
Poznajemy ludowe zwyczaje Wielkanocy 
 

W Polsce środkowej i we wschodniej części Wielkopolski w okresie Świąt 
Wielkanocnych, a w szczególności w Poniedziałek Wielkanocny, popularnym 
był zwyczaj chodzenia z  kogutem, zwanym kurkiem. Żywego koguta wożono 
na dwukołowym wózku bogato zdobionym wstążkami, błyskotkami i 
kwiatami, a także kręcącymi się małymi laleczkami w regionalnych strojach. 
Tradycyjnie wózek musiał być czerwony. Aby kogut głośno piał, karmiono go 
ziarnem namoczonym w spirytusie. Z czasem żywego zastąpiono sztucznym, 
którego lepiono z gliny, pieczono z ciasta lub wycinano z drewna. Były też 
wózki ozdabiane spreparowanym, wypchanym kogutem. Dlaczego chodzono z 
kogutem, a nie z innym ptakiem? Kogut w wielu kulturach, a szczególności w 
obyczajach słowiańskich, symbolizował męskość, witalność i płodność. Przewożąc 
go przez wieś na wózku wprowadzało się do wsi wiosnę. Orszak z kogutkiem 
zawsze był głośny. Towarzyszył mu śpiew i hałas klekotek. Chodzący po wsi 
kurcarze wyposażeni byli także w sikawki na wodę oraz w żmijki dyngusowe 
zakończone ostrym szpikulcem, którym straszono dziewczęta. 
Chodzenie z kogutkiem miało charakter zalotów, a często nawet konkursów. 
Chodzący po wsi chłopcy zbierali datki w postaci wielkanocnych wypieków lub 
wędlin. Jeśli któryś z kurcarzy spodobał się córce gospodarza, otrzymywał od niej 
w prezencie własnoręcznie zdobione przez nią jajko. Połączone w tym czasie pary 
miały żyć długo i szczęśliwie z gromadką zdrowych dzieci. 

Przez wieki chodzenie z kogutkiem było nieodłącznym elementem świąt 
Wielkiejnocy, niestety tradycja ta już wymarła. Na szczęście odtwarzana jest na 
nowo w nielicznych Kołach Gospodyń Wiejskich, Domach Kultury lub szkołach. 

Zapraszam do zaśpiewania ludowej przyśpiewki ,,Wieziemy tu 

kogucika'' 

https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+u

cznia/nowa+era+1+klasa/27+wieziemy+tu+kogucika,23550378

04.mp3(audio) 
 
Tutaj zamieszczam tekst przyśpiewki: 
 
Wieziemy tu kogucika 
dajcie jajek do koszyka 
dajcie aby choc ze cztery 
a do tego ze trzy sery 
dla kogucika! 
Kukuryku! 
 
Oj, zieleni się, zieleni 
młoda trawka tuż przy ziemi 
kukuryku, kukuryku 

https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/27+wieziemy+tu+kogucika,2355037804.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/27+wieziemy+tu+kogucika,2355037804.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/27+wieziemy+tu+kogucika,2355037804.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/27+wieziemy+tu+kogucika,2355037804.mp3(audio)


już i pełno jest w koszyku 
dla kogucika! 
Kukuryku! 
 
Do was tutaj wstępujemy 
zdrowia, szczęścia winszujemy 
dajcie też co macie dac 
zdrowia, szczęścia nie żałowac 
dla kogucika! 
Kukuryku! 
 

NIE ZAPOMINAJMY O PIĘKNYM I WESOŁYM ZWYCZAJU 

WIELKANOCNYM   

– NIECH ZAGOŚCI U NAS W DOMACH ,,ŚMIGUS – DYNGUS'' 

(znany też jako lany poniedziałek, polewany lub oblewany) 
 
W wolnej chwili zachęcam do ułożenia puzzli, a dowiesz się jak dawniej 
wyglądał lany poniedziałek – zapraszam na stronę: 
 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/194686-wielkanoc 
 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/194686-wielkanoc

