
POKARMY WCHODZĄCE W SKŁAD ŚWIĘCONKI: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

JAJA 
Symbol narodzin, odrodzenia, zmartwychwstania, 
zwycięstwa nad śmiercią, a także płodności. 
Wierzy się, że dzielenie się jajkiem umacniania 
więzi rodzinne i korzystnie wpływa na relacje 
między najbliższymi.   

• Do koszyczka wkłada się jajka ugotowane 
na twardo, najczęściej pomalowane. 

 

BARANEK 

Dawniej formowany był z masła lub ciasta, 
później cukrowy i z chorągiewką z napisem 
Alleluja lub z czekolady.  

Symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa („Baranka Bożego”; Dobrego Pasterza, 
który wiedzie swoje owce do zbawienia). Uosabia 
triumf życia nad śmiercią, przezwyciężenie zła  
i odkupienie grzeszników. Niegdyś wierzono,  
że włożony do wielkanocnego koszyczka uchroni 
przed klęskami i zagwarantuje przychylność 
przyrody. Sam baranek oznacza pokorę  
i łagodność. 

 

CHLEB 
 

W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje 
Ciało Chrystusa, a we wszystkich kulturach jest 
pokarmem niezbędnym do życia. Nawiązuje  
do przemienienia pańskiego, które dokonało się  
w Wielki Czwartek, podczas ostatniej wieczerzy  
z dwunastoma apostołami oraz do cudownego 
rozmnożenia chleba nad Jeziorem Galilejskim. 
Symbol godności człowieka. Włożony  
do koszyczka ma gwarantować dobrobyt  

i pomyślność.   

 
 



 

  

 

SER 

Jest symbolem związku człowieka z przyrodą, 
harmonii. Oznacza przyjaźń, porozumienie 
między człowiekiem a przyrodą. Ma zapewnić 
rozwój stada zwierząt domowych. 
 

 

MIÓD 

Posiada właściwości lecznicze. 

 

OCET 

 

     Podobnie jak chrzan, odnosi się do żalu  
za grzechy. Podano go Chrystusowi zamiast 
wody, kiedy wisiał na krzyżu. 
 

 

ZAJĄC 

Symbol wiosny i odradzającej się przyrody. 
Oznacza czujność i gotowość.  

Zgodnie z tradycją, był pierwszym zwierzątkiem, 
które zobaczyło zmartwychwstałego Chrystusa. 

 

 

Naczynie z wodą, która jest symbolem Ducha 

Świętego. 



 

 

WĘDLINA 

Do wielkanocnego koszyczka wkłada się głównie 

wyroby wieprzowe - kawałek szynki lub kiełbasy. 

Mięso jest odniesieniem do ofiary z paschalnego 

baranka. To także symbol uczty, która zostanie 

wyprawiona po zmartwychwstaniu. 

Oznacza dobrobyt i zamożność. Ma ona 

zagwarantować zdrowie, płodność i dostatek 

całej rodzinie.  

 

 

CIASTO ŚWIĄTECZNE 

Wielkanocna baba- symbolizuje umiejętności, 

powodzenie i dostatek.  

Ciasto powinno być własnoręcznie przygotowane. 

 

SÓL I PIEPRZ 

Sól - ma chronić przed zepsuciem, symbolizuje 
oczyszczenie i prawdę, prostotę życia.  Dawniej 
wierzono, że posiada ona moc odstraszania złych 
mocy i sił nieczystych (Chrześcijanie są „solą 
ziemi”). Wykorzystuje się ją do przyprawienia 
jajek oraz innych potraw, które jemy podczas 
wielkanocnego śniadania.  

Pieprz - nawiązuje do gorzkich ziół, które 
dawniej Żydzi dodawali do charosetu (rodzaj 
sosu). Robili to na pamiątkę ciężkiej, niewolniczej 
pracy przy produkcji cegieł w Egipcie. 

 

        CHRZAN 
Symbolizuje siłę fizyczną i witalność. Jest 
symbolem pokonania goryczy męki Zbawiciela. 
Umieszczony w koszyczku ma zapewnić zdrowie 
i sprawność. Ma także wspomagać skuteczność 
innych święconych pokarmów. Korzeń chrzanu 
wyciska łzy. Symbolika łez ma również związek    
z żalem za grzechy. 

 


