
                    „  WIELKANOC  
    czyli uroczystość uroczystości” 

 

 

 

 

Święcone sporo pochłania czasu, 

niemało panie miały ambarasu 

z tem by się babki dobrze im udały, 

w miarę podrosły, zakalca nie miały. 

By były drożdże w porę dostarczone, 

Mięsiwa kruche i ni przypalone. 

Jak wyjdą torty, mazurki baukuchy, 

Pierogi, sery, jajka i szpekkuchy. 

[Adam Habdanik, 

Wielkanoc na Litwie, Wilno 1929] 
 

 

 Wielkanoc to najstarsze, najważniejsze  i najbardziej uroczyste święto chrześcijańskie, inaczej 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pascha, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania  

Jezusa w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni Księżyca; wg kalendarza gregoriańskiego Wielkanoc 

przypada między 21 III a 25 IV. Świętowanie Wielkanocy w dzień Żydowskiej Paschy było 

początkowo przyczyną nieporozumień między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego a innymi 

chrześcijanami. W Kościele Katolickim wczesnym rankiem w Wielkanoc odbywa się procesja, po 

której jest sprawowana uroczysta msza zwana rezurekcją. Głównym akcentem rodzinnym Wielkanocy 

jest śniadanie wielkanocne, w czasie którego spożywa się pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę. 

Drugim dniem świąt Wielkanocy jest poniedziałek Wielkanocny – towarzyszą mu zwyczaje ludowe, 

upływa bardziej zabawowo na śmigusie i dyngusie, kiedy to każdy i każdego powinien oblać wodą, a 

przynajmniej skropić perfumami, aby wielowiekowym obyczajom  i zwyczajom ludowym stało się 

zadość. 

W Kościele Katolickim obrzędu bizantyjsko-ukraińskiego w Wielkanoc odbywa się procesja z 

Najświętszym Sakramentem i Ikoną Zmartwychwstania oraz uroczysta jutrznia wielkanocna; w 

Kościele prawosławnym odbywa się procesja paschalna, jutrznia z Kanonem św. Jana z Damaszku, 

uroczysta liturgia eucharystyczna, wieczorem – nieszpory.  

Według tradycji chrześcijańskiej Wielkanoc jest „Świętem świąt”, „uroczystością uroczystości”. 

Każda niedziela roku jest pamiątką Wielkanocy jako Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wielkanoc świętuje się u nas w kręgu rodzinnym przy pięknie nakrytym i wyjątkowo obficie i suto 

zastawionym stole ozdobionym zielenią, barankami, pisankami, wieloma przepysznymi potrawami. 

Najbardziej uroczystą chwilą podczas całych świąt jest śniadanie wielkanocne, zwane również 

„święconem”. Dzisiejsze „Święcone „ mieści się w niewielkim koszyczku i zawiera: pisanki, chrzan i 

sól, chleb i masło, kawałek kiełbasy i małą babeczkę. Od dzielenia się poświęconym jajkiem 

ugotowanym na twardo oraz wzajemnym składaniem sobie życzeń zaczyna się uroczyste śniadanie. 

To jedyny w roku, wyjątkowy posiłek łączący funkcję zarówno obfitego śniadania, jak i obiadu, 

którego tego dnia nikt specjalnie nie szykuje. Taki wielkanocny śniadanio-obiad. Resztę dnia, jeśli 

wiosenna pogoda nie spłata psikusa, warto poświęcić na spacery, a zwłaszcza na odwiedzanie 

ustrojonych grobów Pańskich. 

Najodpowiedniejsze na uroczyste śniadanie wydają się lekkie i wykwintne przekąski, sałatki i 

surówki, uszlachetnione bakaliami. Warto przygotować przekąski z jaj i różne pieczenie. Do tego 

świetnie będą pasowały sosy chrzanowe i tatarski. Na deser podajemy: paschę, babkę, mazurek i inne 

ciasta. W tym dniu wszystkie dania serwujemy w odświętnej porcelanie, na ładnie nakrytym stole. 

