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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Żywieniowe tradycje świąteczne – dawniej i współcześnie

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie dawnych oraz współczesnych świątecznych zwyczajów i tra-
dycji żywieniowych w Polsce. Analizy dokonano na podstawie literatury i własnych badań ankieto-
wych. Stwierdzono, że większość respondentów przystępuje do wieczerzy wigilijnej oraz śniadania 
wielkanocnego, zasiadając w gronie rodzinnym. Wśród najbardziej popularnych dań na wigilię wy-
mieniano: barszcz z uszkami, kapustę z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, makowiec i piernik, 
smażonego karpia i śledzie w oleju oraz tradycyjny kompot z suszu. Ankietowani znali i rozumieli 
zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną, jednak symbolika wigilijnych potraw była znana i rozu-
miana przez niewiele osób. Na wielkanocne śniadanie ankietowani spożywali: żurek, białą kiełba-
sę, ćwikłę, chrzan oraz babę. Znaczny odsetek respondentów znał symbolikę Świąt Wielkanocnych. 
Znajomość dań regionalnych wśród badanych jest lokalna i nieznana przez wielu respondentów. 
Podsumowując, żywieniowe tradycje świąteczne są nadal stosowane, za wyjątkiem niektórych dań 
i napojów, które dawniej stosowano często z powodów braku dostępu do innych surowców lub biedy. 

Słowa kluczowe: żywienie, tradycje świąteczne.

Kody JEL: D1, D13, D19

Wstęp

Tradycje kulinarne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Są one uwarun-
kowane czynnikami naturalnymi, religijnymi, obyczajowymi, kulturowymi. Przekazywane 
z pokolenia na pokolenie receptury, zwyczaje żywieniowe, technologie wyznaczają toż-
samość danego regionu. Kuchnia i żywienie odgrywają znaczną rolę w kulturze regionu, 
z uwagi na różnorodność i specyfikę typowych dla danych regionów produktów żywnościo-
wych i potraw, a także zwyczaje związane ze spożywaniem posiłków i obchodzeniem świąt. 
Okresy świąteczne od wieków były okazją do organizowania uczt i biesiad. Święta obcho-
dzone w cyklu rocznym, przechodzą z pokolenia na pokolenie wraz z obyczajami i tradycją. 
W Polsce dla większości mieszkańców są to święta religii chrześcijańskiej, którym zazwy-
czaj towarzyszą różnorodne zwyczaje i obrzędy (Ogrodowska 1997). 

Bożonarodzeniowe tradycje świąteczne w Polsce

Jednym z najpiękniejszych dni świątecznych w roku jest Wigilia Bożego Narodzenia. Swój 
szczególny nastrój zawdzięcza wielowiekowej tradycji. Najważniejszym momentem dnia wigi-
lijnego jest uroczysta wieczerza, z którą związane są szczególne zwyczaje i obrzędy. Zgodnie ze 
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zwyczajem kolację rozpoczyna się wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej gwiazdy. Ma to zna-
czenie symboliczne, na pamiątkę gwiazdy, która przed wiekami, w noc narodzenia Chrystusa, 
pojawiła się nad stajnią betlejemską i poprowadziła do niej Trzech Mędrców ze Wschodu. 

Pożywienie wigilijne na przełomie XVIII i XIX wieku było dość skromne, szczególnie 
w biedniejszych domach. W II połowie XIX wieku, w miarę podnoszenia się stopy życiowej 
na wsi i w miastach, wieczerza wigilijna zaczęła mieć bardziej wystawny charakter. W więk-
szości regionów Polski (za wyjątkiem Warmii i Mazur) była posiłkiem postnym. 

W zamożnych domach szlacheckich, mieszczańskich i bogatych klasztorach wigilia 
składała się z 12 dań, na pamiątkę apostołów, uczniów Chrystusa i w odniesieniu do liczby 
miesięcy w roku. Nierzadko ryb było więcej i traktowano je jako jedną potrawę. Liczba dań 
i ich rodzaj określały zwyczaje regionalne i domowe oraz zamożność domu. Częściej na 
wigilię przygotowywano nieparzystą, szczęśliwą liczbę potraw: 5, 7, 9, 11 lub 13. Siedem 
symbolizowało 7 dni tygodnia, 9 – to pamiątka chórów anielskich. Wigilia w domach chłop-
skich była dość skromna, złożona z 5-7 potraw, natomiast w domach szlachty i magnatów – 
wystawna. Na dworach szlacheckich podawano 9 dań, a u magnatów, arystokratów – 11, 13. 
Im więcej dań, tym większej obfitości pożywienia spodziewano się w nadchodzącym roku 
(Lemnis, Vitry 1979; Szymanderska 2004). 

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń zasiadano do stołu, aby spróbować 
wszystkich potraw wigilijnych, co według przesądów miało zapewnić pożywienie na kolej-
ny rok. Jadłospis wigilijny był postny, bez mięsa i tłuszczów zwierzęcych, a dawniej nawet 
bez nabiału i słodyczy, ale dość obfity. Wszystkie posiłki przyrządzano na oleju, oliwie lub 
maśle. Na wystawnych wieczerzach podawano kilka zup do wyboru, wiele dań rybnych, 
ciasta, słodycze oraz różne trunki: węgierskie wina, miody pitne, wódki. Napojów alkoholo-
wych post nie obejmował, ale podczas Wigilii pito ich znacznie mniej (Lemnis, Vitry 1979). 

