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Wielkanoc jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim, które upa-
miętnia Zmartwychwstanie Chrystusa. Obchody świąt wielkanocnych nawiązują do ostatnich dni 
z życia Jezusa Chrystusa. Święto to kończy okres Wielkiego Postu i jest poprzedzone Wielkim Ty-
godniem. Zarówno Wielki Tydzień, jak i same święta wielkanocne stanowią czas o bardzo bogatej 
obyczajowości, która jest mocno związana z obrzędami kościelnymi, ale nie brakuje w niej również 
elementów ludowych.

1. Tradycje wielkanocne w Polsce

Wstęp

Wielkanoc w Polsce zawsze była obchodzona bardzo uroczyście. Symbolizuje zwycięstwo dobra 
nad złem, ducha nad materią, a także prawdy nad kłamstwem. Święta Wielkiej Nocy poprzedzone 
są okresem Wielkiego Postu, trwającym 40 dni – od Popielca do Wielkiej Soboty. Dawniej ten okres 
był dłuższy o trzy tygodnie zwane przedpościem, które rozpoczynało się niedzielą starozapustną – 
70 dni do Wielkanocy. Nazwy kolejnych niedziel to: mięsopustna i zapustna. Trzy dni poprzedzające 
Środę Popielcową określane były mianem mięsopust, zapust czy ostatków i były czasem poświę-
conym zabawom. Ostatni wieczór tych zabaw po dziś dzień zachował swój specyficzny charakter 
i w zależności od regionu Polski nosił nazwę podkurka, podkoziołka, a także śledzika. Miano „pod-
koziołek” obowiązuje w regionie Wielkopolski, a swoją nazwę zawdzięcza zabawie, która polegała 
na wrzucaniu monet pod koziołka umieszczanego przez przygrywającymi do ostatkowych tańców 
muzykantami. Pieniądze wrzucane były za karę przez panny, które nie zdążyły jeszcze zmienić 
stanu cywilnego. 
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Początkiem obchodów związanych ze świętem Wielkiej Nocy jest Niedziela Palmowa. Stara 
przedchrześcijańska tradycja wnoszenia na wiosnę zielonych gałęzi do wsi znalazła swe odbicie 
w święceniu palm wielkanocnych i  niesieniu ich w uroczystej procesji. Poświęcona palma ma chronić 
domostwo m.in. przed burzą, gradem, a także zapewniać zdrowie ludziom i zwierzętom.

W obchodach Niedzieli Palmowej duże znaczenie przypisywano wielkości palmy, która mówiła 
o pozycji gospodarza na wsi. Palmy były coraz większe i bogatsze. W wielu miejscach w Polsce w dal-
szym ciągu można zaobserwować, jak ludzie „prześcigają się” w pomysłach na wykonywanie najpięk-
niejszej i najwyższej palmy. Niektóre nawet nie mieszczą się wewnątrz kościoła. Techniki zdobienia 
palm są bardzo różne, a wykonywane są głównie z gałązek wierzbowych. Do wyrobu palm stosuje się 
najczęściej gatunek wierzby o nazwie iwa, która charakteryzuje się niewielkimi baziami. W zależności 
od regionu, do wykonania palmy wykorzystuje się różne dodatki, np. stosowanie na Kurpiowszczyź-
nie roślin leczniczych wzmacniających moc palm wielkanocnych. Jednym ze zwyczajów związanych 
z palmą wielkanocną jest także uderzanie nią napotkanych znajomych na znak prawdziwej przyjaźni 
i dobrych życzeń. Na Podlasiu oraz w okolicach Augustowa i Suwałk w Niedzielę Palmową z samego 
rana zbierały się dziewczęta i wypatrywały młodych ludzi, by potem móc ich „okładać” rózgami i ży-
czyć im zdrowia w oczekiwaniu na kolejne święta wielkanocne. Obecnie w symbolice uderzania palmą 
upatruje się przekazywanie jej pozytywnych właściwości. 

