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WIELKANOC NA ŚLĄSKU 

Czy wiecie jakie były dawniej zwyczaje wielkanocne w naszym regionie?  Oto kilka ciekawostek! 

Wielki Tydzień 

 Przez cały tydzień przed Wielkanocą w domu trzeba było zachowywać się cicho!  

Nie wolno było głośno śpiewać, starano się nie kłócić, nie krzyczeć. Zatrzymywano 

nawet duże  głośno chodzące zegary, a niektórzy zasłaniali lustra i ubierali się 

skromnie.   

 W tym czasie porządkowano dom, wietrzono pierzyny ma dworze, robiono pranie, 
myto okna i garnki. Wierzono bowiem, że przez porządki wygoni się z domu wraz z zimą  wszystkie  
choroby i złe rzeczy! 
 
 W Wielki Czwartek chłopcy chodzili po 

okolicy  z drewnianymi kołatkami. Dźwięk 
kołatek miał przypominać o nadchodzącej żałobie i śmierci 
Jezusa.  
 

 W Wielki Piątek na Śląsku obowiązkowe 

było „Obmywanie się w zimnej wodzie”. W  tym 

dniu całe rodziny szły wczesnym rankiem nad staw, jezioro, a najlepiej nad rzekę, by 

tam obmyć się w zimnej wodzie.  Miało to zapewnić  oczyszczenie i wzmocnienie sił.  



 W Wielką Sobotę rano przystępowano do robienia  

Kroszonek.   Wiecie co to są kroszonki?  

Są to pisanki charakterystyczna dla naszego regionu.  
 

Śląskie kroszonki miały zazwyczaj jeden kolor. Dawniej 
farbowano jajka wyłącznie w naturalnych, ziołowych dodatkach, 
nadającym skorupkom różne kolory. Na zafarbowanym jajku 
wyskrobywano ostrym narzędziem (brzytwą, nożykiem) różne 
wzory. Zdobieniem jaj zajmowały się dziewczęta i starsze kobiety 

Jesteście ciekawi  jak barwiono jajka bez współczesnych farbek i barwników?    

To wcale nie jest takie trudne! Zobaczcie w jakich ziołach czy roslinach trzeba gotować jajka, aby uzyskać  piekne barwy. 
Może sami wypróbujecie razem z Rodzicami któryś ze sposobów?   

 czarny – kora dębu, olszyny 
 zielony – wywar z młodego żyta, pokrzywy lub trawy 
 rudy – w wywarze z łupinek cebuli 
 lekko żółty – wywar z liści brzozy lub rumianku 
 brunatny – wywar w łupinkach orzecha włoskiego 
 różowy – w soku lub wywarze z buraka  
 niebieski – w wywarze z malwy lub z czerwonej kapusty 
 granatowy, czasem przechodzący w fiolet – w wywarze z czerwonej 

kapusty z dodatkiem octu i pozostawione na kilka godzin w wywarze 



 Takie pięknie ozdobione jajka czyli  kroszonki stanowiły też 
podarunek, który wręczano podczas  Świąt Wielkanocnych bliskim 
i lubianym osobom. Dziewczęta dawały tez jajka chłopcom, za to, 
że w Poniedziałek Wielkanocny polali je wodą.  
 

 W Wielką Sobotę piekło się także babki, kołocze, buchty i baranki.  
Do wypieku baranków czy zajączków z ciasta służyły specjalne 
żeliwne formy 
 

 
 

 W wielką Sobotę przygotowywano też Koszyczek ze święconym pokarmem. Według 
śląskiej tradycji w  koszyczku ze święconym musiały się znaleźć pomalowane jajka, 
chrzan, chleb, sól, masło, kiełbasy, szynki i ciasto.  Koszyczek przykryty białą, haftowaną, 
wykrochmaloną niemal na sztywno, serwetką  ozdabiano gałązką mirtu.  
 



Wielkanoc 
 Niedziela Wielkanocna, nazywana także Świętem Zmartwychwstania Pańskiego, 

miała charakter uroczysty. 
 Spędzano ją przeważnie w domu w gronie najbliższej rodziny.  
 Bardzo wczesnym rankiem wszyscy udawali się na rezurekcję  czyli uroczystą mszę 

świętą wielkanocną z procesją, która ogłaszała zmartwychwstanie Chrystusa.  
 

 Po rezurekcji  zasiadano przy uroczystym  śniadaniu, które trwało bardzo długo, czasem aż do południa. 
 Dzielono się przy tym jedzeniem poświęconym w kościele w Wielka Sobotę. Obowiązywała też zasada, 

że poświęconego pożywienia  nie wolno było wyrzucać, ani poniewierać, bo było święte. Trzeba je było zjeść w całości, 
ewentualnie resztki spalić lub dodać do pożywienia dla zwierząt 
 

 A co musiało znaleźć się na śląskim wielkanocnym stole? 

