
Witajcie Kochani, 

 

Ciesze sie, ze pomimo licznych zajec znajdujecie czas na rozwiazywanie 

cotygodniowych zadan z jezyka polskiego. Brawo! 

Juz niebawem Swieta Wielkanocne, dlatego dzisiejszy temat bedzie 

nawiazywal do zwyczajow zwiazanych z tym wyjatkowym okresem w 

roku. 

Zapraszam do lektury.... 

 

- Przeczytaj uważnie tekst Anny Dzikowskiej Wielkanoc – jak to było 

kiedyś 

- Na podstawie tekstu odpowiedz pełnym zdaniem na poniższe pytania: 

 

a) Z czego robiono wielkanocne baranki? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................................................................. 

b) Z czego składało się święcone? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................ 

c) Jakie baby królowały na stołach? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................ 

d) Których ciast oprócz bab nie mogło zabraknąć na wielkanocnym 

stole? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................. 

 

 

 



 

 

Wielkanoc – jak to było kiedyś 

 

Świąteczna uczta była nagrodą za trwający czterdzieści dni i 

rygorystycznie przestrzegany post. Dwa dni przed jego zakończeniem 

wieszano śledzia na drzewie, aby ukarać go za to, że przez 6 tygodni 

zastępował on mięso. Urządzano także pogrzeby postnemu żurowi, 

którego w dawnych czasach jedzono prawie codziennie. 

W Wielką Sobotę chodzono poświęcić jedzenie. W niedzielny poranek 

obowiązkowe było uczestnictwo w uroczystej rezurekcji, która trwała 3 

godziny. Śniadanie rozpoczynało się od podzielenia się poświęconym 

jajkiem. W niektórych regionach kraju, przed przystąpieniem do 

śniadania, każdy musiał zjeść laskę chrzanu. Dzięki temu przez cały rok 

nie cierpiał na ból brzucha, na katar, kaszel czy ból zębów. Dużą uwagę 

przywiązywano do wyglądu stołów. Przystrajano je bukiecikami z 

bukszpanu i barwinku. Na środku stołu zawsze stał baranek. Robiono go 

z wosku, masła, ciasta lub marcepanu. Wokół niego ustawiano misy z 

jajkami, mięsem, tace z ciastami. 

Jak nakazywała tradycja, święcone składało się z dań zimnych, przede 

wszystkim mięs, jaj na twardo i ciast. Najważniejsza była szynka 

uwędzona na jałowcowym dymie. N stole nie mogło też zabraknąć 

kiełbas, zwłaszcza białej. 

Wśród ciast królowały baby – puchowe, koronkowe, muślinowe, parzone, 

kołysane, a także serniki i oczywiście mazurki. Było też pełno różnych 

placków, kołaczy, jajeczników. 

Dzisiejsze śniadania wielkanocne nie są już tak wystawne jak kiedyś, 

jednak niektóre tradycje przetrwały. Staropolskim zwyczajem dzielimy się 

jajkiem, składając sobie życzenia. Na stołach nadal króluje baranek z 

cukru lub ciasta. Mamy także przepyszne baby i mazurki, oraz przede 

wszystkim jajka podawane na różne sposoby. 

 

teresa.ryzak@polnischeschule-essen.de 

zrodlo: www.edukacja.edux.pl 
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