W okresie Wielkiego Tygodnia, w zależności od panującej w danym regionie tradycji, od Wielkiej 
Środy do Wielkiego Piątku, młodzi ludzie przygotowywali kukłę wykonaną ze starych gałganów, 
którą następnie wypychali słomą. Dodatkowo wzbogacano ją o skorupy lub potłuczone szkiełka, co 
miało symbolizować trzydzieści srebrników, a następnie zrzucano z wieży kościelnej. Kukła była 
ciągnięta do rzeki za powróz u szyi, a także okładana kijami, co symbolizowało ukaranie zdrajcy 
za zbrodnię. W Polsce widowiska pasyjne znane były już od Średniowiecza. Za czasów panowania 
Augusta III w Wielki Piątek odbywały się procesje pokutne, podczas których ich uczestnicy odgry-
wali Mękę Pańską. Z czasem jednak takie widowiska zaczęły zanikać. Zmieniała się bowiem forma 
ludowej pobożności. Pochodną widowisk pasyjnych jest powszechny w Polsce zwyczaj wystawiania 
straży, która ma za zadanie pilnować Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę odbywa się obrzęd błogosławieństwa pokarmów, który znany jest w Kościele 
katolickim już od VIII wieku. W Polsce ukształtował się zaś w XIV wieku. Ten zwyczaj należy do 
najmilszych narodowych tradycji w większości polskich domów. Pierwsze tradycje święcenia obej-
mowały tylko baranka ofiarnego oraz mięso, głównie baranie. W późniejszym okresie włączono 
takie produkty, jak: wędliny, masło, olej, ser, miód, mleko, chleb, jajka, ciasta, ryby, wino i piwo, 
a także niektóre przyprawy: sól, pieprz, chrzan czy zioła. Tradycyjny polski zestaw święconego sięga 
wczesnego romantyzmu i jest aktualny do dziś. Potrawy, jakie znajdowały swoje miejsce w koszyku, 
nigdy nie były dziełem przypadku. Od zarania każdy produkt był symbolem czegoś i był uznawany 
zarówno przez ludową, jak i chrześcijańską tradycję. Również dobór surowca do wykonania koszyka 
nie był przypadkowy. Koszyk był wypełniany sianem lub świeżym mchem, a także zieloną rzeżu-
chą. Do zdobienia koszyka wykorzystywano białe koronki, gałązki bukszpanu, borówki lub barwinka. 
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Umieszczenie w koszyku zielonych gałązek miało zapewnić zdrowie, szczęście i opiekę.  Zgodnie 
ze staropolską tradycją koszyk powinien zawierać siedem potraw. Liczba siedem stanowiła bowiem 
symbol doskonałości i była uznawana za świętą. Wielokrotnie wymieniana w symbolice chrześcijań-
skiej, m.in.: siedem dni tygodnia, siedem próśb w modlitwie „Ojcze nasz” oraz siedem tradycyjnych 
błogosławionych darów, takich jak: chleb, wędlina, sól, jajko, chrzan, ser i ciasto. Obecnie w skład 
koszyka wielkanocnego często wchodzą dodatkowe elementy, będące bardziej efektem indywidual-
nych upodobań niż podtrzymywania tradycji.

