
Odświętnie , co to znaczy? 

 
Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia. Widać już ubrane miasta i wioski w choinki, 

światełka, bombki. Na ulicach, w sklepowych witrynach i w naszych domach pojawiają się 

świąteczne dekoracje.  

 „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną 

wszelkie spory” – to słowa znanej wszystkim piosenki Czerwonych Gitar. Najpiękniejszy czas, 

który zdarza się raz do roku to oczywiście magiczne, pełne radości i miłości Święta Bożego 

Narodzenia. Boże Narodzenie to jedyne w swoim rodzaju święta, które dla wielu z nas mają 

szczególne znaczenie. 

Zanim jednak w magiczny, wigilijny wieczór zaczniemy cieszyć się spokojem, radością i 

obecnością naszych najbliższych musimy wszystko odpowiednio wcześniej przygotować. 

Zakupy, porządki, przygotowanie potraw, tysiąc spraw do załatwienia, lista rzeczy do 

zrobienia jest długa. Najczęściej już na początku grudnia, kto może robi generalne porządki. 

Myje okna, czyści szafki, przygotowujemy odświętne obrusy i świąteczne dekoracje. 

Wszystko musi piękne, odświętnie wyglądać, błyszczeć – wszak święta to jedyny w swoim 

rodzaju, wyjątkowy czas. W przedświątecznej gorączce ogarnia nas szaleństwo zakupów 

żywności, prezentów , dekoracji itp. Piękna choinka, radośnie migoczące lampki ,niekiedy 

cały ogród, dekorujemy kolorowymi lampkami. Boże Narodzenie to chyba najbardziej 

inspirujące , kolorowe święta w całym roku. Są pełne uroku, magii  zwłaszcza gdy świat 

wokół jest biały i zaśnieżony i jeszcze wszystko musi być odświętne. 

Według „Słownika języka polskiego” wyraz odświętny oznacza: używany w wyjątkowych , 

uroczystych sytuacjach, towarzyszący  wyjątkowej , uroczystej sytuacji. Wszystko musi być 

odświętne w okresie Świąt Bożego Narodzenia i nie tylko w te Święta. Zastanawia mnie tylko, 

czy zwróciliście uwagę jeszcze wczoraj kiedy nie było śniegu, ile jest śmieci  w rowach 

przydrożnych? Czy wygląda to odświętnie? Skąd tam się wzięły? 

 Jeśli przygotowujemy nasz dom, podwórko , ogród odświętnie, pięknie na Święta Bożego 

Narodzenia to niech cały świat, kraj, region też będzie odświętnie, wyjątkowo przygotowany. 

Piękna choinka, radośnie migoczące lampki, zapach korzennych pierników i świątecznych 

potraw. Na samą myśl o tym wszystkim na naszej twarzy pojawia się prawdziwy, szczery 

uśmiech. 

Pomimo mało odświętnych, nieprzygotowanych miejsc choćby przy drogach  zapomnijmy w 

ten świąteczny czas o smutkach, o problemach które towarzyszą nam na co dzień. Niech te 

święta staną się chwilą oddechu. I jeszcze jedno : nie ma nic bardziej świątecznego niż... 

uśmiech,  który powinien nam towarzyszyć nie tylko od święta.  

Święta Bożego Narodzenia to okazja, aby choć na chwilę zapomnieć o przytłaczających nas 
problemach, odpocząć od ciągłego pośpiechu i zabiegania. To czas by pomyśleć co zrobić, by 
więcej czasu poświęcić tym, których najbardziej kochamy. W okresie Świąt zatrzymuje się 



jakby cały świat. Nadchodzi bowiem pora na refleksję nad naszym codziennym życiem. To też 
czas aby się zastanowić czy może  odświętnie będzie przez cały rok ,kiedy odpady będą w 
miejscach do tego przeznaczonych? 

 Życzę  Wszystkim   magicznych, rodzinnych, zdrowych i naprawdę  odświętnych  Świąt 
Bożego Narodzenia. 
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