Tradycją wielkanocnego stołu jest jego świeży, radosny i kolorowy wygląd. Składają się na to barwne 

pisanki, zielone wiosenne roślinki oraz dekoracyjne półmiski pełne wędlin, nadziewanych jajek, 

pięknie zdobionych czerwoną papryką, szczypiorem, pomidorami, sałatą, natką pietruszki itp. 

 



Dania na Wielkanoc 
 

Żur 

10 dag mąki żytniej pytlowej, 10 dag mąki żytniej razowej dokładnie wymieszać, zalać letnią 

przegotowaną wodą, dodać 2-3 ząbki czosnku i skórkę z razowego chleba Przykryć słój gazą i 

zostawić na kilka dni w ciepłym miejscu. 

25 dag kiełbasy lub wędzonego boczku, pół selera, 2 pietruszki, marchewka, por, sól, 2 ząbki czosnku, 

4 jaja. 

Ugotować wywar z kiełbasy i warzyw. Przelać przez sito; kiełbasę pokroić w cienkie paseczki, zalać 

przecedzonym wywarem, dodać 2 szklanki żuru, zagotować, doprawić solą i roztartym czosnkiem. 

Podawać w filiżankach z ćwiartkami jajek ugotowanych na twardo. 

 

Jajka Wielkanocne marmurkowe na sposób Barbary 

 W rondlu ułożyć łupiny cebuli, na nich umyte jaja, wsypać kminek, osolić zalać wodą, 

ugotować na twardo. Jaja wyjąć, obtłuc skorupki (nie obierać), włożyć z powrotem do garnka. 

Trzymać w płynie prze z noc, następnie wyjąć osuszyć obrać. Zamiast łupin cebulowych można użyć 

2-3 łyżki czarnej herbaty liściastej lub granulowanej. Nieco herbaty można też dosypać do łupin  

 

Jajka w sosie orzechowym 

5-8 jaj, 1 ząbek czosnku, 1 szklanka majonezu kieleckiego, ½ szklanki białego wina, 6 dag orzechów 

włoskich łuskanych. 

Jaja ugotować na twardo, obrać ze skorupek, podzielić na połówki, zalać sosem i ozdobić. 

Sos orzechowy: Czosnek posiekać bardzo drobno i rozetrzeć z odrobiną soli, majonez wymieszać z 

winem, dodać czosnek i grubo posiekane orzechy. Odstawić na 1,5 godziny w chłodne miejsce. Sos 

podawać do jaj, ryb i mięs pieczonych na zimno. 

 

Jajka faszerowane po staropolsku 

 

7 jaj, 30 g suszonych grzybów, 2 łyżki świeżego startego chrzanu, 1 surowe żółtko, 2 łyżki usiekanej 

drobniutko zielonej pietruszki, łyżka oleju, 3 łyżki masła, bułka tarta, sól i pieprz. 

Umyte grzyby namoczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody i zostawić na noc, następnego dnia 

ugotować. Ugotowane jaja w skorupkach ostrym nożem przeciąć na pół, delikatnie wyjąć białka i 

żółtka. Jaja i osączone grzyby przepuścić przez maszynkę lub bardzo drobno posiekć nożem, utrzeć z 

masłem, chrzanem, zieloną pietruszką, solą, pieprzem i surowym żółtkiem. Nadziać skorupki, farsz 

posypać tartą bułką. Na patelni mocno rozgrzać olej, ułożyć połówki jajek – farszem do dołu i 

usmażyć. Podawać na gorąco lub na zimno. 

 

Jajka w szpinaku 

 

7 jaj ugotowanych na twardo, puszka tuńczyka w oleju, 200 g majonezu, łyżka puree ze szpinaku, 2 

łyżki posiekanej zielonej pietruszki – natki, sól, pieprz. 

Jaja obrać ze skorupek, przekroić wzdłuż na pół, delikatnie wybrać łyżeczką żółtko, aby nie uszkodzić 

białka. Żółtko rozetrzeć z łyżeczką majonezu, dodać rozdrobnionego tuńczyka i rozetrzeć na jednolitą 

masę. Posolić i popieprzyć. Połówki białek napełnić masą, nadając jej kształt ozdobnej kulki. 