Nieodzownym i najważniejszym atrybutem Świąt Wielkanocnych było i jest jajko. To właśnie 
w nim od zawsze widziano moc odradzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią. Stanowiło ono 
także symbol zmartwychwstania. Kolejnym pokarmem znajdującym swoje miejsce w koszyku wielka-
nocnym jest chleb, który symbolizował przyjaźń i gościnność oraz zapewniał dobrobyt i pomyślność. 
Obok chleba umieszczano sól jako oznakę wierności, przyjaźni, gościnności i porozumienia, a także 
niezniszczalności i nieśmiertelności. Chrzan był natomiast znamieniem wszelkiej siły i fizycznej 
tężyzny. Wędliny wielkanocne (szynki, wędzonki, balerony i kiełbasy) miały zapewniać zdrowie, 
płodność i dostatek. Do koszyczka wielkanocnego trafiały również ser i ciasto. Ser symbolizował 
więź człowiekiem z siłami przyrody. Na końcu wkładano do koszyka ciasto, głównie baby i mazurki. 
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Prastarym zwyczajem wielkanocnym jest również zdobienie jaj. Zwyczaj ten oraz wykorzystywa-
nie pisanek w celach magicznych sięga starożytności. Wykorzystywano je w obrzędach pogrzebo-
wych i związanych z kultem zmarłych. Najstarsze pisanki (III wiek) – odnaleziono w grobowcach i wy-
kopaliskach w Asharah na Bliskim Wschodzie. Najdawniejsze polskie pisanki pochodzą z X w., choć 
przyjmuje się, że zdobienie jaj było już znane Słowianom wcześniej. Jest wiele tradycyjnych wzorów 
pisanek. Zdobienia są zazwyczaj związane z motywami charakterystycznymi dla danego regionu. 
Technik zdobienia jest również dużo, a należą do nich kraszanki oraz jajka malowane na jeden kolor 
z użyciem roślinnego barwnika. Najczęściej spotykane pisanki są wielobarwne i wykonane techniką 
batikową, która polega na nakładaniu wzoru woskiem, a następnie zanurzaniu jajka w barwniku 
i w końcowym etapie – na zdrapaniu wosku. Przykładem zastosowania tej techniki, polegającej na 
wykonywaniu woskowych ornamentów na skorupce jaja z użyciem specjalnego  patyczka ze szpilką, 
jest Pisanka Lipska. Jej wyjątkową cechą charakterystyczną dla tego regionu, odróżniającą ją od 
innych pisanek, jest charakterystyczne wzornictwo składające się z kropek, przecinków, zagięć, roz-
ciągniętej łezki tworzącej słońce, pół słońca, gwiazdy, rozety, elementów roślinnych i form geome-
trycznych. Tradycja zdobienia i malowania jaj, specyficzna dla okolic Lipska i Puszczy Augustowskiej, 
jest głęboko zakorzeniona w historii tego obszaru województwa podlaskiego. Pisanka lipska 21 grud-
nia 2012 r. została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Inną metodą zdobienia jaj jest rysowanie wzoru na kraszance przy użyciu wosku, 
a następnie zanurzanie jej na kilka godzin w słabym kwasie. Jeszcze innym sposobem zdobienia 
jaj są tzw. skrobanki, inaczej mówiąc kraszanki, na których utworzono wzór przy pomocy ostrego 
narzędzia. Są też regiony, gdzie jajka okleja się małymi wycinankami (Łowickie) czy też rdzeniem 
sitowia i kolorowymi nićmi (Kurpie).

Jajka, które wymienia się jako pierwszy i najważniejszy pokarm wielkanocny, były zawsze obec-
ne na świątecznym stole i to od nich zaczynało się śniadanie wielkanocne. Jajka stanowią symbol 
nowego życia, płodności i odrodzenia. Zgodnie z tradycją w niedzielę wielkanocną należy podzielić 
poświęcone wcześniej jajko na tyle części, ile jest osób w rodzinie. Następnie wszyscy dzielą się 
pokarmem i składają sobie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
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2. Tradycje wielkanocne na Warmii i Mazurach

Na Warmii i Mazurach dawniej kultywowano szereg obrzędów, które nie pojawiały się w innych 
regionach naszego kraju. Wiele lat temu na tych terenach obrzędom wielkanocnym towarzyszyły 
ludowe wierzenia i rytuały. 

Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Kwietnia
Na terenie Warmii znany był zwyczaj święcenia palm w kościele w niedzielę poprzedzającą 

dzień wielkanocny. Na Mazurach zwyczaj ten nie był znany. Palmy jako symbol odradzającego się 
życia były przybrane skromnie. Przeważnie do ich wykonania używano gałązek jałowca, rozwinię-
tych gałązek brzozy i bazi, a także końcowych części źdźbeł trzciny. Panowało przekonanie, że 
poświęcenie w kościele nadawało im magicznego znaczenia. Połykanie kotek z palm miało uchronić 
przed chorobami gardła. Natomiast w postaci popiołu, posypywanego w środę popielcową na gło-
wach wiernych, były symbolem pokuty. Poświęcone gałązki palem były przechowywane w domach 
mieszkalnych za świętymi obrazami. Z innych święconych gałązek gospodarz formował małe krzyże 
i umiejscawiał na czterech końcach pola, by chroniły plony przed nadejściem klęsk żywiołowych. 
Przybijane do drzwi obory, miały zabezpieczać bydło gospodarskie przed chorobami. Innym zwycza-
jem było ich umieszczanie w zasiekach przed zbiorami zbóż, czy też w gniazdach  ptactwa domowe-
go, wysiadującego jaja. Palmy poświęcone w Niedzielę Palmową, a  przechowywane do Wielkanocy, 
służyły do zwyczaju zwanego smaganiem.

