
 

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. 

W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, że Chrystus 
zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. 

Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, 
pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę. Wszyscy dzielą się 

jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego. 

Z Wielkanocą wiąże się wiele pięknych legend i ludowych 
zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z nich, te związane z .. jajkiem. 

Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w głównej roli! 

 

 



"JAJKOWE" PRZESĄDY 

 
Jajko to znak wszelkiego początku, narodzin i zmartwychwstania. 

W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed 
pożarem i złymi duchami, zapewniało urodzaj w polu i ogrodzie, a nawet 
powodzenie w miłości. Wierzono, że jajko ma znaczenie magiczne, dlatego 
używano go jako kamienia węgielnego przy budowie nowych domów. Taczanie 
jaja po ciele chorego miało "wlewać" w niego nowe siły. Noworodka myło się w 
wodzie, do której wkładano, poza innymi przedmiotami mającymi zapewnić 
szczęście i bogactwo, również jajo. Święconym jajkiem dotykano zwierząt 
gospodarskich - co miało ochronić przed chorobami. Pisankę zakopywano pod 
progiem domu w celu zagrodzenia dostępu siłom nieczystym.  
W mitologiach wielu ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał 
świat. Z jajka wykluwa się kurczak, który jest symbolem nowego życia. 
 

 

 

 

 

 



CO MOŻNA ZROBIĆ Z PISANKĄ 

 

Pisanki dawano w podarunku jako dowód życzliwości i sympatii. 
Dostawali je członkowie rodziny, dzieci, osoby zaprzyjaźnione. Jeśli 
chłopakowi podobała się jakaś panna, oznajmiał jej o tym, 
wręczając pisankę. Jeżeli dziewczyna ją przyjęła i w zamian dała 
swoją, znaczyło to, że odwzajemnia uczucia kawalera. Ale tylko 
panny na wydaniu mogły robić pisanki! 

    

" Kogo kocham i miłuję, temu jajko podaruję." 
   

 

 

 

 

 

 



RODZAJE JAJ WIELKANOCNYCH 

Nazwy jaj wielkanocnych zależą od sposobu ich barwienia. 

Kraszanki - jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa "krasić" - barwić, 
upiększać. 

Malowanki - jajka jednobarwne o innych kolorach. 

Skrobanki - na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek                   
(np. szpilką). 

Wyklejanki - jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki.  

Nalepianki - jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę różnobarwnymi 
wycinkami z papieru. 

Pisanki - przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na 
nim wzory woskiem. Tam, gdzie był wosk, zostawał biały, nie 
pomalowany ślad na kolorowym tle. Dawniej po naniesieniu wzoru na 
skorupę jajka, farbowano je używając naturalnych barwników, które 
dawały piękne kolory. I tak kolor zielony uzyskiwano z listków młodego 
żyta, kolor czerwonawo-żółty z łusek cebuli, kolor ciemnobrązowy i 
czarny z kory śliwy lub olchy, kolor czerwony uzyskiwano dzięki burakom a kolor niebieski z 
płatków kwiatu bławatka. Po wykonaniu wzoru woskiem i zabarwieniu skorupy, z 
wysuszonego jajka ścierano wosk uzyskując zaplanowane, białe wzory, tworzące piękną, 
dwubarwną pisankę. 



PISANKOWE ZWYCZAJE 

 

W różnych krajach świętowanie z jajkami wygląda inaczej. W Holandii 
dzieci szukają jajek ukrytych w domu, we Francji - w ogrodzie. W 
Niemczech pomalowane na zielono jajka wręcza się przyjaciołom, w 
Szwecji zaś cała rodzina z ochotą bawi się w "taczanki". 

W Bułgarii czerwone wielkanocne jajka maluje się w Wielki Czwartek albo 
w Wielki Piątek. Pierwszym umalowanym na czerwono jajkiem babcia 
kreśli znak krzyża na czołach dzieci, żeby były zdrowe i rumiane przez cały 
rok. To jajko kładzie się przed domową ikoną, w skrzyni z wianem 

dziewczyny albo zakopuje się na środku pola, żeby chroniło 
je przed gradem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIELKA SOBOTA 
 

 

 

Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania na zmartwychwstanie. 
Wtedy przygotowuje się święconkę, ozdobny koszyczek z jedzeniem, który 
zostaje poświęcony w kościele. Nie może w nim zabraknąć jajek, które są 
symbolem narodzenia i nowego życia, baranka z cukru symbolizującego 
zmartwychwstałego Chrystusa. Warto wiedzieć, że ta tradycja istnieje tylko 
w Polsce. 



                           ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 

 

Idea zajączka wielkanocnego przybyła do nas z Niemiec i z krajów 
anglosaskich. Zwyczaj, iż zajączek daje drobne upominki, najsilniej 
praktykowany jest na Śląsku i w Wielkopolsce. Pytanie jednak, dlaczego to 
właśnie zając przynosi jajka? Powiązania zająca z Wielkanocą sięgają kilka 
wieków wstecz – wtedy powstały pierwsze malunki przedstawiające zająca 
obok jajek wielkanocnych. 

Zdaniem większości, źródłem symboliki zająca jest fakt, iż jego obecność 
zwiastuje wiosnę, a rolnicy rozsypywali skorupki poświęconych jajek po 
polach, aby plony były urodzajne. Wielu jednak utożsamia tradycję 
zajączka wielkanocnego z faktem, iż dawniej w Anglii, zaraz                           
po Wielkanocy, rozpoczynał się sezon polowań na te zwierzęta. 

 

 

 

 



 

 

PALMY WIELKANOCNE 

 

W Polsce palmy wielkanocne pojawiły się już w XI wieku. Według tradycji 
chrześcijańskiej upamiętniają one wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
Mieszkańcy witali wtedy Chrystusa właśnie palemkami. 

Warto podkreślić, że palmy mają swoje znaczenie także w kulturze 
ludowej. Oprócz znaczenia sakralnego miały przede wszystkim  
znaczenie magiczne. Dotknięcie taką palmą czy nawet zjadanie  
„kotków” bazi według wierzeń chroniło od zła i chorób. Co roku na  
terenie całej Polski odbywają się liczne konkursy na największą  
i najładniejszą palmę wielkanocną, niektóre sięgają nawet  
kilkunastu metrów. 

 

 

 



 

 

 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

 

Na Wielkanoc zasiadamy do świątecznego śniadania. Jeśli chodzi o Wigilię, 
to ma to związek z pierwszą gwiazdką na niebie. A wielkanocne śniadanie? 

Ma to związek z religią chrześcijańską, gdyż dawniej rezurekcja trwała 
wiele godzin i pierwszy posiłek spożywano dopiero koło południa. Z tego 
względu właśnie mówimy o śniadaniu wielkanocnym, a nie obiedzie czy 
kolacji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż według tradycji w ten dzień powinno 
się oszczędzać pracę kobiet – dlatego nie ma jako takiego obiadu                      
i wielkiego gotowania, a raczej podgrzewanie i dania na zimno. 

 


