
  

Zapomniane zwyczaje i tradycje 
wielkanocne. 

Czy ktoś jeszcze o nich pamięta?

Prezentacja przygotowana w ramach realizacji szkolnego projektu edukacyjnego.



  

Kiedy pogoda zaczyna być coraz bardziej słoneczna i wiosna    
wkracza już wielkimi krokami, czas na Wielkanoc. Wspominając 
    o Wielkanocy, najczęściej na myśl nasuwają nam się jajka, 
pisanki, palmy, baranek i rzeżucha. Wróćmy jednak najpierw    

 do pierwotnych zwyczajów, których obecnie już się nie 
praktykuje albo robi się to tylko w niektórych zakątkach 

Polski. 
Czy wiecie czym jest Topienie Judasza lub Siuda Baba?  



  

Należy chyba zacząć od paru słów na temat okresu poprzedzającego Święta Wielkiej 
Nocy. Wielki Post był szczególnym czasem dla wszystkich wierzących. Teraz 

przygotowujemy się do świąt poprzez wyrzeczenia, rozważania Męki Pańskiej          
          i rekolekcje. Dawniej miało to bardziej  widowiskowy wymiar. Popularne 
były wówczas procesje biczowników i  kapników (nazywani tak od kap, którymi się 

okrywali). Uczestniczyli w nich ludzie, którzy z własnej woli lub z nakazu 
spowiednika mieli  w ten sposób odkupić swoje winy. Kapy i  kaptury okrywały ciała 

kapników, którzy odsłaniali jedynie plecy dla zadawania sobie chłosty. 



  

W Niedzielę Palmową "zażywano" trzy 
bazie, aby gardło nie bolało, robiono 

z palm krzyżyki i zatykano w Wielki 
Czwartek na kalenicach dachów. 
Zaskakującym i niezrozumiałym 

zwyczajem było zachowanie ciszy 
w Wielkim Tygodniu i zakaz wykonywania 
wielu czynności, zwłaszcza hałaśliwych, 
aby nie płoszyć przybywających w tym 
czasie w odwiedziny dusz zmarłych. 



  

Mało kto wie, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
Niedziela Palmowa nosiła nazwę “Wierzbnej” lub 

“Kwietnej”.  Miało to związek z wykorzystywanymi  
do dekoracji palm gałązkami wierzby, bukszpanu, 
malin, suszonych kwiatów i ziół. Po powrocie 

z uroczystego poświęcenia do tradycji należało 
lekkie uderzanie palmą domowników i zwierząt, 
powtarzając przy tym słowa -  ‘nie ja biję, palma 
bije’. Palmę przez cały rok trzymano za obrazem 
lub nad drzwiami. Wierzono, że uchroni to dom 

przed ogniem i burzą.



  

     Woda to, obok życia, także płodność i oczyszczenie. Stąd 
zwyczaj kąpieli w potokach, które – jak wierzono – miały 

szczególnie oczyszczającą moc. Trzeba je było odprawić 
w odosobnieniu w Wielki Czwartek po północy, ale jeszcze przed 

świtem w Wielki Piątek. 
W Wielki Czwartek na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej we wszystkich 
domach jedzono niegdyś tajnię, czyli postną kolację. Jej resztki 

zachowywano jako pożywienie dla zmarłych. 



  

Topienie Judasza albo inaczej Wieszanie Judasza
       To zwyczaj wielkanocny przypominający     

         o zdradzie Judasza. Jest podobny do 
tradycji topienia Marzanny. Cały obrządek 

zaczynał się  w Wielki Czwartek, kiedy to kukłę 
przedstawiającą Judasza sądzono i wieszano na 
wieży kościelnej. Następnie w Wielki Piątek ją 

strącano z wieży, bito, szarpano i podpalano,      
  a  na koniec wrzucano do rzeki lub jeziora.      

    W  związku z tym, że tradycja ta była 
niewątpliwie brutalna i obchodzona w dość 

agresywny sposób, Kościół zakazał jej 
praktykowania. 



  

W Wielki Piątek, uznawany za dzień żałoby, 
obowiązywał zakaz pieczenia chleba 

w piecach, które - według ówczesnych 
wierzeń - były siedliskami dusz zmarłych. 



  

         Na Północnym Mazowszu wieczorem w Wielki Piątek    
        i w Wielką Sobotę kobiety odwiedzające Groby Pańskie 
przynosiły ze sobą „Światło dla Pana Jezusa” – szklaneczki 

wypełnione wołowym łojem albo masłem
 z bawełnianym lub lnianym knotem. 

Dziś to tradycja zupełnie zapomniana. 



  

W Wielką Sobotę, poza tym, 
że tak jak dziś święcono 

pokarmy, na wsiach święcono 
dodatkowo drewniane krzyżyki. 

Następnie ustawiano je 
w polach, co miało zapewnić 

urodzaj.



  

To tradycja znana głównie  na Kujawach. 

Ciekawymi i zarazem zaskakującymi obrzędami 
było wieszanie śledzia i pogrzeb żuru. Dawniej 

post traktowano bardzo surowo i rygorystycznie. 
Jadłospis ograniczał się jedynie do śledzi i żuru 
właśnie. Kiedy jednak nadszedł Wielki Piątek,

 z ogromną radością żegnano te dwie potrawy. 

