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ŚWIETA  PRZED  WOJNĄ 

 
Arch. MBL-PE 

Święta Bożego Narodzenia w tradycji ludowej trwają od Wigilii do Święta 

Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. Na zwyczaje świąteczne składają się 

wierzenia ludności, związane nie tylko ze świętami katolickimi, lecz często 

zaduszkowymi. 

Święta Bożego Narodzenia nazywane były na terenie Warmii i Mazur godami 

lub godnymi świętami. Tak jak obecnie poprzedzał je okres adwentu. Na 

Mazurach pojawiali się wówczas przebierańcy lub chłopcy z gwiazdą. W 

niektórych wsiach chodzono z kozą, bocianem i babą z koszem na datki. 

Adwent trwał 4 tygodnie. W pierwszą niedzielę robiono z choiny wianek, 

przybierano go czerwonymi wstążkami i ustawiano na nim jedną świeczkę. 

Zawieszano w pokoju pod sufitem. W każdą następną niedzielę dodawano jedną 

świeczkę. Kulminacyjnym punktem uroczystości adwentowych na Mazurach 

była jutrznia na gody, czyli nabożeństwo odprawiane w Wigilię (jutrznia to 

inaczej pora przed wschodem słońca). Było to widowisko typowo religijne, 

polegające na śpiewaniu pieśni z kancjonału przez dzieci. Odtwarzano też sceny 

związane z narodzeniem Chrystusa. W latach 30-stych, po dojściu Hitlera do 
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władzy, zaczęto tępić jutrznię, gdyż miała ona ogromną rolę w utrzymywaniu 

polskości mazurskiego ludu. 

Dzień Wigilii zarówno u Warmiaków i Mazurów, zawierał bardzo niewiele 

elementów kościelnych. Nawet na katolickiej Warmii w tym dniu nie 

przestrzegano postu (dopiero dużo, dużo później, pod naciskiem opinii 

osadników z innych części Polski i księży). Potrawy wieczerzy wigilijnej 

często nie różniły się od potraw dnia codziennego. Przy „bogatszej” kolacji 

podawano na stół gęś i mięso. Wieczerzę podawano około godziny 

siedemnastej: pieczoną gęś, kiełbasę gęsią, mięso, ciasto i słodycze, chleb 

razowy. 

 

Nieznany był na Warmii i Mazurach do 1945 r. zwyczaj łamania się 

opłatkiem. Zwyczaj stawiania choinki przyjął się natomiast dopiero około 1910 

r. Po choinką stawiano talerze pełne jabłek, pierników, orzechów, cukierków 

oraz układano drobne prezenty. W niektórych wsiach stawiano snop zboża w 

kącie izby lub wieszano gałęzie jeglijki. Prezenty dzieciom przynosił Mikołaj, 

co zachowało się do dnia dzisiejszego. Nazwa Mikołaja bywała inna niż 

obecnie: Nikolus, Pikolus. Istniał również zwyczaj chodzenia sług z szemlem 

(siwym koniem) w towarzystwie bogatego orszaku. Najstarszy sługa pełnił 

funkcję Mikołaja i wręczał dzieciom prezenty. 

 

Warmińska pasterka odbywała się o północy tylko w miastach. Na wsi ludzie 

przychodzili na pasterkę rano o godzinie piątej. W wypełnionym po brzegi 

kościele, przy blasku płonących na choince świec, śpiewano kolędy, które 

podziwiali nawet Niemcy, chwaląc ich niezrównany urok. 

www.it.mragowo.pl 

  

http://www.it.mragowo.pl/
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ŚWIĘTA  DZISIAJ 

 
arch. Hotel Krasicki**** 

 

Wigilia rozpoczyna święta Bożego Narodzenia. Wieczór wigilijny jest w 

tradycji polskiej najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem w roku. Do 

wieczerzy wigilijnej zasiada się, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka. 

Najważniejszym momentem wigilijnej wieczerzy jest dzielenie się opłatkiem, 

potraw zwykle jest 12. Nadal uczęszcza się w tę noc na pasterkę. Jedną z 

najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki, a pod choinką czekają 

prezenty. Do najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych należy 

śpiewanie kolęd i urządzanie szopek. Ostatnio coraz częściej na święta się 

wyjeżdża i spędza się je w hotelach. Chociaż nadal święta w Polsce są bardzo 

rodzinne i w zdecydowanej większości spędza się je w towarzystwie 

najbliższych. 

