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WIELKANOC  NA  WARMII  I  MAZURACH – rys etnograficzny 

 

 
arch. Muzeum Kultury Ludowej – Park Etnograficzny w Olsztynku 

 

Wszystkie wiosenne prace rolnicze i hodowlane koncentrowały się wokół 

wiosennego zrównania dnia z nocą. Był to również czas świąt wielkanocnych, 

gdyż na relikty dawnych wiosennych wierzeń pogańskich nakładały się 

elementy chrzścijanskie, kościelne.Tak jak w całym kościele katolickim, w 

ostatnią niedzielę przed Wielkanocą na Warmii święciło się palmy. 

Gdzieniegdzie praktykowano zwyczaj połykania ”kotek” z palm, aby gardło nie 

bolało. W Wielki Piątek święcono wodę i ogień, a fantazja ludowa dodawała do 

tego spalenie najstarszego krzyża we wsi, bo jego popiół miał przez cały rok 

zapobiegać bólowi gardła. 

Na Warmii i Mazurach aż do 1945 roku nie znano zwyczaju święcenia potraw. 

Śniadanie wielkanocne na Warmii i Mazurach było skromne. Jadano twarożek, 

masło, chleb, kilka gatunków ciasta. Bardziej wystawna była kolacja, wówczas 

podawano wędliny, szynki, boczek i pieczony drób. 

W niedzielę wielkanocną chowano w różnych miejscach podarki od zajączka. 

Dzieci szukały ich, a jak znalazły to się bardzo cieszyły. 
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Po niedzielnym wielkanocnym obiedzie wszyscy szli do lasu po kadyki na lany 

poniedziałek.  

W lany poniedziałek chłopcy biegali z jałowcowymi rózgami i smagali nimi 

napotkane osoby lub przychodzili do chałup i robili to samo. Dostawali za to 

jajka lub smakołyki. 

Wierzono, że pisanki mają magiczną moc, szczególnie malowane w rózne 

ornamenty. Wieszano je na drzewach, aby dobrze rosły, lub zakopywano u 

progu domu, chcąc uchronić go przed złymi mocami. Do zdobienia jaj używano 

naturalnych barwników: łupiny cebuli (brąz), szyszki olchy (czarny), świeże 

źdźbła żyta (zielony). 

 

 

WARMIACY  I  MAZURZY  - praca pod redagcją Bogumiła Kuźniewskiego 
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WIELKANOC  NA  WARMII  I  MAZURACH 

 

 
arch. Pałac i Folwark Galiny *** 

 

Jest to najradośniejsze święto – zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak i 

w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej. W niedzielę wielkanocne dzwony 

kościelne w Polsce brzmią w szczególny sposób, oznajmiając 

zmartwychwstanie Chrystusa. Na Podhalu wierzono, że mogą one zbudzić 

śpiących w Tatrach rycerzy, by szli walczyć o wolność Polski. Głosu 

wielkanocnych dzwonów bały się złe moce, a ludzie słysząć ich dźwięk, 

wyrzucali nienawiść ze swoich serc. 

Na stole wielkanocnym króluje jajko, od wieków uważane za symbol początku i 

żródła życia. W mitologiach wielu ludów można znaleść opowieść o jaju, z 

którego powstał świat. Uważano je również za znak zmartwychwstania, 

odrodzenia, powrotu życia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze 

świętem Zmartwychwstałego Chrystusa, który „wstał z grobu jak z jaja kurczę”. 

Pisanki miały sens symboliczny. Uważano, że malowanie jest jednym z 

warunków istnienia świata. Z kolei w poniedziałek jest w Polsce zwyczaj 

oblewania się wodą. Wśród pisków, krzyków, szamotaniny i śmiechu 

najchętniej urządzano dyngus ładnym i lubianym pannom. Ta z dziewcząt, 
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której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki, stawu czy 

chociażby koryta do pojenia bydła, czuła się obrażona. 

