
Wielkanoc



Tradycje i zwyczaje świąt Wielkiej Nocy

Wielkanoc – największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone 

na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Od soboru w Nicei (325r.) 

obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca 

(między 21 marca a 25 kwietnia).



Palemki na szczęście  Dawniej ozdabiano mchem, kolorowymi piórkami 

lub kwiatami gałązki wierzb, malin albo porzeczek. Po ich poświęceniu 

biło się domowników, aby zapewnić im szczęście przez cały rok. 

Połknięcie poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo.



Świąteczne porządki. Porządki to nie tylko lśniący, czysty dom.

Mają również symboliczne znaczenie- wymiatamy z mieszkania zimę,a 

wraz z nią wszelkie zło i choroby.



Topienie Judasza W Wielką Środę młodzież topiła słomianą kukłę 

(Judasza). Przed wrzuceniem jej do wody przeciągano ją po 

okolicy, gdzie mieszkańcy wymierzali jej sprawiedliwość –

okładając ją kijami.



Wieszanie śledzia W widowiskowy sposób przybijano rybę do drzewa.

Była to kara dla śledzia za to, że przez sześć tygodni„wyganiał”z 

jadłospisu mięso.



Ozdabianie pisanek



Kraszanki- gotowanie jaja w barwnym

wywarze w celu uzyskania koloru np.:brązowy – łupiny 

cebuli,czarny- liście dębu,różowy – sok z buraka.



Pisanki barwione w kolorowych 

gotowych barwinkach



Pisanki malowane woskiem, a następnie zanurzane w barwniku



Pisanki- skrobanki, drapanki

Za pomocą żyletki skrobanie różnych wzorków rysunków.



Pisanki - nalepianki Ozdabianie różnobarwnymi

wycinkami z papieru, naklejanie gotowych ozdobnych naklejek



Pisanki - karczochy

Szydełkowe ozdoby pisanek



Wielkanocny koszyczek

Wielka Sobota to czas, kiedy święcimy pokarmy. W koszyczku nie może 

zabraknąć baranka (symbolu Zmartwychwstania), wędlin (symbolu 

kończącego się postu), jajka (symbolu narodzenia), masła (symbolu 

dobrobytu). Do wielkanocnego koszyczka wkłada się również sól, pieprz, 

chleb i ozdoby wielkanocne.



Potrawy wielkanocne Na stole podczas świąt nie może zabraknąć żurku 

z białą kiełbasą i kawałkami jajka. Jajka są symbolem nowego życia i 

tradycja głosi, że im więcej potraw z jajkiem na wielkanocnym stole tym 

większa będzie pomyślność domowników. Należy również upiec baby i  

mazurki wielkanocne.



Wielka Niedziela – dzień radości

Poranny huk petard  i dźwięk dzwonów miał poruszyć zatwardziałe serca 

skąpców i złośliwych sąsiadów .Po rezurekcji wszyscy zasiadali do uroczystego 

śniadania .Najpierw dzielono się jajem. Na stole nie mogło zabraknąć 

wielkanocnej baby i dziada czyli mazurka.



Lany poniedziałek Śmigus- dyngus- tego dnia oblewano wszystkich

i wszędzie.  Zmoczone panny Miały szybko wyjść za mąż. Ta która się 

obrażała, długo musiała czekać na męża.



Szukanie zajączka Wspólna zabawa po zakończeniu śniadania,

polegająca na znalezieniu małej niespodzianki.



Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały 

się baranki, mokry śmigus zraszał 

skronie, dużo szczęścia sypał w 

dłonie. Z okazji świąt Wielkiej Nocy 

zdrowia i samych radosnych chwil.
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