   Śledzia, który był zrobiony z kawałka drewna  

       wieszano na wierzbie, natomiast garnek 
żuru

        zakopywano w ziemi lub wylewano. Po tych 
obrzędach zabierano się za przygotowanie 

wielkanocnych dań.



  

Niewiele osób pamięta, że dawniej w Wielki Piątek na znak smutku 
zasłaniano w domach lustra.  

Na stole w centralnym miejscu umieszczano pasyjkę i dwa lichtarze ze 
świecami, które zapalano w godzinę śmierci Pana Jezusa.



  

Nieodłącznie ze świętami kojarzą się nam pisanki.  Dawniej zdobienie jajek było bardzo istotnym 

elementem przygotowania do świąt.  

W ludowych wierzeniach jajo było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, pomagało 

zdobyć upatrzoną dziewczynę, czy chłopaka, zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślności.  

Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami owocowymi miały je chronić przed 

szkodnikami. Wierzono, że rzucone w płomień ugaszą pożar. Na wsi panował zwyczaj obdarowywania 

się pisankami. Dostawali je członkowie rodziny. Jeśli natomiast chłopakowi spodobała się jakaś 

dziewczyna, okazywał to przez wręczenie jej pisanki. Jeżeli dziewczyna ją przyjęła i w zamian dała 

swoją, znaczyło to, że odwzajemnia uczucia kawalera.



  

Wiele uciechy sprawiały gry zwane dawniej walatką lub wybitką, 
czy też zabawa na wybitki. Polegała ona na toczeniu po stole 
malowanych jajek, albo stukanie się pisankami trzymanymi

 w ręku. Wygrywał ten, czyja pisanka się nie rozbiła.



  

Siuda Baba
To dawny zwyczaj, który miał miejsce w Poniedziałek 
Wielkanocny i nadal jest praktykowany w okolicach 
Krakowa. Sama Siuda Baba to mężczyzna przebrany
 w łachmany i wysmarowany sadzą, który chodzi po 

domach        i szuka młodych panien w celu wybrudzenia 
je czarną smołą. Siudej Babie towarzyszy orszak

  w postaci drugiego mężczyzny przebranego za Cygana
 i czterech chłopców przebranych w tradycyjne ludowe 
stroje. Siuda Baba niesie ze sobą tzw. “wózek” i zbiera 
drobne pieniądze. Tak naprawdę zwyczaj ten jest tylko 
pewnym symbolem, nawiązuje częściowo do Śmingusa 
Dyngusa, tylko zamiast oblewania wodą Siuda Baba 

brudzi sadzą. Poczernienie twarzy przez Siudę Babę ma 
przynieść szczęście na aktualny rok, a młodym 

niezamężnym kobietom wróżyć szybkie zamążpójście. 



  

Śmigus Dyngus na poważnie
         Choć w niektórych częściach Polski nadal praktykuje się ten 
zwyczaj, podchodzimy już do niego z pewną rezerwą i symboliczne 
oblewanie w Lany Poniedziałek jest tylko zabawą. Warto wiedzieć, 
że dawniej, kiedy panna została oblana przez kawalera wodą, ten 

musiał się jej oświadczyć, a ona musiała te oświadczyny przyjąć…   
 I bardzo rygorystycznie do tego podchodzono! Ale panny także 

były chętne na oblanie, jeśli przeszedł obok nich chłopak i ich nie 
oblał, oznaczało to dla dziewczyn wstyd i brak zainteresowania ze 

strony płci męskiej. Ponadto, dziewczyny, by się przypodobać 
kawalerom pocierały swoje twarze kamieniami z potoku, głęboko 

wierząc, że dzięki temu ich cera będzie gładka i piękna.



  

Jednym ze zwyczajów, bardzo popularnym 100 
lat temu, który dziś może zadziwiać i jest 

zupełnie zapomniany, było jedzenie śniadania 
wielkanocnego na miedzach i polach. Ze względu 
na obfitość i lepszą jakość tego świątecznego 

pożywienia było to zaklinanie urodzaju.
         Ponadto, aby jeszcze bardziej zapewnić 
sobie i rodzinie dostatek, rzucano za siebie, 

przez ramię, kostki z mięsa i kruszono na polu 
specjalne pieczywo świąteczne, nazywane 

paską. Natomiast potrząsanie przed rezurekcją 
drzew owocowych miało z kolei zapewnić ich 

dobre owocowanie.



  

          Innym, zapomniany już zwyczaj, 
to chodzenie z kurkiem po dyngusie. Miało to 

zapewnić odwiedzanym rodzinom zdrowie
 i pomyślność. Niegdyś kurkiem był żywy 
kogut, nakarmiony ziarnem umoczonym

 w spirytusie – dzięki czemu był spokojny, ale 
głośno piał. Z czasem zastąpiono go ptakiem 
wypchanym, ulepionym z gliny, upieczonym

 z ciasta  albo wyciętym z deski i umocowanym 
na przyozdobionym i pomalowanym na czerwono 

wózku dyngusowym.  
 



  

 Jednym z radosnych obrzędów było wielkie grzechotanie. Dzieci          
              biegały z kołatkami i grzechotkami co miało odstraszyć       

          i przepędzić zło, a zarazem odganiano w ten sposób Wielki 
Post.
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