
 

Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta 
Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to wiele nadal 
jest kultywowanych. Niedziela Palmowa, Droga Krzyżowa w Wielki Piątek, tradycyjna wielkanocna 
święconka, msza rezurekcyjna, śniadanie wielkanocne czy wreszcie śmigus-dyngus to powszechnie znane 
wielkanocne obyczaje. O wielkanocnych dyngusiarzach, siudych babach, czy dziadach dyngusowych można 
usłyszeć już tylko w niektórych regionach Polski. Nasze tradycje wielkanocne są jednak tak bogate i 
oryginalne, że warto poznać je wszystkie. 

 

 

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub 
Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to 
mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi. Taki niewielki szczegół, jak rzucanie 
palmowych liści pod nogi wjeżdżającemu Chrystusowi, dał później nazwę Niedzieli Palmowej, która 
rozpoczyna Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej zakłada odczytanie ewangelicznego opisu 
powitania Chrystusa w Jerozolimie i poświęcenie palm. W zwyczajach ludowych Niedzieli Palmowej obok 
interpretacji chrześcijańskiej można odnaleźć dawniejsze wierzenia pogańskie związane z obrzędami 
wegetacyjno-agrarnymi.Polskie tradycyjne palmy wielkanocne nie są podobne do tych rosnących na Bliskim 
Wschodzie, ale symbolizują to samo – radość i triumf. Nasze palmy to gałązki wierzbowe, często 
upiększane bukszpanem, barwinkiem, cisem czy też widłakiem oraz papierowymi kwiatami. Bez 
wierzbowych witek nie ma tradycyjnej palmy wielkanocnej. Sama wierzba jako „drzewo miłujące życie” jest 
symbolem sił witalnych i odradzającego się co roku życia. Gałązki kwitnącej wierzby nazywane „baziami”, 
„kotkami” czy „kocankami” w przekonaniu ludu wiejskiego posiadały dobroczynną siłę, ponieważ 
pojawiały się najwcześniej na wiosnę i niosły nadzieję na odrodzenie się życia. Dodatkową nadzwyczajną 
siłę zyskiwały przez pobłogosławienie ich w kościele. Dzięki święceniu gałązki wierzbowe zostały wyjęta 
ze sfery profanum i włączone w sferę sacrum.Z palmą wielkanocną wiązało się wiele wierzeń i praktyk. 
Nasi przodkowie wykorzystywali ją zaraz po jej poświęceniu, jak i przez cały rok do różnych rytuałów. Po 
wyjściu z kościoła uderzali się świeżo poświęconymi palmami, po powrocie do domu dotykano nią 
domowników i zwierzęta. Chłostanie palmą miało pobudzić siły witalne uderzanego i przekazać mu 
energię, siły żywotne i rozrodcze. 



Gałązkom wierzbowym z palm wielkanocnych przypisywano właściwości lecznicze. Po przyjściu z 
kościoła domownicy mieli połknąć jedną bazię z palmy, by uchronić się od chorób gardła i bólów zębów. 
Kawałki bazi mieszano z paszą i podawano je zwierzętom, chcąc zabezpieczyć je przed chorobami.Według 
ludowych wierzeń poświęcona palma miała zabezpieczać gospodarstwo i domowników przez cały rok. 
Wierzbowe witki stawiano w oknie podczas burzy, by chroniły budynki od piorunów i pożaru. Uderzano 
nimi bydło wypędzane wiosną po raz pierwszy na pastwisko. Wkładano pod pierwszą skibę podczas orki, 
by zabezpieczały uprawy przed wyschnięciem, gradem, szkodnikami i zapewniły wysokie plony, oraz do 
uli, żeby pszczoły dobrze się rozmnażały i dawały dużo miodu. Apotropeiczne właściwości palmy 
widoczne są w zwyczaju wbijania krzyżyków palmowych w pole uprawne. W Poniedziałek Wielkanocny 
gospodarz kropił wodą święconą pola uprawne i wbijał krzyżyki z palmy. Wkładanie palmy w uprawy 
miało zapewnić obfite plony i zabezpieczyć zboże przed złą aurą.Poświęcona palma według wierzeń 
ludowych miała właściwości sakralne, dlatego przechowywano ją do następnego roku za świętym obrazem, 
a gdy nadszedł czas przygotowania nowej, starą palono, ponieważ jako przedmiot święty nie mogła się 
poniewierać. Tradycja wykonywania palm jest szczególnie bogata na Kurpiach i w niektórych 
miejscowościach Małopolski – Rabce, Lipnicy Murowanej. W czasie Niedzieli Palmowej Łyse na Kurpiach 
staje się niezwykle kolorową miejscowością, ponieważ tam odbywa się konkurs palm kurpiowskich, które 
osiągają nieraz długość kilku metrów i są prawdziwymi barwnymi dziełami sztuki. Obecnie 
najpopularniejszą formą palmy w Polsce jest niewielka, ale bardzo kolorowa palma wileńska upleciona z 
suszonych kwiatów i traw. Wykorzystuje się tu również kłosy zboża. Wokół wierzbowego patyczka z 
baziami wite są suche kwiaty i inne rośliny, a całość wieńczy wiecha z naturalnej lub farbowanej 
mietlicy.Z Niedzielą Palmową związany był zwyczaj, współcześnie już całkiem zapomniany, „chodzenia z 
pasyjką”. Jeszcze do początku XX wieku dzieci z ubogich rodzin chodziły od domu do domu i zbierały jajka 
na święta. Nosiły krzyżyk przybrany zielonymi gałązkami – „pasyjkę”, składały wierszowane życzenia i 
prosiły o datek. Po otrzymaniu jajek dawały gospodyni krzyżyk do pocałowania i odchodziły. Niedziela 
Palmowa połączyła wydarzenia ewangeliczne z dawnymi zwyczajami wiosennymi, w których 
wykorzystywano gałązki wierzbowe. Dziś jest wstępem do Wielkiego Tygodnia i wprowadzeniem w 
atmosferę Wielkanocy. 

 

 

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, a kończy zmartwychwstaniem Chrystusa w Niedzielę 
Wielkanocną. Ten czas był i pozostaje nadal okresem wzmożonych przygotowań do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. W tym okresie Kościół rozważa najważniejsze wydarzenia składające się 
na historię zbawienia, a tradycja ludowa połączyła wydarzenia ewangeliczne z obrzędami wiosennymi. 



Wszystkie zwyczaje tego tygodnia są mieszaniną chrześcijańskich i pogańskich tradycji. Poszczególne dni 
Wielkiego Tygodnia mają swoje obrzędy liturgiczne i zwyczaje ludowe.Początek Wielkiego Tygodnia na 
dawnej wsi był czasem prac przedświątecznych, czyli gruntownych porządków w domu i zagrodzie. W 
tym okresie widoczna była radość z wiosennego odradzania się przyrody. Ustępowanie zimy zachęcało do 
odnowy i porządkowania. W Wielkim Tygodniu sadzono i szczepiono drzewa, wierząc, że wszystkie się 
przyjmą i pięknie będą się rozwijać. Gospodynie zajmowały się sprzątaniem chaty i całego obejścia. Bielono 
izby, upiększano wnętrza nowymi ozdobami, wypychano sienniki świeżym sianem, wietrzono ubrania, 
pierzyny, myto stoły, ławy, podłogi. Gospodarze robili porządki w zagrodzie, palili śmieci i stare rzeczy 
(miotły, szmaty), by obejście na czas świętowania było czyste. Porządki miały także symboliczne znaczenie 
– wymiatano z domu zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. Mieszkańcy wsi troszczyli się o 
świąteczny wygląd swych chat, ale też o oczyszczenie swego serca w konfesjonale i wyrzucenie żali, aby 
godnie przeżywać wydarzenia misterium paschalnego i stać się nowym, lepszym człowiekiem. 
Przedświąteczna krzątanina ogarniała wszystkich. Dziewczęta przygotowywały pisanki do święcenia i 
ofiarowania w prezencie. Młodzi chłopcy robili drewniane kołatki, którymi „klekotali” w czasie 
nabożeństw Triduum Paschalnego. Nikt się nie obijał i nie lenił, bo do wieczornego nabożeństwa 
wielkoczwartkowego powinny być zakończone wszystkie najważniejsze prace porządkowe.W Wielkim 
Tygodniu, począwszy od środy, obserwowano przyrodę, która według tradycji miała być przepowiednią 
pogody na cały rok: środa odpowiadała wiośnie, czwartek – latu, piątek – jesieni, sobota – zimie. Czasami 
już w Wielką Środę, nazywaną „żurową”, rozpoczynały się niecodzienne wydarzenia. Wszystkie 
umartwienia i smutki Wielkiego Tygodnia nieco rozweselał „pogrzeb żuru i śledzia” organizowany właśnie 
w środę lub Wielki Piątek. Symboliczne pożegnanie tych znienawidzonych po sześciu tygodniach postu 
potraw dawało nadzieję na szybkie świętowanie i było okazją do psot. Należy dodać, że posty dawniej 
były przestrzegane bardzo rygorystycznie, zwłaszcza wśród biednej ludności wsi, zarówno ze względów 
religijnych, jak i materialnych. W prześmiewczej zabawie „pożegnania żuru” brała udział przede 
wszystkim młodzież, która na drzewie wieszała garnek żuru wymieszanego z popiołem i innymi śmieciami 
oraz rybie szkielety, a następnie wszystko strącała wśród śmiechu i figli, by ostatecznie skorupy garnka i 
śledzie zakopać w ziemi . 

 

 

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego stanowi jedną całość rozciągniętą na trzy pełne doby (Triduum 
oznacza trzy dni). W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum uobecnia trzy etapy misterium 
Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap 
drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci - spoczynek w 



grobie i zmartwychwstanie. W istocie dla chrześcijan Triduum Paschalne trwa nieprzerwanie od Mszy 
Wieczerzy Pańskiej w wieczór wielkoczwartkowy, aż do Nieszporów Uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną wieczorem, uobecniając mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. 
Jest to jedyny okres w Kościele, gdy czas celebrowania liturgii w perspektywie wiary zrównuje się z 
czasem, w których mają miejsce wydarzenia z życia Jezusa. Czas liturgii utożsamia się z czasem męki. 
Miejsce celebry staje się przestrzenią drogi krzyżowej. Dla chrześcijan to  czas, w którym mogą - godzina 
po godzinie - wstępować w ślady Jezusa, postępować tuż za Nim. Liturgia Triduum Paschalnego obfituje 
w gesty i symbole, które są owocem wielu wieków życia kościoła.  