Stół wielkanocny był zawsze przykryty białym obrusem, na środku 
którego  stał wieniec wielkanocny posypany makiem.  
Na stole leżały też kroszonki i ułożone dookoła były:  
 chleb drożdżowy, plecionki z posypką,  
 szynka gotowana, szynka surowa, wędzony gotowany boczek,  
 leberka (wątrobianka), polerki (parówki), domowe kiełbasy,  
 chleb świąteczny, masło, chrzan, musztarda.  
Każdy świąteczny posiłek nie mógł obyć się bez deseru, najczęściej 
w postaci ciasta. Trudno sobie było wyobrazić stół wielkanocny bez 
tradycyjnej babki drożdżowej, zajączka lub baranka z ciasta piaskowego, strucli z orzechami, szpajzy czy kołaczy. 
 Z upływem czasu pojawiły się na naszych stołach serniki, paschy, mazurki wielkanocne. 



 Wielkanocny Zajączek czyli po śląsku Hazok 
 to najbardziej znany śląski zwyczaj wielkanocny. 

Po śniadaniu wielkanocnym dzieci szły na poszukiwanie 
w ogrodzie „zajęczego gniazda” z pisankami i łakociami. 
Dzisiaj również wielkanocne prezenty zazwyczaj przynosi 

w naszych domach Zajączek czyli po śląsku Hazok.  

Poniedziałek Wielkanocny  

 W Poniedziałek Wielkanocny rodziny wyruszały w odwiedziny do bliskich i przyjaciół.  
W tym dniu odbywało się też wielkie lanie wodą czyli Śmigus Dyngus – po śląsku 
śmiyrgust czy też śmiergust.  
 

 Kiedyś chłopcy polewali panny zimną wodą z wiader lub wrzucali do rzeki. 
 

  Oblewanie wodą było bardzo ważne dla dziewczyny – im bardziej była mokra, tym bardziej 
była dumna, bo znaczyło to, że wzbudza zainteresowanie wśród kawalerów.  

 W obecnych czasach chłopcy także z okazji Śmigusa Dyngusa chodzą po domach, ulicach i leją z 
sikawek lub symbolicznie psikają parfinami, czyli perfumami dziewczyny i kobiety.  
 
Na podstawie materiałów źródłowych Oprac. Dorota Woźny 

https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/tradycje-zwiazane-wielkanoca/, https://bonclok.pl/slaskie-tradycje/obrzedy-zwyczaje-i-wierzenia 

https://jawagabunda.pl/lifestyle/wielkanocne-slaskie-tradycje/,  https://zszs-gliwice.pl/tradycje-wielkanocne-na-slasku/ 

https://muzeum.bytom.pl/,https://www.kuchnia-slaska.pl/obyczajowosc/st-wielkanocny/,https://gliwice.eu/ru/node/21659,  

http://www.gliwiczanie.pl/Albumy/Wielkanoc/Wielkanoc -2.html,  

https://bonclok.pl/slowniczek-wyrazow-slaskich/parfiny.html
https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/tradycje-zwiazane-wielkanoca/
https://bonclok.pl/slaskie-tradycje/obrzedy-zwyczaje-i-wierzenia
https://jawagabunda.pl/lifestyle/wielkanocne-slaskie-tradycje/
https://zszs-gliwice.pl/tradycje-wielkanocne-na-slasku/
https://muzeum.bytom.pl/
https://www.kuchnia-slaska.pl/obyczajowosc/st-wielkanocny/
https://gliwice.eu/ru/node/21659
http://www.gliwiczanie.pl/Albumy/Wielkanoc/Wielkanoc-2.html


Pisankowa bajeczka 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła 
cztery jajka. 
Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła 
cztery jajka. 
– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 
I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, 
że są mądrzejsze od kury. Turlały się i postukiwały 
skorupkami, aż usłyszał je kot. 
– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 
– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na 
patelnię! 
– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed 
kotem. 
– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i 
poturlało się przed siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało 
wesoło: 
Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi 
jajecznicy z takiej biedroneczki. 
– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie 
jestem zwykłym jajkiem, tylko wielkanocną pisanką. 
Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym 
głosem: 
To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. 

Teraz wyglądało jak 
pisankowy tygrys w 
żółto-czarne paski. 
– Brawo! – ćwierkały 
wróbelki. 
– I ja też, i ja też! – 
wołało trzecie. 
Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 
- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? 
Nie! 
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko 
zbladło ze strachu. 
– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na 
twardo. 
Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu 
pękać. 
– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na 
pewno kot cię zje. 
– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... 
wyszedł z niej żółty kurczaczek. 
Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 
- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 
A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest 
pisanek bez liku”.                                                                   
Bajkę napisała: Agnieszka Galica, pedagog, terapeuta rodzinny. 



 RODZINNE ZABAWY WIELKANOCNE 

Wielkanocne szukanie jajek – wersja dla najmłodszych 

Należy ukryć  w domu kilka czekoladowych jajek.  Uczestnicy muszą je odnaleźć za pomocą 
wylosowanych ze słoika zagadek. Zagadki muszą nakierować szukającego do miejsca ukrycia 
każdego z jajek. 

