
Wielkanocne zwyczaje                        
w naszym regionie – świętowanie 

Krakowiaków 
(Wschodnich i Zachodnich)



Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znana jest                      
od średniowiecza i praktykowana do dzisiaj. Świętowanie jest nieco inne                       

w poszczególnych regionach Polski, które zamieszkują różne grupy etnograficzne.



Krakowiacy to najliczniejsza grupa etnograficzna Małopolski. Zamieszkują                
na obszarze historycznego województwa krakowskiego oraz częściowo                   

na terenie historycznego województwa sandomierskiego.                                       
Dzielą się na: Krakowiaków Wschodnich (mieszkańcy terenów: Jędrzejów, 

Miechów, Proszowice, Koszyce, Brzesko, Czarna, Połaniec, Tarnów, Chmielnik) 
i Krakowiaków Zachodnich (mieszkańcy pozostałej części dawnego województwa 
krakowskiego z Myślenicami, Kalwarią Zebrzydowską, Wadowicami i Krakowem). 

Krakowiacy zaliczani są do grupy ludności wywodzącej się z jednego pnia 
plemiennego Wiślan. Natomiast sama nazwa Krakowiacy Wschodni i Zachodni 

jest między innymi związana z odmiennym strojem regionalnym i zabudową wsi.

Krakowiacy Wschodni Krakowiacy Zachodni





Wielkanoc u Krakowiaków 

Niedziela Palmowa

Okres Świąt Wielkanocnych rozpoczyna u Krakowiaków  Niedziela Palmowa. 

W tym dniu kościół  katolicki świętuje triumfalny wjazd Chrystusa                            
do Jerozolimy. Zwyczaj świecenia zielonych gałązek palm wielkanocnych 

wprowadzono do liturgii kościoła w XI wieku. Wierzba, główny składnik palm,                     
w tradycji ludowej uważana była za roślinę miłująca życie i dzięki tym 

właściwościom stała się symbolem zmartwychwstania. W wierzeniach ludowych  
ma  moc magiczną, wróżebną, leczniczą, chroniła domostwa 

wraz z ich mieszkańcami. Wykonywano z jej gałązek kropidełka do świecenia pól, 
krzyżyki, które przybijano przy drzwiach domów, czy wbijano w pola.                         

Niedziela Palmowa, to także procesje z Jezuskiem Palmowym. Jest to drewniana 
figura Chrystusa  na osiołku wożona na wózku podczas uroczystej procesji. 

W niektórych wsiach zobaczyć można barwnie poprzebieranych chłopców, którzy 
z poczernionymi od sadzy twarzami, w wysokich czapach chodzą od domu do 

domu śpiewając zabawne śpiewki i prosząc o drobne datki. 

Nazywają się Pucheroki. 



JEZUSEK PALMOWY



PUCHEROKI



W Lipnicy Murowanej corocznie odbywa się  konkurs Lipnickich Palm                          
i Rękodzieła Artystycznego. Najwyższe palmy prezentowane w konkursie 

osiągały już ponad 30 metrów.



Wielki Tydzień

To ostatni tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek, wtorek i środa to dni 
poświęcone pojednaniu, czas wzmożonych postów, umartwień    

i praktyk religijnych.

Jednocześnie okres wielkich wiosennych porządków i przygotowań do świąt 
(gotowania, pieczenia, kraszenia jajek, zdobienia domów). 

Najbardziej charakterystycznym atrybutem Świąt  Wielkanocnych  jest 
pisanka, symbol życia, płodności i sił witalnych. Każdy kolor na pisance 

symbolizuje coś innego. Fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony 
to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają 

radość. W naturalny sposób jajka można zafarbować gotując   je w łupinach 
cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.