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 

Msza święta Wieczerzy Pańskiej, która celebrowana jest wieczorem w Wielki Czwartek upamiętnia 
pierwszą Eucharystię sprawowaną przez Chrystusa w Wieczerniku.Charakteryzuje się  obrzędem 
Mandatum. To uroczysty obrzęd umywania nóg, który  odbywa się raz w roku. Pojawił się on w liturgii 
Wielkiego Czwartku już w VII wieku, chociaż jest o wiele starszy (w liturgii chrzcielnej występował od w 
IV wieku, potem zaniknął). Gest ten mówi, że istotą ustanowionej przez Chrystusa Eucharystii, w istotą 
wiary katolickiej, jest miłość („Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem.”). Polega ona na byciu dla siebie nawzajem sługami, tak jak Pan Jezus był sługą dla 
swoich uczniów. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do 
kaplicy adoracji. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca liturgii Wieczerzy Pańskiej 
do początku liturgii Męki Pańskiej, w Polsce powszechnie nazywane „ciemnicą”, to tzw. „ołtarz 
wystawienia”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii. Pierwsze 
wzmianki o tym obrzędzie pochodzą z ok. VII wieku. Chodziło o przechowanie Świętych Postaci do 
Komunii w Wielki Piątek. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu na osobny ołtarz było traktowane 
jako symbol drogi Jezusa i Jego uczniów do Ogrodu Oliwnego, zaś czuwanie przy Najświętszym 
Sakramencie: bądź jako trwanie przy modlącym się w Ogrójcu Chrystusie, bądź – najczęściej – jako 
towarzyszenie opuszczonemu Jezusowi w więzieniu. Stąd wzięła się popularna, używana przez wielu do 
dziś, polska nazwa ołtarza wystawienia: „ciemnica” to w języku staropolskim po prostu „ciemne 
więzienie”.W czasie procesji przeniesienia śpiewa się pochodzący z XIII wieku, hymn św. Tomasza z 
Akwinu Pange lingua gloriosi, czyli Sław języku tajemnicę (którego dwie ostatnie zwrotki, rozpoczynające 
się od słów Przed tak wielkim Sakramentem, są powszechnie znane). Można też, zamiast milczących teraz 
dzwonków, użyć kołatek – zwyczaj ten sięga czasów karolińskich.Po zakończeniu liturgii następuje tzw. 
obnażenie ołtarza (łac. denudatio altaris). Codzienna, czysto praktyczna czynność zdjęcia obrusa z 
ołtarza, w tym świętym  dla chrześcijan czasie nabrała znaczenia symbolicznego i stała się alegorią 
opuszczenia Jezusa przez uczniów i odarcia Go z szat. Należy także wynieść z kościoła krzyże, a te, które 
pozostały – zasłonić. 

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej 

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła w Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Liturgię Męki 
Pańskiej należy sprawować po południu, około godziny 15. Czerwony kolor szat liturgicznych jest nie tyle 
kolorem męczeństwa, ile królewskiej purpury. Chrystus jawi się  bowiem jako Pan królujący z drzewa 
Krzyża. W ten dzień czytany jest opis Męki Chrystusa Pana według św. Jana nawiązuje do obrzędu 
koronacji królów izraelskich.Liturgia rozpoczyna się od wejścia asysty w całkowitej ciszy. Ołtarz jest 
obnażony: bez obrusa, krzyża i świeczników. Celebrans pada na twarz, a wszyscy obecni w kościele 
klękają. Ten gest prostracji (łac. prostratio) zachował się, oprócz liturgii Wielkiego Piątku, jedynie podczas 
Mszy święceń, a także podczas składania profesji w niektórych zakonach.Celebrans podchodzi do miejsca 
przewodniczenia i bez żadnego wstępu rozpoczyna modlitwą, po której następują czytania mówiące o 
Męce Jezusa (z Księgi Proroka Izajasza i Listu do Hebrajczyków) oraz, jak to już zostało powiedziane, 
Pasja według św. Jana. Stanowi ona centralny element liturgii Słowa. Charakterystyczna dla liturgii 
Wielkiego Piątku jest uroczysta modlitwa powszechna (łac. Orationes sollemnes), którą śpiewa na 



przemian diakon i celebrans. Wezwań jest dziesięć: za Kościół święty, za papieża, za wszystkie stany 
Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za 
niewierzących w Boga, za rządzących państwami oraz za strapionych i cierpiących.Jednym z 
najważniejszych elementów Liturgii Męki Pańskiej jest adoracja Krzyża. Początki tego obrzędu sięgają IV 
wieku, kiedy zostały odnalezione przez cesarzową Helenę relikwie Krzyża Świętego. W czasie liturgii 
sprawowanej w Jerozolimie (potem także w kościele św. Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie), wierni 
przychodzili, aby ucałować i adorować drzewo Krzyża.Obecnie obrzęd ten może rozpocząć się w dwojaki 
sposób: albo poprzez przyniesienie do ołtarza zasłoniętego Krzyża i stopniowe odsłanianie go przy 
trzykrotnym śpiewie antyfony Oto drzewo Krzyża (ta forma wiąże się ze zwyczajem powstałym w IX 
wieku w północnej Francji), albo poprzez wnoszenie odsłoniętego Krzyża i ukazywanie go (również przy 
śpiewie antyfony Oto drzewo Krzyża) przy wejściu do kościoła, na jego środku i przy ołtarzu. Antyfony 
Oto drzewo Krzyża (łac. Ecce lignum Crucis), prawdopodobnie przejętej z liturgii bizantyjskiej, używano 
już w VIII wieku, a od IX wieku powtarzano ją trzykrotnie, śpiewając za każdym razem na coraz 
wyższym tonie. 

 Noc Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilia Paschalna 

Symbol zapalonej świecy rozpoczyna liturgię Wigilii Paschalnej – do ciemnego kościoła wnoszony jest 
zapalony paschał. Od niego wierni zapalają swoje świece, podobnie jak od Zmartwychwstania Chrystusa 
bierze początek zmartwychwstanie. Po poświęceniu ognia, przyozdabia się paschał znakiem krzyża, alfą i 
omegą (pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego) oraz cyframi bieżącego roku, a także pięcioma 
symbolicznymi gwoździami (pierwotnie były to ziarna kadzidła). Paschał powinien być zrobiony z 
naturalnego pszczelego wosku. Przyozdobiony i zapalony paschał wnosi się procesyjnie do ciemnego 
kościoła, śpiewając trzykrotnie (przy wejściu, na środku kościoła i przy ołtarzu): „Światło Chrystusa.” 
Przy pierwszym wezwaniu celebrans zapala od paschału swoją świecę, przy drugim wezwaniu – wszyscy 
wierni, przy trzecim – zapala się wszystkie światła w kościele.Następnie zostaje wyśpiewane Orędzie 
paschalne, zwane także Benedictio cerei (łac. Pochwała świecy) lub, od początkowego słowa, Exsultet. Z 
jego obecnie używanym tekstem spotykamy się po raz pierwszy około 700 roku, choć z wielkim 
prawdopodobieństwem pochodzi on z IV wieku. Bardzo rozbudowana Liturgia Słowa należy do 
najstarszych elementów Wigilii Paschalnej. Obecnie używa się dziewięciu czytań: siedmiu ze Starego 
Testamentu, fragmentu z Listu św. Pawła do Rzymian (tzw. Epistoła) oraz opisu Zmartwychwstania z 
Ewangelii wg św. Mateusza, Marka lub Łukasza. Czytania mówią o wspaniałym dziele stworzenia i 
jeszcze wspanialszym dziele odkupienia, o cudownym stworzeniu człowieka i jeszcze cudowniejszym 
odkupieniu go w Chrystusie. Pomiędzy czytaniami śpiewane są psalmy (oraz inne pieśni ze Starego 
Testamentu) i odmawiane modlitwy, które doskonale interpretują czytania i ukazują ich wypełnienie się w 
Chrystusie. Słowo Boże jest czytane „w świetle paschału” – Chrystus staje się jego interpretatorem, 
najpełniejszym objawieniem i realizacją. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu śpiewany jest, przy 
dźwięku dzwonów, organów i innych instrumentów (jeżeli są), hymn Chwała na wysokości Bogu. Wtedy 
też zapala się świece ołtarzowe. Po Epistole śpiewa się uroczyste, wielkanocne Alleluja.Trzecią, po 
Liturgii Światła i Liturgii Słowa, częścią Wigilii Paschalnej, jest Liturgia Chrzcielna. Niemal od początku 
w Noc Zmartwychwstania Pańskiego udzielano sakramentu chrztu świętego (mówią o tym teksty 
pochodzące z I poł. III wieku). Później, gdy zaczęto chrzcić niemowlęta, udzielano chrztu krótko po ich 
urodzeniu. Jednak nadal Wigilia Paschalna jest najodpowiedniejszym czasem dla chrztu dorosłych, którzy 
zazwyczaj przyjmują wtedy również Pierwszą Komunię Świętą i otrzymują sakrament bierzmowania.Po 
odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych (na stojąco, bo w Okresie Wielkanocnym, podobnie jak we 
wszystkie niedziele, podczas litanii się stoi), błogosławi się wodę chrzcielną. Dokonuje się to poprzez 
odmówienie modlitwy, w trakcie której wstawia się do wody paschał. Wreszcie udziela się sakramentu 
chrztu zgodnie z rytuałem (wyrzeczenie się szatana, wyznanie wiary, przyjęcie chrztu, nałożenie białej 
szaty, zapalenie świecy od paschału) i sakramentu bierzmowania (nałożenie rąk, namaszczenie krzyżmem). 
Po włączeniu do wspólnoty Kościoła nowych członków, wszyscy obecni odnawiają swoje przyrzeczenia 
chrzcielne: z zapalonymi (od paschału) świecami w rękach wyrzekają się szatana i wyznają wiarę, a 



następnie zostają pokropieni przez celebransa dopiero co poświęconą wodą.Modlitwa wiernych kończy 
Liturgię Chrzcielną, a wraz z przygotowaniem darów rozpoczyna się czwarta część Wigilii Paschalnej – 
Liturgia Eucharystyczna. Cała liturgia Wigilii zmierza ku Eucharystii, która stanowi szczyt celebracji 
Misterium Paschalnego. Warto zatroszczyć się o jak najbardziej uroczyste jej sprawowanie. Podczas niej 
nowo ochrzczeni przyjmują Pierwszą Komunię Świętą.W Polsce szczególnie doniosły moment w 
przeżywaniu wielkanocnej radości stanowi procesja rezurekcyjna. Jest ona uroczystym ogłoszeniem światu 
Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie 
Zmartwychwstałego. Może się ona odbyć bezpośrednio po Wigilii Paschalnej. Wtedy odśpiewanie hymnu 
Te Deum laudamus (łac. Ciebie Boga wysławiamy) i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem kończy 
wspólną modlitwę. Może się ona odbyć również w poranek wielkanocny przed pierwszą Mszą świętą. 

 

 

 

W kulturze ludowej, ale i współcześnie ważne chwile związane ze sferą sacrum zaczynają się od 
Wielkiego Czwartku, który jest początkiem Triduum Paschalnego zakończonego nieszporami w Wielką 
Niedzielę. Wielki Czwartek w liturgii Kościoła jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. W ten dzień wieczorem odprawiana jest msza św. 
zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. 
Po zakończeniu uroczystości następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”, którą 
stanowi boczna kaplica lub ołtarz. Od tej chwili wszystkie ołtarze są ogołacane z obrusów, krzyży, 
lichtarzy. Ten kościelny obyczaj przypomina chwilę, kiedy Jezus złożył swe szaty, owinął się w 
prześcieradło i zaczął umywać nogi swym uczniom. W kościele wyczuwa się nastrój smutku, przygnębienia 
i żałoby, który potęguje dźwięk kołatek. W wielkoczwartkowej liturgii w czasie śpiewu Chwała na 
wysokości Bogu tradycyjnie biją wszystkie dzwony, zaś po odśpiewaniu tego hymnu dzwony i dzwonki 
zastępuje się kołatkami zwanymi również klekotkami. W dawnych czasach ostatni dźwięk dzwonów 
przed ich wyciszeniem był sygnałem dla dzieci do obchodzenia trzy razy wkoło domostw, dzwoniąc 
kluczami i krzycząc: Myszy, szczury do dziury. Obieganie domu miało chronić przed szkodnikami, ale też 
przed złodziejami. 