Wielka Środa zwana krzywą
Obchody Wielkiej Środy na Warmii odróżniały się od tych praktykowanych na pozostałej części 

ziem polskich. Głównie ze względu na to, że w tym dniu młode pokolenie oblewało się wodą. W in-
nych rejonach obyczaj ten był charakterystyczny dla poniedziałku wielkanocnego. Chcąc uchronić 
się przed mokrym porankiem, należało wcześnie wstać. Dobrym obyczajem było pokropienie wodą 
gospodarzy. Starsi nazywali Wielką Środę krzywą. Głównie ze względu na panujące przekonanie, iż 
w ten dzień kury niosą krzywe jaja, a rodzące się zwierzęta nie nadają się do dalszej hodowli w go-
spodarstwie. Dzień ten niósł ze sobą zakaz tkania, kręcenia, a także siewu zboża.

Warmiacy przywiązywali dużą wagę do wiosennych porządków, przypadających na okres wielka-
nocny. Gospodynie rozpoczynały porządki w domostwie i obejściu, malowały na biało kuchnie oraz po-
zostałe pomieszczenia domu. Początek swój również miały przygotowania kulinarne – pieczono ciasta, 
przyrządzano potrawy na świąteczny stół. Ludność wiejska w tym czasie była już po obowiązku wielka-
nocnej spowiedzi, odbywającej się na podstawie oddanej w konfesjonale kartki. Wieczorami w Wielkim 
Tygodniu czytano fragmenty Męki Pańskiej i wyśpiewywano wielkopostne pieśni.

Wielki Czwartek zwany zielonym
Dzień ten uważano za niezwykły, ze względu na wydarzenia w Wieczerniku, gdzie Chrystus usta-

nowił sakrament eucharystii. W obyczajach ludności praktykowane było chodzenie po wsi chłopców 
z drewnianymi kołatkami, przypominające, iż rozpoczyna się czas modlitwy i przebywania w kościele. 
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Wielki Czwartek na ziemi warmińskiej był nazwany zielonym, ze względu na to, że w miastach odbywał 
się wówczas targ. Rolnicy po zakończonej w południe pracy udawali się tam po nasiona. Gospodynie 
zaś nabywały upominki dla swoich pociech. Wierzono, iż wysiane w ogrodzie lub zasadzone w donicz-
ce rośliny, będą pomyślnie rosły. Dzieciakom w tym dniu pieczono obwarzanki. Wierzono, że ułamanie 
największego kawałka przyniesie szczęście i pomyślność na całe życie. 

Wielki Piątek 
Ów dzień, podobnie jak środa popielcowa, był dla dorosłych dniem wielkiego postu i umartwiania. 

W tym dniu nie rozpalano ognia w kuchni domowej. Wystrzegano się tłuszczu w jedzeniu. Starsi spoży-
wali kluski ze śliwkami, a dzieci pajdę suchego chleba. Zakazywano głośnych rozmów i śpiewu piosenek. 
We wsi palono najstarszy krzyż. Wierzono bowiem, że jego popiół zapobiegał chorobom przez cały rok. 
W Wielki Piątek ludzie gromadzili się przy grobie Pańskim, śpiewali postne pieśni i gorzkie żale.

Wielka Sobota
Głównym obrzędem tego dnia na Warmii było święcenie ognia, wody i świec (według niektó-

rych źródeł zwyczaj ten był kultywowany w Wielki Piątek). Przyniesionymi z kościoła węgielkami, 
gospodyni wzniecała ogień w palenisku kuchni domowej. Następnie przygotowywała na śniadanie 
jedyne pożywienie tego dnia – zupę mleczną, zwaną muzą. Zaś poświęconą w kościele wodą, głowa 
rodziny, kropiła dom i zagrody.

