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Choinki, jasełka, Herody i kolędnicy w wydaniu 
Rejowieckim. 

 
 

                  Okres Świąt Bożego Narodzenia w ujęciu świeckim, ale nie tyko związany były z wieloma 
tradycjami i wierzeniami. Jedne znikają, bo zmienia się otaczająca rzeczywistość inne rozkwitają. Np. 
Herody, kolędowanie, mycie się w zimnej wodzie z srebrnymi pieniędzmi, chodzenie z końmi 
strzelanie z batów i itp. 
                 Święta Bożego Narodzenia w tradycji chrześcijańskiej to bardzo ważne święto, które 
upamiętnia narodziny Jezusa Chrystusa. Obchodzone 25- 26 grudnia. Jest wolnym dniem od pracy. U 
nas jest też wolny drugi dzień Bożego Narodzenia w odróżnieniu od innych krajów. Ale o tym przy 
innej okazji. Boże Narodzenie to doskonała okazja, żeby wysłać kartki świąteczne rodzinie i swoim 
bliskim.  
                  Kartka świąteczna, okolicznościowa z grafiką lub ilustracją tematycznie nawiązującą do 
świąt, ich symboli i tradycji. W Polsce zwykle są wysyłane z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
Mimo rozpowszechnienia poczty elektronicznej, która ograniczyła korzystanie z usług tradycyjnej 
poczty, kartki świąteczne z życzeniami nadal cieszą się ogromną popularnością. 
                 Na poniższej fotografii widzimy opłatek. Opłatek (z. łac. oblatum – "dar ofiarny") – bardzo 
cienki biały płatek chlebowy, przaśny, czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mąki i 
wody bez dodatku drożdży, którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni przy stole wigilijnym, 
składając sobie życzenia. Nie jest to zwyczaj wyłącznie polski, Opłatek wigilijny jest symbolem 
pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy 
wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma 
swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również 
doczesny charakter życzeń. Opłatki wypiekano przy klasztorach i kościołach Używano w tym celu 
specjalnych metalowych form, do których wlewano ciasto. W warunkach Rejowieckich 
przygotowaniem opłatków zajmował się ksiądz proboszcz Bronisław Zakrzewski i organiści w 
kolejności: Kazimierz Bandos i Tadeusz Czuryszkiewicz. Organista roznosił po domach a zebrane 
pieniądze były jego częścią uposażenia. Do pomocy przy wypieku byli angażowani niektórzy 
ministranci. Wypiekało się również kolorowy, przeznaczony dla zwierząt domowych i bydła. Skąd 
wziął się zwyczaj łamania opłatkiem? Przełamując się opłatkiem, dzielimy się radością, pokojem i 
miłością. Podobnie się ma ze słońcem i promieniami. Słońce w całej krasie i uśmiechnięte z lekko 
przymrużonym okiem oraz ozdobioną gałązką świerku. 
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Kartka świąteczna z początku XX wieku.. Nauczycielki z Życzeniami Świątecznymi kierownikowi 

szkoły. 
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Właściciel świątecznej kartki, choinek z ozdobami oraz fotografii z jasełek (Piotr Michał Szedel).  
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Ks. proboszcz kanonik Jan Władysław Gosek z Rejowca 

napisał obszerną pracę pt. „MONOGRAFIA SECEMINA W ZESTAWIE SZKICÓW HISTORYCZNO-
OBYCZAJOWYCH”. 

 
 
 

           
                     Choinka, ustrojone drzewko świerku jodły, rzadziej sosny. Obecnie będące nieodłączną 
ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji. Do Polski 
przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku i początkowo spotykana była 
jedynie w miastach. Ostatecznie zwyczaj ten przeniósł się na miasteczka i wisie. Przynoszenie żywego 
drzewa do domu być może ma swe korzenie w praktykowanym dawniej stawianiu w czasie adwentu 
przystrojonego drzewka w przedsionku kościoła. 
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Zwracają uwagę ozdoby choinkowe wykonane z kolorowego papieru – bibułki. Rzadkością są ozdoby 

ze szkła. 
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Na prezentowanych fotografiach to Halina Szedel – córka kierownika szkoły. 
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Choinka w szkole. Zawieszanie ozdób przez nauczycielki a wykonanych na zajęciach praktycznych 

przez dzieci. 
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Kościól parafialny przybrany choinkami w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ołtarz główny. 
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                          Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu. Wywodzi się od staropolskiego słowa jasło 
oznaczającego żłób Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z 
Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Treścią była historia 
narodzenia Jezusa w Betlejem oraz spisku Heroda..W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy 
zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz szersze przenikanie do treści 
przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Z szopkami zaczęli wówczas kolędować poza 
murami świątyń żacy. Dały one początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. 
Teksty jasełkowe przerabiano wielokrotnie, Do czerpiących z tradycji polskich szopek współczesnych 
należy szopka dominikańska.     
              Szopka bożonarodzeniowa – najczęściej przedstawiająca wnętrze stajni betlejemskiej w noc, 
podczas której narodził się Jezus Chrystus. Szopka bywa wykonywana, jako miniatura, także  jako 
konstrukcja rzeczywistej wielkości. Najczęściej przedstawiona jest w formie stajenki. W każdej szopce 
znajduje się mały Jezus, Maria oraz Józef. Najczęściej elementem szopki są także postacie Trze4ch 
Mędrców, anioły, pasterze a także bydło (wół i osioł).  
 