Dawniej kołatek używano nie tylko w kościele. Gdy milczały dzwony, chłopcy biegali po wsi z kołatkami, 
czyniąc przeraźliwy łoskot, co miało zapewnić ochronę przed wtargnięciem złych duchów. Używanie 
kołatek można zaliczyć do pewnego reliktu zaduszkowego, ponieważ Wielki Czwartek w wierzeniach 
słowiańskich był traktowany jako dzień zaduszny i ten hałas, który należy do najstarszych praktyk 



magicznych, miał powstrzymać wszelkie zło. Do innych zwyczajów zaduszkowych, które funkcjonowały 
jeszcze w XIX wieku, należał zakaz prac hałaśliwych, które mogłyby wystraszyć przebywające na ziemi 
dusze, na przykład mielenia zboża, rąbania drewna, prania bielizny kijankami, używania kieratu. 
Rozwiązywano też powrósła, by uwolnić dusze pokutujące w węźle. Obowiązywał również zakaz 
przędzenia i szycia, by nie wplątać pozaziemskiej istoty w materiał. Zwyczajem było rozpalanie ognisk, 
najczęściej na granicach wsi, ponieważ wierzono, że dusze zmarłych przychodzą do tego ognia, aby się 
ogrzać.Wedle dawnych przekonań od Wielkiego Czwartku należało aktywnie uczestniczyć w praktykach 
religijnych. Przeżycia związane z rozpamiętywaniem wydarzeń biblijnych miały wpływ na życie codzienne 
mieszkańców wsi. Wielkoczwartkowa cisza, która trwał do Wielkiej Soboty, była związana nie tylko z 
liturgią Kościoła, ale i zaduszkowymi obrzędami przedchrześcijańskimi. 

 

 

Wielki Piątek jest czasem powagi, smutku, żałoby i skupienia. W kościele tego dnia nie odprawia się mszy 
św., tylko ma miejsce wieczorna Liturgia Męki Pańskiej. Najważniejszym jej elementem jest adoracja 
krzyża. Wierni podchodzą do krucyfiksu, przyklękają i symbolicznym ucałowaniem wyrażają przyjęcie 
odkupienia Jezusa. Liturgię wielkopiątkową kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciemnicy 
do tak zwanego Grobu Pańskiego upamiętniającego złożenie do grobu ciała Chrystusa. Grób Pański 
stanowi ważny element Wielkiego Piątku i jego przygotowywanie jest szczególnie polskim zwyczajem. W 
grobach tych są często symbole narodowe oraz nawiązania i aluzje do aktualnych wydarzeń oraz 
problemów społecznych.Kiedyś bardzo dużo obrzędów i zwyczajów ludowych praktykowano w Wielki 
Piątek. W ten dzień obowiązywały takie same zachowania jak podczas żałoby. Ubierano się na czarno, 
nie można było krzyczeć, a nawet głośno rozmawiać, wykonywać hałaśliwych prac. Zatrzymywano zegary 
i zasłaniano lub odwracano do ściany lustra, by oglądający się w nich człowiek w ten dzień nie spostrzegł 
diabła. Wierzono, że gdyby gospodarz spojrzy w lustro w Wielki Piątek, to grad zniszczy mu uprawy. 
Wczesnym świtem wędrowano do rzek i potoków, by umyć się w bieżącej wodzie. Dla chorych i bydła 
przynoszono wodę w wiadrach. Mocno wierzono, że tylko tego dnia ma ona właściwości uzdrawiające i 
zapobiegające chorobom, a obmycia dokonywane wiosną mają na nowo spowodować oczyszczenie i 
odrodzenie. 

W Wielki Piątek gotowano jajka, które były święcone w Wielką Sobotę i z których robiono pisanki. W 
wodzie po gotowaniu jaj dziewczęta często myły włosy lub twarz, aby pozbyć się piegów lub innych 
mankamentów urody.Wielki Piątek jest dniem najściślejszego postu. Polega on na wyrzeczeniu się 
pokarmów mięsnych i ograniczeniu ilości pożywienia. Na dawnej wsi ta rytualna głodówka była ściśle 



przestrzegana i często zdarzało się, że trwała do śniadania wielkanocnego. Ten wielkopiątkowy post był i 
nadal jest trudny dla wielu osób, gdyż już kuszą różne pyszności przygotowywane na świąteczne 
ucztowanie. Kiedyś właśnie tego dnia pieczony był chleb, ciasta, ponadto gotowane były jajka, parzone 
szynki, tarty chrzan. Niczego nie można było skosztować, wszystkie pyszności czekały w spiżarni na 
Wielką Niedzielę. W niektórych rejonach Polski po poświęceniu pokarmów w Wielką Sobotę kończył się 
post i można było skosztować niektórych świątecznych specjałów.Nadal żywa w wielu miejscowościach 
jest tradycja straży grobowych zaciąganych w Wielki Piątek przy Grobie Chrystusa. Wartownicy ubrani w 
wojskowe lub strażackie mundury albo kostiumy żołnierzy rzymskich pełnią straż przy Grobie do 
rezurekcji. Na Podkarpaciu w niektórych parafiach strażnicy Grobu Pańskiego mają mundury bogato 
ozdobione kolorowymi elementami. Takie unikatowe stroje i akcesoria straży grobowych można zobaczyć 
między innymi w Radomyślu nad Sanem, Woli Rzeczyckiej, Leżajsku, Giedlarowej, Gniewczynie 
Łańcuckiej, Żołyni, Grodzisku Dolnym. Według legendy zwyczaj „turków” sięga czasów zwycięskiej 
bitwy Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i powrotu żołnierzy do swych wiosek. Powracający żołnierze 
przybyli w Wielki Piątek i chcąc zaprezentować miejscowej ludności zdobycze wojenne, przebrali się w 
tureckie mundury, co wzbudziło strach mieszkańców, którzy zaczęli uciekać, krzycząc: „Turki idą!”. Był to 
czas przed Wielkanocą, więc uciekły nawet straże pełniące wartę przy grobie Jezusa. Wtedy dziwnie 
ubrani żołnierze w tureckich strojach zaciągnęli straż i od tamtej pory co roku „turki” strzegą Grobu 
Chrystusa. Jeszcze zdarza się w niektórych wsiach, że w drugi dzień Wielkanocy „turki” obchodzą domy z 
życzeniami, za co otrzymują datki i poczęstunek. Wśród grup „turków” z różnych miejscowości trwa 
rywalizacja pod względem ubiorów i musztry. „Tureckie” oddziały w fantazyjnych strojach mają okazję 
zaprezentować się na Paradzie Straży Wielkanocnych „Turki” organizowanej corocznie w innej 
podkarpackiej miejscowości.Tradycyjnie Wielki Piątek był dniem umartwienia i smutku. Wierzono 
również, że kiedy Jezus leży w grobie, to po świecie grasuje zło, czarownice i upiory, dlatego spotykamy 
zwyczaj, w którym gospodarz w ten dzień dla ochrony przed złem obchodził obejście trzy razy wkoło, a 
gospodynie jeszcze przed świtem w Wielką Sobotę doiły krowy, by czarownice nie odebrały im mleka. 
Zgodnie z przysłowiem: „W Wielki Piątek dobry siewu początek” gospodarze, o ile pogoda pozwalała, 
dokonywali symbolicznego siewu zboża, wierząc, że urośnie bez chwastów. Z kolei w innych regionach, na 
przykład w opoczyńskim, na Rzeszowszczyźnie, obowiązywał zakaz rozpoczynania jakichkolwiek prac 
polowych, bo ich wykonywanie groziło nieurodzajem. 

 

 

Wielka Sobota jest dniem spoczynku Jezusa w grobie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Obchodzona 
jest jako dzień błogosławieństwa, gdyż święci się wtedy ogień, wodę i wielkanocne pożywienie. W kościele 
w Wielką Sobotę odprawia się liturgię światła, liturgię chrztu i liturgię mszalną oraz dokonuje 



poświęcenia ognia i wody. W dawnych czasach ceremonia poświęcenie ognia i wody odbywała się przed 
południem. Obecnie ma to miejsce wieczorem. Przed kościołem zapalane jest ognisko z tarniny. Płonący 
ogień święci ksiądz i od niego zapala paschał – świecę, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalenie 
nowego ognia symbolizuje początek nowego czasu. Zapalony paschał procesyjnie jest wprowadzany do 
kościoła i umieszczany w ozdobnym świeczniku. W kościele wówczas rozbłyskują wszystkie światła i 
zaczyna się liturgia słowa i liturgia chrzcielna z poświęceniem wody. Po tych ceremoniach ma miejsce msza 
św., w czasie której już rozbrzmiewa wesołe Alleluja, ale wierni czekają na poranek Niedzieli 
Wielkanocnej, by w pełnić czcić Chrystusa zmartwychwstałego.Wielkosobotnia liturgia zrodziła wiele 
praktyk ludowych. Z ogniska przed kościołem zabierano do domu nadpalone gałązki tarniny, wierząc, że 
jest w nich moc poświęconego ognia. Te kłujące patyki mieszkańcy wsi wtykali za obraz Zbawiciela, by 
przypominały o Jego męce, w węgły chaty, by chroniły przed ogniem i piorunami, w pola uprawne, aby 
zabezpieczały zbiory przed gradobiciem. Według powszechnego przekonania tarnina była skutecznym 
sposobem na gryzonie niszczące zboże, dlatego zostawiano ją w narożnikach stodoły.Z kościoła zabierano 
do domu też wodę, którą kropiono domowników, zagrodę i inwentarz. W wierzeniach ludowych woda 
poświęcona w Wielką Sobotę miała cudowne właściwości. Po powrocie z nabożeństwa pito ją dla ochrony 
przed bólem żołądka, gardła i głowy. Troszkę wody wlewano do studni, by zabezpieczyć ją przed robakami 
i zmąceniem, oraz w rogi chałupy dla zabezpieczenia przed piorunami. Poświęcona woda z Wielkiej Soboty 
służyła przez cały rok do różnych obrzędów – kropiono nią bydło wyganiane po raz pierwszy wiosną na 
pastwisko, ziarno siewne, pola uprawne itp.W dawnych czasach, podobnie jak dziś, święci się pokarmy. 
Tyle że współczesna ceremonia wygląda inaczej i odbywa się w kościele lub ustalonym miejscu, a dawniej 
ksiądz objeżdżał dworki szlacheckie, mieszczańskie domy i chaty bogatszych chłopów, by poświęcić 
pokarmy przygotowane na wielkanocne świętowanie. I z tym objazdem było wiele sporów i nieporozumień, 
bo kłócono się o to, kogo dobrodziej odwiedzi w pierwszej kolejności, kiedy to nastąpi i jak długo zabawi. 
Zarówno we dworze, jak i chłopskiej chacie za punkt honoru brano poczęstunek duchownego nie tylko 
smakołykami świątecznymi, ale też znakomitym napitkiem i często zdarzało się, że pod koniec tego 
objazdu ksiądz był dobrze pijany, a wieczorem nie był w stanie odprawiać liturgii. Jan Stanisław Bystroń 
w Dziejach obyczajów w dawnej Polsce obrazowo opisał domowe święcenie w Wielką Sobotę: 
Proboszczowie w dniu tym po złożeniu Chrystusa Pana w grobie, zamiast poświęcić ogień i wodę, słuchać 
spowiedzi itp., wszystko opuściwszy, biegają po domach i często ledwie zdążają na jutrznię, a niekiedy 
niezdolni są nawet do odprawiania mszy świętej, ze zgorszeniem ludu i zniewagą stanu duchownego. 
Dlatego też niech wyłożą wiernym, iż nie jest koniecznością wszystkie pokarmy święcić, lecz dosyć 
niektóre z nich, choćby sam chleb, a ten z łatwością może być przyniesiony do drzwi kościelnych i tam 
pobłogosławiony. W końcu XVIII wieku wydano decyzję o błogosławieństwie pokarmów w kościołach, 
ale do dziś pokarmy święcone są także poza kościołem. To poświęcone w Wielką Sobotę jedzenie nazywa 
się święconką lub święconym, podobnie jak uroczyste śniadanie wielkanocne.Z upływem lat również ilość 
noszonego do poświęcenia jedzenia malała. W zamierzchłych czasach uważano, że w tak wielkie święto 
jak dzień Zmartwychwstania Pańskiego nie godzi się jeść czegoś, co nie zostało omodlone i skropione wodą 
święconą, dlatego święcono wszystko, co przygotowywano do zjedzenia podczas świąt, a świeconym 
musieli najeść się wszyscy domownicy, stąd wielki ciężar koszy ze święconką i bogactwo pańskich stołów. 
Święcenie pokarmów w magnackich i szlacheckich dworach gromadziło wokół zastawionego po brzegi 
stołu całą rodzinę i pleban kropił wodą święconą wszystkie świąteczne smakołyki, potem święcił pokarmy 
chłopów, którzy gromadzili się przed dworem. Mieszkańcy wsi swoje jedzenie święcili również u bogatego 
gospodarza, który miał dużą izbę, oraz w miejscach wyznaczonych, najczęściej pod krzyżami lub 
kapliczkami. Jeśli ksiądz przybywał do chłopskiego domu, to gospodyni dekorowała wnętrze izby, 
nakrywała stół obrusem, kładła na nim krzyżyk, baranka i swoje pokarmy. Sąsiadki przynosiły swoje 
kosze, misy, dzieże i kładły na ławach ustawionych po bokach stołu. Na początku XX wieku święconka 
mieściła się już w koszyku. Zawartość koszyka w różnych regionach Polski może się nieco różnić, ale nie 
może w nim zabraknąć: chleba, jajek-pisanek, baranka, wędlin, chrzanu, soli, a ponadto mogło być też 
masło, babka lub paska, ser, buteleczka z octem. Każdy z tych produktów ma symboliczne znaczenie. Chleb 
symbolizuje ciało Chrystusa, ma zapewniać pomyślność i dobrobyt. Jajko jest symbolem wiecznie 
odradzającego się życia było ochroną od złych mocy, chrzan – siły fizycznej, także znak pokonania goryczy 
męki Zbawiciela. Wędlina zapewnia zdrowie i dostatek, sól posiada moc odstraszania wszelkiego zła, a 



