
 

1. Skąd to słowo? 

Słowo "Wielkanoc" nawiązuje do tego, że zgodnie z tradycją, Jezus zmartwychwstał 

właśnie nocą. 

2. Najstarsze chrześcijańskie święto 

Cesarz Konstantyn ustanowił Święta Wielkiej Nocy po pierwszym Soborze Nicejskim w 

325 roku. 

3. Święto ruchome 

Choć istniały próby ustalenia stałej daty dla Wielkanocy, to nie udało się. Sobór 

Nicejski ustalił, że Święta będą wypadać w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 

Księżyca. Na Zachodzie, czyli także w Polsce, jest to między 22 marca a 25 kwietnia. 

4. Przed Wielkanocą 

Wielkanoc poprzedza Tempus Quadragesimae (czas czterdziestnicy), czyli Wielki Post. 

Jego zakończeniem jest Wielki Tydzień, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową. 

5. Baranek wielkanocny  

Obecny w koszyku lub na stole i ubrany w czerwoną wstęgę symbolizuje 

zmartwychwstałego Chrystusa. 



 

 

6. Palma 

Święcenie palm w Niedzielę Palmową nawiązuje do wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 

Tradycyjnie, dzięki niej rodzina ma mieć zapewnione szczęście i zdrowie, dlatego należy ją 

przechowywać aż do następnej Wielkanocy. 

7. Ludowe tradycje 

Wiele świąt inspiruje się tradycją ludową, również Wielkanoc. Na przykład sporo 

zwyczajów, które są wówczas kultywowane wywodzi się ze starosłowiańskich tradycji 

związanych z Jarym Świętem (Jare Gody). Jest to między innymi malowanie pisanek czy 

polewanie się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. 

8. Zajączek wielkanocny  

Ten popularny towarzysz wielkanocnego baranka nie ma nic wspólnego z kulturą 

chrześcijańską. Zajączek wywodzi się z czasów pogańskich, w których symbolizował płodność 

i dobrobyt. 



 

 

9. Mazurek wielkanocny  

Ten popularny przysmak wypiekany w wielu domach w okresie wielkanocnym 

wywodzi się z Turcji. W Polsce po raz pierwszy pojawił się w XVII wieku. Jego Polska nazwa 

nawiązuje do Mazowsza. Bogato zdobione mazurki często pełnią na stole funkcję ozdobną. 

10. Babka 

Jest tradycyjnym wypiekiem wielkanocnym. Tak jak mazurek, przywędrowała do 

Polski ze wschodu, a dokładniej z rejonów Litwy i Białorusi. Charakterystyczny kształt 

wypieku nawiązywał do spódnic noszonych przez kobiety w święta. 

11. Koszyk 

Przepięknie ozdobiony zanosi się do poświęcenia w kościele. Każdy składnik koszyczka 

wielkanocnego ma swoją symbolikę. Pisanki symbolizują nowe życie, chleb Ostatnią 

Wieczerzę, wędlina koniec postu, sól ochronę, masło dobrobyt, ciasto umiejętności, zaś 

baranek Chrystusa. Mogą się tam znaleźć także takie frykasy, jak choćby chrzan i ocet  



 

 

12. Pisanki 

Początkowo wyłącznie kobiety mogły malować pisanki, w dodatku na czerwono. 

Nawiązywało to do podań, wedle których Maria Magdalena powróciwszy do domu po 

Zmartwychwstaniu Jezusa odkryła, że wszystkie jaja zmieniły kolor na czerwony. Istnieje 

wiele technik i wzorów ozdabiania pisanek, które mogą być zrobione z różnych materiałów. 

W Polsce znajduje się Muzeum Pisanki, zlokalizowane w Ciechanowcu. Posiada jedną z 

największych europejskich kolekcji pisanek. 

 