Także obecnie praktykowany jest zwyczaj pozostawienia na świątecznym stole nakrycia 
dla strudzonego, niespodziewanego wędrowca/gościa, dla nieobecnych bliskich. Stół nakry-
wa się białym obrusem, a pod obrus wkłada sianko, na pamiątkę narodzin Pana Jezusa w sta-
jence (Nicowski 1998). Z wyciąganego źdźbła wróżono powodzenie w nadchodzącym roku.

Kolacja wigilijna jest częściowo odbiciem wierzeń słowiańskich i mimo iż post w tym 
dniu – oznaczający oczyszczenie – związany jest z religią katolicką, spożywane produk-
ty wiążą się z wierzeniami dawnych Słowian i spotykane były w obrzędach ofiarnych 
(Bockenheim 1998). Magiczne składniki wieczerzy (mąka, miód, mak) miały zapewnić do-
bro i pomyślność, przypisywano im znaczenie symboliczne (por. tabela 1).

Dawniej w skład Wigilii wchodziły potrawy przygotowywane ze wszystkich płodów zie-
mi, głównie dania zbożowe, z mąki i kasz, z warzyw i owoców, orzechów, miodu i grzybów, 
aby nie zabrakło pożywienia w gospodarstwie przez kolejny rok. W domach rybaków, za-
możnych wieśniaków i w wyższych sferach społecznych sporządzano również potrawy z ryb 
(gotowanych, smażonych, pieczonych, przyrządzanych w galarecie, sosach), uważane przez 
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Kościół za postne. Dopiero później rozpowszechniły się i obecnie stanowią podstawę menu 
wigilijnego. Dawniej i obecnie przygotowywane były z karpi, szczupaków, łososi, pstrągów, 
węgorzy, karasi, linów i śledzi. Wierzono, że duża ryba na kolacji wigilijnej wróży duże pie-
niądze w nadchodzącym roku. Zwyczaj przechowywania łuski z ryby wigilijnej w portfelu 
miał zapewnić posiadanie pieniędzy przez cały rok. Dla polskiej wigilii charakterystyczne 
są też wypieki: bułeczki, strucle makowe, piernik miodowy, drobne lukrowane pierniczki, 
kruche ciasteczka. Wśród dań ze zbóż w wielu regionach była kutia. Było to tradycyjne 
danie pogrzebowe, zaduszkowe i wigilijne na wschodzie. Przyrządzano je z pozbawionego 
łuski ziarna pszenicy lub jęczmienia oraz maku i miodu. Dzięki wpływom ruskim kutia tra-
fiła do domów w regionach rzeszowskim, krakowskim, lubelskim i na Podlasie. Zygmunt 
Gloger (1900) podawał, że kutia jest tradycyjną potrawą gospodyni, a kisiel – gospodarza. 
Kutia na Podlasiu symbolizowała zgodę i pomyślność (Szymanderska 2004). Na Śląsku 
i w Wielkopolsce zamiast kutii przygotowywano makówki z bułki pszennej polanej słodkim 
mlekiem z makiem. Na zakończenie wieczerzy podawano owoce w cukrze i orzechy oraz 
kompot z suszonych owoców (Ogrodowska 2000; Łozińscy 2012). Resztki jedzenia z kola-
cji wigilijnej w różnych regionach Polski zanoszono zwierzętom. 

Tabela 1
Symboliczne znaczenie potraw wigilijnych

Potrawa Znaczenie

Opłatek Symbol zgody (braterstwa) i jedności, dzielenie się opłatkiem odwołuje się do symbolicznego 
gestu dzielenia chleba, oznacza wybaczenie

Zboża W formie ziarna, mąki, wypieków, miały zapewnić pomyślność w nowym czasie

Ryby Utożsamiane były z chrztem, zmartwychwstaniem i nieśmiertelnością, symbolem płodności 
i odradzania się życia, wolności, symbol chrześcijaństwa

Kapusta Symbol wszelkiej roślinności, chroni od złego, a potrawy z niej przyciągają dostatek 

Grzyby Wg wierzeń ludowych miały ułatwić nawiązanie kontaktu ze światem zmarłych, uchodziły 
za pożywienie niezwykłe, wykradzione z „innego świata”.

Mak Symbol snu i łączności ze światem zmarłych ze względu na właściwości 

Miód Efekt pracy pszczół, owadów należących do Boga, zapewniał łączność człowieka z siłami 
nadprzyrodzonymi, stanowił dar ofiarny, symbol dobrobytu

Jabłka Symbol miłości, zdrowia, pokoju, zgody, nieśmiertelności, wiecznej młodości, odkupienia; 
zjedzone w czasie wigilii pozwalały na uniknięcie bólu gardła w nadchodzącym roku

Gruszki Uchodziły z magiczne lekarstwo na przedłużenie życia i szczęście, dostatek
Śliwki Wierzono, że odpędzają złe moce i są środkiem na długowieczność
Orzechy Spożywane w czasie wigilii miały zapewnić dobrobyt i zapobiegać bólowi zębów

Źródło: opracowanie na podstawie: Zadrożyńska (2000); Szymanderska (2003).