umieszczona w święconce, ma chronić przed zepsuciem.Ze święconką związane były różne wierzenia. 
Należało po uroczystości poświęcenia szybko wracać do domu i omijać boczne drogi, by nie błądzić w ciągu 
roku. Szybki powrót zapewniał też dziewczętom szybkie wyjście za mąż. Z koszykiem przyniesionym od 
święcenia należało obejść trzy razy dookoła chałupę. W ten sposób wytyczano bezpieczny krąg i 
zapewniano sobie powodzenie. 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż 
stanowi o istocie chrześcijaństwa. Świętowanie Wielkiej Nocy zaczyna się dzisiaj, podobnie jak dawniej, 
od rezurekcji, czyli uroczystej mszy św., którą poprzedza procesja. Nazwa „rezurekcja” pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza powstanie z martwych. Tę mszę o świcie rozpoczyna trzykrotne procesyjne obejście 
kościoła. Na czele procesji niesiony jest krzyż ozdobiony czerwoną stułą, tuż za nim figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego i monstrancja z Hostią. Przy biciu dzwonów Najświętszy Sakrament w procesji 
trzykrotnie obnoszony jest wokół świątyni. Celebracja liturgii rezurekcyjnej gromadzi liczne rzesze 
wiernych, którzy radość zmartwychwstania wyrażają śpiewem pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał i 
wielu innych. W śpiewach wielkanocnych często spotykamy słowo „alleluja”. Wywodzi się ono z 
hebrajskiego hallelujah i oznacza „wysławiajcie Jahwe”.Obchody wielkanocne na przestrzeni wieków 
zmieniały się. Jerzy Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta III wzmiankował, że procesja 
rezurekcyjna odbywała się o różnych porach: w wielkich miastach – o północy, w katedrach – w sobotę o 
godzinie 21.00, a w małych miasteczkach i wsiach – w niedzielę o wschodzie słońca. Obecnie w niektórych 
miejscowościach już podczas wielkosobotniego nabożeństwa świętowane jest zmartwychwstanie 
Chrystusa, jednak najczęściej niedziela jako pierwszy dzień świąteczny w chrześcijaństwie jest świętem 
Zmartwychwstania. Radość ze zmartwychwstania Chrystusa obwieszają dzwony i wystrzały. Podczas 
rezurekcji powszechne było strzelanie z armat, moździerzy, petard. Ten huk może wynikać z radości 
wielkanocnej i chęci wiosennego przebudzenia świata do życia. Ten zwyczaj przetrwał do czasów 
współczesnych i praktykowany jest przede wszystkim przez młodzież.Wśród ludowych tradycji poranka 
niedzielnego było rozpoznanie kobiet uchodzących za czarownice, aby później wystrzegać się ich, bo to one 
zabierały krowom mleko, mogły rzucić urok i sprowadzić kłopoty. Za czarownice uważano kobiety, które 
nie obeszły z procesją kościoła trzy razy. Kolejnym zwyczajem był szybki powrót z kościoła do domu. 
Komu się to udało, mógł liczyć na szczęście i dobry urodzaj zboża w danym roku. Po zakończonej 
rezurekcji gospodarze, którzy przyjeżdżali na mszę furmankami, urządzali wyścig konny. Chodziło o to, 
aby jak najszybciej dotrzeć do chałupy. Wierzono, że to przynosi udane żniwa, zapewni obfite plony, 
szczęście, zdrowie i powodzenie oraz jest zapowiedzią przodownictwa we wszystkich pracach polowych. 
Gdy już wszystkim udało się powrócić z kościoła, rozpoczynało się domowe świętowanie. 



Śniadanie wielkanocne – święconka 

Domowe świętowanie dawniej, ale również i współcześnie, zaczyna się od śniadania w gronie najbliższej 
rodziny. Jest ono wyrażeniem radości z powodu pustego grobu i Zmartwychwstania. Ta rytualna uczta 
jednoczy żywych i umarłych i ma wymiar ceremonialny. Śniadanie wielkanocne poprzedza modlitwa i 
dzielenie się poświęconym jajkiem – symbolem życia, płodności, miłości, sił witalnych oraz składanie sobie 
życzeń. Dzielenie się jajkiem jest zwyczajem przyjętym z kultury rzymskiej, w której uczty rozpoczynano 
spożywaniem jajek. Piotr Kowalski podkreśla, że także mityczne uzasadnienie ma dzielenie się jajkiem 
wielkanocnym, podobnie jak opłatkiem w czasie Bożego Narodzenia, ponieważ chodziło nie tylko o więź, 
jaką tworzy wspólnie spożywany pokarm, lecz także i o fakt, iż staje się on jednym z wymienianych przez 
biesiadników darów. Składane wówczas życzenia to kolejny dar – słowa, które mają magiczną moc 
stanowienia (odnawiania) świata (Kultura magiczna. Omen przesąd znaczenie). W polskiej tradycji 
mężczyzna będący głową rodziny rozdawał zebranym kawałki jajka, składając życzenia. Wszyscy 
domownicy wzajemnie wymieniali się życzeniami i dzielili jajkiem. Ta tradycja jest nadal żywa i 
kultywowana. W dawnych czasach po podzieleniu się jajkiem każdy z domowników, bez wyjątku, musiał 
zjeść startą laskę chrzanu. Była to forma umartwienia się, ale i zabieg „medyczny”, któremu trzeba było się 
poddać przed sutą i smaczną ucztą. Tłumaczono spożywanie chrzanu małą cząstką goryczy, którą 
należało dzielić z Chrystusem, który na krzyżu pojony był octem. W rzeczywistości ten naturalny środek 
bakteriobójczy i grzybobójczy chronił przed różnymi dolegliwościami. W jedzeniu chrzanu można również 
doszukiwać się magicznego środka apotropeicznego zabezpieczającego przed złymi siłami, które tradycyjnie 
lękają się ostrych przypraw, takich jak czosnek czy właśnie chrzan. Po uroczystym otwarciu 
wielkanocnego śniadania dopiero można było raczyć się świątecznymi przysmakami. Dla niektórych 
mieszkańców dawnej wsi była to jedyna okazja w roku, by najeść się do syta i skosztować mięsa lub 
kiełbasy. Już wiele lat temu Łukasz Gołębiowski odnotował sutość wielkanocnych stołów: Święcone. 
Obyczaj to kraju naszego. W tym dniu i kmiotek, i najuboższy człowiek zdobędzie się na kawał świniny 
przynajmniej, kiełbasę, placek i jaja, majętniejszy na okazalsze święcone (Lud polski i jego zwyczaje).Stół 
wielkanocny zdobiły kolorowe pisanki, gałązki zielonego bukszpanu, bazie i pierwsze kwiaty. 
Obowiązkowo na stole musiał się znaleźć baranek często ustawiany na łączce z rzeżuchy lub młodego 
owsa. Baranek, zwany niegdyś anguskiem, zrobiony był z ciasta, wosku, masła, współcześnie również z 
masy cukrowej i czekolady. Baranek wielkanocny z czerwoną chorągiewką jest symbolem Jezusa 
Zmartwychwstałego, ale także pokory i niewinności. Kiedyś prawie w każdym gospodarstwie domowym 
była skręcana forma do wypieku baranków.Zgodnie z tradycją w Wielką Niedzielę nie podawano ciepłych 
dań, ponieważ w największe święta nie powinno się wykonywać żadnej ciężkiej pracy, a za taką uważano 
rozpalanie ognia, pracowanie przy kuchni i gotowanie. Wszystkie potrawy gotowane były wcześniej, a w 
Niedzielę Wielkanocną najwyżej odgrzewane lub jedzone na zimno. Na wsiach przestrzegano zasady, że 
wielkanocne święcone przygotowane ma być „bez dymu” lub przy „jednym dymie”, co oznaczało, że tylko 
odgrzane. Jedyną ciepłą potrawą był wielkanocny żurek lub barszcz. Etnografowie chętnie odpowiadają 
na pytanie, którą zupę powinno się jeść na wielkanocne śniadanie: barszcz czy żurek, ale nie ma wśród 
nich zgodności, ponieważ rodzaj tej zupy jest uwarunkowany regionalnie. Czym różni się żurek od 
barszczu białego? Najczęściej przyjmuje się, że żurek jest przyrządzany na zakwasie z razowej mąki 
żytniej, a barszcz biały na zakwasie z mąki pszennej. Obie zupy podawane są z jajkiem i wędliną, zwykle 
białą kiełbasą.Na wielkanocnym stole musiały się koniecznie znaleźć pokarmy poświęcone. Wierzono, że 
święcona woda i modlitwa nad jadłem czyni je świętym i chroni przed skutkami nadmiernego obżarstwa. 
Zdarzało się, że po długim i surowym poście, jaki kiedyś obowiązywał, zjedzenie dużej ilości tłustych mięs, 
kiełbas, słodkich ciast, jaj oraz wypicie sporej ilości trunków mogło się bardzo źle skończyć dla biesiadnika 
– chorobą, a nawet śmiercią. Należało jednak według tradycji skosztować każdej potrawy znajdującej się 
w święconce. Kawałek poświęconej słoniny zostawiano na cały rok. W wierzeniach ludowych miała ona 
właściwości przyśpieszające gojenie ran.Na magnackich i szlacheckich stołach królowała dziczyzna, dania 
z wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, drób i króliki. Najważniejszą wielkanocną wędliną była wędzona i 
parzona szynka. Podawano też kiełbasy i pasztety. Przysmakiem wędliniarskim była biała kiełbasa i 
głowizna (głowa świni). Mięsnym potrawom towarzyszyły chrzan, ćwikła i inne sosy. Chłopski stół był 



