
 

 



 

 

Ś więta to idealny czas do spotkań rodzinnych. Jednak każdy, kto 
zaprosił gości na Wigilię, wie jaki to ogrom pracy związany 

z przygotowaniem świątecznej kolacji. Dlatego też, by uniknąć 
zamieszania i niepotrzebnych stresów, warto opracować sobie plan 
przygotowań do świąt...  

1. Porządki domowe, dzięki którym nasz dom będzie pachniał czystością.  

2. Sporządzenie listy gości, prezentów i potraw, które zagoszczą na naszych 

stołach.  

3. Przygotowanie świątecznych dekoracji.  

4. Porządki duchowe.      

Tuż przed wigilią trwają ostatnie porządki, ubranie choinki, pakowanie 
prezentów, wspólne robienie ozdób a przede wszystkim gotowanie dwunastu 
pysznych dań na stół wigilijny. Najbardziej znana zupa to barszcz czerwony, 
zupa grzybowa, zupa rybna itd. Zaraz po zupie podamy drugie danie takie 
jak; pierogi z kapustą i   grzybami, karp, ryba po grecku. A na słodki koniec – 
deser! Na   koniec gdy ,,nic już nie zjemy’’ zawsze zostanie miejsce na coś 

słodkiego takiego jak; pierniki, kompot z suszu, sernik, makówki...  

Wigilia... na stole zagości   dwanaście pysznych potraw – waza z gorącym 
barszczem i karp, sałatki, sztućce i talerze, a na środku stołu najważniejszy – 
opłatek, którym dzielimy się  z rodziną. Kiedy wszystko będzie gotowe, czas 

na pierwszą gwiazdkę i uroczystą kolację...   

Świąteczne zamieszanie 
Tekst:  Martyna 

czyli o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia 



 

 

 Święta Bożego Narodzenia i Mikołajki to dla nas rado-

sny czas, chwile spędzone z rodziną, piękne dekoracje, 

pyszne wypieki. Wszyscy lubimy celebrować ten ma-

giczny czas, każdy na swój sposób. Wielu ludziom 

udziela się świąteczny nastrój dzięki muzyce, klima-

tycznym świecidełkom, które zdo-

bią nasze domy, ulice,  miasta. 

Jednym ze sposobów celebrowa-

nia świąt jest  czytanie najpięk-

niejszych utworów poetyckich, 

które doskonale budują nastrój. 

Dzisiaj zainspirowana zimą, świę-

tami  prezentuję kilka z nich.  

C. K. Norwid 

Opłatek 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

 

D. Gellner 

Wieczór Mikołajowy 

Biały śnieżek, biały – grudniowy. 

Piękny wieczór, piękny wieczór – Mikołajowy. 

Paczki, paczuszki, woreczki, 

papier, sreberka, wstążeczki. 

Z paczek lalki i misie wystawiają nosy, 

śmieją się do dzieci, śmieją się do dzieci … 

O, słychać ich głosy! 

Przyszła zima 

 

Ach jak dobrze, przyszła zima! 

Już śnieg pada i mróz trzyma 

Jest też zdrowo i wesoło 

Bo śmiech dzieci słychać wkoło 

 

Gdy się ziemia śniegiem bieli 

Wszystkim serca rozweseli 

Już niedługo ciemna nocka 

Mikołaja w drodze spotka 

 

Przy obrusie śnieżnobiałym 

W krąg usiądzie grono całe 

Gdy kolęda płynie z serca 

Tekst: Emilia 



 

 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

Wiersz dla Mikołaja 

 

W mroźną noc grudniową, 

Wśród śnieżnej zamieci, 

Para reniferów 

Z nieba do nas leci. 

 

Ciągną piękne sanie 

W złocistym zaprzęgu, 

A w saniach Mikołaj 

I worek prezentów. 

 

Święty Mikołaju 

Na ciebie czekamy, 

Przez okno zmarznięte 

Ciągle wyglądamy. 

 

Przyjdź do nas w gościnę, 

Szczerze zapraszamy. 

