
Tradycje i ważne daty  

związane z Bożym Narodzeniem 

• 24 grudnia – Wigilia: w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej 

wzruszającym dniem w roku. Punkt kulminacyjny stanowi kolacja wigilijna, która ma 
charakter ściśle rodzinny. W tym dniu, w każdym domu panuje wyjątkowa, ciepła 
atmosfera. Rodziny gromadzą się przy wigilijnych stołach, łamią się opłatkiem, 
składają sobie życzenia. Wieczerza wigilijna to okazja, na którą raz w roku 
przyrządza się różnego rodzaju jarskie potrawy. Tradycyjnie powinno ich być 
dwanaście, przy czym nie może zabraknąć barszczu z uszkami z nadzieniem 
grzybowym lub zupy z suszonych grzybów. Na stole wigilijnym koniecznie powinien 
zawitać również smażony karp. Tradycyjną potrawą jest też kapusta kiszona  
z grochem lub z grzybami. Na deser jada się kluski z makiem, różne ciasta, mak  
z bakaliami oraz pije kompot z suszu. 

                                 

• 25 grudnia – Boże Narodzenie: jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich 
obchodzone dla uczczenia narodzenia Jezusa Chrystusa. Polacy głęboko 
przeżywają radość tego dnia, łącząc po swojemu stare tradycje z nowymi. Polacy 
spotykają się przy wspólnym stole w szerszym gronie krewnych i kuzynów z dalszej 
rodziny. Święta w Polsce mają też wymiar artystyczny – śpiewa się kolędy, wystawia 
jasełka i kolęduje.  

              



• 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia: w Kościele katolickim 

wspomina się św. Szczepana, pierwszego męczennika. Zgodnie z tradycją, od 
drugiego dnia świąt rozpoczyna się okres kolędowania księży, a na wsiach – również 

grup kolędników do domów wiernych. 

 

 

Tradycyjne polskie potrawy świąteczne 

 
Polskie Boże Narodzenie nierozerwalnie związane jest z ucztowaniem i ma 

swoją bardzo dawną i bogatą tradycję kulinarną. Według tradycji bożonarodzeniowej 
na świątecznym stole ma się znaleźć 12 wigilijnych potraw, symbolizujących 12 
apostołów. Jednak polska kuchnia, w okresie świątecznym, obfituje w znacznie 
większą ilość smacznych potraw. W święta Bożego Narodzenia serwuje się przede 
wszystkim ryby, świąteczne ciasta i kompoty z suszu. Tradycyjna potrawa 
bożonarodzeniowa serwowana podczas Wigilii to także czerwony barszcz z uszkami, 
pierogi, zupa grzybowa, czy kapusta z grochem. Niemniej jednak, dania które 
zasługują na szczególną uwagę w czasie polskich świąt, to przede wszystkim: 

• Kutia – najpopularniejsza słodka potrawa świąteczna. To słodki deser, którego nie 

może zabraknąć pośród dwunastu tradycyjnych potraw na wigilijnym stole.  
To połączenie pszenicy i maku z bakaliami, osłodzone miodem. W zależności od 
danego regionu Polski, mogą się w niej również znaleźć owoce suszone, rum lub 
likier nadający aromatyczny zapach. 



• Barszcz z grzybami – zwany także zupą grzybową. Wywar przyrządzany jest 

tradycyjnie na suszonych grzybach – w szczególności prawdziwkach lub 
podgrzybkach. W zależności od regionu, barszcz grzybowy spożywa się  

z ziemniakami, uszkami lub pierogami z kapustą i grzybami.  

• Barszcz czerwony z uszkami – to obowiązkowe danie na wigilijnym stole. 
Gotowany na postnym wywarze warzywnym, podawany z aromatycznymi, pełnymi 

grzybów pierożkami stanowi kwintesencję świąt.  

• Kompot z suszu – niezbędny dodatek do każdej wieczerzy wigilijnej. Tradycyjny 

kompot składa się z suszonych śliwek, jednak coraz częściej spotkać można także 
kompoty z dodatkiem suszonych jabłek, moreli, czy gruszek.  

• Pierogi – na świątecznym stole nie może zabraknąć także pierogów z kapustą  

i grzybami. Sekret ich smaku tkwi w farszu, do którego w odpowiednich proporcjach 
dodaje się kiszoną oraz białą kapustę z suszonymi grzybami. Poza tym, na polskich 
stołach w okresie świąt spotkać można także pierogi ruskie, rzadziej pierogi  
z owocami. 

• Smażony lub pieczony karp – mimo, iż nie jest to danie łatwe do przyrządzenia, to 
zdecydowanie stanowi jedną z najpopularniejszych wigilijnych potraw. Sposobów 
przyrządzania i podawania tej ryby jest naprawdę wiele. W zależności od upodobań 
domowników i umiejętności gospodyń, karpia można smażyć, piec, lub podawać  
w galarecie. Przy konsumpcji tej ryby trzeba jednak uważać, ponieważ karp posiada 
wyjątkowo dużo ości. 

• Ciasta świąteczne – polskie ciasta bożonarodzeniowe są pełne bakalii i maku. 

Podczas świąt Polacy zajadają się przede wszystkim tradycyjnymi wypiekami, takimi 
jak makowiec, keks czy piernik.  

 

                           



W święta Bożego Narodzenia można 

udekorować choinki, stoły, domy różnymi 

pięknymi dekoracjami. Zachęcamy by były 

one w zgodzie z naturą, wykonane z 

ekologicznych materiałów. 

 

 

 



Zachęcamy do skorzystania z propozycji 

znajdujących się na poniższych stronach 

internetowych 

https://www.twojediy.pl/naturalne-ozdoby-

choinkowe/ 

https://kameralna.com.pl/ozdoby-

choinkowe-diy-3-oryginalne-sposoby/ 

http://tchorekhome.pl/bozonarodzeniowe-

dekoracje-w-eko-stylu/ 
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