
  

W dniu 1 marca 2019 r. klasa 1a z Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu pod opieką pani Iwony 

Rams uczestniczyła w zajęciach: „Wielkanocne zwyczaje i obrzędy” organizowanych w 

ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” oraz „Jak się odnaleźć w gąszczu informacji?” 

organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Prowadząca 

zajęcia kierownik Działu Udostępniania Zbiorów w PiMBP w Olkuszu – pani Beata Dziąbek 

przedstawiła młodzieży świat obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz 

wygłosiła pogadankę dotyczącą świata informacji. 

Tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne to część naszej tradycji i tożsamości. Warto o nich 

pamiętać i nadal je kultywować, ponieważ, jak one zanikną, to zatracimy swoją narodową 

tożsamość. Oto niektóre z nich, omówione podczas zajęć. 

Przed Środą Popielcową ludzie „szorowali” garnki, aby pozbyć się choćby odrobinki tłuszczu, 

bo w Wielkim Poście żywiono się tylko chlebem, kaszą, kluskami i ziemniakami „bez 

okrasy”. Palmę poświęconą w Niedzielę Palmową wkładano za religijne obrazy, aby chroniła 

przed nieszczęściami. Koniecznie trzeba było połknąć wierzbowego „kotka” aby zapobiec 

chorobom gardła. Organizowano konkursy na najpiękniejszą palmę (ten zwyczaj jest do dziś 

zachowywany na Kurpiach). Wszyscy uczestniczyli w Triduum Paschalnym. W Wielki 

Czwartek wygaszano w piecu, by w Wielki Piątek zachować ścisły post. Zachowano do 

dzisiaj zwyczaj pełnienia warty przy Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę w koszach święcono 

wszystek pokarm, który miał być spożyty podczas Świąt. Dawniej święcono jedynie baranka 

wykonanego z masła a później dokładano jajka – symbol życia, chleb – symbol Chrystusa, 

wędlinę – dla zapewnienia dostatku, chrzan – symbol Męki Pańskiej, sól – jako środek 

konserwujący żywność oraz ochraniający przed popełnieniem grzechu. Kosze były pięknie 

udekorowane zielonymi gałązkami. Poświęconym przez kapłana w Wielką Sobotę ogniem 

zapalano w piecu i pilnowano przez cały rok, aby nie wygasł. Uczestnicy procesji 

rezurekcyjnej byli ubrani w piękne, regionalne stroje. W Niedzielę Wielkanocną śniadanie 

świąteczne rozpoczynało się od dzielenia się poświęconym jajkiem i trwało długo, do 

południa, bo w tym dniu nie można było pracować. Potrawy wielkanocne to oczywiście jajka 

pomalowane i ozdobione (tzw. pisanki i kraszanki), wypieki - babka wielkanocna, sernik i 

mazurek oraz najlepsze wędliny. Poniedziałek Wielkanocny to oczywiście śmigus, podczas 

którego polewano wodą dziewczyny, które jeszcze nie wyszły za mąż. Dyngus to po śmigusie 

„chodzenie z kurkiem” (kogucikiem) po domach, za co otrzymywano podarki – jajka czy 

słodkości. Z kolei na Śląsku zachował się zwyczaj procesji konnych na czele z krzyżem jako 

symbolu Męki Pańskiej i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. 

Druga część spotkania była poświęcona tematowi „Jak odnaleźć się w szumie informacji i jak 

napisać dobrą pracę?”. 

Oto wskazówki, jakie mogą się przydać przy pisaniu wypracowania: 

-Określ jakich informacji Ci brakuje? 

-Zastanów się jak będziesz szukać? 

-Dostań się do źródła informacji 

-Określ cel zadania 

-Znajdź potrzebne informacje i sformułuj argumenty 

-Odrzuć to co zbędne 

-Uporządkuj zgromadzone informacje 

-Oceń, czy udało się podołać wyzwaniu. 

Wyjście zorganizowała Pani Iwona Rams w ramach współpracy partnerskiej z PiMBP w 

Olkuszu oraz w zakresie działań szkolnego Centrum Tradycji i Kultury. 


