
 

Istnieje wiele tradycji związanych z kolacją wigilijną, która w Polsce jest wyjątkowo 
celebrowana i ceniona. 

Oto najbardziej znane w Polsce zwyczaje wigilijne:

 Pierwsza gwiazdka – zgodnie z 
tradycją, to na nią czeka się z 
rozpoczęciem kolacji wigilijnej. 
Symbolizuje gwiazdę betlejemską 
prowadzącą do stajenki.  
 

 Opłatek wigilijny - jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni oraz 
miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem z  
inny. 

 Życzenia – najczęściej składanie ich 
towarzyszy dzieleniu się opłatkiem. 
 

 Sianko – tradycyjnie umieszcza się je 
pod białym obrusem. Symbolizuje 
ubóstwo Dzieciątka Jezus i zapewnia 
dostatek gospodarzom w nowym roku. 
 
 
 



 12 potraw – według obowiązującej dziś tradycji, tyle powinno znaleźć się ich na stole 
wigilijnym. Ich liczba często bywa wiązana z ilością apostołów. Należy zawsze 
skosztować każdej potrawy, aby w przyszłości uczta była równie obfita. 
 

 
 

 Parzysta liczba gości – miała przynosić 
szczęście. Najmniej szczęścia 
przynosiło ich 13. 
 

 Nakrycie dla wędrowca - to symbol 
biblijnej wędrówki Świętej Rodziny. 
Dawniej, miało także przypominać o 
zmarłych bliskich. 

 

  



 Choinka – zielone drzewko bogato ozdobione z okazji Świąt, które stawia 
się w domu. Najczęściej, jest to świerk 
lub jodła, które symbolizują żywotność 
i odrodzenie. Zwyczaj ich ubierania 
narodził się w Alzacji. Ciekawostką jest, 
że początkowo choinki były… wieszane 
pod sufitem czubkiem do dołu! 
 

 Prezenty – Tylko w Polsce istnieje 
możliwość znalezienia prezentów pod 
choinką już w wigilię. Są one 
przyniesione, w zależności od regionu, 
przez Aniołka, Dzieciątko, Gwiazdkę, 
Gwiazdora lub Świętego Mikołaja. 
 

 Kolędowanie – zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek po kolacji wigilijnej. W 
niektórych regionach tradycyjnie można spotkać Kolędników, którzy odwiedzają 
domy poprzebierani śpiewając i grając. 
 

 
 



W Polsce na stole wigilijnym od dawna gości 12 potraw. Zgodnie z naszymi zwyczajami 
potrawy wigilijne powinny być postne, czyli nie zawierać mięsa, ani tłuszczów zwierzęcych. 

Oto najbardziej znane dania na wigilijny stół: 

 Barszcz czerwony z uszkami.

 
 

 Zupy – takie jak; zupagrzybowa, zupa owocowa lub zupa rybna. 
 Pierogi – w różnych odmianach, najczęściej z kapustą i grzybami. 

 

 



 Kasza z suszonymi grzybami. 
 Fasola z suszonymi śliwkami. 
 Gołąbki oraz krokiety. 
 Kapusta – przygotowywana na różne sposoby, np. kapusta z grochem, kapusta z 

grzybami, pierogi z kapustą. 
 Grzyby – używane jako dodatek do wielu potraw, np. sosów i pasztecików. 
 Ryby – na różne sposoby, najczęściej Karp w galarecie lub smażony. 

 

 

W Wigilię można także spróbować niezwykłych deserów, takich, jak np.: 

 

 Kutia – słodki deser zrobiony z 
pszenicy, maku, bakalii i miodu. 

 Zupa migdałowa. 
 Kompot z suszonych owoców. 
 Kulebiak, Makiełki, Chałka, Makowce 

i inne, równie ciekawe potrawy.Kluski 
z makiem, cukrem i miodem.  

 Pierniczki – ciastka o słodko-
pikantnym smaku przyprawione dużą 
ilością przypraw, tzw. korzennych.  
 

 

 



 Mandarynki oraz inne cytrusy. 

 

 
 

 
 

Gdy na niebie zalśni pierwsza gwiazdka, 
gdy cudowny zapach choinki wypełni cały dom, 

podziel się opłatkiem i usiądź z bliskimi przy waszym stole wigilijnym. 
Niech ten czas będzie wyjątkowy. 
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