Poniżej linki do wybranych hoteli w których można spędzić święta Bożego 

Narodzenia: 

HOTEL KRASICKI**** 

www.hotelkrasicki.pl/boze-narodzenie-z-ignacym 

 

HOTEL  ZAMEK  RYN**** 

file:///C:/Users/User/Downloads/www.hotelkrasicki.pl/boze-narodzenie-z-ignacym
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www.zamekryn.pl/boze-narodzenie-Mazury 

 

HOTEL  ST.  BRUNO**** 

www.hotelstbruno.pl/oferty-specjalne/boze-narodzenie-rodzinne-swieta-na-

mazurach/ 

 

HOTEL  ANDERS**** 

www.hotelanders.pl/oferty/swieta-bozego-narodzenia-na-mazurach 

 

HOTEL  TAJTY*** 

www.hoteltajty.pl/oferty-specjalne/szczegoly-pakietu?OfferID=297734 

 

GRANDHOTEL  TIFFI***** 

www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/rodzinne-wieta-na-mazurach/ 

 

 

HOTEL  SPA  DR  IRENA  ERIS  WZGÓRZA  DYLEWSKIE***** 

www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/szczegoly-

pakietu?OfferID=287676 

 

HOTEL  MIKOŁAJKI ***** 

www.hotelmikolajki.pl/pakiety/boze-narodzenie-na-mazurach 

 

HOTEL  GOŁĘBIEWSKI **** 

www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/swieta-bozego-narodzenia-24-

26122021 

 

HOTEL  MASURIA**** 

www.hotelmasuria.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-na-mazurach-w-masuria-

hotel-spa 

 

HOTEL  AMAX*** 

www.hotel-amax.pl/oferty/boze-narodzenie-1 

 

HOTEL***SOLAR  PALACE  SPA & WELLNESS 

www.hotelsolar.com.pl/pakiet-boze-narodzenie-na-mazurach-2/ 

 

http://www.zamekryn.pl/boze-narodzenie-Mazury
file:///C:/Users/User/Downloads/www.hotelstbruno.pl/oferty-specjalne/boze-narodzenie-rodzinne-swieta-na-mazurach/
file:///C:/Users/User/Downloads/www.hotelstbruno.pl/oferty-specjalne/boze-narodzenie-rodzinne-swieta-na-mazurach/
file:///C:/Users/User/Downloads/www.hotelanders.pl/oferty/swieta-bozego-narodzenia-na-mazurach
http://www.hoteltajty.pl/oferty-specjalne/szczegoly-pakietu?OfferID=297734
http://www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/rodzinne-wieta-na-mazurach/
http://www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=287676
http://www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=287676
file:///C:/Users/Anka/Downloads/www.hotelmikolajki.pl/pakiety/boze-narodzenie-na-mazurach
file:///C:/Users/Anka/Downloads/www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/swieta-bozego-narodzenia-24-26122021
file:///C:/Users/Anka/Downloads/www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/swieta-bozego-narodzenia-24-26122021
http://www.hotelmasuria.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-na-mazurach-w-masuria-hotel-spa
http://www.hotelmasuria.pl/aktualnosci/boze-narodzenie-na-mazurach-w-masuria-hotel-spa
file:///C:/Users/Anka/Downloads/www.hotel-amax.pl/oferty/boze-narodzenie-1
http://www.hotelsolar.com.pl/pakiet-boze-narodzenie-na-mazurach-2/
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HOTEL VENTUS &MEDICAL  SPA**** 

www.ventushotel.pl/pakiety-i-promocje/szczegoly-oferty?OfferID=188875 

 

HOTEL ROBERT`S  PORT**** 

www.hotel-port.pl/oferty/boze-narodzenie-na-mazurach-oferta-rodzinna 

 

PALAC  MORTĘGI HOTEL & SPA**** 

www.palacmortegi.pl/pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=125631 

http://www.ventushotel.pl/pakiety-i-promocje/szczegoly-oferty?OfferID=188875
http://www.hotel-port.pl/oferty/boze-narodzenie-na-mazurach-oferta-rodzinna
http://www.palacmortegi.pl/pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=125631

