
 
Autorka: Olga Tarnawska 3f 

Boże Narodzenie łączy w sobie tradycje chrześcijańskie z pogańskimi obchodami początku 

nowego roku słonecznego. Wieczerza wigilijna jest ucztą typowo zaduszkową, obowiązuje 

podczas niej rygory: jedzenie w milczeniu, pozostawianie resztek jedzenia nie sprzątniętych 

na noc, aby duchy mogły z nich korzystać, przygotowanie wolnego nakrycia lub miejsca przy 

stole dla nieobecnych albo dla zmarłych oraz specjalne tradycyjne potrawy(12potraw aby 

zapewnić sytość na cały rok). Bardzo typowe z polskiej obrzędowości wigilijnej jest łamanie 

się opłatkiem występujące w całej Polsce oraz na terenach podlegających wpływom 

kulturalnym Polski (Litwa i północna Słowacja). Używanie w czasie wigilii siana kładzionego 

do izby w wieczór wigilijny przez gospodarza, a wynoszącego dopiero w święto Trzech Króli 

typowe elementy zaduszkowych obrzędów przedchrześcijańskich. Charakterystyczna nazwa 

tego snopa ”dziad” również nawiązuje do zwyczajów zaduszkowych. Dziś na ogół wyjaśnia 

się, że to na pamiątkę, iż Pan Jezus był złożony na sianie. Sama wigilia jest świętem 

rodzinnym, każdy stara się ja spędzić w gronie najbliższych. I jeszcze jedna uwaga: w 

polskiej tradycji bożonarodzeniowej leży większa niż zwykle gościnność związana z tym 

świętem. W wigilię Bożego Narodzenia nie było obcych, każdego przybyłego traktowano jak 

uprawnionego gościa. Na pamiątkę tego, który narodził się w stajni, bo nie znalezionego mu 

gościnnego domu. 

Korzenie mojej rodziny są śląsko-góralskie. W niektórych miejscach odbiegają więc od 

tradycji z naszego regionu. W naszym domu nie gotuje się barszczu z uszkami lecz zupę 

grzybową z łazankami. Z racji niewielkiego mieszkania podczas wieczerzy odchodzimy od 

stołu do kuchni po kolejne potrawy, oczywiście co roku zapraszamy na wigilię jakąś samotną 

osobę, pozostawiamy też wolne miejsce przy stole. Nie czekamy z rozpoczęciem kolacji na 

pierwszą gwiazdkę, ale dostosowujemy się do potrzeb domowników(niektórzy nawet w ten 

dzień muszą iść do pracy). Od kilkunastu lat nie kupujemy już żywego karpia i nie trzymamy 

go w wannie. Świeże porcje tej tryby kupione kilka dni przed wigilią zalewamy marynatą i w 



wigilijny dzień są gotowe do smażeń. Moim zdaniem tak przyrządzona ryba według przepisu 

dziadka górala smakuje znacznie lepiej niż tradycyjna wersja. Nie stroimy żywej choinki lecz 

sztuczną ale nadal wysyłamy pocztówkowe życzenia. Moim zdaniem stare polskie obyczaje 

są znacznie piękniejsze od tych, z innych krajów, ale aby możliwe było ich pielęgnowanie 

musimy je dostosować do możliwości współczesnego życia. 