Zwyczaj święcenia potraw nie był znany. Istnieją zapisy o przynoszeniu pokarmów do kościoła, 
lecz są one traktowane bardziej jako forma jałmużny przeznaczona ubogim, niż pokarmy do poświę-
cenia. W Wielką Sobotę kobiety malowały jaja. Stanowiły one podstawę pożywienia pierwszego dnia 
świąt. Na południowej Warmii powszechne było ich spożywanie z zupą mleczną, zaś na północnej 
– z ryżem. Do malowania wykorzystywano naturalne barwniki, np. łupiny cebuli – kolor żółty, świeże 
źdźbła żyta – zielony, szyszki olchy – czarny, fusy kawy – brązowy. Skorupom jaj przypisywano 
również szczególne właściwości. Rozrzucano je na polach zasianych pszenicą, lnem i chmielem. 
Karmiono nimi kury, by się dobrze niosły, czy też podawano innym zwierzętom domowym. Malowane 
jaja wieszano na drzewach, by zapewnić ich właściwy wzrost. Chcąc uchronić dom przed złymi 
mocami, zakopywano je w progu. Nazwa pisanki nie była wówczas znana.

Wielkanoc, czyli Wielganoc
Obchody dnia wielkanocnego wyglądały podobnie na Warmii, jak i na Mazurach, prócz uro-

czystości kościelnych. Warto nadmienić iż, podobnie jak nie był znany zwyczaj łamania się opłat-
kiem w Wigilię, tak też święcenia potraw wielkanocnych. Uważany był za obrzęd przyniesiony przez 
ludność napływową, nieznany do 1945 roku. Pożywienia przygotowywano tyle, by wystarczyło na 
trzy świąteczne dni. W niedzielę wielkanocną należało wstać o świcie i obserwować wschodzące 
słońce, które według wierzeń ludowych w tym dniu skakało i można było w nim zobaczyć baranka. 
Następnie dziewczęta udawały się nad płynącą w kierunku wschodnim rzekę, by się w niej umyć. 
Czynność ta miała przyczynić się do zachowania urody i zdrowia na cały rok. Wodę przynoszono 
również do domu chorym.
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Najważniejszym punktem dnia była msza rezurekcyjna. W większości kościołów wiejskich roz-
poczynała się o godzinie piątej. W niektórych miejscach był kultywowany zwyczaj bębnienia, któ-
ry polegał na procesyjnym pochodzie mieszkańców oraz zwoływaniu śpiewem i przygrywaniem, 
miejscowej ludności do kościoła. Po rezurekcyjnej mszy świętej, wierni udawali się do domów na 
wielkanocne śniadanie, podczas którego na stole nielicznie występowały potrawy mięsne. Przeważ-
nie jedzono chleb z masłem lub twarogiem, jaja i kuch (ciasto). Potrawy obiadowe to ugotowany na 
gęsto ryż podlany masłem, jaja na twardo oraz suszone śliwki gotowane w cukrze. Potrawy mięsne 
były spożywane dopiero podczas wieczerzy w postaci wędlin, szynek, boczku i pieczonego drobiu. 
Nie znano mazurków ani babek. Dopiero przed pierwszą wojną światową, zamożniejsze gospodynie 
piekły baby piaskowe i kruche ciastka zwane „bagielkami”.

Rodziny, niedzielę wielkanocną spędzały w swoich domach, w gronie najbliższych. Stroniono od 
sąsiedzkich spotkań i wzajemnego odwiedzania. Po śniadaniu dzieci udawały się do ogrodu, gdzie 
szukały prezentów, które przyniósł wielkanocny zajączek. W koszyczkach dominowały słodycze, 
marcepany i jaja. Natomiast młodzież zakładała się o zjedzenie, jak największej ilości jaj, co koń-
czyło się bólem brzucha. Był to dzień śmiechu i zabawy w gronie rodziny. W niektórych domostwach 
rozpoczynano malowanie jaj, które były „wykupem” dla chodzących „po smaganiu”.