 

Święta w Polsce obecnie są nadal rodzinne, ale coraz częśćiej łączy się je z 

wypoczynkiem. Na Warmii i Mazurach można spędzić je w między innymi w 

następujących hotelach:  

 

Hotel Zamek Ryn**** 

 

 
arch. Hotel Zamek Ryn**** 

  

Luksusowy hotel mieści się w zamku krzyżackim, który został pieczołowicie 

odrestaurowany, a najważniejsze imprezy odbywają się na zadaszonym 

dziedzińcu zamkowym. Jest to przykład harmonii średniowiecznej budowli i 

nowatorskich rozwiązań designerskich. Znana już nie tylko w kraju legendarna 
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gościnność obiektu wyraża się w indywidualnym podejściu do gości i fascynacji 

światem kulinariów – to raj dla smakoszy życia i kuchni z całego świata.  

www.zamekryn.pl/wielkanoc-Mazury 

Hotel Krasicki**** 

 

 
arch. Hotel Krasicki**** 

  

Bajkowo położony w widłach rzek Łyny i Symsarny hotel mieści się w 

historycznym przedzamczu rezydencji biskupów warmińskich. Dziś wytworne 

pokoje i apartamenty w gotyckiej i barokowej części hotelu nawiązują do 

pierwotnej stylistyki obiektu. Taras widokowy to znakomity punkt widokowy na 

cały Lidzbark Warmiński, zwany Perłą Warmii. W przyziemiu znajduje się 

SPA&Wellness, basen, jacuzzi, sala fitness i sauny. Inspirowana regionalnymi 

obyczajami kuchnia łączy tradycyjne i nowoczesne metody kulinarne. 

www.hotelkrasicki.pl/pakiety-i-promocje/wielkanoc-w-hotelu-krasicki 

 

 

 

www.zamekryn.pl/wielkanoc-Mazury
www.hotelkrasicki.pl/pakiety-i-promocje/wielkanoc-w-hotelu-krasicki
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Hotel  Anders**** 

 
arch. Hotel Anders**** 

 

Hotel położony jest na Mazurach Zachodnich, nad brzegiem jeziora Szeląg 

Mały, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Hasło hotelu „Naturalnie na 

Mazurach” odnajduje swój wyraz w proekologicznej filozofii miejsca, cudownej 

przestrzeni i rozbudowanej bazie rekreacyjnej oraz regionalnej kuchni 

prowadzonej od 25 lat przez jednego, znakomitego szefa kuchni. Goście mają 

też dostęp do imponującego SPA  z krytym basenem i saunami. 

www.hotelanders.pl/oferty/wielkanoc-na-mazurach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hotelanders.pl/oferty/wielkanoc-na-mazurach
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Pałac Mortęgi **** 

Pałac Mortęgi to przepiękny, zabytkowy kompleks, w którego skład wchodzą: 

XIV-wieczny pałac, liczne zabudowania folwarczne, mini zoo, stajnie z krytą 

ujeżdżalnią oraz park w stylu angielskim z końca XIX wieku. Znajdziemy tu 

zarybiony staw, idealny dla amatorów wędkarstwa, miejsca na ognisko i grill, 

salę gimnastyczną, salę gier oraz Domek Magdalenki – miejsce, gdzie dzieci 

mogą spędzić wesoło czas pod opieką profesjonalnych animatorek. Goście 

spragnieni relaksu odnajdą go w pałacowym Santal SPA, oferującym zabiegi na 

ciało i twarz oraz masaże. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce z 

niepowtarzalnym klimatem. 

www.palacmortegi.pl/Pakiet_wielkanocny.html 

 

Hotel St. Bruno**** 

Krzyżacki zamek między jeziorami Kisajno i Niegocin w Giżycku otrzymał 

nowe życie jako luksusowy hotel St. Bruno. W zamkowej części można 

podziwiać zachowane elementy zabytkowej konstrukcji, np. fundamentów, 

wzdłuż których poprowadzono korytarz. W piwnicach znajduje się stylowa 

winiarnia, do której przylega klub nocny. Goście mogą skorzystać z centrum 

SPA oraz krytego basenu. Biblioteka w baszcie, z antresolą i wygodnymi 

fotelami, a także sala bilardowe to kolejne  propozycje spędzenia wolnego czasu 

www.hotelstbruno.pl/ceny-i-pakiety-relaks/wielkanoc-na-mazurach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.palacmortegi.pl/Pakiet_wielkanocny.html
www.hotelstbruno.pl/ceny-i-pakiety-relaks/wielkanoc-na-mazurach
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Pałac i Folwark Galiny*** 

 

 
arch. Pałac i Folwark Galiny  

 

