
ZGADŁEŚ, CO SIĘ SKRYWAŁO ZA PISANKAMI ? Odsłoń jajeczka a zobaczysz czy Ci się udało? 

 

Tak kiedyś wyglądało święcenie 

pokarmów. 

 Świeconki to nie były małe koszyczki 

ale całe bogato zastawione stoły, na 

których znajdowało się bardzo dużo 

potraw. 

Dużo starań wkładano w przygotowanie 

świątecznego jedzenia. Na każdym stole 

musiało znaleźć się mięso. Aby 

zaspokoić apetyt na kiełbasy, kaszanki, 

szynki czy pasztety urządzano 

świniobicie. Zamożni gospodarze 

zabijali całego wieprza, mniej zamożni 

– „do spółki”, a biedni kupowali 

kawałek u rzeźnika w mieście. Z resztek 

mięsa gotowano salcesony, robiono też 

„zimne nóżki”. Gospodynie piekły 

makowce, strucle oraz drożdżowe baby 

wielkanocne, które ozdabiały lukrem. 

Pieczono też biały chleb, ponieważ na 

co dzień, nawet w bogatych domach, 

spożywano głównie razowy. Jedzenia 

przygotowywano bardzo dużo, nie tylko 

ze względu na dużą liczebność  rodziny. Musiało go wystarczyć także dla niespodziewanych gości, biedaków, plebana i organisty odwiedzających 

domy parafian, a także dynguśników - chłopców i dziewcząt chodzących po dyngusie w Poniedziałek Wielkanocny. 



TAK DZISIAJ WYGLĄDA TRADYCYJNA ŚWIĘCONKA. 

 

W zależności od regionu  

Polski wkłada się do niej 

różnorodne produkty ale 

zawsze musi być: jajo, 

chleb, wędlina, sól i 

pieprz, baranek. Do 

koszyczka w zależności 

od rodzinnych tradycji i 

regionu naszego kraju 

wkłada się ciasto,  

podroby, smalec, słodkie 

czekoladowe króliczki i 

jajeczka. I oczywiście 

koszyczki wielkanocne 

muszą być udekorowane 

czymś żywym i 

zielonym: bukszpan, 

barwinek lub witki 

wierzbowe. 



Baranek to podstawowy 

symbol świąt wielkanocnych 

symbolizujący Pana Jezusa. 

Dawniej wyrabiany z masła lub 

pieczony z ciasta chlebowego. 

Obecnie baranki to słodkie 

lukrowe lub czekoladowe 

figurki ale zawsze muszą 

znaleźć się w koszyczku 

wielkanocnym.  

 

 

 

 

 

 



Kolejne jajeczka skrywały czekoladowego króliczka oraz obrazek kurczaczków i kaczuszek. Nowo narodzone zwierzęta 

kurczaki, królik czy kaczuszki to symbole budzącego się na wiosnę nowego życia i stanowią dzisiaj nieodzowny element w 

tradycji Świąt Wielkanocnych.  

Zwyczaj obdarowywania przez zająca przywędrował do naszego kraju z Niemiec. W Polsce obchodzony jest w niektórych regionach, m.in. 

na Śląsku, Pomorzu Zachodnim, czy w Wielkopolsce. Według tradycji zając chodzi z koszykiem wielkanocnym i zostawia prezenty (zazwyczaj są to 

drobne upominki lub słodycze) w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w koszyczkach ukrytych w domu lub ogrodzie, wyścielonych pociętą na paski 

zieloną bibułą. Natomiast tradycja tworzenia czekoladowych wielkanocnych ozdób pochodzi z krainy czekolady – BELGI.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosz_(pojemnik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_(obiekt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odycze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibu%C5%82a_(papier)


Pisanki, pisanki jajka malowane… 

W Polsce ślady najstarszych pisanek pochodzą z X w. z 

wykopalisk archeologicznych na Ostrówku Opolskim. 

Natomiast o zabawach malowanymi jajkami na początku XIII w. 

pisał Wincenty Kadłubek. Zdobieniem jaj zajmowały się 

kobiety. Na Mazowszu znane były wszystkie najważniejsze 

techniki zdobienia jaj. W zależności od sposobu zdobienia miały 

różne nazwy. Jednobarwne bez wzorów, farbowane w 

barwnikach roślinnych nazywano malowankami lub 

kraszankami, pisane wzorami z wosku - pisankami, 

wyskrobywane – rysowankami, oklejane rdzeniem sitowia i 

kolorową włóczką (Kurpie) lub papierowymi wycinakami 

(Sanniki, Łowicz) – „owijankami” lub wyklejankami. 

