
Początki świętowania 1 kwietnia są 

niejasne. Według jednej z teorii Prima 

Aprilis wywodzi się z Perskiej tradycji 
Sizdah Bedar, które to jest świętem 

radości i solidarności. Początki 

perskiego święta sięgają 536 r. p.n.e., 

co czyni je najstarszą, wciąż żywą 

tradycją. Prima Aprilis w obecnej 
formie wiąże się z wprowadzeniem 

kalendarza gregoriańskiego w 1562 r. 

przez papieża Grzegorza XIII. 

Prima aprilis (łac. 1 kwietnia), 

dzień żartów — święto 
obchodzone 1 kwietnia, z 

którym związane są tradycje 

robienia żartów, celowego 

wprowadzania w błąd rodziny, 

znajomych. W tym dniu 
również w mediach pojawiają 

się różne nieprawdziwe, 

żartobliwe informacje. W 

krajach anglojęzycznych dzień 

ten nazywany jest Dniem 
Głupca (ang. Fool's Day).  
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JEDNODNIÓWKA 

Świętowanie Prima 
Aprilis w Polsce 

Do Polski zwyczaj 
ten dotarł z 

Europy Zachodniej 

i upowszechnił się 
w XVII wieku w 

formie podobnej 
do dzisiejszej. 

Współcześnie nie 
tylko zwykli ludzie, 

ale również media 

takie jak stacje 
radiowe i 

telewizyjne, gazety 
oraz portale 

internetowe 
podają 1 kwietnia 

nieprawdziwe 
wiadomości obok 

faktów, co 

niekiedy utrudnia 
zorientowanie się, 

które z podanych 
informacji są 

prawdziwe. 

 



 

Tradycje wielkanocne są różne w każdym kra-

ju. Puszyste bazie w palemce, zielony bukszpan, 
zapach rzeżuchy i żółte żonkile zwiastują dni 

świąteczne w naszym kraju. Tradycje wielka-

nocne w Polsce to m.in. święcenie palem, świę-

conka i uroczyste niedzielne śniadanie. Tymi 

drobnymi gestami świętujemy Zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa. 

 

 

 

 
W Polsce świętujemy dni Wielkiej Nocy od 

XIII wieku. I nie ma w naszej tradycji drugiego, 

tak bogatego w swoiste obrzędy, i tak bardzo 

obsypanego symboliką święta jak Wielkanoc. 

Przekazywane z pokolenia na pokolenie trady-
cje wielkanocne chronią nasze rodzime święta 

przed komercjalizacją i syntetycznością i  po-

wodują, że ciągle są to święta wielobarwne, 

religijne i w pewnym stopniu magiczne. 

Najbardziej popularne symbole wielkanocne to 
oczywiście palemka, zdobione jajka (pisanki i 

kraszanki), cukrowy baranek, zajączek i rzeżu-

cha. 

ŚMIGUS DYNGUS TRADYCJE WIELKANOCNE 

 Z  poniedziałkiem Wielkanocnym - drugim dniem Świąt Zmar-

twychwstania Pańskiego wiąże się tradycja Śmigusa-Dyngusa. Śmi-

gus i Dyngus to dwa odrębne obyczaje, które praktykowane były 
jednego dnia. Dlatego z czasem ich nazwy się połączyły. 

Dyngusem nazywano datek dawany przez gospodynie mężczyznom 

chodzącym w Poniedziałek Wielkanocny po domach, składającym 

życzenia świąteczne i wygłaszającym oracje i wiersze o męce Pań-

skiej, czy też komiczne parodie. W zamian za to otrzymywali jaj-
ka, wędliny i pieczywo. 

Śmigus z kolei to obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wiel-

kanocny. Stąd też nazwa „lany poniedziałek”. Zwyczaj prawdopo-

dobnie ma korzenie pogańskie i wiąże się z radością po odejściu zi-

my oraz z obrzędami mającymi zapewnić urodzaj i płodność. 
Chrześcijaństwo dodało do tego oczyszczającą symbolikę wody, a 

także tradycję, zgodnie z którą oblewanie wodą jest pamiątką rozpę-

dzania tłumów, które gromadziły się w poniedziałek, rozmawia-

jąc o Zmartwychwstaniu Chrystusa. 

W Poniedziałek Wielkanocny gospodarze o świcie wychodzili w po-
la i kropili je wodą święconą, żegnali się przy tym znakiem krzyża i 

wbijali w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w Niedzielę 

Palmową, co miało zapewnić urodzaj i uchronić plony przed gradobi-

ciem. Pola objeżdżano w procesji konnej. 

Wodą oblewano jednak przede wszystkim młode dziewczęta. Nie-
oblana panna była zdenerwowana i zaniepokojona, gdyż oznaczało to 

brak zainteresowania ze strony miejscowych kawalerów. 


