
T: Symbole wielkanocne i ich znaczenie 

Co symbolizują pokarmy wkładane do koszyczka wielkanocnego? 

 jajka – jest to najważniejszy symbol wielkanocny, ponieważ oznacza triumf życia nad 

śmiercią i początek nowego życia, a więc jest ściśle związany ze Zmartwychwstaniem Jezusa. 

Oprócz kolorowych pisanek, bardzo ważne jest włożenie do koszyczka przynajmniej jednego 

świeżo ugotowanego jajka, którym należy się podzielić ze wszystkimi domownikami podczas 

uroczystego śniadania wielkanocnego, podobnie jak robi się to opłatkiem w trakcie wigilii 

Bożego Narodzenia; 

 pieprz i sól – symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie w prostocie. Dodatkowo, sól chroni 

jedzenie przed zepsuciem; 

Pieprz i sól w przyprawniku symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie w prostocie.

 
Jajka to najważniejszy symbol Wielkanocy, dlatego nie może zabraknąć ich na stole i w 

koszyku.  
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 chleb – włożony do święconki ma zapewnić dobrobyt i pomyślność, a jego najważniejsze 

znaczenie jest związane z Chrystusem pojmowanym jako chleb życia dla chrześcijan; 

 wędlina – oraz kiełbasa symbolizują zdrowie, płodność i dostatek materialny; 

 chrzan – to symbol zdrowia i siły fizycznej, ale też skojarzenie z goryczą w kontekście 

gorzkiej męki Chrystusa na krzyżu; 

 baranek – jest ważnym symbolem dla chrześcijan, ponieważ oznacza odkupienie 

grzeszników i przezwyciężenie zła. Najczęściej jest w postaci słodkiej figurki, czekoladowej 

albo cukrowej. Można też spotkać baranki wykonane z masła; 

 słodka babka – albo kawałek innego ciasta symbolizuje ogólnie pojęte umiejętności i 

doskonałości. 

Ważnym symbolem umieszczanym w święconce jest również zielony bukszpan, którego 

znaczenie jest związane z przyrodą i światem. W niektórych koszyczkach pojawia się także 

słodki, najczęściej czekoladowy, zajączek, który wywodzi się z wielkanocnych obyczajów 

obchodzonych na Śląsku. Symbolizuje on wiosnę i budzenie się do życia, a więc oznacza 

początek nowego istnienia. 

Baranek to ważny symbol dla chrześcijan – oznacza przezwyciężenie zła. Specjalna 

drewniana foremka pozwoli wykonać wielkanocnego baranka z masła.
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W koszyczku ze święconką i na wielkanocnym stole nie może zabraknąć słodkiej babki lub 

innego wypieku.  

 

Palma wielkanocna 

Jeszcze jednym obowiązkowym symbolem świąt wielkanocnych jest palma, której jednak nie 

umieszcza się w koszyczku, ale którą obowiązkowo należy poświęcić podczas uroczystej 

mszy w Niedzielę Palmową. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, tylko dzięki temu można 

uchronić siebie, swoich najbliższych, dom, zwierzęta i pola uprawne przed wszelkim złem. 

https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk jak założyć hodowlę rzeżuchy 
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