Wielki Czwartek

W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń ludowych 
odpędzały demony i pioruny. Na znak żałoby zastępuje się  je kołatkami. 
Reliktem słowiańskich praktyk zaduszkowych było palenie w tym dniu 

ognisk, które rozmieszczano zazwyczaj na granicach wsi. Wierzono bowiem, 
że dusze zmarłych przychodzą do tego ognia, aby się ogrzać. Na niektórych 
terenach zachował się stary zwyczaj palenia Judasza (wieszania, niszczenia, 

topienia). Młodzież topi lub gdzie indziej wiesza, pali słomianą kukłę, 
symbolizującą Judasza. 

Po przeciągnięciu kukły przez całą wieś, wrzuca się ją do wody, obrzuca 
kamieniami aż pójdzie na dno lub zamiast topienia pali się kukłę.



Wielki Piątek

Dzień najgłębszej żałoby. Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żałoby, zatrzymywali 
zegary, zasłaniali lustra, mówili przyciszonym głosem, zachowując się jakby                           
w domu znajdował się zmarły. Na pamiątkę przejścia Chrystusa przez rzekę 
Cedron chodzono do stawów i rzek, aby obmyć się wodzie i  zapewnić sobie 

zdrowie i bogactwo przez cały rok. W sadach rozpalano ogniska, których dym miał 
chronić drzewa przed szkodnikami. W kościele, liturgia tego dnia jest ściśle 

powiązana z adoracją krzyża. Wierni budują groby, przy których po symbolicznym 
złożeniu ciała Pana Jezusa pełni się  wartę. Przygotowywanie oraz odwiedzanie 
Grobów Chrystusa stało się naszą narodową tradycją. Na niektórych terenach 

istniał w tym dniu zwyczaj „wieszania żuru” („pogrzebu żuru”) Rozbijano garnki 
z żurem wymieszanym  z błotem, wapnem i brudną  wodą.  Zwyczaj  ten miał 

dwojakie znaczenie:  symboliczne pożegnanie się  z  żurem  spożywanym przez  
cały okres  Wielkiego  Postu, ale także była to forma zalotów.





Wielka Sobota

W tym dniu ma miejsce poświęcenie pokarmu, wody i ognia. Dawniej święcono 
wszystkie pokarmy przeznaczone na święta. Ustawiano je w domu na stole              

i w podniosłym nastroju czekano na księdza. Na stole musiał się znaleźć chleb, 
dalej mięsiwa, kiełbasa. wypiekany z ciasta baranek, krzyż, sól, jajka, chrzan, 

ciasta. Wszystko to było przystrojone rzeżuchą, bukszpanem i wiosennymi 
kwiatami.  Wierzono, że obrus, na którym rozłożono pokarmy, ma moc ochrony 
przed piorunami, dlatego rozkładano go  przed domem, gdy nadchodziła burza. 

Dziś obrzęd poświęcenia pokarmów ma charakter symboliczny a do kościoła 
przynosi się małe koszyczki. 



ŚWIĘCENIE POKARMU



Wielka Niedziela 

Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się od uroczystej mszy – rezurekcji. 
Dawniej odprawiano ją o północy w Wielką Sobotę i potem procesja 

rezurekcyjna trzy razy okrążała kościół. Msze rezurekcyjne następnie zaczęto 
odprawiać o świcie w Wielką Niedzielę. Później cała rodzina zasiada przy stole 

i spożywa świąteczne śniadanie, które rozpoczyna się składaniem życzeń 
i dzieleniem się poświęconym jajkiem.

W nocy z Wielkiej Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny w wielu polskich 
wsiach odbywają się tak zwane despety. 

Chłopcy i kawalerowie udają się na spacery po wioskach pozwalając sobie 
przy tym na małe psikusy robione sąsiadom. To dlatego często w świąteczny 

poniedziałek możemy znaleźć przed domem kupkę siana lub część ogrodzenia 
sąsiada. Noc z niedzieli na poniedziałek zwana jest także „diabelską” a to za 

przyczyną różnych psot robionych przez chłopców 

w domach, gdzie są upatrzone dziewczyny.