Wierszyk ci powiemy, 

Piosenkę zaśpiewamy. 

 

A ty daj prezenty, 

Rózgi odrzuć w kąt, 

I życz wszystkim dzieciom 

Kolorowych Świąt. 

 

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie, 

blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata płynie 

kolęda na okarynie: 

Lulajże, Jezuniu… 

 



 

 

Zwyczaje świąteczne na Kujawach 
Zwyczaje na Kujawach, które przetrwały do dziś, czynią z okresu świątecznego niesa-
mowity spektakl. Jednym z nich jest zwyczaj przygotowywania wielu obfitych posił-
ków. Stół cieszy oczy domowników potrawami z grochu, kapusty, jabłek, maku. Nie 
brakuje smażonej ryby, klusek z makiem a także ciasta drożdżowego. Ciekawostką 
jest, że w dawnych czasach dzieci nie mogły spożywać wigilijnej wieczerzy razem z do-

rosłymi. Dla nich nakrywało się tzw. ryczkę. Dziś odchodzi się od tego obyczaju i do 
stołu zasiada cala rodzina..  Panie domu ucieszyłyby się także z innego, niestety zani-
kającego już obyczaju. Dawniej gospodyni w Wigilię nie mogła wstawać od stołu. To 
gospodarz podawał na stół wszystkie potrawy i obsługiwał domowników. Dziś także 
nikt nie wyobraża sobie domu bez kolorowej choinki, na której pięknie prezentują się 
ludowe ozdoby. Nie zapomina się również o opłatku a także dodatkowym, wolnym na-

kryciu stołu. Jest to obyczaj dobrze znany w całym kraju. Niektórzy traktują wolne 
miejsce jako wyraz pamięci o zmarłej bliskiej osobie, inni zaś pozostawiają je dla nie-
spodziewanego, przygodnego gościa. Po wieczerzy domownicy rozpoczynają wspólne 
kolędowanie. To wspaniały zwyczaj, który zaobserwować można w wielu polskich do-
mach. 

 

Zwyczaje świąteczne na Mazowszu 
 

Na Mazowszu wiele dawnych zwyczajów świątecznych przetrwało do dziś. Domownicy 

przed rozpoczęciem kolacji wypatrują pierwszej gwiazdy. Wigilia postrzegana jest jako 

czas magiczny, dlatego tego dnia wszyscy wróżą z czego tylko się da: z chmur, siana, 

wizyty sąsiadów. Przed wieczerzą, a po odczytania fragmentu z Pisma Świętego, do-

mownicy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Na stole królują potrawy takie 

jak czerwony barszcz z uszkami, karp w śmietanie, smażone grzyby oraz postny bigos. 

Po kolacji rozpoczyna się wspólne kolędowanie. Resztki z kolacji zanoszone są zwierzę-

tom. Wierzy się bowiem, że dzięki temu przemówią one ludzkim głosem. O północy 

wszyscy tradycyjnie udają się na pasterkę. 



 

  

Zwyczaje świąteczne na Kaszubach 
Na Kaszubach wiele zwyczajów świątecznych już zostało zapomnianych, jednak te, 

które kultywowane są do tej pory, pięknie podkreślają wyjątkowość tej części Polski. 

W Wigilię od samego rana wszyscy domownicy robią ostatnie porządki, sprzątają za-

równo w domu, jak i na zewnątrz. Ma to przygotować dom na uroczystą kolację wigi-

lijną. Porządek ma zapewnić spokój przez cały nadchodzący rok. Przynajmniej tak 

wierzą tutejsi mieszkańcy. Kolejnym zwyczajem jest łamanie się opłatkiem. Choć nie 

jest to tradycja mocno zakorzeniona na tym obszarze, to dziś chyba nikt nie wyobraża 

sobie kolacji wigilijnej bez białego opłatka. Stał się centralnym punktem Wigilii. Po 

odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego następuje łamanie się opłatkiem i składanie 

sobie życzeń. Do kolacji przystępuje się dopiero po zaobserwowaniu pierwszej gwiazdy 

