
Zwyczaje i obrzędy wielkanocne 

 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to 

święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla 

wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.  

Święta Wielkanocne w Polsce są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele 

religijnych i ludowych obrzędów. Następują one po Wielkim Poście, który trwa 40 

dni i zaczyna się od Środy Popielcowej. Wówczas w kościołach posypuje się głowy 

wiernych popiołem powstałym w wyniku spalenia palm wielkanocnych z 

poprzedniego roku.  

Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana 

też Kwietną lub Wierzbną. Upamiętnia ona wjazd Chrystusa do Jerozolimy i 

zgodnie z tradycją katolicką, w tym dniu wierni przynoszą do kościoła palemki- 

symbol odradzającego się życia, aby przez ich poświęcenie zapewnić sobie 

pomyślność w całym roku.  Palmy robi się z różnych gałązek bukszpanu, wierzby, a 

także ozdabia bibułą.  

 

 

 

 

 

Wielki Tydzień jest ostatnim tygodniem przed Wielkanocą, a jego najważniejszą 

część stanowi tzw. Triduum Sacrum (Trzy Święte Dni), które tworzy zespół 

obrzędów i nabożeństwa odprawianych w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, i 

Wielką Sobotę. 

 

 

 

 



Pożegnanie postu 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono 

„Pogrzeb żuru”- potrawy spożywanej przez cały post. Kiedy zbliżał się czas 

radości i zabawy, sagany żuru 

wylewano na ziemię. W równie 

widowiskowy sposób rozstawano się 

też ze śledziem- kolejnym 

symbolem Wielkiego Postu. Z wielką 

radością i satysfakcją 

„wieszano” go, czyli przybijano rybę 

do drzewa. W ten sposób karano 

śledzia za to, że przez sześć 

niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Topienie Judasza 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, 

zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 

wielką kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy 

drodze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec zdrajcę 

wrzucano do stawu. Wymierzonej w ten sposób sprawiedliwości stawała się 

zadość.  

 

 

 

 

Wielkie grzechotanie 

Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty milkły kościelne dzwony i rozlegał się 

dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po 

ulicach z grzechotkami strasząc przechodniów.  

 

 

 



Święconka  

Wielka Sobota jest ostatnim dniem postu. Rano w kościele święci się pokarmy, a 

wieczorem także ogień i wodę. Do koszyczka wkłada się jajka, kiełbasę, chleb, sól, 

chrzan i baranka. Baranek jest z cukru, ciasta lub wosku. Koszyk przyozdabia się 

gałązkami bukszpanu i nakrywa go białą serwetką. 

 

 

 

 

Wielkanocna Niedziela 

Wielką Niedzielę po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw 

dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada- 

mazurka. 

 

Śmigus- Dyngus 

Lany poniedziałek święto lejka- to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. 

Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zamoczone tego dnia panny miały 

większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła- to nieprędko 

znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką- stąd każda panna 

starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak wręczając tego dnia 

pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

 

 

 

 



Życzenia Wielkanocne 

 

Święta Wielkanocne są ważnymi świętami dla katolików. Obfitują w tradycje i 

zwyczaje ludowe. Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest składanie sobie 

życzeń. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, pogody ducha, wiary, 

nadziei i miłości, radosnego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz 

wesołego „Alleluja”.   

Tego życzą wam panie ze świetlicy Drodzy Uczniowie i Rodzice  

 

Opowiadania o Wielkanocy 

Świetlica podaje kilka propozycji ze stronami, na których znajdziecie bajki na 

temat Wielkanocy: 

http://nasze-

bajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=32&lnk=Bajki_na_Wielkanoc&lnk2=Bajki+na+Wielkanoc

&kid2=32 

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/172-przygoda-zajca-wielkanocnego 

https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna 

http://nasze-bajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=32&lnk=Bajki_na_Wielkanoc&lnk2=Bajki+na+Wielkanoc&kid2=32
http://nasze-bajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=32&lnk=Bajki_na_Wielkanoc&lnk2=Bajki+na+Wielkanoc&kid2=32
http://nasze-bajki.pl/pl/listaBajekTematycznych.aspx?kid=32&lnk=Bajki_na_Wielkanoc&lnk2=Bajki+na+Wielkanoc&kid2=32
https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/172-przygoda-zajca-wielkanocnego
https://www.bajkidoczytania.pl/wiosenna-bajka-wielkanocna

