
Pani POST 

Materiał do twórczej pracy z dzieckiem. 

Opracowanie: Lilla Busłowska, Alla Medvecka 

 

W Cerkwi prawosławnej Wielki Post przeżywamy 40 dni. To szczególny czas 

modlitwy, duchowych trudów, wstrzemięźliwości. To czas mający swą liturgiczną i narodową 

tradycję. Pragniemy przybliżyć jeden ze zwyczajów wielkopostnego czasu praktykowanych w 

Grecji. 

1. PANI POST 

 
W Grecji przed rozpoczęciem Wielkiego Postu przygotowuje się specjalną lalkę. 

Ta oryginalna lalka o nazwie Η κυρα Σαρακοστή - I kira Saracosti, tłum.  z j. 

greckiego jako Mama Postu; Pani Post.  

 Kim jest ta grecka Pani Post, dlaczego ma siedem nóg?!  

 

 Pani Post  - przedstawia szczególny rodzaj kalendarza odliczającego niedziele 

Wielkiego Postu. Lalka ta przybiera postać świeckiej kobiety lub mniszki. Lalka – Pani Post, 

wykonywana jest w różnych formach. Najczęściej jednak  jest wykonana z kolorowego 

papieru, lub malowana na białym papierze i ozdabiana lub wypiekana z postnego ciasta, masy 

solnej(sól, woda, mąka), ceramiki, materiału. 

   
 

2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PANI POST 
 

 

 Pani Post – przedstawiana jest bez ust, uszu,  ze skrzyżowanymi rękami i siedmioma 

nogami.  

 Pani Post nie ma uszu – by nie słyszeć plotek, obmowy, kłamstw i nie ma ust – by 

ograniczyć jedzenie. 

 Na piersi greckiej Pani Post znajduje się krzyż, skrzyżowane ręce lub ręce złożone 

do modlitwy. Krzyż może być również umieszczony nad głową Pani Post, jako znak 

pobożności tej damy. Pani Post ma 7 nóg. 

 

 W taki sposób prawosławni Grecy symbolicznie ukazują poprzez tę lalkę – Panią 

Post zasady postępowania podczas Wielkiego Postu. 

 Spod spódnicy Pani Post wystaje 7 nóg, które symbolizują siedem tygodni 

Wielkiego Postu, po jednej nodze na każdy tydzień. 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. JAK KORZYSTAĆ Z TEGO SYMBOLICZNEGO KALENDARZA? 
 

 Lalka – Pani Post jest umieszczana na początku Wielkiego Postu w jakimś 

widocznym miejscu domu, na przykład na drzwiach lub w pobliżu ikon na wszystkie 40 dni 

Postu. I w każdą sobotę Wielkiego Postu, raz w tygodniu, jedna noga Pani Post jest 

zaginana/odrywana. I łatwiej jest czekać na koniec Wielkiego Postu – oto z każdym 

tygodniem jest mniej nóg.  

 

 Ostatnia noga jest zginana/zabierana w ostatnią sobotę, jeśli Pani Post była 

wykonana z ciasta to dodaje się je do ryżu, suszonych fig lub innego jedzenia, które zostanie 

podane na stole (w każdym regionie są tradycyjne miejsca do ukrycia nóg Pani Wielkiego 

Postu). 

 

 

4.  ZRÓB TO SAM W DOMU - PANI POST: PRZEPIS I SZABLON 

 
 Jeśli chcesz zrobić Panią Post własnoręcznie, możesz ją zrobić z ciasta drożdżowego 

lub zrobić specjalną masę soloną (drobna sól i mąka w stosunku 1: 1 i rozcieńczyć wodą, aby 

masa stała się plastyczna). Piec na natłuszczonej blasze do pieczenia lub na papierze do 

pieczenia w temperaturze 180-200 stopni C (30-40 minut przed zrumienieniem), 

 

 lub możesz wziąć następujące proporcje: mąka - 500 g, sól - 2 łyżki stołowe, woda - 

1 szklanka, 

 lub wytnij lalkę na szablonie - szablon papieru, tektury lub tkaniny i udekoruj. 

 

 

 

Zdjęcia: aggeliki-sirri.pblogs.gr;  popelix.gr; greekscrapbooking.blogspot.com; 

mariamostaki.blogspot.com; prosxolikesdimiourgiesmatinas.blogspot.com; 

whitewomenfront.blogspot.com; dim-valter.ser.sch.gr.  
 

 

 



 

 

       

 

 

 

 

    



 

 

 



 



 

 

 



 