na niebie. Symbolizuje ona gwiazdę betlejemską, którą ujrzeli trzej mędrcy udający się 

do Betlejem. To znak, że można rozpocząć wieczerzę. Na stołach pojawiają 

się tradycyjne potrawy: zupa rybna, smażone grzyby i ryż z jagodami. Nieodłącznym 

elementem świąt jest grupa kolędników, wędrująca od domu do domu. Wśród nich 

znaleźć można wesołego diabła, muzykanta, śmierć i cygana. Po kolacji gospodarz 

udaje się do sadu by uderzyć w drzewka siekierą. Ma to zagwarantować obfite przy-

szłoroczne plony. Jeśli w gospodarstwie są zwierzęta, kropi się je święconą wodą. 

O północy wszyscy udają się na pasterkę. Symbolizuje ona przybycie do Betlejem pa-

sterzy, którzy oddali hołd Jezusowi. 

Zwyczaje świąteczne na Warmii i Mazurach 

W tym regionie Polski zwyczaje świąteczne także są kultywowane. Po pierw-

sze, tradycja wyciągania słomek spod obrusa. Osoba, która wyciągnie prostą słomkę, 

ma wieść bezpieczne życie. Zakrzywiona słomka oznacza życie pełne zakrętów i puła-

pek. Po drugie, do wieczerzy domownicy zasiadają dopiero po ujrzeniu pierwszej 

gwiazdy na niebie. Nieodłącznym elementem wieczerzy wigilijnej jest pozostawienie 

dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Ciekawostką są także świąteczne 

potrawy. W dawnych czasach w Wigilię nie przestrzegano postu. Na stołach królowały  

 



 

 

Zwyczaje świąteczne na Podlasiu 
 

Zwyczaje świąteczne na Podlasiu obecnie nie różnią się od tych kultywowanych w pozo-

stałych regionach kraju. Są jednak i takie, które wyróżniają ten obszar. Na wieczerzę 

wigilijną zawsze przyrządza się potrawy ze wszystkich płodów ziemi. W przeciwnym ra-

zie - w kolejnym roku - zbiory będą uboższe o pominięty element. Na stołach pojawiają 

się m. in. kutia, barszcz z grzybami, kasze gryczaną i kisiel. Każdy z domowników musi 

spróbować każdej z potraw. Pod obrusem umieszcza się sianko a także karteczki 

z dowcipnymi życzeniami, na podstawie których przepowiada się przyszłość. Istotna 

jest także kolejność zasiadania do stołu. Najpierw najstarsi, a potem młodsi. Mieszkań-

cy wierzą bowiem, że w tej samej kolejności domownicy będą umierać. W niektórych re-

jonach Podlasia zachował się piękny zwyczaj związany z ustawianiem resztek wieczerzy 

koło pieca oraz posypywaniem ławy piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przezna-

czone dla zmarłych przodków. Rano, po śladach na piasku, domownicy odgadują kto 

i czy w ogóle przyszedł w nocy. 

więc potrawy mięsne. W domach nie było choinek lecz stawiano snopy siana lub wie-

szano zieloną jeglijkę. Dziś mieszkańcy Warmii i Mazur, podobnie jak w całej Polsce, 

przyozdabiają zielone drzewka. Pięknym zwyczajem – który jeszcze gdzieniegdzie jest 

przestrzegany – jest posypywanie podłogi i ławy piaskiem. Czynność ta ma odkryć śla-

dy zmarłych, którzy przybywają w noc wigilijną na ziemię. 



