
WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE 

 Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan obchodzone na pamiątkę 

Zmartwychwstania Chrystusa. Niesie radość i nadzieję. Z tym świętem wiąże się wiele 

dawnych zwyczajów. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. Przypomnijmy sobie 

niektóre. Niedziela Palmowa zwana „Kwietną” lub „Wierzbną”, rozpoczyna Wielki 

Tydzień – czas wyciszenia, skupienia i przeżywania męki Chrystusa. Tego dnia święci się 

palmy na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Poświęcona palma według 

dawnych wierzeń chroniła dom przed piorunami i zapewniała bogactwo.  Wielki 

Czwartek to dzień zamilknięcia dzwonów na znak żałoby. W ten dzień według staropolskich 

zwyczajów jadano postną kolację. Był to ostatni posiłek aż do wielkanocnego śniadania.

 Wielki Piątek to czas budowy w kościołach grobów Chrystusa. W okresach trudnych 

dla Polaków umieszczano w nich symbole związane z cierpieniami naszego narodu. Według 

dawnych wierzeń w tym dniu woda w rzekach i stawach przed wschodem słońca ma moc 

uzdrawiania i zapobiegania chorobom. Wielka Sobota jest ostatnim dniem postu. Rano 

w kościele święci się pokarmy, a wieczorem także ogień i wodę.  Wielką Niedzielę, czyli 

pierwszy dzień Świąt Wielkanocy, rozpoczyna ranne bicie dzwonów, zapraszające wiernych 

do kościoła i ogłaszające radosną wiadomość, że Chrystus zmartwychwstał. Świąteczne 

śniadanie gromadzi całą rodzinę. Rozpoczynamy dzielenie się poświęconym jajkiem. Na stole 

biały obrus udekorowany zielonym bukszpanem i rzeżuchą, baranek ze święconym 

pokarmem, w którym główną rolę odgrywają jajka i inne tradycyjne wielkanocne smakołyki.

 Poniedziałek wielkanocny to czas składania wizyt, a także śmigus-dyngus, czyli 

zwyczaj oblewania wodą. Ten dzień nazywano kiedyś dniem świętego Lejka, oblewanką lub 

polewanką. Aby nie zostać oblanym, trzeba było się wykupić mazurkiem, kiełbasą albo 

pisanką. Śpiewano wtedy tak:  „Dyngus, dyngus, po dwa jaja, nie chcę chleba, tylko jaja”.

 Jajko, tak bardzo związane ze świętami Wielkanocy, było symbolem słońca i życia. 

Jajko to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania. W ludowych wierzeniach, 

jajko było lekarstwem na choroby, zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet 

powodzenie w miłości. Dekorowanie jajek to także zwyczaj Wielkanocy. Kraszanki, 

malowanki -  maluje się jednym kolorem. Skrobanki, rysowanki – na jednolitym tle rysuje się 

wzór, np. szpilką. Pisanki, piski – na jajo nanosi się dekorację z wosku pszczelego, która 

pozostaje biała na tle kolorowej skorupki. Pisanki dawano w podarunku jako dowód 

życzliwości i sympatii. Służyły także do zabawy w „taczanki”. Turlało się po stole malowane 

jaja, zderzając je ze sobą. Wygrywał ten czyja pisanka pozostała niestłuczona.                                                                      

 Alleluja – przyśpiew w piśniach wielkanocnych, okrzyk radości. Pochodzi z języka 

hebrajskiego, w którym halelu-Jah znaczy dosłownie: „Chwalcie Pana!”.  

Radosnego Alleluja – dla wszystkich czytelników biblioteki SP 113! 

 