Chodzenie po smaganiu to zwyczaj praktykowany już wieczorem pierwszego dnia świąt oraz konty-
nuowany drugiego. Oznaczało chodzenie po wsi grup młodzieży i starszych z wierzbowymi gałązkami, 
święconymi podczas Niedzieli Palmowej, bądź też z kadykiem (jałowcem). Zwyczajem było, iż po wiel-
kanocnym obiedzie domownicy wybierali się do lasu po kadyki, przeznaczone na smaganie w ponie-
działek wielkanocny. Z kadykiem chodzili przeważnie starsi chłopcy, którzy rózgami smagali spotkane 
po drodze osoby, bądź odwiedzanych w domostwach ludzi. Chodzący po smaganiu śpiewali specyficzne 
pieśni i zbierali wykup w postaci jaj lub innych specjałów (ciasta, kiełbasy), rzadko pieniędzy. Smaganie 
w domach miało miejsce już z samego rana. Dzieci smagały rodziców i starszych, chłopcy – dziewczęta, 
małżonkowie – siebie nawzajem. Natomiast tylko na obszarze graniczącym z Mazowszem występował 
zwyczaj oblewania wodą, czyli śmigus-dyngus. Na Warmii, zamiast zwyczaju oblewania się wodą, jak 
w innych rejonach Polski, chłopcy smagali dziewczęta gałązkami jałowca po łydkach.

Drugi dzień świąt na Warmii i Mazurach był przeznaczony na odwiedziny krewnych i znajomych. 
Odwiedzający domostwo byli przyjmowani gościnnie, zawsze przy suto zastawionym stole. Panował 
powszechny zwyczaj, iż w drugi i trzeci dzień świąt wielkanocnych, goście mieli otwarte drzwi do 
każdej warmińskiej chaty.

Z okresem wielkanocnym łączyło się wiele wróżb i przesądów. Należały do nich, np. zakaz cho-
dzenia boso, by nie dostać wrzodów czy karmienie kur grochem, by się dobrze niosły. Na obszarze 
Mazur Wschodnich znana był wróżba przepowiadająca powodzenie oraz płeć rodzących się cieląt na 
podstawie tego, kto pierwszy przejdzie próg domu – kobieta czy mężczyzna. Gdzieniegdzie z okazji 
Wielkanocy pieczono, mające kształt ptaków, specjalne ciastka ze słonego ciasta, co odnosiło się do 
obrzędu wiosennego przynoszenia wiosny przez ptaki. 
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3. Przepisy kulinarne z jajkiem w roli głównej

W świątecznym menu nie może zabraknąć potraw, w których głównym składnikiem są jaja. Po-
niżej prezentujemy kilka wybranych przepisów na wielkanocny stół.

JAJA FASZEROWANE PO POLSKU
Składniki: 
• 6 jaj ugotowanych na twardo
• 30 g suszonych grzybów
• 2 łyżki świeżo startego chrzanu
• surowe żółtko
• 2 łyżki drobno pokrojonej natki pietruszki
• łyżka oleju
• 3 łyżki masła
• tarta bułka
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Umyte grzyby zalać niewielką ilością przegotowanej wody i zostawić na noc, następnego dnia 

ugotować. Ugotowane jaja (w skorupkach) przeciąć ostrym nożem wzdłuż na pół, wyjąć białka i żółt-
ka. Razem z osączonymi grzybami przepuścić przez maszynkę (lub bardzo drobno posiekać), na-
stępnie utrzeć z masłem, chrzanem, natką pietruszki, solą, pieprzem i surowym żółtkiem. Nadziać 
skorupki, farsz posypać tartą bułką. Na patelni mocno rozgrzać olej, ułożyć połówki jaj farszem do 
dołu i usmażyć. Podawać na gorąco lub na zimno.

JAJA W WIOSENNYM SOSIE
Składniki:
• 6 jaj ugotowanych na twardo
• szklanka gęstej kwaśnej śmietany
• 1-2 ząbki czosnku
• 2 łyżki posiekanej rzeżuchy
• 2 łyżki posiekanego szczypiorku
• 2 łyżki posiekanego koperku
• łyżeczka posiekanych zielonych listków melisy
• ćwierć łyżeczki cukru
• szczypta białego pieprzu, sól