skromniejszy. Obowiązkowo musiały być jajka pod różną postacią i wędliny. W rodzinach bardzo ubogich 
włościan wędliny zastępowano jajecznicą lub jajkami na twardo i kawałkiem słoniny. Jeśli pojawiała się 
kiełbasa, to było jej bardzo mało. Nie mogło natomiast zabraknąć chleba. Należy jeszcze dodać, że nic ze 
święconki nie mogło się zmarnować. Skorupki z jajek wynoszono na grządki, by warzywa się rodziły, do 
sadu, by drzewa owocowały, i mieszano z karmą dla drobiu, by się dobrze chował. Skorupki pisanek 
położone pod drzewa owocowe miały zapewnić urodzaj owoców, gdyż jajko wówczas udzielało swoich sił 
płodności. Na ziemi przemyskiej wierzono, że z zakopanych w ogródku resztek święconki wyrośnie maruna 
– ziele o biało-żółtych kwiatach, które było lekarstwem przy bólach brzucha (Małgorzata Dziura, Cztery 
pory roku. O pracy i świętowaniu na ziemi przemyskiej). Z kolei kości ze święconego mięsa wtykano w 
ziemię, by chronić plony przed szkodnikami.Wielkanocne śniadanie zawsze było wystawne i obfite. Każdy 
region w Polsce może się poszczycić kulinarną tradycją wielkanocną. Wielkopolska słynie ze studzieniny, 
czyli galaretki z wieprzowych nóżek, Małopolska z chrzanówki (krzanówki) – zupy z różnego rodzaju 
mięs, wędlin, świeżego chrzanu, serwowanej z jajkiem, a Śląsk z murzin, czyli ciasta nadzianego 
wędlinami. Mimo zmieniających się mód kulinarnych na wielkanocnym stole nadal królują potrawy 
przyrządzane przez nasze prababcie, babcie i mamy. Są dania z jajek, wędliny, pieczone mięsa, żurek i 
słodkości z babą wielkanocną na czele. Kiedyś śniadanie wielkanocne, główna uczta wiosennych świąt, 
stanowiła powrót na stół potraw zakazanych w czasie postu. Dziś postny jadłospis nie jest tak 
restrykcyjny i wiele świątecznych dań gości w codziennym menu, jednak na Wielkanoc i tak smakują one 
inaczej, a to wszystko za sprawą tej wyjątkowej atmosfery czasu świątecznego. 

Świętowanie pierwszego dnia Wielkiej Nocy 

Wielkanocne ucztowanie trwało przez całą niedzielę. Mieszkańcy wsi wtedy nie przyjmowali gości i nie 
odwiedzali się. Wiązało się to z ludowym przekonaniem, że w wielkie święta dusze zmarłych powracają, 
by spotkać się ze swoimi bliskimi, dlatego należało być w domu. Gospodarze wychodzili tylko w pola i 
oglądali, jak rosną ozime zboża. Ludność wsi w pierwszy dzień Wielkanocy odwiedzała też cmentarze, 
zapalając światła i zostawiając trochę pożywienia dla swych zmarłych. Wizyta na cmentarzu była 
symbolicznym przekazaniem wieści, że Chrystus zmartwychwstał i oni też powstaną z martwych.Po 
spożyciu uroczystego śniadania tradycją był odpoczynek. Nie można było jednak spać, gdyż mogło to 
spowodować nieurodzaj pszenicy, zarastanie chwastami ziemniaków i niepowodzenia w grzybobraniu. 
Świąteczny charakter Niedzieli Wielkanocnej podkreślało nicnierobienie. W wiejskich domach nie 
sprzątano, nie gotowano, oddawano się jedynie rozmowom, zabawom i śpiewom. Zwłaszcza młodzież 
organizowała różne zabawy, na przykład popularna była „walatka” nazywana też „wybitką”. Zabawa ta 
wywodzi się z dawnych zwyczajów zaduszkowych, kiedy to toczono jajo na grobach i później oddawano 
biednym. Ta wielkanocna zabawa polega na stukaniu się pisankami albo toczeniu ich po stole. Wygrywał 
ten, którego jajko najpóźniej się stłukło. Zwycięzca zabierał stłuczone jajko. Czasami chłopcy urządzali 
sobie zabawę polegającą na przerzucaniu pisanek przez dach kościoła lub chaty. Dziś te praktyki 
całkowicie zniknęły. Od rezurekcji w Wielką Niedzielę przez cały okres wielkanocny pozdrawiano się 
słowami: „Chrystus zmartwychwstał”. Należało odpowiedzieć: „Prawdziwie zmartwychwstał!”. Dzisiaj 
nadal to wielkanocne „dzień dobry” funkcjonuje w wielu miejscowościach Polski.Z niedzielą wielkanocną 
wiąże się dużo przeżyć religijnych, ale także wiele wierzeń, zwyczajów i przesądów ludowych. Niedziela 
upamiętnia prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i jednocześnie jest świętem najbardziej wyróżniającym 
się z codzienności. Odmienność zachowań, wierzeń, rytuałów czyni Wielką Niedzielę czasem niezwykłym. 

 

 

 



 

 

 

 

Poniedziałek Wielkanocny obfituje w tradycje i zwyczaje ludowe, które w różnych częściach Polski są 
znane i wciąż kultywowane albo powoli odchodzą w zapomnienie. Dzień ten łączy w sobie dwie symboliki 
– chrześcijańską i pogańską. Przenikanie się tych dwóch tradycji wytworzyło bogactwo obrzędów 
praktykowanych przez wieki.Do takich regionalnych tradycji należą między innymi dziady śmigusowe, 
zwane też „słomiokami” lub „słomiakami”, ze wsi Dobra koło Limanowej. Dziady śmigusowe w nocy z 
Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny chodzą po wsi, prosząc o datek. To przebierańcy w uplecionych ze 
słomy strojach. Ukrywają twarze za futrzanymi maskami lub czarnymi, osmolonymi pończochami z 
wycięciami tylko na oczy, usta i nos. Zgodnie z tradycją ci przebierańcy nachodzili gospodarzy, najczęściej 
koło godziny trzeciej w nocy, nic nie mówili, tylko trąbili i wydawali dziwne pomruki, a wszystko po to, 
by otrzymać dary. Tradycja wielkanocnych dziadów wywodzi się z legendy. Ponoć dawno, dawno temu, do 
wioski przybyli poszukujący pomocy jeńcy, którzy uwolnili się z niewoli tatarskiej. Odziani byli jedynie w 
łachmany i okryci słomą. Tatarzy obcięli im języki i zmasakrowali twarze, dlatego nie mogli mówić. 
Mieszkańcy wsi pomogli potrzebującym, a na pamiątkę tego wydarzenia wieś nazwano Dobrą. Inne 
podanie głosi, że „słomiaki” wyobrażają tych, którzy nie uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa i za 
karę stracili głos. 

Emaus – wielki odpust na krakowskim Zwierzyńcu 

Wszystkim mieszkańcom Krakowa znany jest emaus, czyli odpust, który odbywa się w Poniedziałek 
Wielkanocny na Zwierzyńcu przy klasztorze sióstr norbertanek. Towarzyszą mu liczne kramy z atrakcjami 
dla dzieci i kiermasz ludowych wyrobów i rękodzieła. Nazwa „emaus” pochodzi od biblijnej wsi, do której 
zmierzał zmartwychwstały Jezus. Początkowo krakowski „emaus” miał charakter uroczystego spaceru 
mieszczan, którzy po obfitym świętowaniu udawali się do leżącego opodal bram miasta kościoła. Z czasem 
zwyczaj przechadzki przerodził się w ludową zabawę mającą postać odpustu. Osobliwością tego odpustu 
są drewniane figurki żydowskich grajków i duchownych studiujących Torę oraz małe, nawleczone na 
sznurek precelki. 

Gdzie można spotkać Siude Baby? 



W drugi dzień Świąt koło Krakowa, Bochni i Wieliczki można spotkać „siudy”, „siude baby”. Siuda 
Baba to mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę w podartym ubraniu. Korzeni tego zwyczaju należy 
szukać w słowiańskich obrzędach wypędzania zimy. Według legendy w świątyni na Kopcowej Górze obok 
Lednicy Górnej ognia strzegła kapłanka-dziewica. Nie mogła się myć ani opuszczać świątyni. Po odbyciu 
rocznej służby wraz z nadejściem wiosny mogła dopiero wyjść, by poszukiwać swojej następczyni. W 
obawie przed wybraniem na strażniczkę ognia panny chowały się, gdzie tylko mogły. Od tych legendarnych 
czasów Siuda w Poniedziałek Wielkanocny szuka swojej następczyni. Zgodnie z tradycją niechlujnej babie 
towarzyszy Cygan i paru krakowiaków. Orszak ten chodzi od chaty do chaty i zbiera datki wśród 
mieszkańców, przy okazji smarując panny sadzą, oraz próbuje pochwycić mieszkające tam młode 
dziewczęta i uprowadzić. Oczywiście można się wykupić od nieszczęsnego losu przysmakami, kieliszkiem 
alkoholu, pieniędzmi albo całusem. Nigdy nie należało się wymigiwać od datków dla orszaku Siudy, by 
zapewnić sobie ochronę od złego na cały rok. Poczernienie twarzy przez Siudą Babę to dobra wróżba 
zwiastująca pomyślny przyszły rok, a pannie szybkie zamążpójście. Tradycja wielkanocna podtrzymywana 
jest nadal w Lednicy Górnej i Wieliczce. 

Próba wskrzeszania tradycji regionalnych 

Mimo nieuchronnych przemian w życiu społeczno-kulturowym wiele zwyczajów i rytuałów przetrwało 
próbę czasu, choć często zmieniło swe pierwotne znaczenie. Najważniejszy zwyczaj Poniedziałku 
Wielkanocnego, jakim jest polewanie się wodą, z magicznego pobudzania wiosny stał się zabawą i okazją 
do wygłupów. Został ogołocony również z otoczki matrymonialnej i zalotów.Próbuje się wskrzeszać 
tradycje regionalne, na przykład kawalkady wielkanocne (procesje konne), „kurcarzy” – chłopców z 
kurkiem dyngusowym czy pochody Siudej Baby, by utrwalać to, co lokalne i kiedyś wynikające z 
autentycznej kultury wiejskiej. Te tradycje, które dziś przybierają najczęściej formę festynów i widowisk 
obrzędowych, tworzą spektakl, który jest atrakcyjny dla mieszkańców i turystów, a jednocześnie pomaga w 
kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia odmienności kulturowej. 

 

 

 

Poniedziałek Wielkanocny nie ma szczególnego rytu liturgicznego, za to ten drugi dzień Świąt ma bogatą 
obrzędowość ludową. Zwany jest również Lanym Poniedziałkiem, dniem świętego Lejka, oblewanką, 



polewanką albo po prostu śmigusem-dyngusem.Po spokojnej i rodzinnej Niedzieli Wielkanocnej w 
poniedziałek zaczynało się „szalone” świętowanie. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek 
wyruszali dyngusiarze i inni przebierańcy, by psocić, figlować i oblewać wodą. Życie towarzyskie w drugi 
dzień Świąt kwito. Wtedy to odbywały się odwiedziny rodzinne i sąsiedzkie oraz trwało wielkie 
polewanie. Drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego integrował społeczność wiejską i sprzyjał 
nawiązywaniu znajomości, szczególnie pośród ludzi młodych.Dziś Poniedziałek Wielkanocny nazywany 
jest śmigusem-dyngusem. Określenie to powstało z połączenie dwóch odrębnych zwyczajów. Śmigus 
pierwotnie oznaczał uderzanie gałęziami, rózgami albo palmą. Dawniej w Poniedziałek Wielkanocny był 
zwyczaj smagania panien po nogach witkami, gałęziami i polewania wodą – podwójne lanie dopóty, 
dopóki dziewczyna nie złożyła okupu. Dyngus dawał możliwość wykupienia się dziewcząt od podwójnego 
lania. Znaczy tyle, co branie okupu, wykup. Nie możemy też zapominać, że dyngus to słowiański 
„włóczebny”, dlatego kiedyś polegał również na chodzeniu po domach z życzeniami i śpiewem, które miało 
przynieść szczęście gospodarzom. Włóczebnicy, późniejsi dyngusiarze, za taką wizytę otrzymywali 
świąteczny poczęstunek, a od dziewcząt pisanki jako oznaki sympatii i wykupu od polewania. Jeśli nie 
było odpowiedniego podarunku, to robili nieprzyjemne psikusy. Z czasem te wszystkie zwyczaje połączyły 
się w jeden zwany śmigusem-dyngusem. 

