna i staroświecka, 

Świeciła wigilijnie, 

 Każdy zna ją od dziecka.  

  



Zwisały z niej z wysoka 

 Długie, błyszczące promienie, 

 A każdy promień to było 

 Jedno świąteczne życzenie. 

  

I przyszli - nie magowie, 

 Już trochę postarzali - 

 Lecz wiejscy kolędnicy, 

 Zwyczajni chłopcy mali. 

  

 Chwycili za promienie, 

 Jak w dzwonnicy za sznury, 

 Ażeby śliczna gwiazda 

 Nie uciekła do góry. 

  

Chwycili w garść promienie, 

 Trzymają z całej siły. 

 I teraz w tym rzecz cała, 

         By się życzenia spełniły.              