W tabeli 2 przedstawiono potrawy wigilijne w różnych regionach kulinarnych Polski.
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Tabela 2
Charakterystyczne polskie potrawy regionalne wigilijne

Region Potrawy wigilijne

Pomorze  
i Kaszuby

zupy: grzybowa (lub owocowa z kluskami), rybna z różnych ryb słodkowodnych
kluski z makiem, chleb (z mąki żytniej, drożdży, gotowanych ziemniaków), pierogi
śledzie z ziemniakami, ryba smażona lub gotowana, węgorz lub łosoś wędzony
kapusta z grzybami, smażone grzyby
ciasto: makowiec, pierniki, kompot z suszonych owoców

Warmia  
i Mazury

do II wojny światowej poszczono jedynie od południa do wieczora, nie znano też dzielenia 
się opłatkiem; a na wieczerzę podawano pieczoną gęś lub kaczkę, kiełbasę, ciasto i chleb 
razowy, potrawy z ryb i grzybów; po wojnie przejęto zwyczaje z innych regionów
barszcz czerwony z uszkami, zupa z suszonych grzybów
kluski z makiem, kutia
ryby smażone
kisiel z mąki owsianej, budyń z sokiem owocowym, kompot z suszu owocowego

Kujawy

zupa grzybowa lub z suszonych śliwek z „rwanymi” kluskami z mąki żytniej, po II wojnie 
światowej dodano barszcz czerwony
śledzie, po II wojnie światowej dodano ryby smażone,
kasza jaglana, kluski z makiem, po II wojnie światowej ryż na słodko
kapusta z grochem, fasola, potrawy z grzybów
ciasta drożdżowe i pierniki, jabłka i orzechy

Wielko- 
polska

do potraw wykorzystywano: miód, suszone owoce, mak, groch, grzyby, olej i kapustę
dawniej zupa konopna, grochowa, polewka z maku, kluski z miodem lub sokiem z kiszonej 
kapusty, siemieniucha (zupa z siemienia lnianego), zupa z karpich głów, barszcz z uszkami
pierogi z kapustą i grzybami, groch z kapustą, kapusta z grzybami, fasola, ziemniaki
karp smażony
makowce, keksy, „makówki”, rzadko kompot z suszu

Mazowsze  
i Kurpie

dawniej na wsi sporządzano kaszę jaglaną i grzyby w oleju, a w miastach – zupę migdałową, 
karpia na szaro, szczupaka z szafranem, kompot z suszonych śliwek i gruszek
barszcz czerwony z ziemniakami i grzybami (w Warszawie – zupa rybna, na Kurpiach zupa 
grzybowa na kwasie z kapusty)
pierogi z kapustą i grzybami; kluski z makiem, słodkie racuchy
śledzie, karp smażony
kapusta z grzybami

Podlasie

barszcz czerwony (dawniej zupę z warzyw)
pszenne kluski z makiem i olejem, kisiel, kutia
ryby
postny bigos, grzyby
strucle makowe, polewka z polnych gruszek
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Region Potrawy wigilijne

Lubelsz-
czyzna

barszcz z mąki żytniej lub owsianej, barszcz z buraków
pierogi z kapustą i grzybami (lub z kaszą gryczaną, kaszą jaglaną, jabłkami, śliwkami, far-
szem z siemienia konopnego lub lnianego), kaszę jaglaną gotowano z mlekiem z siemienia 
konopnego, kluski z makiem, kasza gryczana z sosem grzybowym
śledzie z cebulą i olejem (lub octem)
potrawy z grochu, fasoli, kapusty, grzybów i ziemniaków, gołąbki z kaszy jęczmiennej, 
jaglanej i gryczanej zawijane w liście kiszonej kapusty, grochówka z olejem
kisiel, kutia

Śląsk

zupy: siemieniotka (z konopi), grochowa z jarzynami, fasolowa, migdałowa, grzybowa
moczka (z masła, mąki, czosnku, grzybów, gruszek, pasternaku, piernika i in.) z kluskami 
jęczmiennymi lub gałuszkami (kluski z mąki i ziemniaków). Obecnie moczki ze śliwek, 
powideł, gruszek, jagód, chrzanu, pieczarek, kopru, piernika. 
karp duszony w piwie (dawniej rzadko), karp smażony, śledzie, 
kapusta z grzybami
kasza jaglana z cynamonem i cukrem, jabłka pieczone z konfiturami, makówki, strucle, pier-
niki, babówki (babki drożdżowe z bakaliami), orzechowe ciasteczka, kompot z suszonych 
owoców 

Małopolska

wiele potraw przeniesionych z kuchni lwowskiej
barszcz czerwony z ziemniakami i grzybami, żur z grzybami (okolice Krakowa)
pierogi z: kapustą i grzybami, ziemniakami, grzybami, kaszą, suszonymi śliwkami (powi-
dłami); kasza z suszonymi śliwkami lub jabłkami, kluski z makiem i miodem, kutia
ryby smażone
gotowany groch, groch z kapustą, gołąbki z kaszą gryczaną i ziemniakami, grzyby
strucle z różnym nadzieniem, jabłka i orzechy, gotowane suszone śliwki i gruszki

Podhale

zupa grzybowa, kluski „gałuski” z kompotem z suszonych owoców, kwaśnica z kwaszonej 
kapusty z olejem; „borszcz” z suszonych grzybów na kwaśnicy; „żur” z suszonych śliwek
bryndzylki – pierogi nadziewane z farszem z bryndzy, ziemniaków, cebuli i oscypka
śledź z cebulą i ziemniakami, pstrąg i lipienie smażone
kapusta z grzybami i ziemniakami, groch lub bób gotowany, sałatka jarzynowa z burakami
kołacz z owsianej mąki z pieczoną rybą, bryndzą i kminkiem lub serem z jajami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bernardyn (1997); Szymanderska (2004); Nicowski (1998); 
Śledzińska (2004); Dunin-Karwicka (2000); Gawęcki, Szydło (2003), Czarniecka-Skubina, Borowska (2012); 
Chętnik (1936); Gorgol (1998); Łabońska (1990); Sztabowa (1995); Szromba-Rysowa (2000).