Symboliczne budzenie przyrody do życia 

Śmigus-dyngus przebiegał pod znakiem wody i oblewania się. Zwyczaj ten zachował się do dziś. Ma on 
korzenie pogańskie i wywodzi się z symboliki wody. Nie czas i miejsce tu na wyjaśnianie znaczenia wody 
w dziejach ludzkości, ale należy nadmienić, że symbolizuje ona moc tworzenia, oczyszczenia, płodności i 
uzdrowienia. Powszechne oblewanie się wodą w Poniedziałek Wielkanocny było pewną praktyką 
magiczną. Człowiek jakby chciał zachęcić przyrodę do naśladownictwa i prosić o zapewnienie 
odpowiedniej ilości wody potrzebnej do wzrostu roślin na wiosnę. Symboliczne budzenie przyrody do życia 
jest widoczne w zwyczaju kropieniu wodą święconą ozimych upraw w Wielkanocny Poniedziałek. Jednak 
to najczęściej chłopcy oblewali dziewczęta. Kawalerowie w ukryciu czyhali z wiadrami i specjalnie 
zrobionymi z drewna sikawkami lub w wyższych sferach flaszeczkami perfum, by oblać lub przynajmniej 
skropić pannę. Dziewczęta wrzaskliwie protestowały przeciwko oblewaniu, ale każda chciała być 
zmoczona, ponieważ to świadczyło o jej atrakcyjności. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na 
zamążpójście, a te, które się obraziły, mogły mieć później kłopot ze znalezieniem męża. Wierzono, że woda 
nie tylko symbolizuje życie, ale także daje urodę – ponoć panna oblana wodą pięknieje i utrzymuje urodę 
przez cały rok. W ten świąteczny dzień dziewczęta jednak niechętnie opuszczały chaty w obawie przed 
oblaniem kilkoma wiadrami wody lodowatej o tej porze roku lub wrzuceniem do stawu albo potoku. 
Sprytni młodzieńcy zawsze znaleźli sposób, by zmoczyć wybraną pannę. Czasami role się odwracały i to 
panny z wiaderkami wody czatowały za drzwiami chałupy na dyngusiarzy, czyli kolędników 
wielkanocnych, którzy chodzili od domu do domu. Woda lała się strumieniami i każdy tego dnia był 
zmoczony. 

Wielkanocni kolędnicy 

Poniedziałek Wielkanocny był dniem, w którym po wioskach chodzili dyngusiarze. Przebierańcy ci bardzo 
często wodzili ze sobą koguta, stąd nazwa tego zwyczaju – kurek dyngusowy. Na początku 
wykorzystywano do tego żywego koguta, a z czasem jego miejsce zajął sztuczny ptak zrobiony z drewna, 
gliny lub upieczony z ciasta, przybrany piórami i wstążkami, którego najczęściej umieszczano w wózku 
dyngusowym i tak dyngusiarze – „koguciarze” – obchodzili domy w całej wsi. Kawalerowie śpiewali 
piosenki, składali życzenia, grali na skrzypcach, bębnie, zbierali datki, polewali dziewczęta wodą, a 
wszystko miało charakter zalotów do panien na wydaniu. Chodzenie z kogutem w okresie wiosennym było 
nawiązaniem do pradawnych wierzeń związanych z wigorem, energią życiową i płodnością. Kogut jako 
wojowniczy ptak o silnym popędzie rozrodczym, jurności, zawsze pojawiał się w czasie, kiedy należało 
zadbać o obfitość plonów w nowym cyklu wegetacyjnym, stąd jego obecność również podczas Wielkanocy. 



Obecność koguta w czasie świąt Zmartwychwstania często była uzasadniana wydarzeniem z życia św. 
Piotra. Jezus powiedział do niego: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz (Mt 
26,34). W różnych regionach naszego kraju, na przykład w Opoczyńskim, kolędnicy wielkanocni, oprócz 
koguta, chodzili też z „gaikiem” – zielonym drzewkiem i „pasyjką” – krzyżykiem (Zdzisława 
Kupisiński, Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim). Wszystkie grupy kolędnicze liczyły na 
obfity „dyngusek”, czyli podarunek, a przy okazji kawalerowie robili „zwiad środowiskowy”, gdzie, jaka 
panna mieszka.Różni przebierańcy odwiedzający chałupy z życzeniami i pieśniami wielkanocnymi to 
tradycja znana i gdzieniegdzie nadal kultywowana. Dyngusiarze chętnie zapraszani byli do izby i 
goszczeni świątecznymi smakołykami i napitkami. W śmigus-dyngus nie można było odmówić kolędnikom 
daru – kawałka kiełbasy, placka, jajek, kieliszka wódki czy drobnej monety, ponieważ mogło to 
sprowadzić nieszczęście na rodzinę i gospodarstwo. 

 

 

Czas zadumy nad męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa oraz radość Zmartwychwstania Pańskiego 
wypełniają nie tylko zwyczaje i tradycje religijne i ludowe, ale też swoista audiosfera. Zarówno wielcy 
kompozytorzy poszczególnych epok, jak i twórcy ludowi opowiadali poprzez dźwięki historię kaźni Boga-
człowieka i radość Zmartwychwstania. Przez lata powstawały rozliczne dzieła muzyczne pełne pasyjnego 
cierpienia, bólu i rozpaczy oraz radosne pieśni Zmartwychwstania.Wielkanocną formą muzyczną jest 
pasja, której tekst jest zaczerpnięty z Ewangelii opisującej Mękę Pańską. Najbardziej znane utwory 
skomponowane z myślą o duchowym przygotowaniu do świąt Wielkiej Nocy to: Pasja według św. 
Jana i Pasja według św. Mateusza napisane przez Jana Sebastiana Bacha, Pasja według świętego 
Łukasza – utwór Krzysztofa Pendereckiego. Każda epoka ma także swoje Stabat Mater (Stała Matka 
boleściwa), które ukazuje mękę i śmierć Zbawiciela z perspektywy cierpienia jego Matki. Średniowieczny 
tekst o Matce Boskiej stojącej od krzyżem i patrzącej na śmierć swojego ukochanego Syna doczekał się 
licznych opracowań muzycznych, z czego najbardziej znana jest  kompozycja Giovanniego Battisty 
Pergolesiego, a w Polsce Karola Szymanowskiego, którego Stabat Mater nazywane bywa chłopskim 
requiem. 

Stała Matka bolejąca 

koło krzyża łzy lejąca, 

gdy na krzyżu wisiał Syn. 



A jej duszę potyraną, 

rozpłakaną, poszarpaną 

miecz przeszywał ludzkich win  (fragment polskiego tekst Stabat Mater dolorosa) 

W pieśniach wielkopostnych jest lament nad ukrzyżowanym Bogiem, żal i rozpacz, ale też nadzieja na 
odkupienie. Przez cały okres Wielkiego Postu w niedziele śpiewane były i są nadal Gorzkie żale. To zbiór 
pieśni pasyjnych nazwanych tak od pierwszego wersu początkowej pieśni Gorzkie Żale przybywajcie, serca 
nasze przenikajcie. Powstały one w duchu polskiej pobożności w czasach baroku, ale geneza ich tkwi w 
średniowiecznych misteriach. Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej odnotował, że nabożeństwo to 
początkowo łączyło hymny łacińskie i pieśni polskie i nie było zrozumiałe dla ludu, dlatego promotor 
Bractwa św. Rocha przy kościele św. Krzyża w Warszawie ks. Wawrzyniec Benik opracował wersję 
polską, którą wydrukowano i upowszechniono. „Nabożeństwo to pasyjne, wielce rzewne, pełne 
majestatyczności i skruchy, z nutą odpowiednią do treści hymnów, z konkluzją na klęczkach „Któryś za 
nas cierpiał rany”, pod wpływem misjonarskim rozpowszechniło się szybko po całym kraju i stało wielce 
miłem ludowi”. Nabożeństwo składające się z trzech części śpiewów połączono z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Gorzkie żale nabożeństwo, nieznane w innych krajach, 
śpiewane przez cały Post jest specyficznie polską formą kultu religijnego.Pieśni pasyjne wykonywane były 
głównie w ramach obrzędów liturgicznych, ale również w zaciszu domowym, głównie kobiety nuciły sobie 
pieśni wielkopostne: Ogrodzie Oliwny, Ludu mój ludy, Jezu Chryste, Panie miły, Wisi na krzyżu Pan 
Stwórca Nieba i inne, pieśni te opowiadały o różnych aspektach męki i śmierci Chrystusa, od modlitwy w 
Ogrójcu, przez drogę krzyżową, aż po złożenie do grobu. Większość polskich tradycyjnych pieśni pasyjnych 
ma swój rodowód w średniowieczu i baroku, wywodzi się też z śpiewów kalwaryjskich i dziadowskich. 
Bogaty repertuar przejmujących pieśni pasyjnych był prezentowany jeszcze na początku XX wieku podczas 
Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas całonocnych czuwań i 
adoracji w kościołach śpiewano wielozwrotkowe pieśni pasyjne, a podczas Ciemnych jutrzni, czyli 
nabożeństw odprawianych w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przed świtem wykorzystywano chorałowe 
hymny i kancjonały oparte na Lamentacji Jeremiasza, czyli pieśni związane z starotestamentowymi 
tekstami prorockimi. W ludowym repertuarze Triduum Paschalnego były pieśni: Witaj, cierniowa 
korona; Gdy miły Jezus był w Betanii; Żołtarz Jezusów; Ludu, mój ludu i inne. Ludzie zebrani w 
świątyni całe noce zwykle śpiewali pieśni pod przewodnictwem wiejskich kantorek, ale też młode 
dziewczęta nazywane „maryjkami” same intonowały i śpiewały różne pieśni.Radosne śpiewy o 
zmartwychwstaniu Chrystusa towarzyszyły i nadal są obecne podczas procesji rezurekcyjnej i w 
późniejszym okresie wielkanocnym. Radość powstania z martwych wyrażają pieśni: Wesoły nam dzień 
dziś nastał, Otrzyjcie już łzy płaczący, Nie zna śmierci Pan żywota i inne. W śpiewach wielkanocnych 
często spotykamy słowo „alleluja”. Wywodzi się ono z hebrajskiego hallelujah i oznacza „wysławiajcie 
Jahwe”.Rodzime pieśni wielkanocne śpiewane od dawnych czasów obecnie wyraźnie tracą na znaczeniu, a 
nawet zanikają. Ludowe pieśni ze zbiorów, na przykład Oskara Kolberga czy Franciszka Kotuli można 
odnaleźć w książkach etnograficznych, ale już nie w praktycznym użytku. Zwłaszcza pieśni pasyjne to 
dziś trochę zapomniane skarby kultury ludowej. Muzyka i pieśni wykonywane w okresie wielkanocnym są 
nadal uzupełnieniem wizualnej strony świąt, tworzą świąteczną oprawę, ale mogą też dawać poczucie 
zakorzenienia i łączności z innymi. 