Prostokątny szklany półmisek napełnić sosem przygotowanym z majonezu i posiekanej natki, Jaj 

ułożyć w małych odstępach. 

 

Pieczona szynka 

 

2,5 kg szynki wieprzowej, 2 cebule, 100 g selera, butelka białego wytrawnego wina, 12 ziaren pieprzu, 

2 listki laurowe, sól, 2 łyżki musztardy, 3 pomarańcze, 4 łyżki płynnego miodu, 2 łyżki Gożdzików, 2 

łyzki oleju. 

Szynkę umyć, osuszyć, obwiązać bawełnianą nicią, włożyć do dużego garnka, zalać wodą, 

doprowadzić do wrzenia, Wodę odlać. Selera obrać, umyć. Cebulę obrać. Warzywa pokroić w 



ćwiartki. Szynkę zalać litrem wody, dodać wino, selera, cebulę, ziarna pieprzu, listki laurowe, posolić. 

Gotować pod przykryciem 2 godziny na małym ogniu. Garnek zestawić z ognia. Szynkę pozostawić w 

wywarze, aż do zupełnego ostygnięcia. Pomarańcze sparzyć, osuszyć, pokroić w cienkie plastry. 

Szynkę wyjąć z wywaru, osuszyć, usunąć nić. Mięso posmarować musztardą, obłożyć plastrami 

pomarańczy. Przytwierdzić je do mięsa goździkami i posmarować miodem. Szynkę ułożyć w 

wysmarowanej olejem brytfannie, podlać szklanką wywaru, piec 40 minut. 

 

Indyk w wiórkach kokosowych 

 

60 dag piersi indyka, szczypta tymianku, szczypta estragonu, 1 jajo, 10 dag wiórków kokosowych, 1 

łyżka oleju, 1 łyżka masła, sól, pieprz. 

Mięso umyć osuszyć, pokroić na 8 plastrów, lekko zbić tłuczkiem. Oprószyć solą, pieprzem i ziołami, 

odstawić na 30 min. Jajo rozmącić w miseczce, wiórki wysypać na talerzyk. 

Kotlety panierować w jajku i wiórkach, zrumienić z obu stron na oleju. Następnie dodać masło, 

przykryć i smażyć na małym ogniu po 5 min. z każdej strony. Gotowego indyka podawać z 

cząsteczkami cytryny i pieczonymi ziemniakami. 

 

Sałatka wiosenna 

 

1 główka sałaty, ogórek, 4 rzodkiewki, dymki, ½ puszki kukurydzy, 4 łyżki oleju, 2 łyżki soku z 

cytryny, sól, pieprz. 

Sałatę umyć, osuszyć, porwać na kawałki. Ogórka umyć. Dymkę i rzodkiewki oczyścić. Ogórka, 

dymkę i rzodkiewki pokroić w plasterki. Kukurydzę osączyć. Olej wymieszać z sokiem z cytryny, 

przyprawić solą i pieprzem. Wszystkie składniki włożyć do salaterki , polać sosem. 

 

Sałatka z buraczków 

 

3 czerwone buraczki, 5 jaj, 1 cebula, 3 ogórki kwaszone, 4 jabłka, sól, pieprz, kwasek cytrynowy. 

Buraki ugotować, pokroić w kostkę. Jabłka, cebulę, ogórki i ugotowane jajka również pokroić w 

kostkę. Wszystkie składniki połączyć, doprawić do smaku przyprawami. Można dodać majonez lub 

olej. 

 

Sosy do wielkanocnych mięs 

 

Sos chrzanowy 

 

Pół szklanki majonezu delikatesowego, mały korzonek chrzanu, sól, pieprz, szczypta cukru, łyżeczka 

soku z cytryny, ugotowane na twardo żółtko. 

Obrany chrzan zetrzeć drobno na tarce, przelać wrzątkiem, przestudzić i skropić sokiem z cytryny. 