 

 

Zwyczaje świąteczne na Lubelszczyźnie 
Na Lubelszczyźnie także nie brak pięknych, świątecznych zwyczajów, które nadają ca-

łości magicznego wymiaru. Cały poranek wigilijny upływa w domu zawsze na przygo-

towaniu wieczerzy i odpowiednim przystrojeniu domu. Dawniej formą świątecznej de-

koracji były przede wszystkim pająki, które wykonywano ze słomy, bibuły, fasoli łą-

czonych woskiem i zawieszanych u powały. Dziś w domach królują choinki, pachnące 

zielone drzewka przyozdabiane kolorowymi bombkami i łańcuchami. Ciekawostką 

jest, że na choince nie może zabraknąć jabłek, ponieważ to właśnie te owoce były na 

biblijnym drzewie. Jabłka symbolizują także zdrowie do późnej starości. Kolacja wigi-

lijna składa się zawsze z potraw postnych. Ich liczba powinna być nieparzysta. 

W przeciwnym razie można na gospodarstwo ściągnąć nieszczęście. W niektórych re-

jonach Lubelszczyzny spotyka się jednak określoną – parzystą liczbę potraw: 12. Dla-

czego? Tylu bowiem było apostołów. W każdym domu przygotowuje się tradycyjne wi-

gilijne dania: barszcz grzybowy lub barszcz czerwony z buraków, z uszkami, zupę 

grzybową, zawsze jakąś potrawę postną z kapusty, np. kapustę z grzybami, pierogi 

z kapustą i grzybami, śledzie i ryby, kluski z makiem na słodko, różne ciasta, owoce, 

orzechy i inne słodycze oraz kompot z suszonych śliwek, gruszek i jabłek. Podczas 

wieczerzy z każdej potrawy wigilijnej odkłada się po łyżce do stojącego przy stole, 

przygotowanego dodatkowego naczynia. Po skończonej kolacji resztki i opłatek prze-

znaczony specjalnie dla zwierząt, a także siano spod obrusa zanosi się do stajni i dzie-

li między wszystkie zwierzęta Na dwunastą w nocy wszyscy udają się na uroczystą pa-

sterkę do kościoła. 



 

 

Zwyczaje świąteczne na Śląsku 
Do kolacji zasiada się po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy. Domownicy dzielą 

się opłatkiem a po wieczerzy następuje uroczyste kolędowanie. Na Śląsku wśród po-

traw wigilijnych królują przede wszystkim zupa z konopi, groch z kapustą, pierogi 

z grzybami oraz suszone grzyby smażone na oleju. Nie może oczywiście zabraknąć dań 

z ziemniaków. Popularne są także w tym regionie Polski takie słodycze jak piernikowe 

serca, bytomskie kamyki czy legnickie bombki. O północy zarówno młodzi, jak i starsi 

obowiązkowo udają się na pasterkę. Dziś nikt na Śląsku nie wyobraża sobie świąt bez 

zielonego, przystrojonego drzewka. Oczywiście prawdziwego, pachnącego lasem. 

Zwyczaje świąteczne w Małopolsce 
Jakie zwyczaje świąteczne obowiązują w Małopolsce? Wszyscy domownicy w Wigilię 

starają się nie kłócić, by cały rok upływał pod znakiem przyjaźni i zgody. Jedną z wie-

loletnich tradycji bożonarodzeniowych jest budowa pięknych szopek krakowskich, któ-

re cieszą oczy.W wielu domach, zwłaszcza na wsi, w kącie stawia się snopy zboża, któ-

re mają zapewnić obfitość plonów w nadchodzącym roku. W Wigilię stół nakrywa się 

obrusem – koniecznie białym, pod nim kładzie się sianko, a na stole rozsypuje się ziar-

no i kładzie opłatek. W wielu domach pozostawia się dodatkowe nakrycie dla nieoczeki-

wanego gościa. Do kolacji domownicy siadają po ujrzeniu pierwszej gwiazdy na niebie. 

Wpierw jednak najstarsza osoba odczytuje fragment z Ewangelii. Potem następuje uro-

czyste łamanie się opłatkiem i wreszcie można rozpocząć ucztę. Na stole pojawiają 

się tradycyjne małopolskie potrawy, takie jak barszcz czerwony z uszkami, kapusta 

z grzybami, karp oraz kluski z makiem. Po kolacji obowiązkowo wspólne rodzinne kolę-

dowanie. 



