
PISANKI 

 Pisanka to nazwa jaja, zazwyczaj kurzego, zdobionego różnymi technikami. Zwyczaj 

malowania jajek jest bardzo stary, znany był już w czasach cesarstwa rzymskiego (ponad 2000 lat 

temu). Pierwsze znaleziska pisanek w Polsce (glinianych i skorup jaj) pochodzą z X wieku, z wykopalisk 

prowadzonych w okolicach Opola i Wrocławia. 

 Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielkanocą. W tradycji chrześcijańskiej jajko stało się 

symbolem świąt wielkanocnych, wiecznie odradzającego się życia i przede wszystkim Chrystusa 

Zmartwychwstałego. 

 W zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajka mają w Polsce różne nazwy: 

 Drapanki, wykonane techniką rytowniczą, powstają przez drapanie ostrym narzędziem 

zabarwionego jajka. 

 Kraszanki (zwane też malowankami lub byczkami) gładkie, jednokolorowe, dawniej barwione 

barwnikami naturalnymi: wywar z kory dębowej (czarny), z łusek cebuli (żółty i brązowy), sok 

z buraków (różowy), zielony (pędy młodego żyta), niebieski (płatki kwiatów bławatka), fioletowy 

(płatki kwiatów ciemnej malwy). Obecnie korzysta się ze specjalnie do tego przeznaczonych 

barwników syntetycznych. 

 Pisanki, wykonywane techniką batiku. Za pomocą specjalnego pisaka, mającego formę 

cieniutkiego lejka, wykonuje się (czyli pisze) wzór roztopionym woskiem pszczelim na skorupce 

jajka. Następnie jajko zanurza się w zimnym barwniku. Miejsca pomalowane woskiem nie barwią 

się i wzór staje się widoczny. Na końcu wosk usuwa się nad płomieniem świecy, przecierając jajko 

szmatką. 

 Oklejanki powstają przez oklejenie jajka rdzeniem sitowia lub skrawkami kolorowych włóczek. 

 Nalepianki powstawały np. w rejonie Łowicza, na jajko naklejano miniaturowe wycinanki. 

Pisanki znajdują się w wielu muzeach na świecie. Na Ukrainie w Kołomyi znajduje się chyba 

największe, które powstało w 2000 roku. Sama architektura budynku nawiązuje swym wyglądem do 

tego, co możemy zobaczyć w środku. W Polsce muzeum pisanek znajduje się w Ciechanowcu. Zostało 

otwarte w 2004 roku i stanowi oddział Muzeum Rolnictwa. Zbiory pisanek znajdują się też w Muzeum 

Etnograficznym w Warszawie i w wielu innych. 

Sposobów na ozdabianie jajek lub wydmuszek jaj jest wiele. Można wydmuszki okleić skrawkami 

kolorowej bibuły, skrawkami tkaniny, pomalować farbami plakatowymi lub najlepiej akrylowymi. 

Na zdjęciach poniżej starałam się pokazać różne przykłady zdobienia pisanek. Znalazłam je na 

stronach internetowych, ale też zamieszczam zdjęcia pisanek, które wykonały moje córki, mąż i ja 

sama. 

Sami lub wspólnie z rodzicami możecie poszukać jeszcze więcej pomysłów na zrobienie pisanek 

przeglądając strony internetowe Własnoręcznie wykonane pisanki będą piękną ozdobą świątecznego 

stołu. 

 



Na zdjęciach poniżej, po lewej stronie budynek muzeum pisanek w Kołomyi na Ukrainie, a po 

prawej ukraińskie pisanki wykonane techniką batiku 

  

 

Poniżej, po lewej pisanki drapanki (wykonane techniką rytowniczą), a na zdjęciu po prawe stronie od 

lewej strony oklejanka (oklejana sitowiem i kolorową przędzą), w środku pisanka batikowa, a po 

prawej stronie nalepianka (na powierzchnię jajka nalepiona wycinanka) 

   

 

Pisanki oklejane tkaniną (moje zbiory)  Pisanki malowane farbami (moje zbiory) 

   



Pisanki batikowe (moje zbiory) 

 

 

Proste propozycje ozdobienia wydmuszek (do pomalowania farbami) 

   

 

 

Życzę dużo pomysłów podczas tworzenia własnych pisanek i wiele radości podczas pracy –  

Agnieszka Toczyłowska 

 