Wymieszać majonez z przetartym przez sito żółtkiem, solą, pieprzem i  cukrem. Połączyć z chrzanem, 

dokładnie wymieszać. 

 

Chrzan ze śmietaną 

 

Korzonek chrzanu, łyżeczka mała, sok z całej cytryny, surowe żółtko, ćwierć szklanki śmietany ,sól, 

szczypta cukru. 

Obrany i umyty chrzan zetrzeć drobno na tarce, przelać wrzątkiem. W rondlu stopić łyżkę masła, 

dodać utarty chrzan, wymieszać, rozprowadzić solą tak, aby powstał gęsty krem, dodać sól, cukier, 

sok z cytryny, zaciągnąć żółtkiem. Wstawić na noc do lodówki. 

 

 

 

 

 

 



 

Sos tatarski z gotowanych żółtek 

 

6 jaj, 6 łyżek oliwy lub oleju słonecznikowego, 2 łyżki musztardy, sok z cytryny lub 2 łyżki octu 

winnego, sól, cukier, pieprz, 3-4 korniszony. 

Z ugotowanych na twardo jaj wyjąć żółtka przetrzeć przez sito, utrzeć z oliwą, a gdy masa będzie 

gładka, stale ucierając dodać musztardę, sól, pieprz, cukier i sok z cytryny. Białka drobno posiekać, 

dodać drobno pokrojone korniszony, połączyć z sosem, wymieszać i zostawić w lodówce do 

schłodzenia. 

 

 

CIASTA 

 

Pascha 

 

25 dag tłustego twarogu, 5 łyżek cukru, 3 łyżki masła o temperaturze pokojowej, 5 łyżek śmietany 

kremówki, 5 dag migdałów, 3 dag skórki pomarańczowej i rodzynki. 

Rodzynki umyć i moczyć 15 minut w ciepłej wodzie, skórkę pomarańcza drobno pokroić, migdały 

sparzyć, obrać ze skórki i posiekać. Ser utrzeć drewnianą łyżką na masę, dodawać masło, a następnie 

śmietanę i bakalie. Wszystko dokładnie wymieszać. Włożyć masę do wypłukanej zimną wodą 

miseczki, przykryć przyciętym kawałkiem pergaminu i wstawić do lodówki na 5-6 godzin. Na godzinę 

przed podaniem zanurzyć miskę na kilka sekund w gorącej wodzie, podważyć ostrym nożem brzegi i 

wyjąć na ozdobny talerz. Paschę przechowywać w lodówce. 

 

Mazurek czekoladowy na kruchym cieście. 

 

Na ciasto: 25 dag mąki, 18 dag masła, 10 dag cukru, 2 żółtka, szczypta soli. 

Na masę: 4 jajka, 25 dag cukru, 25 dag czekolady, 12 dag mąki, 12 dag zmielonych migdałów, 12 dag 

rodzynków. 

Posiekać dokładnie na stolnicy masło z mąką, dodać żółtka, cukier, sól; szybko zagnieść ciasto i 

zostawić na godzinę do schłodzenia. Ochłodzone ciasto rozłożyć na wysmarowanej tłuszczem blaszce 

i upiec lekko aby nieco pożółkło. Jaja utrzeć z cukrem do białości, dodać rozgrzaną czekoladę i dalej 

ucierać, dodając stopniowo mąkę. Dobrze utartą masę zmieszać z rodzynkami i posiekanymi 

migdałami, rozciągnąć na lekko upieczonym cieście, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 

20 minut. Powierzchnię mazurka polukrować i przybrać kilkoma migdałami, rodzynkami i orzechami. 

 

Babeczki słodkie 

 

2 szklanki mąki, 4/5 paczki margaryny, ½ szklanki cukru pudru, 3 żółtka, 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia. 

Zrobić ciasto, wylepić nim babeczki, upiec. Włożyć kremem lub owocami, zalać galaretką. Przed 

wałkowaniem ciasto schłodzić w lodówce. 

 

 

Życzę zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocy 

 
 

 
 

 

ANNA GOŁASZEWSKA  
 