 

 

Zwyczaje świąteczne na Podhalu 
 

Na Podhalu zanikła już większość z dawnych obyczajów. Warto wiedzieć, że 

wszystkie one były związane z rytmem przyrody, świętami i innymi ważnymi wy-

darzeniami rodzinnymi. Dawniej, w wigilię Bożego Narodzenia przynoszono do 

domu mojkę czyli choinkę, którą ozdabiano czerwonymi jabłkami, ciastkami, 

cukierkami i zabawkami wykonanymi przez dzieci. W kącie izby obowiązkowo 

stawiano snop zboża. Dziś to choinki królują w większości domów. Do wieczerzy 

zasiada się przy stole po ujrzeniu pierwszej gwiazdki, pod obrus kładzie się sian-

ko. Po kolacji następuje wspólne kolędowanie. Często trwa ono do samego rana! 

Warto wiedzieć, że zwyczaj ten zaczął obowiązywać na Podhalu w połowie XIX 

wieku. Pięknym świątecznym obyczajem, który już niestety odchodzi w niepa-

mięć, jest odwiedzanie przez kawalerów domów swoich wybranek.  Wchodząc do 

domu rzucali zbożem lub bobem i składali życzenia. 



 

 

Tekst: GOSIEK 

Co wiemy o Świętym Mikołaju?  

Ś 
więty Mikołaj to  starszy mężczy-

zna z białą brodą ubrany w czer-

wony strój, który wedle różnych 

legend i baśni w okresie świąt Bożego Na-

rodzenia rozwozi dzieciom prezenty. We-

dług legendy przemieszcza się  saniami 

ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. 

Mieszka wraz z  elfami na biegunie północ-

nym. Ten Staruszek  z siwą brodą i wiecz-

nie zaczerwienionymi od mrozu policzkami 

to symbol, który przez cały rok kojarzy się 

z radością i szczodrością. Od stuleci dzieci 

na całym świecie zastanawiają się, czy na-

prawdę istnieje i skąd się wzięły prezenty 

pod choinką? 

Nie wszyscy jednak wiedzą, że dobrze zna-

ny nam staruszek to prawdziwa historycz-

na postać. Mikołaj z Miry był biskupem 

i żył w Azji Mniejszej na terenie dzisiejszej 

Turcji.  

Urodził się po długich modłach zamożnych 

rodziców około 270 roku w mieście Patara 

w Licji (dziś na terenie Turcji). Od dziecka 

wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale 

także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po 

śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim 

znacznym majątkiem z potrzebującymi. 

Został biskupem Miry w Licji i podbił ser-

ca wiernych nie tylko gorliwością paster-

ską, ale także troskliwością. 

Od wieków jest jedną z najbardziej uwiel-

bianych przez dzieci postaci na  świecie 

i najbardziej wyczekiwanym gościem w do-

mach. Odwiedza nas 6 grudnia zwykle 

o zmroku i zawsze zostawia upominki, 

które dają wszystkim radość. Tradycją stał 

się zwyczaj zostawiania dla niego ciaste-

czek i szklanki mleka oraz pisania listów 

z listą życzeń, które miałby spełniać.  

  Jedno jest pewne, ta tajemnicza postać 

daje nam radość i pozwala cieszyć się 

z nadchodzących świąt zarówno dzieciom 

jak i dorosłym. 

 

Tekst: Magda 



 

 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Niemal w każdym domu w Polsce, 

Francji, Niemczech spędzany podobnie w  rodzinnym gronie, śnieżnej atmosfe-

rze, przy świetle gwiazd, choince. Jednak u nas na Śląsku jest to wyjątkowy 

okres. Wiążą się z nim również specyficzne dla tego regionu zwyczaje, tradycje. 

Niektóre ze zwyczajów są stosunkowo nowe, niektóre tradycje stosowane są od 

bardzo dawna, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pozwólcie, że w tym 

miejscu przywołam kilka z nich, najważniejszych bo jest ich bardzo dużo i nie 

sposób pokrótce wymienić wszystkich…. 

