
Tradycje Wielkanocne 
w Polsce



Ozdoby
Polacy dekorują tylko wnętrze domu, a 
rzadko stroją je od zewnątrz. Ozdobami 
najczęściej są ozdobione jajka, sztuczne 
kurczaczki, króliczki, oraz wiele innych  
kolorowych ozdób. Na stołach i półkach 
często stoją czekoladowe króliki, baranki 
oraz różnego rodzaju żółte kwiaty. 



Dni Wielkanocy
Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu. 
W tym dniu upamiętnia się triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa 
wraz z apostołami do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta powitali 
wtedy przybyszów, wymachując na ich cześć gałązkami 
palmowymi i oliwnymi. W tradycji Kościoła tego dnia 
organizowane są procesje palmowe.

Ze Środą Popielcową wiąże się zwyczaj posypywania 
popiołem głów wiernych przez księdza. Przypomina o 
znikomości ludzkiego życia – ksiądz wypowiada słowa: 
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Prochem jesteś 
i w proch się obrócisz". Praktyka ta wzięła się z 
chrześcijańskiej praktyki pokutnej, jaką od V w.

Wielki Czwartek
W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń 
ludowych odpędzały demony i pioruny. Na znak żałoby 
zastępują je kołatki. Od tego dnia przez sześć kolejnych dni 
nie można było prać kijanką, rąbać drzewa, młócić i prząść.

Kijanka do 
Prania



Dni Wielkanocy
Powszechnie Wielki Piątek był dniem 
żałoby. Wstrzymywano się od czesania 
włosów i przeglądania się w lustrze. 
Zachowywano także ścisły post. W okolicach 
Rozwadowa obowiązywał zakaz pieczenia 
chleba, a we wsiach w pobliżu Jarosławia 
dodatkowo przędzenia lnu.

W Wielką Sobotę nie wykonywano żadnych 
prac, tylko niektórzy gospodarze siali w tym dniu 
pszenicę, wierząc, że urośnie bez chwastów. 
Dawniej przed południem udawano się do 
kościoła na ceremonię święcenia wody, ognia, 
tarniny oraz kłokoczki. Obecnie święcenie 
odbywa się po południu lub wczesnym 
wieczorem.



Dni Wielkanocy
Rano odbywa się śniadanie, którego istotnym 
punktem jest składanie sobie życzeń 
wielkanocnych i dzielenie się święconką. 
Tradycyjnie spożywa się wtedy żurek (w 
niektórych regionach barszcz biały lub barszcz 
czerwony), jajka faszerowane, baby wielkanocne 
oraz mazurki.

Zgodnie z tradycją w czasie tego dnia 
symbolicznie bito się witkami wierzby lub palmami 
po nogach, z zwyczaj ten był zwany 
„wielkanocnym smaganiem”. Z kolei oblewanie się 
wodą nie tylko symbolizowało oczyszczenie, ale 
także miało sprzyjać płodności. Z tego względu 
wodą oblewało się zwykle dziewczęta na wydaniu
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