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Živobytí Vánoce tradice v Polsku
2 hodiny

• Učit se o odlišných Vánočních tradicích v Polsku

• Cvičení kreativity

• Integrovat účastníky do kurzu

• Prezentace

• Činnosti

• Projektor

• Hudební přehrávač + reproduktory

• Papír a tužky / pastelky

Interaktivní přednáška _ činnosti
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Úvod

Nádherné vánoční tradice přežily v 
Polsku dodnes. Zatímco jejich 
náboženský aspekt je i nadále 
hmatatelný v mnoha domácnostech, 
proces sekularizace, komercializace a 
globalizace, kterému byly vystaveny, je 
nezpochybnitelný. Mnoho místních 
zvyků praktikují pouze příznivci tradic –
jiné se však po celé zemi udržely při 
životě v celosvětově jedinečném 
fenoménu.



Mezi Mikulášem
a Vánocemi



Podobně jako v jiných katolických 

zemích se v Polsku slaví svátek svatého 

Mikuláše 6. prosince. Vkládání dárků 

pod dětské polštářky v noci z 5. na 6. 

prosince je polskou tradicí.

Vyobrazení svatého Mikuláše – katolického světce – v oděvu typicky 

spojovaném s Santa Clausem je důkazem toho, jak polská kultura prochází 

globalizací. Přesto má Polsko v období Vánoc více oslav spojených s 

obdarováváním.



Žádná jiná země nemá tak velké množství fantastických 
tvorů, kteří přinášejí dárky dětem během vánočního 
období. To je výsledek několika tradic, které se v Polsku 
sloučily.

• Mikuláš rozváží dárky po celé republice.

• Gwiazdor ( Star Man ) přináší dárky dětem pouze v 
západní a severní části Polska a nikde jinde není 
známý. Nese hůl zdobenou hvězdou a na hlavě má 
chlupatou čepici s obličejem zčernalým od sazí.

• Anděl pomáhá svatému Mikuláši / hvězdnému muži, 
nebo sám přichází s dárky (v jižním Polsku).

• Děti v jižním Polsku mohou také dostat dárky od 
Hvězdy nebo Jezulátka .

• Podél východních hranic Polska můžete potkat dědu 
Frosta , který nosí dárky na oslavu Nového roku.



Podle tradice se má 24. prosince postit, 
dokud se na večerní obloze nezačne 
třpytit první hvězda – na počest hvězdy, 
která vedla tři krále. Zatímco málokdo 
skutečně dodržuje tradici půstu, děti jsou 
povzbuzovány, aby dávaly pozor na první 
hvězdu. Jakmile je vidět, může rodina 
zasednout ke štědrovečerní večeři. Celé 
vánoční období je v Polsku označováno 
jako „Hvězda“ ( Gwiazdka ).

První hvězda



Dárek z dětství
15 minut

Cvičení integrace a kreativity

Představivost

Listy papíru, kreslicí potřeby

Dobrovolník si vybaví konkrétní vánoční dárek z dětství a řekne o něm ostatním pouze 
pomocí přídavných jmen. Ostatní účastníci kreslí dárek. Na konci cvičení každý ukáže 
své kresby. Možnost: nechte účastníky vysvětlit své asociace a diskutovat o rozdílech 
mezi kresbami.

Online/offline



Štědrovečerní 
večeře



Pro většinu Poláků je štědrovečerní večeře 
vrcholem svátků.

Před usednutím k večeři lámou členové 
domácnosti oplatku – křehké kousky chleba z 
bílé mouky – s přáním všeho dobrého. Tradice 
sahá až do raných dob křesťanství, kdy si lidé 
lámali chleba.

Oplatky jsou často potištěny ornamentálními 
vzory. Nejstarší polské tiskařské desky zdobené 
oplatkami pocházejí ze 17. století.

Štědrovečerní večeře. 
Sdílení oplatky.



Na polské štědrovečerní večeři by mělo 
zůstat volné jedno prázdné místo a plný stůl, 
aby bylo možné přivítat každého 
zbloudilého tuláka hledajícího přístřeší a 
jídlo. Tradice je předkřesťanská, spojená s 
krmením duchů předků. Ve slovanské tradici 
byl zimní slunovrat zvláštním svátkem, který 
se slavil jako svědek mnoha magických 
událostí.

Poláci kladou pod ubrus na štědrovečerní 
večeři trochu sena na památku Ježíška a jeho 
jesliček. Tento zvyk má i pohanské kořeny –
seno odkazuje na agrární povahu zimních 
rituálů.