Przygotowanie:
Roztarty z solą czosnek wymieszać ze śmietaną, cukrem, pieprzem i zieleniną. Obrane jaja prze-

kroić wzdłuż na pół, ułożyć na półmisku, polać przygotowanym sosem, przykryć folią i wstawić do 
lodówki na pół godziny.
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JAJA FASZEROWANE SARDYNKAMI
Składniki:
• 6 jaj ugotowanych na twardo
• puszka sardynek
• łyżeczka musztardy
• łyżka majonezu
• łyżeczka posiekanej drobno cebuli
• pół łyżeczki soku z cytryny
• kilka plastrów cytryny
• pół łyżeczki curry
• natka pietruszki
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Obrane ze skorupki jaja należy przekroić na pół, a następnie usunąć żółtka. Kolejnym krokiem 

jest przetarcie wyjętych wcześniej żółtek przez sito. Do tak przygotowanych żółtek dodajemy kolejno: 
sardynki osączone z oliwy, majonez, posiekaną cebulę, sok z cytryny, curry oraz sól i pieprz. Wszyst-
kie składniki należy dokładnie wymieszać, a następnie napełnić nimi połówki jajek. Do przybrania 
użyć natki pietruszki i plasterki cytryny. Tak przygotowane jaja ułożyć na półmisku. Jako dekoracji 
można użyć liście sałaty, na których można ułożyć gotowe jaja.

JAJA FASZEROWANE WĄTRÓBKĄ
Składniki:
• 5 jaj ugotowanych na twardo
• 3 wątróbki drobiowe
• 2 cebule
• 3 łyżki oleju
• łyżeczka mąki
• łyżka posiekanej natki pietruszki
• kilka liści sałaty
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Jajka po obraniu ze skorupki należy przekroić wzdłuż na dwie połówki, a następnie wyjąć żółt-

ka. Wątróbki drobiowe opłukać, osuszyć (ręcznikiem papierowym), oprószyć lekko mąką, usmażyć 
na oleju i wyjąć na talerz. Jedną cebulę, pokrojoną na plastry, podsmażyć na tłuszczu pozostałym 
po smażeniu wątróbki. Drugą cebulę pokroić w drobną kostkę. Następnie wątróbkę wraz z trzema 
żółtkami, surową i podsmażoną cebulą, posiekać. Na koniec dodać natkę pietruszki, doprawić 
solą i pieprzem.

Przygotowane wcześniej połówki białek napełnić farszem, ułożyć na talerzu lub półmisku wy-
ścielonym liśćmi sałaty. Pozostałe dwa żółtka rozkruszyć i posypać nimi jaja.
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JAJA Z SOSEM CHRZANOWYM
Składniki:
• 4 jaja
• 8 plastrów szynki
• szczypiorek
• sos chrzanowy: 
• 4 łyżeczki majonezu
• 2 łyżeczki chrzanu
• sok z cytryny
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Jaja ugotować na twardo, usunąć skorupki i przekroić wzdłuż na pół. Majonez wymieszać 

z chrzanem, sokiem z cytryny i przyprawami. Na talerzu ułożyć szczypiorek, na nim położyć pla-
sterek szynki, a następnie połówkę jaja. Na koniec związać całość szczypiorkiem i udekorować 
niewielka ilością sosu chrzanowego.

JAJA Z SZYNKĄ W MAJONEZIE
Składniki:
• 4 jaja ugotowane na twardo
• 20 dag chudej szynki
• 1/8 l majonezu
• do przybrania: sałata, pomidor, pikle

Przygotowanie:
Jaja obrać, przekroić wzdłuż na połówki. Połówki jajek zawinąć w plastry szynki, ułożyć je uko-

śnie rzędem na prostokątnym szklanym półmisku, zalać majonezem. Przybrać listkami sałaty, talar-
kami pomidorów, piklami itp.

JAJA W GALARECIE
Składniki:
• 4 jaja ugotowane na twardo
• szklanka wywaru z warzyw 
• 2 łyżeczki żelatyny
• groszek konserwowy (kilka łyżek)
• kukurydza konserwowa (kilka łyżek)
• ugotowana marchewka 

Przygotowanie:
Jaja obrać, przekroić wzdłuż na dwie połówki. Połówki jajek ułożyć na półmisku, udekorować 

groszkiem i kukurydzą konserwową oraz marchewką pokrojoną w plasterki lub kostkę. Wywar z wa-
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rzyw doprawić do smaku, wlać do garnka i zagotować. Dodać żelatynę namoczoną w małej ilości 
zimnej wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Następnie ostudzić, a jak galareta zacznie 
tężeć, polać nią jaja i wstawić do lodówki.

