
Załącznik nr 1 

Mieczysława Buczkówna 

"Przy Wigilii" 

 

Podzielić się opłatkiem,  

powiedz mi, co to znaczy?  

To dobrze życzyć innym 

I wszystko im przebaczyć. 

 

Przy wigilijnym stole 

niech obcy gość zasiędzie. 

W twoim rodzinnym kole –  

przy opłatku, kolędzie. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wanda Chotomska 

"To już pora na wigilię" 

 

To już pora na wigilię, to już czas,  

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,  

A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,  

Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.  

 

Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,  

Żeby razem z nami przy tym stole siadł.  

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,  

Żeby razem z nami kolędować mógł.  

 

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,  

Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,  

Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,  

Bo samotny nikt nie może zostać dziś... 

 

 



Tadeusz Kubiak 

"Wieczór wigilijny" 

 
Biały obrus lśni na stole,  

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

Na talerzach kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu,  

dziadek z babcią, krewni. 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice.  

Już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń.  

Kiedy mama się dzieliła  

ze mną tym opłatkiem, 

miała w oczach łzę, widziałem, 

otarła ukradkiem. 

Nie wiem, co też mama chciała 

szepnąć mi do ucha: 

bym na drzewach nie darł spodni, 

pani w szkole słuchał… 

Niedojrzałych jabłek nie jadł, 

butów tak nie brudził… 

Nagle słyszę, mama szepce: 

- bądź dobry dla ludzi. 



Tadeusz Kubiak 

"Wesoła choinka"  

 

Na gałązce choinkowej 

wiszą dwa jabłuszka. 

Przy jabłuszku pierwszym- pajac, 

przy drugim- kaczuszka. 

 

Pajac biały jest jak piekarz, 

mąkę ma na brodzie. 

A kaczuszka- złota, jakby 

kąpała się w miodzie. 

 

- Popatrz, mamo - woła Krysia – 

jak ten pajac skacze! 

- A czy słyszysz - mówi mama – 

jak kaczuszka kwacze? 

 

Pajac tańczy, kaczka kwacze –  

posłuchajcie sami. 

A zajączek tu, tuż obok 

rusza wąsikami.  

 

 

 



Jerzy Ficowski 

„Przed gwiazdką”  

 

Kiedy Gwiazdka jest już blisko, 

to się zwykle tak przydarza, 

że wiem o tym bez pytania 

i bez kalendarza. 

 

Bo przedziwne rzeczy wtedy 

widać wokół bezustannie: 

ryby zamiast pływać w stawie, 

pluskają się w wannie! 

 

Gwiazdki, zamiast świecić w niebie, 

w płatkach śniegu w krąg migocą. 

Jodły, zamiast rosnąć w lesie, 

w mieście się zjawiają nocą. 

 

Więc gdy widzę  

ryby w wannie, 

gwiazdki w śniegu,  

jodły w mieście, 

to już wiem,  

że lada chwila 

święta zaczną się nareszcie! 



[Bożena Forma] 

„Wieczór wigilijny” 

 

W wigilijny wieczór 

przy stole siadamy, 

dzieląc się opłatkiem 

kolędy śpiewamy. 

 

W przytulnym pokoju 

w choinkowych blaskach, 

miło rozmawiamy 

jedząc pyszne ciastka 

 

Czeka pod choinką  

na każdego prezent, 

serce mocniej bije, 

gdy go w ręce bierzesz. 

 

Wszyscy są szczęśliwi, 

czas szybko ucieka, 

ważne są te chwile 

w życiu dla człowieka. 

 

 

 



Dorota Gellner 

„Prezent dla Mikołaja” 

 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

i zrobię prezent dla Mikołaja: 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

żeby go nosił w noce zimowe, 

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty -  

tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 

 

 

 

 

 



 
 

Wanda Chotomska 

„Choinka” 

 

Dzień dobry! –  

choinka się kłania. 

Kiwa zieloną łapką. 

 - Dzień dobry, 

choinko zielona, 

weź od nas czerwone jabłko. 

Weź cukierki 

w srebrnych 

papierkach 

i orzechy 

w złotych łupinkach. 

Mamo! Tato! 

Zobaczcie prędko, 

jak ubrała się 

nasza choinka. 

 



Dorota Gellner 

„Choinka” 

 

Siedzę w złotych papilotach, 

na kolanach trzymam kota 

a choinki złoty blask 

złotym szalem okrył nas. 

 

Srebrny Anioł 

wyszedł z mroku, 

przy choince 

stanął z boku 

zaplątany 

w światła wstążkę. 

Spod choinki 

wyjął książkę 

i położył ją na stole. 

Grubą książkę 

pełną kolęd! 

 

Zaszumiały w książce kartki! 

Lecą nuty jak kokardki, 

przysiadają gdzie się da –  

cały dom kolędy gra! 

 



Dorota Gellner 

„Na złotym dywanie” 

 

Choinko, 

choinko, 

świąteczną masz minkę! 

Łańcuszek wpleciony 

w zieloną czuprynkę! 

Stanęłaś w pokoju, 

na złotym dywanie 

i cień twój iglasty 

zatańczył na ścianie. 

Usiądę przy tobie! 

I podam ci rękę. 

To nic, 

że masz trochę 

kłującą sukienkę! 

 

 