 

Święta Bożego Narodzenia to także okres sprzyjający ucztowaniu. Spożywano lepsze 
niż codziennie pieczywo, chleb z mąki żytniej, kołacze z mąki pszennej, pito piwo jałowco-
we lub jęczmienne. W czasie obiadów, nawet w ubogich domach, potrawy były kraszone. 
podawano mięso. W pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia nie wolno było przyrzą-
dzać żadnych potraw, podawano więc dania odgrzewane, przygotowane w dniu wigilijnym 
(Szymanderska 2004). Spożywano wysokogatunkowe wędliny, pieczony schab, cielęcinę, 
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pieczono duże ilości ciast, najczęściej ciasto drożdżowe z rodzynkami i makowce, pierniki, 
orzechy i cukierki. Na świątecznych stołach w niektórych regionach były pieczone kurcza-
ki, indyki i gęsi (Gawęcki, Szydło 1997). Gęsi uważano za pośredniczki między niebem 
a ziemią. Faszerowanie i obkładanie pieczonej gęsi owocami, obok zabiegów magicznych 
ułatwiało trawienie tego dość tłustego mięsa (Szymanderska 2003). 

Z dawnych zwyczajów świątecznych wymienić można dawane w okresie świąt Bożego 
Narodzenia podarunki, określane kolędą. W XVIII wieku, nawiedzający domy parafian 
księża i ministranci dostawali oprócz pieniędzy: słoninę, grzyby suszone, orzechy lub kury, 
a w następnych stuleciach zboże, len, płótno. Młodzież kolędowała, przebierając się za 
maszkary lub obnosiła po wsi szopkę, gwiazdę lub kukły młodych wilcząt i niedźwiedzi. 
Otrzymywała za te występy: mąkę, kaszę, groch, kawałek kiełbasy lub ciasta świąteczne-
go. Na Podhalu, kolędę, tzw. nowe latko, dostawali domownicy i chrześniacy w przeddzień 
Nowego roku. Dla każdego członka rodziny i odchodzącego ze służby parobka gospodynie 
piekły po jednym bochenku chleba. Dla pasterek i pasterzy piekły specjalne pieczywo, na-
zywane „oborą”, na którego powierzchni znajdowało się tyle klusek, ile sztuk bydła było 
w gospodarstwie. W środku znajdowała się największa kluska, symbolizująca aktualnego 
pasterza. Chrzestne zaś swoim chrześniakom (aż do 7. roku życia) wręczały w upominku 
metrowej długości plecioną kukiełkę lub placek zwany „buchtą” (Szymanderska 2003). 

Wielkanocne tradycje świąteczne w Polsce

W obyczajowości wielkanocnej ważną rolę obrzędową pełniło i pełni jajko. Według wie-
rzeń ludowych jajo jest symbolem życia, tajemniczej siły istnienia i odradzania się życia 
w przyrodzie, a jajo ugotowane na twardo według Kolberga (1961-1983) miało oznaczać 
zmartwychwstanie. W składzie wielkanocnej Święconki, we wszystkich regionach Polski 
była i jest: gotowana biała kiełbasa, szynka lub mięso, jaja gotowane na twardo, kawałek 
mazurka, chrzan, masło, sól, pieprz. Święconkę święcono w kościele w Wielką Sobotę. 

Według tradycji ludowej poświęcone pożywienie miało moc magiczną. Wykorzystywano 
je do zażegnania różnych niebezpieczeństw i przezwyciężania różnych plag, osiągnięcia 
lepszej wydajności w gospodarstwie, zachowania zdrowia, poprawy urody itp. Święcony 
pokarm miał również swoją symbolikę. Baranek z cukru, masła lub ciasta miał przypominać 
pierwszą noc paschalną, chrzan oraz ocet, sól i pieprz – to odpowiedniki biblijnych gorzkich 
ziół, z którymi według Starego Testamentu spożywano mięso wielkanocnego baranka. 

W pierwszy dzień świąt śniadanie uroczyste urządzano po przyjściu z kościoła z rezu-
rekcji. Najpierw dzielono się święconym jajkiem w rodzinach i kręgach przyjaciół, życząc 
sobie wszelkiej pomyślności, zjadano odrobinę surowego chrzanu, a następnie spożywano 
pozostałe specjały. W rejonie Łodzi podczas śniadania wielkanocnego spożywano niewiel-
kie ilości alkoholu, tzw. grzankę (Czarniecka-Skubina, Połowińska 2008).
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Wzajemnie obdarowywano się również pisankami. Pisanki darowywały dziewczęta swo-
im ulubieńcom. W drugi dzień świąt, matki chrzestne dawały chrześniakom kilka pisanek 
wraz z porcją kiełbasy i święconego placka (tzw. „suchy dyngus”). Jajka wręczano również 
młodzieży chodzącej po wsi po dyngusie wielkanocnym. 

Już od XVI wieku śniadania wielkanocne były wystawne. Wystawność śniadania miała 
rekompensować trudy 40-dniowego postu. Składniki święconki i pożywienia wielkanoc-
nego uzależnione były od zamożności. Obok tradycyjnych potraw, tj. kiełbasy, chrzanu, 
jaj i masła, u bogatych mieszczan i zamożnej szlachty na stołach serwowano całe prosię-
ta, wędzone szynki, kiełbasy, modelowane z masła baranki, baby oblane cukrem, mazur-
ki, marcepany, kołacze z miodem, placki, pierogi, makowce, owoce (Lemnis, Vitry 2000; 
Szymanderska 2004; Łozińscy 2012). Nawet biedni w święta jedli produkty, które były dla 
nich niedostępne poza okresem świątecznym. Pożywienie włościan też było skromniejsze, 
ale zdecydowanie bardziej obfite niż codziennie. Tylko na Kurpiach było skromniej: chleb, 
ser, masło, jaja, rzadko mięso (Kolberg 1961-1983). 

