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Wielkanoc • Wielkanoc jest to święto upamiętniające śmierć 

krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest 

najstarsze i najważniejsze ze wszystkich świąt 

chrześcijańskich. Wywodziło się z żydowskiej paschy. 

Wielkanoc jest świętem ruchomym, co roku 

przypada w inny dzień marca lub kwietnia.



Tradycje wielkanocne



Niedziela 
Palmowa

• Święto to ustanowiono na pamiątkę 

przybycia Jezusa do Jerozolimy. 

Rozpoczyna ono okres duchownego 

przygotowania do świąt, który 

charakteryzuje się wyciszeniem, 

skupieniem i przeżywaniem męki 

Chrystusa.



Malowanie jajek

• Wielkanocne tradycje w Polsce to również 

zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z tych, 
którego za dziecka wyczekiwało się z wielką 

niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze 
starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało 
bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły 

witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego 
życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a 
duchów i bogów. Obecnie wszystkie kolorowe 

jajka zwiemy pisankami.



Święcenie pokarmów

• Zwyczaj święcenia pokarmów jest ściśle związany 
z religią chrześcijańską i zmartwychwstaniem 
Chrystusa. Jego początków upatruje się w VIII 
wieku, ale w Polsce tradycja ta ma korzenie 
dopiero w XIV wieku. Jednak na terenach 

zachodnich, które dopiero po II wojnie 
światowej znalazły się w granicach dzisiejszej 
Polski, zwyczaj ten był praktycznie nieznany. 

Natomiast do dzisiaj, w zależności od lokalnych 
różnic, zawartość koszyczka oraz sam obrzęd 

może się nieznacznie różnić, np. dokładanie do 
pokarmów zajączka albo święcenie odbywające 

się na dworze przed kościołem.



Poniedziałek 
Wielkanocny

• Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede 
wszystkim z oblewaniem wodą innych osób. 
Zwyczaj wiąże się z dawnymi praktykami 
pogańskimi, miał wówczas symbolizować 
oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się 
przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im 
mocniej została oblana panna, tym ma ona większe 
szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako 
śmigus-dyngus, a dawniej były to dwa odrębne 
zwyczaje.



Symbole wielkanocne



Jajka
• Jest to najważniejszy symbol wielkanocny, 

ponieważ oznacza triumf życia nad śmiercią 
i początek nowego życia, a więc jest ściśle 
związany ze zmartwychwstaniem Jezusa. 
Oprócz kolorowych pisanek, bardzo ważne 
jest włożenie do koszyczka przynajmniej 
jednego świeżo ugotowanego jajka, którym 
należy się podzielić ze wszystkimi 
domownikami podczas uroczystego 
śniadania wielkanocnego, podobnie jak robi 
się to opłatkiem w trakcie Wigilii Bożego 
Narodzenia.



Pieprz i sól

• symbolizują 

oczyszczenie, prawdę i 

życie w prostocie. 

Dodatkowo, sól chroni 

jedzenie przed 

zepsuciem.



Chleb
• włożony do święconki ma zapewnić dobrobyt i pomyślność, a jego 

najważniejsze znaczenie jest związane z Chrystusem pojmowanym jako 

chleb życia dla chrześcijan.





Chrzan

• to symbol zdrowia i siły fizycznej, ale też skojarzenie z goryczą w 

kontekście gorzkiej męki Chrystusa na krzyżu.



Baranek

• jest ważnym symbolem dla 

chrześcijan, ponieważ oznacza 

odkupienie grzeszników i 

przezwyciężenie zła. Najczęściej jest 

w postaci słodkiej figurki, 

czekoladowej albo cukrowej. Można 

też spotkać baranki wykonane z 

masła.



Słodka babka
albo kawałek innego ciasta symbolizuje ogólnie pojęte umiejętności i doskonałości.



Koniec


