
WIELKANOC Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ ZDALNĄ 

Kochani czytelniczy z klas 4-8!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was i składa życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych!  

 

 

 

 

 

 

 

NASZE WIELKANOCNE TRADYCJE  

Palma i Niedziela Palmowa  

Już Niedziela Palmowa za nami…  

               
Niedziela Palmowa obchodzona jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do 

Jerozolimy.                             

Palmy miały chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.  

 

    Wielki Tydzień  
Dni skupienia, powagi i przygotowania Do Wielkiej Nocy. 

W domach czas gotowania i pieczenia i kraszenia jaj.  

 

 Wielki czwartek 

 

Obchodzony przez Chrześcijan jako pamiątka ostatniej wieczerzy Pana Jezusa 

z uczniami oraz ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. 

 

         Wielki Piątek  
 

Obchodzony jako pamiątka męki, śmierci i złożenia  Jezusa do grobu. 

 

Wielka sobota 

 

Dzień ciszy i skupienia. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do 

grobu. Zgodnie z tradycją zanosi się koszyczki z pokarmem do święcenia. 

Do koszyczka wkładamy: chleb, sól, wędliny, jajka, chrzan, ciasto, zajączka i 

baranka. 



Wielkanoc 
 

Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jajko - 

symbol życia. Stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem podczas śniadania 

oraz jemy z nich potrawy, a także malujemy pisanki wielkanocne, które święcimy 

w wielkanocnym, wiklinowym koszyczku. Wkładamy do niego: 

 

 

chleb - 

symbolizuje ciało 

Chrystusa; 

 

 

 

wędlina - 

symbol 

dostatku 

 

jajko - symbol 

życia 

 

 

 

chrzan - 

przypomina 

mękę Pańską, 

symbolizuje też 

siłę fizyczną; 

 

 

 

baranek - 

przypomina o 

tym, że Chrystus 

odkupił nasze 

grzechy, a my 

jesteśmy 

zaproszeni na 

ucztę pańską; 

 

  sól - chroni 

przed 

zepsuciem;  

 

 

zajączek - jest 

symbolem 

odradzającej się 

przyrody, wiosny 

i płodności; 

 

  ciasto - symbol 

umiejętności i 

doskonałości.  

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki Post. Wczesnym rankiem odbywa 

się Msza – rezurekcja, a następnie chrześcijanie zasiadają do uroczystego, wielkanocnego 

śniadania. Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane 

dawniej Paschą. 

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany 

liśćmi bukszpanu. Na środku stawiamy baranka, . W Niedzielę Wielkanocną świętujemy!  

https://mamotoja.pl/jak-ozdobic-pisanki-wielkanoc-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,11517,r1p1.html


Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-

dyngus)  

To czas radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali 

przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. 

Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus 

oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi 

gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – 

chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to 

inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali 

się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś 

tylko polewamy się wodą. 

WIELKANOCNE CIEKAWOSTKI 

Od czego zależy data Wielkanocy?  

Wielkanoc to najstarsze święto w chrześcijańskiej kulturze, 

obchodzone już od II w. n.e. Według tradycji, zaczyna się już w 

Wielką Sobotę, tuż po zachodzie słońca. Data Wielkanocy wyznaczana 

jest na podstawie faz księżyca. 

Wypada zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni 

księżyca. 

Dlaczego na Wielkanoc malujemy jajka?  

Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze 

starosłowiańskich obrzędów. Dla Słowian jajo miało ważne 

znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, a duchami i 

bogami. Wierzyli oni, że bóg narodził się ze słonecznego 

jaja, a sam świat ma również taki kształt. Słowianie zdobili pisanki symbolami, które odnosiły 

się do sił przyrody i bogów. Taki zwyczaj, w zmodyfikowanej formie, został przejęty przez 

Kościół.  

Do dzisiaj jajo symbolizuje początek nowego życia. Kiedyś jedzenie jajek w okresie 

Wielkanocy było zakazane przez Kościół! Zakaz ten cofnięto jednak w XII wieku. 

Dawniej wyłącznie kobiety malowały wielkanocne jaja. Mężczyźni nie mogli nawet 

wchodzić do pomieszczenia, w którym zdobiono jajka, bo mogliby rzucić urok na kolorowe 

pisanki. Najstarsze polskie pisanki z X wieku znaleziono na wyspie Ostrówek. Farbowano je 

wtedy na brunatny lub brunatno-czerwony kolor, który uzyskiwano z łupinek cebuli lub 

ochry. 

Według jednej z przypowieści, gdy uradowana po zmartwychwstaniu Jezusa Maria 

Magdalena wróciła do domu, zauważyła, że wszystkie jajka stały się czerwone. Wydarzenie 

to sprawiło, że czerwony kolor zaczął symbolizować Zmartwychwstanie. Niegdyś, 

wyłącznie na taki właśnie kolor malowano wszystkie jajka na święta 



Niedziela Palmowa i połknięcie bazi 

Niedziela Palmowa, w czasie której święcimy 

palemki, otwiera Wielki Tydzień. Zwyczaj ten 

upamiętnia przejazd Jezusa przez Jerozolimę. Ludowa tradycja głosi, że poświęcona palma 

zapewnia zdrowie i szczęście całej rodzinie, dlatego zachowywano pobłogosławione 

palemki, by chroniły domowe ognisko przez cały rok. Dekorowano nimi domy, by odganiały 

wszelkie nieszczęścia. Po poświęcaniu palm, delikatnie bito nimi domowników 

„na szczęście”. Z kolei połknięcie bazi miało strzec nas przed chorobami, a nawet wywróżyć 

Czego symbolem jest zając wielkanocny? 

Wszędobylski wielkanocny króliczek wywodzi się 

z tradycji germańskiej. Legendarne święte zwierzę 

bogini Ēostre. Symbolizuje nowe życie – odradzającą 

się ziemię i nadchodzącą wiosnę. Jest również 

symbolem płodności. Zwyczaj przynoszenia prezentów 

przez wielkanocnego zajączka przywędrował do nas 

właśnie z niemieckiej tradycji. To niemieccy cukiernicy 

również jako pierwsi w 1800 roku wprowadzili 

do świątecznego menu jadalne, słodkie zajączki 

wykonane z ciasta lub cukru. 

Śmigus i dyngus, czyli dawny Lany Poniedziałek 

Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany Poniedziałek. Zanim doszło 

do połączenia, śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus polegał 

na smaganiu palemkami lub wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei dyngusem zwano 

zwyczaj polegający na oblewaniu wodą tych osób, które nie podarowały komuś kolorowej 

pisanki. Oba obchodzone w Poniedziałek Wielkanocny, z czasem połączyły się w jeden 

śmigus-dyngus. 

 

 

 

  



 

 



 