W tym dniu w wielu regionach, obiad wielkanocny był również wystawny, zwykle po-
dawano: rosół z wołowiny z makaronem, ziemniaki z mięsem duszonym lub pieczonym 
z sosem chrzanowym, kompot, ciasto drożdżowe. W święta wielkanocne jedzenie stało cały 
dzień na stole: szynki, wędliny, ciasta i słodycze (Czarniecka-Skubina, Połowińska 2008). 

Wśród tradycji wielkanocnych można wyróżnić obnoszenie maszkary przedstawiającej 
niedźwiedzia w Wielkopolsce. Dyngusiarze dostawali za to jajka, placek, kiełbasę, kaszan-
kę, obsuszane mięso. Również na Śląsku Cieszyńskim młodzież po dyngusowym oblewaniu 
i biciu rózgą domowników, otrzymywała podarunki: jaja i gorzałkę. Ten zwyczaj zwany 
„wolocebnym” popularny był też na Podlasiu. Chłopcy dostawali także pieczone pierogi, 
a nawet zapraszano ich do biesiady przy stole (Markuza-Bieniecka, Dekowski 1976).

Cel badań

Celem badań było poznanie współczesnych zwyczajów i tradycji żywieniowych Świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Polsce. 

Materiał i metody badań

Badania przeprowadzono przy użyciu dwóch kwestionariuszy. Kwestionariusz I doty-
czył Świąt Bożego Narodzenia i obejmował 13 pytań, w tym 7 pytań dotyczyło: miejsca 
spędzania świąt, rodzaju spożywanych potraw i napojów w czasie Wigilii i Świąt Bożego 
Narodzenia, w tym dań regionalnych, jak również rozumienia symboliki świątecznej. 

Kwestionariusz II dotyczył Świąt Wielkanocy i obejmował również 13 pytań, w tym 7 py-
tań dotyczyło: miejsca spędzania świąt Wielkanocnych, rodzaju spożywanych potraw na 
Święcone i w czasie Świąt, w tym dań regionalnych, jak również rozumienia symboliki pro-
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duktów świątecznych i znajomości świątecznych potraw regionalnych. W obu kwestiona-
riuszach pozostałe pytania dotyczyły charakterystyki respondentów. Pytania miały zarówno 
charakter zamknięty, jak i otwarty. 

W badaniach dotyczących Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wzięło udział po 400 
osób. Były to głównie kobiety, w wieku do 40 lat (Boże Narodzenie) i w wieku 23-60 lat 
(Wielkanoc), posiadające wykształcenie wyższe lub średnie, zamieszkałe w miastach, dekla-
rujące średnie dochody (por. tabela 3).

Tabela 3
Charakterystyka badanych grup respondentów 

Charakterystyka respondentów
Kwestionariusz I Kwestionariusz II

Święta Bożego Narodzenia 
(udział %)

Święta Wielkanocne
(udział %)

Płeć
Kobiety 82 70
Mężczyźni 18 30

Wiek

< 25 lat 56 16
25 do 40 lat 14 42
41 do 60 lat 15 34
>60 lat 15 8

Wykształcenie
wyższe 40 44
średnie 55 38
zawodowe 5 19

Dochody
niskie 28 25
średnie 66 70
wysokie 6 5

Miejsca 
zamieszkania

miasto > 100 tys. m. 45 50
miasto 50-100 tys. m. 3 13
miasto < 10 do 50 tys. m. 15 13
wieś 36 25

Suma (osób) 400 (100%) 400 (100%)

Źródło: badania własne.

W badaniach dotyczących Świąt Bożego Narodzenia 73% osób pochodziło z regionu 
Mazowsza. Pozostałe osoby pochodziły z Podlasia i Lubelszczyzny (9%), Polskich Gór 
(8%), Pomorza i Kaszub, Warmii i Mazur, Kurpi, Małopolski (po 2%) oraz z Wielkopolski 
i Śląska (po 1%). 

W badaniach dotyczących Świąt Wielkiej Nocy, 52,5% respondentów pochodziło z regio-
nu kulinarnego – Małopolski. Pozostałe osoby pochodziły z regionów: Mazowsze (23,5%), 
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Polskie Góry (14,25%), Kujawy (4,25%), Lubelszczyzna (2,5%), Śląsk i Wielkopolska  
(po 1%), Pomorze i Kaszuby (0,75%) oraz z Warmii i Mazur (0,25%). 

Do oceny statystycznej wyników wykorzystano program statystyczny Statistica v.9.0. 

Omówienie wyników badań własnych

Współczesne zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Większość osób (98% z n=400) biorących udział w badaniach z wykorzystaniem kwe-
stionariusza I, spożywa wieczerzę wigilijną. Czas świąteczny spędzają z najbliższą rodziną 
(63% respondentów), u rodziców (27%) lub u dziadków. 