 

 

 



 

 

Jajko w kulturze 

Od najdawniejszych czasów ze Świętami Wielkanocnymi kojarzone jest jajko, w tradycji chrześcijańskiej 
symbol zmartwychwstałego Chrystusa i nowego życia, w tradycji ludowej – symbol wszelkiego początku, 
siły, zdrowia, płodności i miłości. Niemal wszystkie kultury przypisywały szczególne znaczenie jajku, 
ponieważ miało zalążek życia oraz było źródłem wszelkiego początku, energii i doskonałego kształtu. W 
wielu mitach to właśnie z jajka powstał świat albo z niego wyłania się istota boska. W mitologii egipskiej 
słońce Re powstało z jaja zniesionego przez Kosmicznego Ptaka. Słowianie również łączyli jajko z kultem 
boga słońca.Jajko nacechowane życiodajną energią i mocą pobudzania wegetacji było związane z 
przedchrześcijańskim świętem wiosny. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa w Polsce jajek-pisanek nie 
można było spożywać w okresie wielkanocnym, ponieważ był to wcześniej ważny rekwizyt służący 
pogańskim praktykom o charakterze magicznym. Ta mocno zakorzeniona tradycja długo nie była 
akceptowana przez Kościół. Dopiero w XII wieku nastąpiła chrystianizacja jajek i włączenie ich do 
zwyczajów Świąt Wielkanocnych. Z czasem zauważono, że symbol odradzającego się życia i pokonania 
śmierci może być też symbolem zmartwychwstałego Chrystusa i jego triumfu nad śmiercią. Kiedy w końcu 
Kościół zezwolił, aby jajko stało się elementem obchodów Świąt Wielkanocnych, należało je jednak 
święcić. Echa pogańskich wierzeń związanych z jajami przetrwały w zwyczajach i praktykach 
ludowych.Jajko w wierzeniach ludowych ze względu na swoją życiodajną moc posiadało właściwości 
magiczne, uzdrawiające i ochronne. Było wykorzystywane jako rekwizyt w rytuałach płodności, zalecane 
jako afrodyzjak i amulet przeciw czarom oraz służyło do praktyk wróżebnych. W czasie Świąt 
Wielkanocnych jajka zakopane w ziemię miały zapewnić urodzaj i bujny rozwój upraw, a mycie się w 
wodzie pochodzącej z gotowania jajek dodać urody i zdrowia.Jajo stało się nieodzownym elementem 
Wielkanocy, symbolizuje odrodzenie nowego życia i pokonanie śmierci. Właściwości i znaczenia jajka 
podkreślała jego dekoracja wykonywana w okresie wielkanocnym. 

Dekorowanie jajka 

Pisanki są najbardziej charakterystycznym atrybutem Wielkanocy. Najstarsze zdobione jajka powstawały 
w Mezopotamii. Znane były też w starożytnej Grecji i Rzymie. Najstarsze pisanki znalezione w Polsce są 
datowane na X wiek i pochodzą z wykopalisk archeologicznych we Wrocławiu i Opolu.Jajko-pisanka dla 
naszych przodków związane było z symbolem solarnym ucieleśniającym nowe życie, a chrześcijaństwo 
uzupełniło to jeszcze o symbolikę wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Trudno ustalić moment, w 
którym pojawiły się pisanki, gdyż ich początki obrosły wieloma legendami. Jedna z nich mówi, że ten 



zwyczaj zawdzięczamy Marii Magdalenie, która płacząc przy grobie Jezusa, zobaczyła anioła, który 
przekazał jej nowinę, że Chrystus zmartwychwstał. Uradowana, pobiegła do domu, a tam ujrzała 
wszystkie jaja zabarwione na czerwono. Gdy wyszła z nimi przed dom, napotkała apostołów i zaczęła je 
im rozdawać, głosząc wieść o zmartwychwstaniu Pana – w taki sposób pisanka stała się też prezentem 
wielkanocnym.Zdobienie jaj wielkanocnych w Polsce należy do najstarszych dziedzin twórczości ludowej, 
a najznamienitsze efekty tej pracy bywają gromadzone i prezentowane na muzealnych wystawach, 
znajdują się też w prywatnych kolekcjach. Zgodnie z tradycją zdobieniem wielkanocnych jaj zajmowały się 
wyłącznie kobiety i czynność ta była obwarowana pewnymi zakazami o charakterze magicznym, na 
przykład mężczyznom nie wolno było wchodzić do izby, gdzie dekorowano jajka, gdyż przynosiło to pecha, 
a antidotum na ten urok było rzucenie za siebie odrobiny soli. Pisanek nie mogła malować kobieta w czasie 
menstruacji, bo jej „nieczystość” była zagrożeniem dla życiodajnych mocy jajka.Metod i techniki zdobienia 
jajek było i jest wiele. Najprostszą formą dekoracji jest pomalowanie jaj na jeden kolor i wtedy powstają 
kraszanki. Farb dostarczała przyroda. „Kraś” uzyskiwano z suszonych lub świeżych części roślin. 
Czerwony kolor otrzymywano z dębowego wywaru, brązowy – z łupin cebuli, zielony – z pokrzywy, 
młodych pędów zbóż ozimych, jemioły. Fantazja i zmysł praktyczny kobiet sprawiały, że wykorzystywano 
wiele roślin, by uzyskać niepowtarzalne barwy kraszanek, na przykład: marchewkę, kwiat lipy, sok z 
buraka, liście kaczeńca, mech, czarne jagody, korę jabłoni, śliwy, nasiona malwy, berberys. Z czasem 
barwniki uzyskiwane sposobem domowym zostały wyparte przez gotowe farby, ale nadal surowce roślinne 
stosuje się do barwienia tradycyjnych kraszanek. Do zrobienia pisanek z ornamentem wciąż stosuje się 
metodę batikową, która polega na nanoszeniu wzoru roztopionym woskiem za pomocą małego lejka 
umocowanego na patyku i namaczaniu tak przygotowanego jajka w barwniku. Po ufarbowaniu ścierano 
wosk i otrzymywano jasny wzór. Pisanki o wielobarwnych wzorach powstają przez stopniowe nanoszenie 
wzoru i zanurzanie jaja w różnych barwnikach. Innym sposobem jest skrobanie, czyli na wcześniej 
ufarbowanych jajkach wydrapuje się ornament, używając do tego ostrych nożyków lub żyletek. Pisanki, a 
właściwie oklejanki, czyli wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia lub kolorową włóczką, są tradycją 
kurpiowską. Można się z nimi zetknąć także na Śląsku Opolskim.Kompozycję wzorów narzuca kształt 
jajka. Stosowano podział wzdłużny, przechodzący przez wierzchołek, i równoleżnikowy, opasujący jajo. 
Kompozycje ornamentowe mogą być rozmieszczone na przeciwległych ścianach albo na płaszczyznach 
powstałych przez skrzyżowanie się linii poziomych i pionowych bądź mogą mieć układ pasowy. Na 
tradycyjnych pisankach występowały motywy solarne (znaki słońca), roślinne, zoomorficzne, popularne 
były też motywy geometryczne oznaczające nieskończoność, a nawet scenki rodzajowe. Dziś szuka się 
nowych wzorów i technik dekorowania wielkanocnych pisanek, na przykład zdobienie cekinami i 
koralikami, oklejanie makaronem, metoda quilling polegająca na zwijaniu bardzo wąskich pasków papieru i 
oklejaniu tymi rulonikami jajek. Współcześnie motywy i techniki wykonania pisanek zależą od 
pomysłowości ich twórców. Pisanki to małe dzieła sztuki, które przywołają wiosnę i bogactwo treści, jakie 
są w niej zawarte. Ozdobione jajko, które jest symbolem rodzącego się życia, niech ubarwi stół wielkanocny 
i sprzyja tworzeniu świątecznej atmosfery.Na przestrzeni wieków pisanki pełniły wiele funkcji. Wierzono 
w ich życiodajną i dobroczynną moc. Stosowano je w magii ochronnej, matrymonialnej i urodzaju. Skorupki 
poświęconych jaj dosypywano do ziarna dla kur, by dobrze się niosły, zakopywano pod drzewami 
owocowymi, co miało sprawić, że będą lepiej owocować, na polach dla lepszych plonów. Zwyczajowo w 
Wielkanoc matki chrzestne obdarowywały pisankami swoich chodzących po dyngusie chrześniaków, a 
panny na wydaniu swoim kawalerom. Kiedyś pisanki były podarunkiem, którym się wzajemnie 
obdarowywano. Dziewczęta wręczały barwne jajka chłopakom jako symbol miłości, gospodynie dawały 
dzieciom odwiedzającym domy z życzeniami wielkanocnymi, pisanki dostawał także ksiądz przyjeżdzający 
święcić pokarmy w Wielką Sobotę. Przygotowywano bardzo dużo kolorowych jaj, by obdarować nimi 
rodzinę i znajomych oraz ozdobić świąteczny stół. Do robienia pięknych pisanek szczególnie przykładały 
się panny na wydaniu, gdyż zdobione jajka były prezentem dla chłopaka, któremu dziewczyna pragnęła 
okazać swoje zainteresowanie. Pisanki stanowiły swoisty łącznik w komunikowaniu rodzącej się miłości, 
wyrażały akceptację dla planów małżeńskich.  



Kiedyś jajka i pisanki odgrywały bardzo ważną rolę w życiu wsi. Obecnie zatraciły wiele funkcji, ale nadal 
można je zobaczyć w każdym domu, są symbolem Wielkanocy. Zajmują honorowe miejsce zarówno w 
koszyczku ze święconką, jak i na wielkanocnym stole. Zwyczaj zdobienia jaj był i wciąż jest powszechny 
w polskiej tradycji wielkanocnej. 

Wielkanocne dzwony 

Dzwony są to instrumenty muzyczne, które mają niezwykłą symbolikę. Najważniejszym okresem 
obrzędowości dorocznej, w której dzwony odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę, jest Wielki Tydzień i 
Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Ten świąteczny czas ma swoją dzwonową audiosferę. Od Wielkiego 
Czwartku do Wielkiej Soboty w kościele milkną dzwony na znak męki Chrystusa i żałoby. To jedyny taki 
okres w ciągu roku, kiedy nie słychać dzwonów. Nazwano to „uciszeniem w kościele” lub „zawiązaniem 
dzwonów”, czego oznaką było związanie ich sznurów. Głęboki, potężny, czysty dźwięk dzwonów 
zastępuje wówczas klekotanie kołatek. W czasie Triduum Paschalnego wspominane są męka i śmierć 
Chrystusa, stąd następuje pogrążenie się w ciszy. Uciszenie w kościele przypomina o znajdowaniu się w 
obszarze śmierci, kiedy Zbawiciel spoczywa w grobie. Jest jeszcze jeden powód wielkotygodniowego 
wyciszenia dzwonów, a mianowicie zachowanie ciszy było sposobem na wyzbycie się elementów pełnego 
zgiełku świata profanum i zbliżenie się do świętości. Od zawsze cisza i spokój były formą oczyszczenia i 
przybliżenia się do Boga, dlatego święci mężowie udawali się na pustynię lub do eremów, by z dala od 
zgiełku poszukiwać świętości. „Wyciszenie dzwonów” miało zwykłych śmiertelników przygotować na 
spotkanie z sacrum.Święta wielkanocne rozpoczyna msza rezurekcyjna z procesją i bicie w kościelne 
dzwony. W ludowej interpretacji rytualny hałas symbolizuje zwycięstwo nad złem i radość 
zmartwychwstania. Bicie dzwonów wielkanocnych było sygnałem zmiany. Dźwięk dzwonów 
uruchamianych na początku mszy rezurekcyjnej informował o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, ale też 
o wielkanocnej radości, sutości oraz świętowaniu. Wielkanocne dzwony oddzielały smutny czas postu i 
umartwienia od radosnego czasu świętowania. Tę radość wielkanocnych dzwonów można odnaleźć w 
wierszu Konstantego I. Gałczyńskiego „Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha”:A dzisiaj jest Wielkanoc. 
Dzwon rozmawia z dzwonem. 