Zmartwychwstanie



Poniedziałek Wielkanocny

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych, nazywany Lanym Poniedziałkiem                            
lub Śmigusem-Dyngusem, upływa zazwyczaj pod znakiem spotkań 

rodzinnych i towarzyskich, wesołych zabaw, oblewania się wodą i zalotów. 
Dawniej nazwą dyngus określano zwyczaj zbierania datków, stanowiący 

jednocześnie formę wykupienia się od oblewania, słowo śmigus oznaczało 
natomiast uderzenie gałązką. Obecnie znaczenie tych słów uległo zmianie. 



Ciekawym zwyczajem w tym dniu jest tzw. chodzenie po dyngusie przybierające 
w zależności od miejsca różne formy. I tak na przykład, chodzono z „ogródkiem” 

lub „traczykiem” tj. z małym wózkiem na dwóch kółkach przedstawiającym 
ogródek  w którym ustawiano np. baranka, figurkę Jezusa czy tracza. Domy 

odwiedzały także  grupy przebierańców zwane „Dziadami Śmigustnymi” 
wygłaszając krótkie oracje i dostając za to dyngus czyli jakiś podarek. 

Jednym z piękniejszych zwyczajów tego dnia jest tradycja chodzenia „Siuda Baby” 
zachowana jedynie w Wieliczce i jej okolicach. Para przebierańców to                      

Dziad i Baba w maskach lub mający twarze uczernione sadzą, w starych ubraniach 
lub w kożuchach wywróconych włosem na  lewą stronę. Baba nosi koszyk i lalkę-

dziecko, dziad krzyż, gruby różaniec. Oboje mają baty  i sikawki dyngusowe.



SIUDA BABA



Osobliwością tego dnia jest odpust odbywający się w Krakowie przy klasztorze 
Norbertanek  na Zwierzyńcu zwany Emaus na którym można dostać  drewniane figurki 

żydowskich grajków i Żydów studiujących Torę.



Rękawka 

Wtorek Wielkanocny, u Krakowiaków to trzeci Dzień Świąt Wielkanocnych.

Jest to jeden  z najstarszych krakowskich zwyczajów, związany z okolicami Kopca 
Kraka. Nawiązuje do obrzędów związanych z wiosennymi dziadami, kiedy to z kopca 

zrzucano pokarmy i drobne monety.

Walatka (zwana też na wybitki) była znaną zabawą wielkanocną. Miała ona swoje 
odmiany: dwie osoby toczyły pisanki po stole naprzeciw siebie. Czyja pisanka 
przetrzymała zderzenie ten wygrywał, w nagrodę zabierając stłuczone jajko 

przeciwnika. Można też było jajka trzymać w ręce i stukać nimi o siebie, 

również w tym przypadku właściciel nienaruszonej pisanki zabierał stłuczki.

Zabawa ta wywodzi się z dawnego obyczaju zaduszkowego. Toczono jaja na 

grobach, po czym oddawano biedakom.



Inna zabawa wielkanocna  znana głównie w okolicach Bochni i Wieliczki                 
to Babasik, czyli swego rodzaju kobiecy śmigus-dyngus, rozpoczynający się 

we wtorek po Wielkanocy. W tym dniu kobiety przejmowały inicjatywę i pierwsze 
oblewały wodą napotkanych mężczyzn w odwecie za psoty, oblewanie 

w Poniedziałek Wielkanocny. Zabawa szybko przemieniała się we wzajemne 
gonitwy. Powstało nawet przysłowie: "Aż do Zielonych Świątek można lać się 

w każdy piątek".

Zielone Świątki czyli Zesłanie Ducha Świętego zamykają wielkanocny cykl 
świąteczny. W tym dniu świętowali przede wszystkim pasterze, którzy po zimie 

mogli znowu wypasać zwierzęta na łąkach Najważniejszym atrybutem tych świąt 
była zielona gałązka, którą przystrajano domy, budynki gospodarcze, ogrodzenia.
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