Wśród dań popularnych na stołach wigilijnych respondentów najczęściej wymieniano:
 - zupy: barszcz z uszkami (78%), grzybową (36% odpowiedzi), owocową z kluskami 

(10%), zupę z suszonych śliwek i barszcz z buraków z ziemniakami (po 5%);
 - dania z warzyw i grzybów: kapustę z grzybami (68%), ziemniaki gotowane (38%), grzy-

by smażone (22%) i kapustę z grochem (18%);
 - potrawy zbożowe: pierogi z kapustą i grzybami (83%), kluski z makiem (30%), kutię 

(24%), łazanki z makiem (16%), makówki (10%);
 - ciasta i desery: makowiec (55%), piernik (47%), drobne pierniczki (30%), ciasto droż-

dżowe (28%), kruche ciasteczka (23%), keks (20%);
 - potrawy z ryb: smażonych (86%), w galarecie (38%) i pieczonych (24%);
 - dodatki: chleb (79%) i olej lniany (18%).

Typowe dania regionalne, takie jak barszcz z mąki żytniej i owsianej, zupa konopna, 
siemieniatka, moczka nie były wymieniane przez respondentów. Prawdopodobnie obecnie 
nie są spożywane ze względu na ich niskie walory sensoryczne. Dawniej z uwagi na brak 
dostępu do innych, tanich surowców stanowiły dania wigilijne.

Rzadziej jako dania wigilijne wymieniano również potrawy z grochu czy fasoli. Jedna 
osoba wymieniła gołąbki nadziewane kaszą gryczaną. Mały odsetek respondentów (ok. 
10%) podawał kasze (jaglaną, gryczaną) z różnymi dodatkami. Niepopularne są też jako 
dania wigilijne kołacze czy pieczone jabłka.

Wśród potraw z ryb popularny na wieczerzę wigilijną był karp (80% odpowiedzi) i śle-
dzie (75% odpowiedzi). Na trzecim miejscu wymieniano mintaja (30%), powszechnie do-
stępnego na polskim rynku. Jest to zjawisko interesujące, na które wpływ prawdopodob-
nie miało miejsce zamieszkania, w mieście, większości osób biorących udział w badaniu. 
Respondenci mieli do wyboru szeroką gamę ryb, nadal ogólnie dostępnych na polskim ryn-
ku, takich jak: lin, sandacz, szczupak, pstrąg, panga, morszczuk, tilapia, a jednak większość 
z nich wymieniła tylko te 3 rodzaje, pozostałe gatunki ryb podało poniżej 10% badanych. 

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   82 2017-07-31   16:00:33



EWA OŁUBIEC-OPATOWSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA 83

Aż 77% ankietowanych zadeklarowało, że na wieczerzę wigilijną spożywa tradycyjny 
kompot z suszu i napoje zwykle spożywane na co dzień. Nikt nie wymienił kisielu owsiane-
go i napoju z mąki gryczanej. 

Niewielki odsetek respondentów zna i rozumie symbolikę wigilijnych potraw (por. ta-
bela 4).

Tabela 4
Znajomość symboliki wigilijnej przez respondentów (n=400) 

Produkt Znaczenie Prawidłowe 
odpowiedzi (%) Najczęstsze odpowiedzi

Miód Dobrobyt 13 Siły nadprzyrodzone, obfitość, bogactwo, 
dostatek

Mak Łączność ze światem zmarłych 12 Dostatek, bogactwo, siły 
nadprzyrodzone, przepustka w zaświaty

Grzyby Łączność ze światem zmarłych 9 Kontakt ze zmarłymi, szczęście, dostatek
Orzechy 
i bakalie Pomyślność, dobrobyt 8 Szczęście, bogactwo, płodność

Zboża Zgoda, pomyślność 4 Obfitość, zdrowie, urodzaj
Ryby Symbol chrześcijaństwa 19 Symbol chrześcijaństwa

Źródło: jak w tabeli 3.

Respondenci znali i rozumieli zwyczaje związane z wieczerzą, takie jak: wkładanie 
sianka pod obrus, pozostawienie pustego nakrycia przy stole, zachowanie postu, dzielenie 
się opłatkiem, obowiązek spróbowania wszystkich potraw przez uczestników wieczerzy, 
umieszczenie łuski z karpa w portfelu. Nie wiedzieli, że w przesądach związanych z liczbą 
ma znaczenie parzysta liczba biesiadników. Nie znali jednak symboliki związanej z liczbą 
potraw na wigilię. Większość osób wymieniała liczbę 11 lub 12, ale mniej niż 50% osób 
potrafiło wyjaśnić dlaczego. 

Wśród potraw spożywanych w Boże Narodzenie wymieniano: bigos (63% odpowie-
dzi), pieczony schab (55%), rosół (50%), pieczoną szynkę (36%), a z wypieków: makowiec 
(63%) i piernik (52%). Nieliczny odsetek (poniżej 15%) badanych wymieniał pieczony drób 
(gęś, kaczkę, indyka). Należy nadmienić, że są to dania bardziej pracochłonne i wymagające 
kunsztu kulinarnego, dlatego też częściej z mięs wybierane są schab czy szynka. 

W niewielu krajach na świecie wigilia jest obchodzona tak uroczyście jak w Polsce. 
Mimo rozpowszechniania się mody na różne dania z całego świata, wigilia pozostaje nie-
zmieniona i wierna staropolskiej tradycji. Dawniej wieczerza wigilijna znacznie różniła się 
w poszczególnych regionach kraju, w każdym wyróżniały je regionalne zwyczaje. Ludzie 
mniej się przemieszczali, przez lata żyli i zakładali rodziny w jednym miejscu, stąd zwycza-
je żywieniowe w mniejszym stopniu ulegały zmianom niż obecnie. Współcześnie różnice te 
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zacierają się, a świąteczne obyczaje ulegają unifikacji. W wielu polskich domach, podczas 
wigilii spożywa się najczęściej barszcz czerwony lub zupę grzybową, kapustę z grzybami, 
pierogi z kapustą i grzybami, śledzie, smażonego karpia lub inną rybę smażoną, orzechy, 
kompot z suszonych owoców, a ze słodkości: makowce i strucle, pierniki, kluski z makiem 
na słodko lub mak z bakaliami. Duży wpływ na takie ukształtowanie jadłospisu wigilijnego 
miały przesiedlenia po II wojnie światowej, jak również fakt przemieszczania się osób mię-
dzy regionami wraz ze swoimi regionalnymi zwyczajami. 