Przede wszystkim w śląskim domu prezenty przynosi nie Gwiazdorek, Mikołaj, Dziadek 
Mróz …. tylko Dzieciątko czyli mały Jezusek, który swoim przyjściem każdemu doro-

słemu oraz dziecku otwiera serca, przynosi prezenty. Aby po kolacji wigilijnej mały 
gość przyszedł do naszego domu trzeba mu to jakoś umożliwić np. przez otwarte ok-
no... 

Betlejka jest obecna w moim domu odkąd pamiętam. Może ona być gipsowa z gipsowy-
mi figurkami Maryi, Jezusa, Józefa, trzema królami, pasterzami i zwierzątkami w żło-
bie. Może być zrobiona z drewna, słomy itp. Jest symbolem miejsca, w którym urodził 
się Chrystus. Przypomina nam, że tajemnica narodzin Zbawiciela powinna być obecna 

także w naszych domach i sercach. 

 

…a portfel pod stołem. O tej tradycji zawsze pamięta 

moja mama. Podczas patroszenia karpia, którą to czynnością zajmuje się tata, mama 
przypomina mu aby odłożył na bok kilka łusek. Łuski karpia przez cały rok noszone 
są w naszych portfelach. Tradycja ta ma zapewniać dostatek przez kolejny rok. Nie do 
końca wiadomo czy ten zwyczaj faktycznie magicznie przynosi na dobrobyt, bo przecież 
Ślązacy  są  zaradni,  przedsiębiorczy  i  oszczędni...  no  cóż  magiczna  łuska  kar-

pia.....musi być! 



 

 

Ślązacy pod talerze na stole wigilijnym wkładają banknoty lub momenty. To chyba ko-
lejna wariacja poprzedniego zwyczaju. Wspólny jest jednak jej cel – zapewnienie sobie 
dostatku i ochrony przed ubóstwem. 

 

W Wigilię na świątecznym stole można znaleźć typowe śląskie tradycyjne potrawy.  

Pragniemy aby nigdy nie zabrakło niczego, dlatego liczba potraw powinna wynosić 
przynajmniej 12, Są wśród nich: 

 Moczka 

Moczka jest deserem, ale czasami może być  podawana w wersji wytrawnej. Stare ślą-
skie porzekadło mówi, że ile śląskich domów, tyle przepisów na moczkę. Podobno naj-
lepsza jest z zeszłorocznego piernika. 

 Makówki 

Makówki zawsze podaje się na słodko z bakaliami. Mimo, że zasady przygotowania tej 
potrawy nierzadko różnią się w poszczególnych rodzinach, to jednak podstawą tej po-
trawy jest mielony mak. 

 Siemieniotka 

Jest to specyficzna zupa przyrządzana z nasion konopi. Podobno jest ona najbardziej 

znana w okolicach Siemianowic Śląskich. 

 Zupa z głów ryb 

Jak sama nazwa wskazuje jest to zupa, którą gotuje się na głowach ryb, najczęściej 
karpi. Smak zupy jest wyjątkowy. Ja jednak uwielbiam … 

 
 Barszcz z uszkami grzybowymi 

Tradycyjnie sporządza go moja mama. Zarówno barszcz jak i uszka oraz farsz w nich 

zrobiony, z kapusty kiszonej i grzybów, robione są przez moją mamę własnoręcznie. 
Uwielbiam tę zupę! 

 
Kompot z suszu przez jednych uwielbiany, przez innych zaś znienawidzony. W naszej 
rodzinie kompot z suszonych owoców podaje się w wysokich szklankach. Zjadamy te 

owoce, wśród których można znaleźć jabłuszka, śliwki, morele, rodzynki . Taki kompot 

towarzyszy nam na stole przez całe święta. Ot, taka rodzinna tradycja wigilijna no i po-
maga w trawieniu. 

 
Tradycyjnie po Wigilii wybieramy się na Pasterkę czyli nocną, uroczystą mszę, podczas 
której śpiewamy mnóstwo cudownych kolęd! 



 

 

 

Redakcja  