JAJA NADZIEWANE TWAROŻKIEM
Składniki:
• 6 jaj na twardo
• 1 ½ łyżki drobno posiekanego ogórka kiszonego
• 3 łyżki twarożku
• 1 łyżeczka musztardy
• ¼ szklanki oleju
• 1 łyżeczka octu winnego
• sól i pieprz 
• ¼ szklanki majonezu
• 2 łyżeczki siekanego koperku
• 3-4 rzodkiewki
• natka z pietruszki

Przygotowanie:
Ugotowane jaja przekroić na połówki, wybrać żółtko, przetrzeć przez sito. Następnie wymieszać 

z drobno pokrojonym kiszonym ogórkiem i twarożkiem. Dodać musztardę, olej, ocet winny i utrzeć 
na pulchną masę. Przygotowaną masą nadziać białka, następnie połówki połączyć i pozostawić 
w chłodnym miejscu. Wymieszać majonez z koperkiem. Ułożyć jaja na półmisku, polać majonezem 
z koperkiem, przybrać rzodkiewką i natką pietruszki. 

PASZTET Z JAJ
Składniki:
9 jaj
2 małe bułki
1 szklanka mleka
15 dag świeżych grzybów
1 cebula
posiekana natka pietruszki
sól, pieprz
3 łyżki masła
 
Przygotowanie:
Ugotować 7 jaj na twardo. Umyte grzyby drobno pokroić i podsmażyć na 2 łyżkach masła. Namo-

czyć bułki, po paru minutach dokładnie odcisnąć. Wszystko razem zmielić, a następnie wymieszać z na-
tką pietruszki, dwoma surowymi jajami i doprawić do smaku solą i pieprzem. Włożyć do wysmarowanej 
masłem i wysypanej bułką tartą formy. Piec ok. 15-20 minut w dobrze nagrzanym piekarniku.  
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KOTLECIKI Z JAJ
Składniki:
• 6 jaj na twardo
• 6 łyżek bułki tartej
• 2 jaja surowe
• 3 łyżki oleju
• 2 średniej wielkości cebule
• kilka łyżek śmietany
• sól, pieprz
• tłuszcz do smażenia

Przygotowanie:
Cebulę posiekać drobno i podsmażyć lekko na 3 łyżkach mocno rozgrzanego tłuszczu. Jaja 

ugotowane na twardo posiekać, dodać cebulkę, tartą bułkę, surowe jaja, doprawić solą i pieprzem. 
Jeśli masa jest zbyt sucha, dodać śmietanę. Dobrze wyrobić i formować kotleciki. Obtaczać w bułce 
tartej i obsmażyć na mocno rozgrzanym tłuszczu. 

Gdy mówimy o Wielkanocy, na myśl przychodzą nam pisanki, tradycyjny żurek z jajkami i białą 
kiełbasą, mazurki w różnych wydaniach, babki wielkanocne, palemki, święconka, no i oczywiście 
odgrywające pierwszoplanową rolę i wszechobecne na stole wielkanocnym jajka przygotowywane na 
wiele sposobów. Święto Wielkiej Nocy jest w Polsce swoistym popisem kulinarnym. Kuchnia staro-
polska była zawsze bogata w różnorodne i smakowite potrawy oraz wypieki związane z obchodami 
Wielkanocy. Na tradycyjnym polskim stole zawsze znajdowały się zimne mięsa, ciasta i kiełbasy. 
Prawie każdy region posiadał swoje świąteczne specjały. Najważniejszym symbolem i podstawą 
każdego wielkanocnego śniadania są jajka, bez których nie wyobrażamy sobie obchodów świąt Wiel-
kiej Nocy. Tradycyjne świąteczne śniadanie zaczynamy zawsze od dzielenia się jajkiem z bliskimi. 
Ten zwyczaj ma wiele wspólnego z inną świąteczną tradycją – z wigilijnym łamaniem się opłatkiem. 
Podczas świątecznego dzielenia się jajkiem składamy sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Jajko 
jest bowiem znakiem odrodzenia i zapowiedzią pomyślności i urodzaju. 

4. Podsumowanie
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