
 

 Relacje w rodzinie – pielęgnowanie tradycji  świątecznych.  

 Święta to  wyjątkowy czas, w którym mamy jedyną niepowtarzalną 

okazję, by być bliżej z rodziną i odnowić relacje. To okazja by pokazać jej, 

że są dziedziny życia, w których mniej liczy się przebojowość i podążanie 

za trendami, a bardziej posiadanie niezwykłych rodzinnych tradycji. Podczas 

przygotowań do świat skupmy się na tym co najważniejsze. Nie chodzi o to, 

by stół  uginał się od świątecznych potraw. Najistotniejszy jest czas poświęcony 

najbliższym.Warto  angażować najbliższych do wspólnych zajęć. Czas spędzony 

na  pieczeniu pierniczków, robieniu ozdób na choinkę sprzyja rozmowom, snuciu 

opowieści o przeszłości rodu, czyli temu, na co zwykle brakuje czasu. Wtedy silniej 

czujemy więzi rodzinne, choć na chwilę zapominamy o szaleńczym tempie 

współczesnego życia i znajdujemy przyjemność w robieniu tak niemodnych rzeczy 

jak lepienie pierogów czy pieczenie pierniczków.      

 Kto najbardziej cieszy się ze świąt? Wiadomo – dzieci. Dzieci uwielbiają 

święta i przedświąteczny rozgardiasz. Warto wykorzystać to, by czegoś je nauczyć, 

by zrobić coś wspólnie. W trakcie wycinania ciasteczek dobrze słucha się opowieści 

o przeszłości, dawnych świętach, o tym, jak ubierało się drzewko w czasach, gdy 

babcia była dzieckiem. Wspólne robienie choinkowych ozdób może być rodzinną  

tradycja, którą warto przywrócić. Łańcuchy z kolorowego papieru, pawie oczka, 

bombki przygotowane samodzielnie może nie będą tak doskonałe i kolorowe jak 

ozdoby kupione w sklepie, ale dadzą wszystkim znacznie więcej radości. Czas 

poświecony naszym bliskimto najlepsza inwestycja i sposób na zacieśnianie więzi 

w rodzinie. Przygotowanie świąt to spore wyzwanie i prawdziwy fizyczny 

wysiłek. To zadanie stworzone dla zespołu, jakim powinna być rodzina. Dlatego nie 

warto brać wszystkiego na siebie, być herosem, a potem padać ze  zmęczenia.  



Warto wykorzystać  świąteczną atmosferę i zaangażować  do współpracy i małych, 

i dużych członków rodziny.       

 Myśląc o tradycjach świąt Bożego Narodzenia warto zauważyć, że to nie 

tylko śpiewanie kolęd po Wigilii czy strojenie choinki. Tradycje 

bożonarodzeniowe są bardzo bogate i mogą różnić się między sobą w zależności 

od regionu. Jednak te główne pozostają niezmienne, jak dzielenie opłatkiem, 

ubieranie choinki czy 12 potraw na stole.      

 Poza tradycjami charakterystycznymi dla poszczególnych rodzin, ważne 

są również te tradycje, które towarzyszą naszemu narodowi „od zawsze”. 

Najpopularniejszymi tradycjami, jakie Polacy deklarują się kultywować 

w trakcie Bożego Narodzenia są: /dane z 2020 Źródło: CBOS/ 

 składanie sobie życzeń ( 99% respondentów) 

 dzielenie się opłatkiem (98%) 

 spożywanie tradycyjnych wigilijnych potraw (98%) 

 ubieranie choinki (97%) 

 dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa (91%) 

 zachowywanie postu w Wigilię (88%) 

 śpiewanie kolęd (80%) 

 przygotowywanie prezentów pod choinkę (91%) 

 oczekiwanie z kolacją na pierwszą gwiazdkę (73%) 

 przygotowywanie 12 potraw i wkładanie siana pod obrus (po 76%) 

 odmawianie modlitwy przed posiłkiem (68%) 

 dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami (41%) 

 

Jak tworzyć własne tradycje?      

Wiele tradycji wyniesionych z domów rodzinnych z powodzeniem może 

być kultywowana i dziś, niektóre trzeba tylko lekko zmodyfikować. 



 W tworzeniu nowych zwyczajów świątecznych warto wykorzystywać 

nowe technologie. Za pomocą komunikatora można  połączyć sięz tą częścią 

rodziny, z którą Bożego Narodzenia nie uda się spędzić. Warto wtedy złożyć 

sobie życzenia, odśpiewać wspólnie kolędy.      

 Każdego roku  warto wykonać wspólne rodzinne zdjęcie. Po kilku latach 

będzie ono doskonałą pamiątką tego jak wyglądał stół, prezenty, Wy sami. 

Zdjęcia można kolekcjonować tradycyjnie w albumie, ale można je również 

umieścić w elektronicznej ramce. Takie wspomnienie, to ważny element 

podtrzymywania pamięci o Was samych i piękny element świątecznej tradycji, 

do którego dzisiejsze kilkulatki z rozrzewnieniem wrócą za 10, 20  lat. 

 A może  wykorzystując długie, zimowe wieczory warto zorganizować 

świąteczny wieczór filmowy. Wybierzcie kilka Waszych ulubionych filmów 

świątecznych, które umilą Wam ten wyjątkowy czas. Warto też sięgnąć po gry 

planszowe, w ofercie mamy ogromny wybór zapewne każda rodzina znajdzie 

coś dla siebie.  Taka aktywność to doskonały sposób na naukę współpracy, 

przestrzegania zasad.         

 Święta to  moment w którym warto dokonać refleksji, zwrócić uwagę 

na istotne dla nas wartości i normy. Tradycje, które chcemy obchodzić powinny 

być przekazywane i podtrzymywane, to ważne zwłaszcza dzisiejszych czasach. 

Nie istnieje uniwersalna recepta na udane święta, każdy z nas jest inny ma inne 

potrzeby. Warto wypracować rozwiązania, które odpowiedzą na potrzeby nasze 

i naszych bliskich. Podczas świąt skupmy się na dobrej  relacji,  nie walczmy 

o rację. Niech w Święta Bożego Narodzenia towarzyszy nam radość i ciepła, 

rodzinna atmosfera. Dużo zdrowia i dobra życzę Państwu i naszym uczniom. 

 

 