Ornamentyka pisanek była niezwykle bogata: od motywów 

roślinnych, znaków solarnych (czyli motywów słońca), 

motywów zoomorficznych (zwierzęta), geometrycznych (figury 

geometryczne) po scenki rodzajowe. Na Mazowszu Płockim do 

farbowania jaj wykorzystywano korę dębu (kolor od brunatnego 

po czarny), łupiny cebuli (od żółtego do brązowego), pędy 

młodego żyta (odcienie zieleni), rzadziej jemiołę (od żółtego do 

seledynowego). Najbardziej popularną techniką zdobniczą był 

batik. Polegał na nanoszeniu wzorów z płynnego wosku na 

skorupce jajka na zmianę z farbowaniem. Gospodynie rysowały wzory łepkiem od szpilki lub zaostrzonym patyczkiem (tzw. pisakiem), następnie 

zanurzały jajko w barwniku i zdrapywały wosk. Najpiękniejsze wielobarwne pisanki tworzyły przez kilkukrotne nanoszenie wzorów na zmianę z 

farbowaniem w kilku barwnikach, zaczynając od najjaśniejszego. Niektóre na już ufarbowanym jajku wydrapywały rozmaite desenie kawałkiem szkła 

lub czubkiem nożyka.  

 

 



 

NASZE WSPÓŁCZESNE PISANKI TAKŻE 

MOGĄ BYĆ CIEKAWE I ZABAWNE  

A ICH WYKONANIE BARDZO ŁATWE. 

Zróbcie swoje fantazyjne oryginalne pisanki na 

wydmuszek po jajkach, na styropianowych czy 

plastikowych jajach. 

I tak jak dawniej obdarujcie bliską osobę swoją 

pisankom. 

Poszukajcie inspiracji w internecie. 

Liczy się pomysł i kreatywność.  

 

 

 

 

 



TRADYCYJNE PALMY WIELKANOCNE – im barwniejsze tym ładniejsze. 

 



W Poniedziałek Wielkanocny na 

mazowieckich wsiach panowała ogólna wrzawa. 

Od wczesnego ranka rozbrzmiewały krzyki i 

śmiech, szczególnie młodych panien obficie 

oblewanych wodą przez kawalerów. Na Mazowszu 

obrzęd ten nazywano „oblewanką” lub śmigusem 

Pomimo  dokuczliwości jego następstw (mokre 

ubranie, włosy, wychłodzenie, przeziębienie), był 

przyzwolonym przez wiejską społeczność 

rodzajem zalotów i świadczył o zainteresowaniu 

panną męskiego grona. Zbyt czyste i suche ubranie 

świadczyło o braku powodzenia. Kawalerowie 

bardzo gorliwie wypełniali ten „obowiązek”, 

używając drewnianych sikawek, wiader, cebrów i 

garnków.  Ładniejsze panny zaciągano nawet do 

stawu lub zanurzano w korycie do pojenia 

zwierząt. Mniej urodziwe, acz przedsiębiorcze 

panny, same się oblewały i mokre wychodziły na 

drogę. W południe wodą oblewała się już cała 

wieś, bez względu na płeć i wiek. Przyzwolenie na 

tak obfite oblewanie wodą wynikało z jej 

wyjątkowej w tym czasie mocy oczyszczającej. Od przymusowej kąpieli panny mogły się wykupić obdarowując upatrzonych kawalerów własnoręcznie 

wykonanymi pisankami. Mali chłopcy natomiast dzień rozpoczynali od chodzenia po wykupie. Obiegali domy z koszykiem zaczynając od matek 

chrzestnych, gdyż oprócz pisanek, ciasta czy kiełbasy mogli liczyć na drobne pieniądze.  Po południu domy zaczynały nawiedzać grupy chłopców i 

dziewcząt chodzące po „dyngusie”. Wygłaszali gospodarzom oracje, śpiewali pieśni i składali życzenia. Pod Płockiem można było usłyszeć: 

Od jerzyny, do jerzyny, 

wyłaź pani spod pierzyny. 

Bo my dzisiaj rano wstali 

drobną rosę otrząsali 

My tu z wózkiem nie jedziemy, 

co nam dacie, to weźmiemy (…) 

 



MAZUREK – to tradycyjne ciasto wielkanocne ale czy pochodzi z Polski? 

Niestety, mazurek nie ma korzeni w tradycji polskiej. Okazuje się, że wypiek ten pochodzi prawdopodobnie z Turcji. W naszym kraju zaczęto go zaś 

regularnie wypiekać w XVII wieku. Od początku jednak ciasto stanowiło symbol zakończenia Wielkiego Postu, a więc czasu poprzedzającego 

Wielkanoc. Dawniej był on nagrodą dla 

tych, którzy wytrzymali czterdzieści dni 

wstrzemięźliwości od spożywania 

potraw mięsnych i deserów. Z jego 

przygotowywaniem wiązał się więc cały 

rytuał. Dziś, nie pamiętaj się już o tej 

tradycji. Oczywiście, mazurek wciąż 

jest typowym ciastem świątecznym, 

jednak mało kto zna jego historię i 

rozumie znaczenie. Niezmiennie jednak 

przykłada się dużą uwagę do 

dekorowania tegoż wypieku, który ma 

nie tylko wyśmienicie smakować, ale 

również być ozdobą suto zastawionego 

stołu. 

 