Prázdné místo u 
stolu a seno



Samotná večeře je také bohatá. Tradičně by se mělo podávat dvanáct jídel symbolizujících 
dvanáct apoštolů. Ryby, zejména kapr, jsou jediným masem na stole. Mezi další oblíbené 
pokrmy patří polévka z červené řepy s knedlíkem, pirohy plněné zelím , sledě, kompot ze 
sušeného ovoce, makový koláč a tvarohový koláč a kutia (typicky ve východním Polsku).

Dvanáct jídel



Zbloudilý tulák

20 minut

Cvičení integrace a kreativity

Představivost

Není potřeba žádné nářadí

Skupina je rozdělena do týmů po 3 nebo 4. Účastníci každého týmu se střídají jako 
zbloudilí tuláci pozvaní na štědrovečerní večeři a představení v domácnosti. Každý 
člen rodiny může klást otázky; unavený cestovatel odpoví pouze „Ano“ nebo „Ne“ . 
Cílem cvičení je, aby hostitelé identifikovali povolání svého hosta.

Online/offline



Po Štědrém dni



Jak již bylo řečeno, na polský 
Štědrý den se odehrávají magické 
události. Tradice víry, že zvířata 
mluví o půlnoci lidskými hlasy, se 
udržuje dodnes. Podle tradice by 
zvířata věštila budoucnost. Dnes 
děti inspirované touto tradicí 
pokračují ve snaze konverzovat se 
svými mazlíčky na Štědrý den.

Zvířata a jejich magická síla



Polsko si zachovalo tradici 
půlnoční mše konané na konci 
24. prosince z 5. století. 
Místně označovaná jako 
Pastýřská mše ( Pasterka ), její 
název odkazuje na pastýře, 
kterým anděl řekl, že se 
narodil Ježíš. Po celé generace 
miliony Poláků navštěvují 
kostel po štědrovečerní 
večeři, aby oslavili svátek 
pospolu.

Pasterka



Podobně jako v jiných 
křesťanských zemích má i 
Polsko tradici výroby betlémů.

Přesto pouze bývalé hlavní 
město Polska Krakov má své 
vlastní jedinečné Krakovské 
betlémy ( szopki krakowskie ), 
zapsané do nehmotného 
kulturního dědictví lidstva 
UNESCO.

Betlémy



Polsko se může pochlubit jednou z největších 
sbírek téměř pěti set vánočních koled a 
pastýřských písní (druhé – pastorałki – mají 
bukolický charakter, obvykle založené na 
pastýřských motivech). Nejstarší pochází z 15. 
století, 17. a 18. století bylo považováno za jejich 
zlatý věk.

Mezi nejznámější koledy patří:

Lulajže Jezuniu ( Rockabye, Jesus ) ( klikněte pro poslech )

Bažina się rodzi ( Pán se narodil ) ( klikněte pro poslech )

Ježíši malusieńki ( Tiny Jesus ) ( klikněte pro poslech )

Dzisiaj w Betlejem ( Dnes v Betlémě ) ( klikněte pro poslech )

Vánoční koledy



Zvyk koled, který znají Slované a Rumuni, 
je nadšeně dodržován v různých 
regionech, zejména ve venkovských 
oblastech. Barevný průvod několika 
koledníků s ozdobnou kolední hvězdou a 
příležitostným betlémem, všichni v 
maškarních kostýmech včetně hrozivých 
kostýmů zvířat ( např . turoňský kroj , viz 
foto vpravo ) chodit od dveří ke dveřím, 
zpívat koledy a pastýřské písně, hrát 
pasáže související s narozením Páně a 
výměnou dostávat symbolické dárky.

Koledování



Souhrn



Souhrn

Jak Polsko stále více bohatne, místní vánoční sezóna 
nabírá na síle, což dokazují stále bohatší sezónní 
expozice ve veřejném prostoru. Mnoho starších 
regionálních tradic zaniklo nebo se udržují při životě 
jen díky etnografům a milovníkům podporovaným 
centry kultury, školami a muzei. Přesto hlavní zdroj 
tradic přežil jako běžná součást celonárodních 
praktik. Popularizovaly se za polskými hranicemi a 
ovlivnily také mezinárodní rozmanitost vánočních 
zvyků a rituálů.



Viz také:

• https://www.escape2poland.co.uk/poland-guide/uniquely-
distinctive-polish-christmas-traditions

• https://keytopoland.com/post/13-polish-christmas-traditions-wigilia-
traditions

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Observance_of_Christmas_by_country

• https://kidsinthecity.pl/polish-christmas-traditions-and-celebrations/

• https://www.chefspencil.com/tradiční-polské-christmas-foods/
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