Niektóre potrawy, zwłaszcza te mniej smaczne, z czasem zniknęły z polskiego menu wigi-
lijnego. Wymienić tu można: breje, kisiel owsiany, olej konopny i lniany używane jako omasta. 
Menu wieczerzy wigilijnej zmieniało się też w miarę łagodzenia postów czy rozpowszechnia-
nia się w kuchni polskiej nieznanych przedtem przypraw, bakalii, gatunków ryb i owoców. 

Współczesne zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych

Znaczny odsetek respondentów (96,8%) spożywa śniadanie wielkanocne. Ponad 60% 
osób Wielkanoc spędza u siebie w domu z najbliższą rodziną, przy czym istotnie statystycz-
nie częściej są to kobiety i osoby w wieku powyżej 60 lat (p<0,05). U rodziców spędza 
święta 29% badanych, istotnie częściej to osoby w wieku 25-40 lat. Ze znajomymi Święta 
spędza 6% badanych, są to istotnie częściej osoby poniżej 25. roku życia i powyżej 60 lat. 
Pozostali respondenci (około 2%) wybierali inne miejsca. Można zauważyć, że mimo iż te 
święta są bardziej istotne dla Chrześcijan z punktu widzenia religijnego, to mniej osób niż 
w przypadku Świąt Bożego Narodzenia spędza je z rodziną. 

Tabela 5
Dania na stole wielkanocnym respondentów (n=400) 

Wyszczególnienie
Odpowiedzi 

Liczba %

Żurek 351 19,7
Biała kiełbasa 260 14,6
Szynka świąteczna 195 10,9
Gotowane jaja 165 9,2
Ćwikła/ chrzan 239 13,4
Bigos 87 4,9
Babka wielkanocna 195 10,9
Mazurek 134 7,5
Sernik 159 8,9

Źródło: jak w tabeli 3.
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Badani zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie wyobrażają sobie Święconki bez jajek 
(59,8% odpowiedzi) oraz wędlin: szynek i kiełbas(40,2%). Natomiast na stole według re-
spondentów (por. tabela 5) nie powinno zabraknąć żurku, białej kiełbasy, ćwikły/chrzanu, 
baby wielkanocnej. Istotnie statystycznie częściej (p<0,05) większy odsetek mężczyzn wy-
mieniał białą kiełbasę, a kobiet – babę wielkanocną, co do pozostałych potraw wszyscy 
byli zgodni. Na zwyczaje żywieniowe respondentów w okresie Świąt Wielkanocnych nie 
wpływały wykształcenie ani poziom dochodów (p<0,05). 

Duży odsetek badanych (72,5%) nie spożywał regionalnych potraw świątecznych. 
Istotnie częściej (p<0,05) pojawiają się one na stołach kobiet niż mężczyzn. Respondentów 
poproszono o wskazanie wśród wymienionych w kwestionariuszu regionalnych dań wielka-
nocnych, które znają i spożywają (por. tabela 6). 

Tabela 6
Znajomość regionalnych dań świątecznych wśród konsumentów (n=400) 

Potrawa 
regionalna

Odpowiedzi (%)

Znam i jadam Znam, ale nie jadam Nie znam Brak 

Buchty 3,5 6,75 73,75 16,0
Miodownik 36,0 21,5 34,75 7,75
Chrzanówka 6,8 10,7 67,25 15,25
Sodra 0,5 2,25 78,75 18,50
Trzęsionka 2,0 4,0 76,5 17,5
Krzanówka 2,0 4,0 76,0 18,0
Studzienina 3,3 5,2 73,0 18,5
Galart 6,5 13,75 65,0 14,75
Smarzenica 1,3 4,0 76,7 18,0
Kysylica 0,5 2,75 77,75 19,0
Kulebiak 23,5 34,6 32,8 9,1
Murzin 4,3 6,0 72,0 17,7

Źródło: jak w tabeli 3.

Ponad 60-78% osób nie znało świątecznych dań regionalnych (istotnie statystycznie czę-
ściej byli to mężczyźni). Jedynie miodownik i kulebiak były bardziej znanymi i spożywa-
nymi przez respondentów wyrobami. Około 7-34% respondentów znało dania regionalne, 
ale nie jada ich na święta (istotnie częściej tak wskazywały kobiety). Niewielki odsetek 
badanych znał i spożywał regionalne dania wielkanocne, jedynie miodownik i kulebiak 
wskazało więcej osób (por. tabela 6). Znaczny procent (16-19%) osób w ogóle nie udzielił 
na to pytanie odpowiedzi. Należy podkreślić, że osoby biorące udział w badaniu pochodziły 
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z różnych regionów kulinarnych Polski, a dania pochodziły ze wszystkich regionów. Można 
stwierdzić, że znajomość dań regionalnych wśród polskich konsumentów jest raczej lokalna. 
Znajomość i spożywanie danych potraw deklarowały głównie osoby zamieszkałe w regio-
nach, z których pochodziły potrawy. 

Zdecydowanie większy odsetek respondentów zna symbolikę Świąt Wielkanocnych (por. 
tabela 7), wiąże się ona głównie ze spożywanymi potrawami, umieszczanymi w święconce. 