Przykładowe zagadki:  

 W ty miejscu jest zimno i na pewno znajdziesz tam mleko. 
 Jajko schowało się w miejscu, gdzie mieszkają nasze kurtki.  
 Tam gdzie jajko się ukryło brudne ubranie czyste się zrobiło.  
 Zazwyczaj bywa tam gorąco, gdy mama słodkie specjały tam piecze  itd. 

Jeśli chcecie pobawić się w bardziej rozbudowane wersje zabawy „Szukania 

jajek” to zajrzyjcie do Wielkanocnych Propozycji Biblioteki Szkolnej dla klas 4 -8 

w naszej Zakładce Biblioteka Zdalna  na stronie szkoły.  

Po omacku  

Wytnijcie kilka  średniej wielkości jajek z papieru. Rozłóż jajka w pokoju lub 

ogrodzie. Uczestnicy  będą musieli przejść wyznaczoną wcześniej trasą 

z zawiązanymi oczami, ale nie może nadepnąć na żadne jajko. Wygrywa ta osoba, 

której udało się wykonać zadanie bezbłędnie i najszybciej 



Jajeczna ciuciubabka  

Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy jedną osobę, która będzie musiała 
przejść przez pokój z związanymi oczami tak, aby nie uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, 
należy pokazać mu trasę, a następnie wyprowadzić go z pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on 
będzie czekał na wezwanie, Wy szybko usuwacie "pułapki". Podpuszczana osoba nie może o niczym 
wiedzieć. Obserwujcie, jak próbuje przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane. 

Wyścigi z przenoszeniem jajek  

Uczestnicy otrzymują po jednym ugotowanym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na łyżce, muszą w 
jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która dostarczy je na linię mety 
całe i zdrowe. Osoba, której jajko spadnie lub pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry. 

Urozmaiceniem może być slalom lub tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi oczami. 
Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma zawiązane oczy. Potem 
zmiana. 

Waletka/wybitka lub Pojedynek na jajka  

To jedna z polskich tradycji wielkanocnych i  zabawa, która odbywa się każdego roku 
pewnie w każdym domu.  

Waletka to nic innego jak stukanie się czubkami ugotowanych dwóch jajek, tak by 
stłuc jajko przeciwnika. Wygrywa ten, kogo jajko jest najmniej uszkodzone 



Zabawa w rodzinne ozdabianie jajek z papieru 

Narysuj po prostu jajko na kartce A4 i wytnij je. Następnie 
zdecydujcie, jaką techniką chcecie je ozdobić. Takie jajko 
może być wspaniałym prezentem dla najbliższej rodziny: 

 wyklejane plasteliną, 
 ryż przyklejony do plasteliny, 
 ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

 ozdobione małymi figurami geometrycznymi, które maluch wcześniej sam powycinał (dobrze, może być z twoją 
pomocą), 

 pomalowane farbami, 
  obsypane brokatem, 
 mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie,  
 z ulubionym bohaterem z bajki, 
 z zabawnym napisem, 
 ozdobione wyciętymi literkami z różnych gazet,  
 tylko czarno-białe (dowolne wzory). 

Możecie też zrobić rodzinny konkurs na najładniejsze papierowe jajko!  

Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych Dorota Woźny                                                                                 

Źródła : https://nietylkodlamam.pl/proste-zabawy-wielkanocne/ 

https://swiat-rodzicow.pl/wielkanocne-zabawy-dla-calej-rodziny,  

https://mamotoja.pl/zabawy-wielkanocne, ,  

https://nietylkodlamam.pl/proste-zabawy-wielkanocne/
https://swiat-rodzicow.pl/wielkanocne-zabawy-dla-calej-rodziny
https://mamotoja.pl/zabawy-wielkanocne


 

 

  
 

     

    



ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY Z OKAZJI TEGO ŚWIĘTA 

Dziś czekają na Was różne gry, quizy, łamigłówki literackie online.                   

 Wystarczy wcisnąć klawisz Ctrl i kliknąć w kolejne obrazki, a przeniesiecie się w świat bajek. Dobrej zabawy! 

 

Gra 1. Czy znasz 
bohaterów baśni i bajek.    

Gra 3. Kim jest ta postać?  
 

Gra 2. W świecie baśni 

 
 

Gra 4. Teleturniej: bajki  
 
 

Zródło : https://spmiejscep.szkolna.net/biblioteka-szkolna/zasmakuj-w-bibliotece 
http://www.szkola.redlo.eu/biblioteka.html 
 

https://spmiejscep.szkolna.net/biblioteka-szkolna/zasmakuj-w-bibliotece
https://learningapps.org/watch?v=pmgk694x220
https://learningapps.org/watch?v=pmvvtqcsk20&fbclid=IwAR2U2Ht29BI69AShyt6JXrTlH4M962IQRNvvFJ9UlwNzpfxisigyUrj5xO0
https://wordwall.net/pl/resource/1321371/kim-jest-ta-posta%c4%87-
https://wordwall.net/pl/resource/6197189/teleturniej-bajki


 

 
 