 
 

    

 

12 

 



Copyright © 2015 Zdzisław Kalinowski 

  

 

13 

 



Copyright © 2015 Zdzisław Kalinowski 

   
   
           

 
Grudzień 1917 rok. Zespół teatralny uczniów szkoły powszechnej w Rejowcu grający „Jasełka” z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
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                        Herody. Długą tradycję posiadały zespoły kolędnicze, które odwiedzały domy 
katolików. Próby swoistego rodzaju przedstawień( tekstów ról uczono się na pamięć) i 
przygotowywanie strojów trwały około dwu miesięcy przed Świętami Bożego Narodzenia. W 
inscenizacji występowali zazwyczaj: Król Herod, Chór Aniołów, Wojsko (czterech żołnierzy), 
Feldmarszałek, Syn, Diabeł, Anioł Michał Archanioł, Maryja, Ułan, Żyd, Śmierć. Zazwyczaj 
przedstawienie trwało ponad godzinę. 
                   Zdarzały się lata, kiedy z inscenizacją chodziły dwie konkurencyjne grupy, które unikały 
bezpośredniego spotkania nawzajem. Gdy do takiego doszło, kończyło się to zazwyczaj rękoczynami 
(chodziło o podział potencjalnych zysków).  Herody – ludowe przedstawienia bożonarodzeniowe 
odgrywane przez grupy kolędnicze podobne do jasełek. Treść przedstawienia opiera się na fragmencie 
Ewangelii Główny wątek dramatyczny ukazuje walkę dobra (Anioł) ze złem (Diabeł). Despotyczny 
Herod skazany jest na wieczne potępienie i poddany dwóm egzekucjom: Śmierć zabiera jego ciało, a 
Diabeł duszę. W niektórych regionach Polski do wątku głównego dodawane były wątki fakultatywne, 
np. humorystyczne sceny z Żydem i Turkiem lub wizytę u Heroda Trzech Króli. Herod ciemięzca, 
gnębiciel, okrutny despota, tyran, potwór, kat. 

  
Schemat głównego wątku przedstawienia, który obowiązywał wszystkich: 

 
Przedstawienie Heroda (dokonane przez Marszałka lub kogoś z jego świty) 
Autoprezentacja Heroda 
Wiadomość o narodzinach Chrystusa (podana przez Trzech Królów, albo kogoś ze świty Heroda) 
Przesłuchanie Żyda o miejscu narodzenia Mesjasza 
Wydanie rozkazu zabicia wszystkich niemowląt płci męskiej 
Nakłanianie Heroda do zmiany decyzji (Anioł lub syn Heroda) 
Zapowiedź śmierci Heroda (Anioł, w niektórych regionach Turek) 
Pojawienie się Śmierci i Diabła oraz próba wykupienia się Heroda od śmierci 
Śmierć Heroda i spór między Diabłem i Śmiercią o jego duszę. 
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Członkowie jednej z grup Herodów. Fotografię wykonano na ul. Piłsudskiego w pobliżu dopływu 

Rejki. Dziewczynka w przebraniu aniołka. W głębi wot na  ul. w kierunku pałacu i cukrowni. 
Fotografia prawdopodobnie pochodzi z lat 60-tych XX wieku. 
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                           Kolędowanie. Obrzęd ludowy był praktykowany przede wszystkim na wsiach i 
małych miasteczkach. Grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa i mieszkania w 
miasteczkach z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały od gospodarzy dary w 
postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Moment kolędowania początkowo związany był z 
Nowym Rokiem. Można określić, że zaczynał się od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Za 
dary kolędników i życzenia przyjmowano od gospodarzy dary świąteczne, smakołyki lub drobne datki. 
Zarówno forma składania życzeń (śpiewanie, recytowanie, wykrzykiwanie), jak i towarzyszące jej 
działania (np. przedstawienia kolędnicze, tańce, popisy sprawności) oraz stroje (przebrania) 
uczestników obrzędu były niezwykle zróżnicowane. Popularną formą było kolędowanie z maszkarami 
zwierzęcymi, któremu towarzyszyło często odgrywanie komicznych scenek oraz straszenie widzów i 
wyprawianie różnego rodzaju figli. Praktyka wodzenia gwiazdy nawiązywała do słońca. W 
chrześcijaństwie zaczęło wiązać z gwiazdą betlejemską wykonaną z kolorowego papieru, 
podświetloną od środka, przymocowaną ruchomo do drzewca. Charakterystycznymi postaciami w 
grupach kolędniczych byli: pasterze, trzej królowie, dziad, baba (za postacie kobiece przebierali się 
również chłopcy), Żyd, śmierć, diabeł, Cygan, żołnierz, policjant, kominiarze, muzykanci. Formą 
kolędowania było też chodzenie z szopką, w której przy pomocy zestawu kukiełek odgrywano 
przedstawienia podobne do Herodów lub Jasełek. Obchód kolędniczy był wyczekiwanym 
wydarzeniem, a pominięcie domu uważane było za zły znak 

                               Do lat 60 –tych XX wieku zachował się przepiękny zwyczaj w Rejowcu i okolicach. 
Na Nowy Rok obmywano się wodą z zanurzonymi monetami srebrnymi (stare ruble lub srebrne 
złotówki). Wstawano wcześnie rano i obmywano się w zimnej wodzie. Na dnie miski służącej do 
mycia kładziono srebrną monetę. Miało to zapewnić zdrowie i urodę. Uważano, że przynosi to 
szczęście i powodzenie. Przechowywanymi na tą okazję przez cały rok. Składanie życzeń przez 
uczestników i chodzonych z koniem przystrojonym w kolorowe wstążki i strzelających z batów lub 
żbiczy. Nikt nie używał strzelających urządzeń pirotechnicznych. Pobierano przy tej okazji drobne 
datki pieniężne lub jadło świąteczne. 
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