O! Wesołe jest serce moje! 

W tradycji ludowej radosne dzwony Zmartwychwstania budziły też wiosnę. W kulturze ludowej czas 
przejścia między zimą a wiosną był uważany za niebezpieczny. Dawniej mocno wierzono, że w okresach 
przejścia demony stawały się szczególnie aktywne i wtedy najbardziej mogły zagrażać człowiekowi. Takim 
okresem przejścia był koniec zimy i początek wiosny. Głos dzwonów rezurekcyjnych wyganiał diabła i 
zapewniał bezpieczeństwo, szczęście i urodzaj na cały rok. O tym urodzaju i wielkanocnych dzwonach 
Oskar Kolberg w Przemyskim pisze: Największą uciechą parobków w tym dniu jest ustawiczne 
dzwonienie we wszystkie dzwony. Jeden po drugim na dzwonnicy dobijają się oni do sznurów i dzwonią 
do późnego wieczora, wierząc że przez to zboże wszelkie w polu, a hreczka szczególniej, każdemu z nich 
urodzi („Przemyskie. Zarys etnograficzny”).Wielkanocne dzwony zawsze oznajmiały w szczególny sposób 
radość i chwałę zmartwychwstania Chrystusa. W wielu wsiach wierzono, że w ten ranek słychać dźwięki 
dzwonów nawet z zapadłych pod ziemię kościołów, ze względu na cudowność tego poranka. Dzwony z 
legend stawały się wtedy „żywe” i bliskie ludziom. Przez wieki wierzono, że spiżowe głosy wielkanocnych 
dzwonów chronią ludzi przed złymi mocami, wprowadzają pokój i radość w ich serca. Niech w tym roku  
także wielkanocne dzwony radują serca i łączą ludzi.                                                                                    

Wielkanocne baby i paski 

Największe doroczne święta mają swoje zakorzenione tradycje kulinarne. Słyną z potraw, które w tym 
czasie jadano. W przeszłości świąteczne jedzenie miało symboliczne treści, z czasem stało się znakiem 
ciągłości tradycji. W dawnych czasach kuchnia świąteczna różnych stanów była zróżnicowana, ale 



zawsze odznaczała się obfitością i odmiennością od codziennego pożywienia. Wielkanoc szlachecką 
charakteryzowały stoły zastawione niewyobrażalną ilością jadła i napitków, natomiast świąteczna 
kuchnia chłopska nie była ani wykwintna, ani wymyślna, za to odświętna. Na wielkanocnym stole gościły 
zarówno potrawy wytrawne, jak i słodkie.Tradycyjnym wielkanocnym polskim ciastem były i są nadal 
drożdżowe baby i babki. Ten słodki wypiek wykonuje się z drożdży, które należy rozczynić ciepłym 
mlekiem i wymieszać z cukrem i szczyptą soli. Taki rozczyn pozostawia się do wyrośnięcia, a potem dodaje 
mąkę, masło, cukier, jaja i inne dodatki. Kuchnia polska ma niezliczoną ilość przepisów na wielkanocne 
babki – nie tylko drożdżowe, ale też piaskowe, parzone, biszkoptowe i inne, a Barbara Ogrodowska w 
Tradycjach polskiego stołu wymienia wiele niezwykłych nazw tego ciasta. Są tam baby: petynetowe, czyli 
muślinowe, puchowe, parzone, parzone śmietankowe, migdałowe, łokciowe, podolskie (mające do dwóch 
stóp wysokości), szafranowe, z ciasta chlebowego, ponczowe, korzenne, rodzynkowe warszawskie (z kopy 
żółtek), prawdziwie polskie z dwóch kop żółtek). Bez względu na nazwę i składniki użyte do pieczenia 
baby charakteryzuje specyficzny kształt tureckiego zwoju, ponieważ pieczone są w specjalnych foremkach, 
na co już zwrócił uwagę Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej. Kształt ciasta dał też ponoć 
nazwę babie wielkanocnej, ponieważ po upieczeniu przypomina odświętną spódnicę, jaką nosiły starsze 
kobiety na wsi – baby. Taka spódnica była wąska u góry, a szeroka u dołu i miała wkoło fałdy, podobnie 
jak to wielkanocne ciasto z formy.Ten niezwykły świąteczny wypiek zawsze wymagał wielu zabiegów i 
troski, ponieważ zdarzało się, że zamieniał się w zakalec. Nieudana baba była domowym nieszczęściem i 
porażką pani domu. Przygotowania do pieczenia bab często rozpoczynały się już w Wielki Poniedziałek 
lub Wtorek. Gospodynie szykowały wówczas składniki i zajmowały się zajęciami czasochłonnymi, takimi 
jak: tarcie cukru z głów, przesiewanie mąki, mielenie różnych składników. Pieczenie rozpoczynało się w 
Wielki Piątek i było kuchennym ceremoniałem. Pieczołowicie dbano, by nic nie schłodziło ciasta i mogło 
ono pięknie wyrosnąć. Zamykano szczelnie drzwi i okna, chroniąc wyrobione ciasto przed przeciągiem. 
Zakazane było trzaskanie drzwiami, szybkie chodzenie i głośne rozmowy, aby baby nie opadły. Pieczono je 
w piecu na złoty kolor, a później, zwłaszcza te lekkie, nie wyjmowano z form, tylko układano na 
pierzynach, by równomiernie stygły. Po wystudzeniu często oblewano je lukrem i dekorowano. Do 
pieczenia drożdżowego ciasta nie dopuszczano kobiet w ciąży, gdyż funkcjonował przesąd, że rozwijające 
się w łonie matki dziecko może wyssać całą energię i wielkanocna baba „klapnie”.Wielkanocną tradycją 
północno-wschodnich rubieży naszego kraju jest baba z rożna, czyli sękacz. To jajeczne ciasto pieczone na 
rożnie (szpikulcu) swą nazwę zawdzięcza sęczkom powstałym z zapieczonego nad ogniem ciasta. 
Pochodzenie tej baby nie do końca zostało wyjaśnione, ale przyjmuje się, że sprowadzono je z Niemiec na 
Litwę, a później do Polski. Do upieczenia sękacza potrzeba bardzo dużej liczby jaj, sporej ilości cukru, 
masła i mąki, dlatego początkowo gościło tylko w najbogatszych domach, ale z czasem i gospodynie 
wiejskie robiły wszystko, by na wielkanocnym stole zagościła ta trochę dziwnie wyglądająca baba.Paska to 
drożdżowy kołacz wielkanocny pieczony z pszennej mąki w okrągłej formie. To drożdżowe ciasto rośnie 
wysoko, ale pozostaje ciężkie i bardziej zbite niż babka, jest też mniej słodkie. W niektórych regionach 
wierzchołek paski był przyozdabiany wiankami, kwiatami, ptaszkami, różnymi figurkami z resztek ciasta, 
na przykład w okolicy Przeworska na Podkarpaciu paski zdobiono kaczkami ulepionymi z ciasta. Paski 
były w koszyku zanoszonym do święcenia w Wielką Sobotę. Okazałe bułki były przedmiotem dumy 
gospodyni. Słynne dworskie baby z kopy jaj z dodatkiem szafranu lub innych egzotycznych przypraw 
obrosły wieloma opowieściami, ale i wieś miała swe słodkości. Pieczono paski, kołacze z serem i jajeczniki, 
czyli placek z mąki i jajek. Współcześnie jednym z najpopularniejszych ciast wielkanocnych jest mazurek. 
Nie ustalono, kiedy pojawił się na naszych stołach i jakie jest jego pochodzenie. Przyjmuje się że mimo 
polskiej nazwy to prawdopodobnie placek wschodni, rodem z Turcji. Największą popularnością cieszył się 
na Mazowszu i swą nazwę zawdzięcza dawnemu określeniu mieszkańca tego regionu – „mazur”. Tak, jak 
przed laty również dziś, smakowite, słodkie ciasta goszczą na wielkanocnych stołach i bez nich trudno 
sobie wyobrazić radość świętowania i wspólnego, rodzinnego biesiadowania.  

 

 



 

Znajdź 9 osób lub twarzy 

 

 

 Jeśli zauważyłeś 6, masz przeciętne możliwości obserwacyjne. 
 Jeśli znalazłeś 7, Twoje możliwości wzrokowe są ponad przeciętną. 
 Jeśli zdołałeś zobaczyć 8, jesteś bardzo dobry, możesz sobie pogratulować! 
 Jeśli udało Ci się odnaleźć 9/10/11, jesteś ekstremalnie dobry, masz bardzo dużą intuicję i 

kreatywność. Możesz rywalizować mocami obserwacyjnymi z Sherlock’iem Holmes’em! 



Znajdź 20 osób lub twarzy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na tym obrazie, podobnie jak na poprzednim, oprócz twarzy i całych sylwetek ludzi, ukryto również zwierzęta. Czy 
potrafisz odnaleźć wszystkie ukryte 22 elementy? 

 

Odpowiedź 

 

 



Znajdź 30 zwierząt 

 

 

 



Co widzisz na obrazku? 

 

Na pewno znacie ten rysunek, który pokazuje zarówno młodą kobietę jak i profil starszej pani.  

Australijskie badanie przeprowadzone przez dwóch profesorów psychologii wykazało, że to którą kobietę 
zobaczysz  ma związek z twoim wiekiem. Według badań młodsza osoba (badani w wieku 18-30 lat) 
zobaczy najpierw młodszą kobietę, podczas gdy starsze osoby zobaczą najpierw starszą kobietę. 

 

 



 

Widzę tygrysa 

Jeżeli pierwszym zwierzęciem, które ujrzałeś, był tygrys, świadczy to o dominacji lewej półkuli mózgowej. 
W praktyce oznacza to, że jesteś osobą racjonalną, trzeźwo myślącą i logiczną. Lubisz planować i działać 
metodycznie, a do uczuć podchodzić w sposób chłodny. Uważasz, że fakty są ważniejsze od emocji i 
wszystkie decyzje opierasz właśnie na nich. Świetnie sprawdzasz się w zajęciach, które wymagają od ciebie 
kalkulowania, analizowania i badania zjawisk. 

 Widzę małpę 

Zobaczyłeś małpę zwisającą z drzewa? Dominuje u ciebie prawa półkula mózgowa. Odpowiada ona za 
kreatywność i intuicyjność. Jesteś osobą, która najczęściej szuka innowacyjnych rozwiązań, często takich, 
które wybiegają poza schemat. Jesteś uczuciowy, a emocje bywają kluczem do podjęcia konkretnej decyzji. 
Masz artystyczne zdolności i często widzisz rzeczy, zanim te jeszcze się zamanifestują w materialnej 
rzeczywistości. Masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię i ufasz swoim przeczuciom. Bywasz również 
chaotyczny, więc najlepiej sprawdzasz się w zajęciach, które nie są określone i rutynowe, lecz dają ci wolną 
rękę w poszukiwaniu rozwiązań. 



 

Zobaczyłeś portret młodej dziewczyny? Jesteś osobą: 

   optymistycznie nastawioną do życia; energiczną;  hojną;  doceniającą dzielenie się z innymi; naturalnie 
ciekawą otaczającego świata; czasami impulsywną;zdecydowaną i mocno stąpającą po ziemi  

Zobaczyłeś twarz starego człowieka? Jesteś osobą:  

spokojną, uczciwą i wierną; godną zaufania; perfekcyjną w swym działaniu ;po ustaleniu celu, dokładnie i 
starannie planujesz kroki i powoli osiągasz je jeden po drugim;jesteś urodzonym przywódcą.  

 

 

 

 

 


