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Wielkanoc
Tradycje i zwyczaje wielkanocne dodają temu świętu nadzwyczajnego uroku. 

Wszędzie rozbrzmiewa się Alleluja, cieszymy się z rodzinnych spotkań, wiosennej 

atmosfery i świątecznych smakołyków. Dzielimy się jajkiem, składamy sobie 

życzenia, a w wielkanocny poniedziałek nie zapominamy polewać się wodą. 



Niedziela Palmowa
    Jedną z tradycji wielkanocnych w Polsce wśród katolików jest to, że w niedzielę 
palmową do kościoła przychodzi się z palmą. Na znak wjazdu Jezusa na osiołku do 

Jerozolimy, gdy ludzie rzucali mu palmy pod nogi osiołka. Podczas Mszy, palmy są 
święcone, a później odbywa się procesja wokół kościoła. Ta niedziela rozpoczyna 

Wielki Tydzień. W Polsce ta tradycja obchodzona jest już od średniowiecza.  



Lany poniedziałek
     Lany poniedziałek inaczej Śmigus Dyngus to drugi dzień świąt wielkanocnych.  Zwyczaje, które obchodzimy w 

Poniedziałek Wielkanocny są związane z praktykami Słowian. Śmigus i Dyngus kiedyś były odrębnymi świętami. Jeden 

polegał na oblewaniu się wodą oraz symbolicznym biciu witkami po nogach, co miało oczyszczać z brudów, a później 

nawet z grzechów. Na śmigus odwiedzało się znajomych oraz przypadkowe osoby z wizytą oraz zazwyczaj 

poczęstunkiem. Obrządki polewania się wodą miały niekiedy charakter matrymonialny i polewane były głównie 

dziewczęta. W niektórych regionach ustalono, że trzeciego dnia Wielkanocy panny i dziewczęta mają prawo do 

odwzajemnionego polania wodą. 

    Dziś ten dzień traktowany jest jako zabawa. Praktykowany głównie przez dzieci i młodzież.



Malowanie jajek
    Chrześcijański zwyczaj malowania pisanek ma swoje korzenie w Mezopotamii, gdzie malowano 

jajka na czerwono, aby przypominały krwawą ofiarę Chrystusa. Samo jajko uważane jest z kolei 

przez kościół za symbol zmartwychwstania i nowego życia. 

    Kraszanki powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym 

wyłącznie ze składników naturalnych. Używano do tego między innymi buraka (aby uzyskać 
różowo fioletowy kolor), kurkumy lub cebuli(aby uzyskać kolor brązowy). 



Święcenie pokarmu
   Tradycja  święcenia pokarmu w Wielką Sobotę uchowała się do dziś. Ta tradycja ma korzenie pogańskie, ale została uchwalona 

przez Kościół. Tylko symboliczny pokarm ląduje w koszyku, są to:  

Baranek - symbol  zmartwychwstałego Chrystusa 

Jajka-symbol rodzącego się życia

Chrzan-symbol siły 

Wędliny - symbol płodności i dostatku

Ser- symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych

Sól- symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy 

Ciasto - symbol wszystkich umiejętności

Wcześniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte podczas wielkanocnego śniadania. Koszyk z pokarmem zanosi 

się do kościoła by tam go poświęcić. 



Tradycyjne wielkanocne potrawy : 
-Żurek

-Kiełbasa

-Wędzona szynka

-Ćwikła z chrzanem 

-Pieczone mięso

-Mazurek 

-Sernik 

-Sałatka jarzynowa 

-Jajka



Easter in Poland

Easter is a very important holiday in Poland. During Easter people spend time

with their families and friends. Before Easter people prepare traditional “pisanki”

– coloured eggs with handcrafted ornaments  . Holy Week lasts from Palm Sunday

to Easter Sunday. On Easter Saturday people take food to church to be blessed.

A traditional Easter meal starts around noon and it consists of hard-boiled

eggs, cold meat and salads. At the end of the meal people often eat cheesecake,

mazurkas and other cakes. On Wet Monday children go outside and pour

water on one another. This tradition is called “śmigus-dyngus” and you have to

be very careful because you may get wet  too!


