


Ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest

Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy,

topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych

ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie

wleczono na łańcuchach po całej okolicy.

Przy drodze ustawiali się gapie, którzy

okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano

„zdrajcę” do stawu lub bagienka.

Wymierzanej w ten sposób sprawiedliwości

stawało się zadość.



Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk

kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot.

Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i

strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj

obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu

grzechotkami .



Pogrzeb żuru

Ostatnie dwa dni postu były wielkim 

przygotowaniem do święta. W te dni robiono 

„pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej przez cały 

post. Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, 

sagany żuru wylewano na ziemię.

Wieszanie śledzia

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.



Przed Wielkanocą robimy wielkie 

świąteczne porządki nie tylko po to, by 

mieszkanie lśniło czystością. Porządki 

mają także symboliczne znaczenie –

wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z 

nią wszelkie zło i choroby



• Niedziela Palmowa rozpoczyna 

Wielki Tydzień - czas wyciszenia, 

skupienia i przeżywania męki 

Chrystusa. Zwana jest także 

"Kwietną" lub "Wierzbną". Tego dnia 

święci się palmy. Zwyczaj ten 

przywędrował do Polski z Jerozolimy 

w średniowieczu. Obchodzi się go na 

pamiątkę uroczystego wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy. Tradycja 

wykonywania palm jest w Polsce 

bardzo aktualna.



Jajko było symbolem słońca i życia. Wierzono, że ma znaczenie magiczne.
Kraszanki, hałunki, 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.
Jajko jest w Polsce tradycyjną potrawą wielkanocną. Powszechnym zwyczajem jest
dzielenie się święconym jajkiem i składanie życzeń. Pisanki są główną dekoracją
świątecznego stołu.



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

białą serwetką.



Poniedziałek Wielkanocny nazywany jest 

Lanym Poniedziałkiem, Oblewanką, 

Polewanką lub dniem świętego Lejka. 

Chłopcy oblewali dziewczyny wodą. Na ładne,

lubiane dziewczyny wylewano całe wiadra

wody lub wrzucano je do stawów, sadzawek.

Im więcej było wody, tym większy honor dla

panny. Przemoczona do suchej nitki

dziewczyna miała tzw. wzięcie. Jeśli

dziewczyna miała suche ubranie, była

niepocieszona.

Panny przygotowywały okup najczęściej w 

postaci pisanek. Można było wykupić się też 

kiełbasą lub mazurkiem.





JAJKO

JEST  SYMBOLEM  NOWEGO ŻYCIA



SÓL

CHRONI MIĘSO PRZED ZEPSUCIEM,
POŚWIĘCONA MA CHRONIĆ NAS PRZED ZŁEM



PALMA

TO PAMIĄTKA 

UROCZYSTEGO WJAZDU CHRYSTUSA 

DO JEROZOLIMY



BOROWINA
I MIRT 

SĄ ZNAKIEM POKOJU ,
W POLSCE WKŁADA SIĘ DO KOSZYCZKA ZAMIAST 
GOŁĄZKI OLIWNEJ



BARANEK

ZJADANY PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY PRZED 
UCIECZKĄ Z NIEWOLI EGIPSKIEJ SYMBOL 
WOLNOŚCI



ZAJĄCZEK

PRZYPOMINA, ŻE NIE TYLKO LUDZIE CIESZĄ SIĘ 
ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA, ALE I 
ZWIERZĘTA




