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Boże Narodzenie w Rosji 

tradycje i zwyczaje świąteczne 
 

 

Boże Narodzenie w Rosji obchodzone jest 7 stycznia zgodnie z kalendarzem juliańskim, 

według którego żyje Rosyjski Kościół Prawosławny. 

Obchodzone jest tydzień po Nowym Roku. Wielu Rosjan tradycyjnie udaje się wówczas 

do cerkwi. Podobnie jak 

u katolików, Liturgia 

Narodzenia Pańskiego zaczyna 

się zwykle po północy, u 

katolików z 24-25 grudnia, 

natomiast wg religii 

prawosławnej z 6-7 stycznia. 

Obchody Bożego Narodzenia 

rozpoczyna Soczelnik, czyli 

wigilijna kolacja - od nazwy 

głównej potrawy podawanej 

w tym dniu. „Soczywo”, 

czyli kutia to tradycyjne 

danie z pszenicy, owsa,  

jęczmienia, gryki, grochu 

bądź soczewicy, podawane 

na słodko z miodem, 

makiem i orzechami.  

 

 

Podczas wigilijnej kolacji na stole 

powinno znaleźć się, tak jak u katolików, 

12 postnych dań. Tradycyjnie są to kasze, 

bliny, dania z grzybami, sałatki warzywne, 

ciasta i pierniki, czasami także dania z ryb. 

Jako staropolskie danie postne znana 

w Rosji jest faramuszka, czyli zupa piwna. 

Na wigilijnym stole nie może także 

zabraknąć poświęconego chleba, czyli 

prosfory oraz kompotu z suszu. 
Okres przygotowujący wschodnich 

chrześcijan do święta Narodzenia Pańskiego, 

niekiedy nazywany jest „Małym” Wielkim 

Postem. Zaczyna się on 40 dni przed Bożym 

Narodzeniem.  

 

 



 

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie | Al. Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków Tel./fax 25 798 29 50  

                 e-mail – zsz1luk@pro.onet.pl  www – http://zs1.lukow.pl 
 

 

 

Pod obrus – podobnie jak w polskich domach – kładzie się odrobinę siana, zaś pod stołem 

umieszcza się jakiś żelazny przedmiot, na który każdy z uczestników kolacji po kolei 

kładzie stopy (ma to zapewnić zdrowie i siłę w nadchodzącym roku). 

 

Głównym daniem świątecznego obiadu, jedzonym w kolejnym dniu po wigilii, jest zwykle 

gęś z jabłkami. 

 

Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach 

i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko. 

 

Dzieci z papierowymi gwiazdami 

i lampionami w rękach pukają 

do tych domów, w których zapalono 

świece, aby złożyć życzenia 

domownikom, zaśpiewać kolędy, 

a nawet odegrać całe przedstawienia. 

Gospodarze zapraszają ich do domu, 

do swojego stołu lub nagradzają 

smakołykami. 

 

 

 

 

Co ciekawe Nowy Rok jest 

w Rosji obchodzony bardziej 

uroczyście niż Boże Narodzenie. 

To właśnie Nowy Rok Rosjanie 

spędzają w gronie najbliższych, 

świętując przy suto zastawionym 

stole oraz pięknie przystrojonej 

choince. Tak jak w Polsce podczas 

Bożego Narodzenia, tak w Rosji 

podczas obchodów Nowego Roku 

wszyscy składają sobie życzenia oraz 

dają sobie prezenty.  

Prezenty przynosi Dziadek Mróz 

oraz jego pomocnica, zwana też jego 

wnuczką, Śnieżynka. 

W tym pięknym czasie znane jest też 

śpiewanie kolęd, nie jest ono jednak  

tak popularne jak na Zachodzie 

Europy. 
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Popularne w tym okresie są też 

zabawy sylwestrowe na świeżym 

powietrzu. 

W Moskwie odbywają się one 

zazwyczaj na Placu Czerwonym, 

Placu Teatralnym i Placu Twerskim.  

  

 

 

 

 

 

Okres świąteczny w Rosji trwa do nocy z 13 na 14 

stycznia, kiedy to obchodzony jest "stary" - według 

kalendarza juliańskiego - Nowy Rok. Chcąc uczynić zadość wszystkim tradycjom, Rosjanie 

świętują nieprzerwanie od 1 stycznia („nowy” Nowy Rok), poprzez 7 stycznia (Boże 

Narodzenie), aż do 14 stycznia („stary” Nowy Rok). W Rosji żartuje się, że 1 stycznia 

kończy się... 13 stycznia. Duma Państwowa potraktowała to niemal dosłownie i 

zafundowała Rosjanom 10 dni wolnych od pracy - od 31 grudnia do 9 stycznia. 
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Boże Narodzenie w Rosji – pytania konkursowe 

 

1. Według jakiego kalendarza są obchodzone prawosławne święta? 

a) Juliańskiego 

b )Prawosławnego 

c) Gregoriańskiego 

 

2. Kiedy jest Wigilia w prawosławnej cerkwi? 

a) 24 grudnia  

b) 28 grudnia  

c) 6 stycznia 

 

3. Kto przynosi prezenty rosyjskim dzieciom? 

a) Dziadek Mróz 

b) Święty Mikołaj 

c) Santa Klaus 

 

4. Gdzie Dziadek Mróz zostawia prezenty? 

a) Za drzwiami 

b) Pod choinką 

c) W skarpetach 

 

5. Z czego składa się zaprzęg Dziadka Mroza? 

a) z reniferów 

b) z koni to znaczy trojki 

c) z jeleni 

 

6. Kim jest Śnieżynka inaczej Śnieguraczka? 

a) Żoną Dziadka Mroza 

b) Siostrą Dziadka Mroza 

c) Wnuczką Dziadka Mroza 

 

7. Z ilu dań składa się prawosławna kolacja wigilijna? 

a) z 7 dań 

b) z 9 dań 

c) z 12 dań 
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8. Jak nazywa się wigilia po rosyjsku? 

a) Socziwo  

b) Soczelnik 

c) Prazdnik 

 

9. Co Rosjanie jedzą pierwszego dnia świąt jako główne danie? 

a) Indyka  

b) Królika  

c) Gęś 

 

10. Poświęcony chleb, który znajduje się na stole wigilijnym to: 

a) Opłatek 

b) Prosfora 

c) Kutia 

 

11.Kto nakazał świętowanie Nowego Roku po europejsku w Rosji? 

a) Piotr I 

b) Katarzyna II 

c) Iwan Groźny 

 

12. Jak długo trawa post poprzedzający Boże Narodzenie w prawosławnej cerkwi? 

a) dwa tygodnie  

b) cztery tygodnie  

c) sześć tygodni 

 

 

 

 

Źródło: 

https://instytutintl.pl/pl/aktualnosci/item/642-boze-narodzenie-w-rosji 

https://ksiazki.wp.pl/zwyczaje-bozonarodzeniowe-6145577789052545g/11 

 

Opracowała:  klasa 3 Technikum Elektrycznego 

Opiekun: Renata Łozowska-Kopeć 

https://instytutintl.pl/pl/aktualnosci/item/642-boze-narodzenie-w-rosji
https://ksiazki.wp.pl/zwyczaje-bozonarodzeniowe-6145577789052545g/11
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