Pałac i Folwark Galiny to pięknie odrestaurowany majątek ziemski z 

renesansowym pałacem z końca XVI wieku, dziewiętnastowiecznym 

folwarkiem, stadniną koni oraz malowniczym terenem. W dawnym majątku 

znajduje się romantyczny, zabytkowy park przecięty rzeką, wkomponowany w 

piękny krajobraz, składający się z 250 ha lasów, łąk, pastwisk, wąwozów i 

stawów kąpielowych. Niezwykły urok obiektu i wykwintna kuchnia pozwalają 

wypocząć, czerpiąc w każdej porze roku niezmąconą radość z kontaktu z naturą 

i historycznym duchem miejsca. Reszty dopełniają zabytkowe stajnie z setką 

koni oraz sala sportowa i rekreacyjna dla dorosłych i dzieci. 

www.palac-galiny.pl/rodzinna-wielkanoc-w-galinach 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.palac-galiny.pl/rodzinna-wielkanoc-w-galinach
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GrandHotel  Tiffi***** 

Duszą Warmii i Mazur są zachwycające widoki. Jeden z nich roztacza się z 

okien luksusowego GrandHotel Tiffi na Jeziorak, najdłuższe jezioro w Polsce. 

Orientalne SPA to 20 gabinetów odnowy biologicznej, w których można 

korzystać z dobrodziejstw Ajurwedy, dalekowschodniego masażu, sesji jogi i 

medytacji. Do dyspozycji gości jest też jacuzzi, basen z wodą morską, sauna 

fińska, łaźnia parowa i sala fitness. 

www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/wielkanoc-na-mazurach 

 

Hotel  Mikołajki ***** 

Hotel położony na Ptasiej Wyspie na Jeziorze Mikołajskim to miejsce na 

spędzenie zarówno dłuższego urlopu, jak i weekendu. Jego architektura sprawia 

wrażenie, że obiekt unosi się na wodzie, a z okien rozciągają się niezapomniane 

widoki. Hotel Mikołajki to nie tylko pokoje i apartamenty, ale także połączenie 

luksusowego wypoczynku z odnową biologiczną. W kompleksie 

SPA&Wellness goście znajdą także; „Świat Saun”, basen z hydromasażem dla 

dorosłych, brodzik dla dzieci, jacuzzi i taras wypoczynkowy 

www.hotelmikolajki.pl/pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=49457 

 

Hotel  SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie***** 

Jeden z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych hoteli SPA w Polsce. 

Ulubione miejsce wypoczynku rodzin, par, biznesmenów i celebrytów. Na 

kulinarne przyjemności zapraszają restauracje: „Oranżeria” z daniami kuchni 

regionalnej i międzynarodowej oraz „Romantyczna” z kuchnią autorską opartą 

na produktach lokalnych i ekologicznych. Kosmetyczny Instytut proponuje 

bogaty wybór zabiegów firmowych i medycyny estetycznej, masaże klasyczne i 

orientalne. Centrum SPA z dwoma basenami, brodzikiem, kaskadami wodnymi, 

czterema jacuzzi i kompleksem saun zapewniają zabawę i relaks dzieciom i 

dorosłym. 

www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/rodzinne-swieta-

wielkiej-nocy 

 

Hotel Gołębiewski**** 

Hotel położony w sercu Mazur oferuje gościom szereg atrakcji, m.in. Klub 

Jeździecki „Stajnia”, całoroczne lodowisko, wypożyczalnię sprzętu wodnego, 

rejsy statkiem, Akademię Golfa oraz Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska. 

www.grandhotel.tiffi.com/pl/pakiety-oferty/wielkanoc-na-mazurach
www.hotelmikolajki.pl/pakiety/szczegoly-pakietu?OfferID=49457
www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/rodzinne-swieta-wielkiej-nocy
www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie/ceny-i-pakiety/rodzinne-swieta-wielkiej-nocy
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Poleca ono zabiegi: regenerująco-nawilżające twarzy i ciała, modelująco-

wyszczuplające, ujędrniająco-antystresowe. W Parku Wodnym „Tropikana” 

goście mogą korzystać z basenów: sportowego, rekreacyjnego z falą, z 

hydromasażem, szkolnego, basenu rzeki, a także z jacuzzi, saun, jaskini śnieżno-

lodowej, tężni solankowych, zjeżdżalni, siłowni.  

www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/swieta-wielkanocne-program 

 

Na Warmii i Mazurach można spędzić przyjemnie również Święta 

Wielkanocne! Jest to region, który zaprasza o każdej porze roku.Tutaj każdy 

znajdzie coś dla siebie i przyjemnie spędzi wolny czas. 

 

  

www.golebiewski.pl/mikolajki/oferty-specjalne/swieta-wielkanocne-program
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