
Jakie tradycje wielkanocne są charakterystyczne dla naszego regionu ?  

Jak wyglądały Święta za czasów "ziemi obiecanej"?  

 

No właśnie... 

Łodzianie z opoczyńskiego 

 

W początkach XX wieku do Łodzi napływali Żydzi, Niemcy i Polacy. Ci ostatni najliczniej z ziemi 

opoczyńskiej. Oczywiście przywozili do Łodzi swoje tradycje i obrzędy. Dlatego w mieście 

utrwaliły się zwyczaje świąteczne, charakterystyczne dla środkowej Polski. 

 

Dyngus bez śmigusa 

 

Mokry dyngus pojawił się w Łodzi wraz z polskimi chłopami, którzy ściągali tu do fabryk. Tak 

powstała łódzka tradycja, bo nie wszędzie świąteczny poniedziałek polega na polewaniu się 

wodą. Na terenach, gdzie przeważali protestanci, nie było tego zwyczaju. Nie ma go np. na 

Kaszubach. Łódzcy Niemcy też nie oblewali współziomków. W drugi dzień świąt uderzali się 

nawzajem gałązkami. Lanie wodą uprawiali Polacy. 

 

W mieście szybko zanikła wiejska tradycja, że oblewają się głównie dorośli i młodzież. W "ziemi 

obiecanej" wszyscy pracowali. Dyngus stał się zabawą dzieci, które nie znały jego magicznego 

sensu, czyli symbolicznego oczyszczenia człowieka. Dlatego współcześnie mamy do czynienia 

raczej ze zwykłym chuligaństwem niż z tradycją. Natomiast "śmigus" to tylko ozdobnik dyngusa.  

 

Chrzan łyżką jedzony 

 

Tradycyjnie musi pojawić się na stole łodzian. To prawdopodobnie wpływ religii żydowskiej. 

Chrześcijańska Wielkanoc zbiega się bowiem w czasie z Paschą, która w judaizmie przypada na 

pierwszą wiosenną pełnię księżyca. Żydzi podczas wieczoru chederowego muszą mieć na stole 

gorzkie zioła. A także jajko jako symbol życia. W regionie opoczyńskim, "ojczyźnie" łódzkich 

robotników, każdy musiał zjeść w Wielkanoc łyżkę piekącego chrzanu. Tradycja żydowska splotła 

się z polską i trwa w Łodzi do dziś. Chrzan musi być na świątecznym stole, choć na szczęście 

niekoniecznie trzeba jeść go łyżkami. 

 

Post lżejszy niż na wsi 

 

Na wsi przestrzegano postu rygorystycznie. W mieście już nie. Wielkanoc przypada na okres, 

kiedy w polu nie ma jeszcze zbyt wiele pracy. Dlatego chłop mógł sobie pozwolić na 

powstrzymywanie się od jedzenia. Robotnik, który pracował przy maszynie po 12 godzin 

dziennie, musiał jeść. Dlatego w rodzinach robotniczych post był lżejszy niż w wiejskich. Jedzono 

żur lub barszcz z ziemniakami. Charakterystyczna dla łódzkich domów była też galareta z nóżek. 

Regionalne pracochłonne potrawy szybko znikły z jadłospisu. Zaharowane robotnice nie miały 

czasu ani sił na ich przygotowanie. 

 

Tylko pisanki 

 

Opoczyńskie "od zawsze" słynęło pisankami wyrabianymi z użyciem wosku. Dlatego do Łodzi 

jako tradycja przywędrowały właśnie pisanki, a nie kraszanki. Na wsi ich wyrobem zajmowały się 



wyłącznie kobiety. Mężczyzna mógł bowiem mieć "złe oko" na kuchnię. Gdyby zajął się robieniem 

pisanek, skutki byłyby straszne! Mogłoby np. nie wyrosnąć świąteczne ciasto.  

 

W mieście zwyczaj szybko uległ zmianie. Kobiety pracowały w fabrykach tak samo jak ich 

mężowie. Ci często tracili pracę. Fabrykanci chętniej zwalniali robotników niż robotnice. 

Bezrobotni mężczyźni musieli przejmować obowiązki domowe. Obierali ziemniaki, nastawiali 

obiad. Siłą rzeczy musieli zająć się też robieniem pisanek przed świętami. Wiejskie "złe oko" nie 

wytrzymało konfrontacji z ciężką łódzką rzeczywistością i biedą.  

 

Pisanki pełniły rolę prezentów. Najczęściej dawano je chrześniakom. Natomiast czekoladowe 

zajączki i inne słodycze Polacy przejęli od Niemców. U nich bowiem panował zwyczaj rozkładania 

drobnych podarków w ogrodach i domach. Dzieci musiały ich szukać.  

 

Tu ciekawostka. W niektórych łódzkich domach nie ma zwyczaju dzielenia się święconym 

jajkiem. Zdaniem Ireny Świętosławskiej przodkowie takich łodzian musieli przybyć do miasta z 

regionu, gdzie rzeczywiście takiej tradycji nie było.  

 

Palmy i nowa tradycja 

 

Wysokie palmy, które coraz częściej oglądamy w telewizji, nie należały do tradycji Polski 

Środkowej. Można je było spotkać na południu, np. w Beskidach, a także na Kurpiach. Nawet w 

Łowiczu święcono krótkie palemki. Ostatnio łowiczanie prezentowali rekordowe okazy o 

wysokości nawet 20 m. To dla nich obca tradycja. Twórcy najdłuższej długo zastanawiali się, z 

czego zrobić szkielet konstrukcji. Wybrali... bambus. Prawdziwe polskie długie palmy robi się z 

plecionych wiązek prętów leszczyny.  

 

Hałas na duchy 

 

Czas, kiedy Chrystus spoczywał w grobie, uważano za bardzo niebezpieczny. Do kościołów pod 

nieobecność Jezusa mogły zakradać się złe duchy. Dlatego na wsi odstraszano je hałasem aż do 

rezurekcji. Do czynienia rabanu najczęściej służyły drewniane kołatki. W mieście zastąpiły je 

petardy. Jeszcze w latach 50. XX wieku młodzież łódzka strzelała z klucza. Musiał być 

odpowiedni, z otworem w osi. Przywiązywało się do niego sznurek, kręciło w kółko i uderzało o 

ścianę. Dziś chyba już nikt nie zna techniki tego łódzkiego wynalazku.  

Czego nie ma 

 

Nie ma już w Łodzi wielkanocnych kwest, kiedy to co ładniejsze panie z wyższych sfer zbierały 

pieniądze na cele charytatywne. Nie ma wpływów prawosławia, jako że w cerkwi Wielkanoc 

obchodzi się w innym terminie, a Rosjan w Łodzi było zbyt mało, żeby tradycje obu kościołów 

mogły mieć na siebie wpływ. Nie ma typowo wiejskich wędrówek z kurem i zbierania darów od 

gospodarzy do wózka, żeby zapewnić pomyślność domowi i obfite plony. Ale został mokry 

dyngus, pisanki i krótkie palmy. Oraz męski śledzik w poście, chyba wspólny dla wszystkich miast 

i wsi całej Polski. A także sakramentalne życzenia. 

 

Wesołych Świąt! 

Marek Mazurczyk 



 

 

 


