
Zwyczaje wielkanocne 

Ciekawe, dlaczego... święta wielkanocne to czas radości 

Wielkanoc obchodzimy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 

pełni księżyca. Uważana jest ona za najstarsze i najważniejsze święto 

chrześcijańskie, stanowi bowiem upamiętnienie ważnego wydarzenia –

 zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ze świętem tym wiąże się wiele 

ciekawych tradycji i zwyczajów. 

 

 

 

Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy rozpoczynamy krótko  

po pożegnaniu zimy. Nawet porządki poprzedzające okres świąteczny należą do 

tradycji. Sprzątanie ma symbolizować usuwanie pozostałości zimy, a także 

pozbywanie się z domu zła i chorób. Porządki sprzyjają więc ogólnemu 

dobremu samopoczuciu i kojarzą się z radosnym oczekiwaniem na nadchodzącą 

wiosnę. 

Szczególnie wiele przyjemności sprawia ozdabianie jajek, które 

symbolizują nowe życie. Ugotowane na twardo jajka barwi się, maluje we 

wzory lub ozdabia na przeróżne sposoby. Tak powstają pisanki, które wkładamy 

do koszyka wraz z innymi produktami spożywczymi i zanosimy w Wielką 

Sobotę do poświęcenia. W koszyczku (zwanym święconką) nie powinno 

zabraknąć chleba, wędlin, drożdżowej babki, chrzanu, soli czy pieprzu. Dzieci 

chętnie wkładają tam także słodycze – cukrowego baranka lub zajączka  

z czekolady. Trzeba poskromić apetyt i przechować święconkę do dnia 

następnego, kiedy to dzielimy się nią na śniadanie z całą rodziną. 



 
Dzieciom wiele radości sprawiają również wielkanocne prezenty od zajączka, 

lecz zwyczaj ten nie wszędzie jest rozpowszechniony. Przyniesione przez 

zajączka prezenty – słodycze i drobne upominki - ukryte są często w 

specjalnych jajach wielkanocnych. 

Zapomnianymi tradycjami wielkanocnymi są: pogrzeb żuru i wieszanie 

śledzia. Zwyczaje te miały na celu pożegnanie potraw, które spożywane były 

przez okres Wielkiego Postu. Żur więc wylewano z garnków, a śledzie 

przybijano do drewna. Od tej pory można już było zajadać się smakołykami :). 

Wciąż żywą tradycją jest lany poniedziałek, zwany inaczej śmigusem 

dyngusem, kiedy to polewamy się nawzajem wodą. Zwyczaj ten w przeszłości 

dotyczył oblewania przede wszystkim dziewcząt, ale dziś każdy może brać 

udział w tej zabawie. Panny zmoczone w tym dniu miały podobno zwiększone 

szanse na zamążpójście. Tradycja głosiła, że jeśli któraś z dziewcząt obrazi się 

za polanie wodą, wtedy długo nie będzie mogła znaleźć męża. Na szczęście 

można było się wykupić - zapłatę stanowiły pisanki, stąd każda panna starała 

się, żeby jej jajka były najpiękniej ozdobione. A jeśli w tym dniu chłopak 

wręczał pannie pisankę, znaczyło to, że dziewczyna bardzo mu się podoba. 

Wszystkie powyższe tradycje sprawiają, że lubimy te święta i wraz z nadejściem 

wiosny każdy z nas wyczekuje na dopełnienie się ciekawych wielkanocnych 

zwyczajów. 

 
https://www.superkid.pl/zwyczaje-wielkanocne 



	


