
 

Słodkie, dumnie wyrośnięte baby, 
pachnące szynki, pęta kiełbas, 
bochny świeżego chleba, kopy 
jajek na odświętnie nakrytym 
stole były dla nich widocznym 
znakiem przełomu. Wierzyli, 
że obfitość oraz wyjątkowy 
charakter świątecznych potraw 
zapewnią im dobrobyt oraz  
pomyślność na cały rok. Ale by 
to się spełniło, wszystkie pokarmy 
musiały być – święcone! 

święcone

www.etnomuzeum.eufiszki etnograficzne

Dla dawnych mieszkańców wsi wielkanocne 
śniadanie bywało pierwszym obfitym 
posiłkiem od wielu, wielu dni. Mieli za sobą 
surowy, sześciotygodniowy post (bez mięsa, 
cukru i nabiału) i trudny przednówek – 
czas, gdy zgromadzonych na zimę zapasów 
zaczynało brakować, a ziemia nie dawała 
jeszcze nowych plonów. 

Monotonne menu wypełniał im żur 
z resztek zakwaszonej mąki, ostatnie 
ziemniaki, suszone śliwki, śledzie. 
Często głodni, zamknięci w dusznych 
izbach swoich domów, czekali na cud 
– triumf życia nad śmiercią, wiosenne 
odrodzenie przyrody. 

data wywiadu:

rozmówca:

wiek:

miejsce zamieszkania:

1. Czy przygotowujesz wielkanocny koszyczek 
ze święconym?

5. Kto, kiedy i gdzie błogosławi pokarmy?

4. Który z nich jest dla Ciebie najważniejszy?

2. Jeśli tak, jakie produkty do niego wkładasz? 6. Czy tak samo było w tym roku?

3. Jakie produkty wkładało się do niego w Twoim 
rodzinnym domu?

7. Co i kiedy robisz z poświęconymi produktami?



 

Załącznik 1
Eugeniusz Krawczuk, środkowa część tryptyku Aby Polska była Polską; 
farba olejna, płyta pilśniowa; Gliwice, 1981; w kolekcji MEK

Przeprowadź wywiad 
telefoniczny z członkiem 
rodziny, który nie mieszka 
razem z Tobą. Wykorzystaj 
pytania z kwestionariusza 
wywiadu. Zapisz odpowie-
dzi. Czy Twoje byłyby takie 
same?
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5. Kto, kiedy i gdzie błogosławi pokarmy?

4. Który z nich jest dla Ciebie najważniejszy?

2. Jeśli tak, jakie produkty do niego wkładasz? 6. Czy tak samo było w tym roku?

3. Jakie produkty wkładało się do niego w Twoim 
rodzinnym domu?

7. Co i kiedy robisz z poświęconymi produktami?

By każdy mógł zasiąść do święconego 
zaraz po rezurekcji – porannym nabożeństwie 
w Niedzielę Zmartwychwstania –  
o poświęcenie pokarmów należało zadbać 
dzień wcześniej. Do najbogatszych domów 
przychodził ksiądz. Błogosławił jedzenie 
wprost na świątecznym stole. Mniej zamożni 
pakowali przygotowane przez siebie specjały 
do wielkich koszy i szli na wspólne święcenie 
pokarmów pod kościołem lub dworem.

Sto lat temu Seweryn 
Udziela – twórca Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie – 
zapisał, że w skład święconego 
mieszkańców okolic Krakowa 
wchodzi bochenek chleba, jaja 
gotowane, zwykle obłupione, 
chrzan, kawał wędzonego mięsa 
wieprzowego, a czasem i woło- 
wego, kiełbasa, ser i masło. Jakie 
produkty znalazłby w nim teraz? 