Tabela 7
Znajomość symboliki Świąt Wielkanocnych przez respondentów (n=400)

Produkt Znaczenie* Prawidłowe 
odpowiedzi (%) Najczęstsze odpowiedzi

Jaja
Symbol odradzającego się 
życia i zwycięstwa nad 
śmiercią

72,0

−	 znak nowego życia
−	 symbol zwycięstwa nad śmiercią 
−	płodność 
−	odradzające się życie

Ciasto Symbol precyzji i umiejętności 21,3
−	 symbol doskonałości i umiejętności 
−	 symbol sztuki kulinarnej gospodyni 
−	bogactwo

Chrzan
Symbol zdrowia i siły witalnej, 
znak pokonania męki i śmierci 
Zbawiciela

32,8
−	 siła i fizyczna krzepa 
−	 zapewnia zdrowie 
−	moc, siła, zdrowie

Baranek
Symbolizuje 
Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa

55,5

−	 symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, 
zwycięstwo życia nad śmiercią 

−	przypomina odkupieniu naszych 
grzechów przez Chrystusa 

Wędliny Symbolizują dobrobyt 
i zamożność 23

−	 symbol dostatku i zdrowia 
−	 zdrowie, płodność , dostatek 
−	bogactwo, dobrobyt 
−	 sytość

Masło Symbolizuje słodycz 
Zmartwychwstałego Chrystusa 4,8

−	 symbol Baranka Bożego
−	 symbol goryczy i słodyczy po śmierci 

i Zmartwychwstaniu Chrystusa
−	pokora , łagodność

Chleb Symbolizuje podstawę 
egzystencji, Ciało Chrystusa 37,3

−	przedstawia ciało Chrystusa
−	 zapewnia przetrwanie 
−	podstawowy pokarm

Sól Symbolizuje oczyszczenie, ma 
właściwości konserwujące 36,3

−	oczyszczenie 
−	minerał dający życie , odstraszający zło 
−	 trwałość – chroni przed zepsuciem

Ser Symbolizuje harmonię między 
człowiekiem a zwierzęciem 11

−	 symbol przyjaźni 
−	 symbol przyjaźni między człowiekiem 

a przyrodą 
−	opieka nad zwierzętami domowymi 
−	harmonia , zgoda

Źródło: badania własne; Staszewska (2014).

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   86 2017-07-31   16:00:33



EWA OŁUBIEC-OPATOWSKA, EWA CZARNIECKA-SKUBINA 87

Podsumowanie 

1. Większość respondentów spędza Święta Bożego Narodzenia u siebie w domu z naj-
bliższą rodziną oraz wszyscy celebrują Wigilię. W przypadku Świąt Wielkanocy, część 
respondentów (8%) spędza je ze znajomymi lub na wyjazdach. Spożywanie śniadania 
wielkanocnego deklarowała większość respondentów .

2. Na wieczerzy wigilijnej, niezależnie od regionu, występują podobne dania, które 
ukształtowały się w polskiej kuchni przez wieki. Na kolacji wigilijnej respondenci nadal 
zachowują ścisły post, dopiero w święta spożywają potrawy mięsne. Mimo dostępu do 
wielu produktów i wpływu różnych kultur, na stołach świątecznych, zwłaszcza w czasie 
Wigilii nadal obecne są potrawy tradycyjne. W pozostałe dni świąteczne spożywane są 
również inne, bardziej współczesne dania. 

3. Polacy, chociaż przestrzegają tradycji kulinarnych, nie znają znaczenia poszczególnych 
potraw. Tyko nieznaczny procent respondentów znał symbolikę potraw wigilijnych. Nie 
lepiej jest w przypadku dań na Święta Wielkanocne. Respondenci wiedzą co oznaczają: 
jajka i baranek; następnie chleb, sól i wędliny; nikt lub prawie nikt nie zna symboliki: 
ciast, chrzanu, masła, sera.

4. Wielkanocnej Święconki respondenci nie wyobrażają sobie bez: jaj, wędlin i chleba, 
w mniejszym stopniu bez bab i mazurków. Na świątecznym stole respondentów nie 
może zabraknąć: żurku, ćwikły/ chrzanu, baby, białej kiełbasy i szynki. Mniejsze zna-
czenie badani przywiązują do gotowanych jaj, sernika i bigosu.

5. Respondenci nie znali regionalnych potraw świątecznych.
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Dietary festive traditions – before and in our times

Summary

The purpose of the article was to show former and present feeding festival traditions in Poland. 
The analyses were made on the basis of literature and own surveys. It was found that the majority 
of respondents acceded to Christmas Eve and Easter breakfast, sitting in the family circle. Among 
the most popular dishes on the Christmas Eve there were mentioned: beetroot soup with dumplings, 
cabbage with mushrooms, dumplings filled with sauerkraut and mushrooms, poppy seed cake, gin-
gerbread, fried carp, herring in oil and a traditional compote of dried fruits. Respondents recognized 
and understood customs associated with Christmas Eve supper, but the symbolism of Christmas Eve 
dishes was known and understood by very few people. On Easter breakfast respondents ate: sour 
soup, white sausage, red-beet-and-horseradish sauce, horseradish and an Easter cake. Knowledge 
of regional dishes among respondents is local and unknown by many interviewees. In conclusion, 
feeding festival traditions are still observed, except in certain foods and beverages, which formerly 
were often used for reasons of lack of access to other components or because of poverty. This is the 
research article.

Key words: nutrition, traditions of Christmas and Easter.
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