
Tradycje wielkanocne w innych krajach Europy

Każdy zna polskie tradycje i zwyczaje, które są istotne podczas 
wielkanocnych świąt - pieczenie ciast, święcenie koszyczków czy 
rezurekcja. Zastanawiałeś/aś się jednak, jak wygląda Wielkanoc               
w Europie? Jak obchodzi się śmigus-dyngus w innych krajach? Znamy 
odpowiedzi na te pytania! Sprawdź, jak obchodzi się Święta 
Wielkanocne w Europie!

Wielkanoc to najważniejsze chrześcijańskie święto, obchodzone między 22 marca, a 25 

kwietnia. Z pewnością każdy zna podstawowe polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne,  

ale jak wygląda Wielkanoc w innych państwach Europy? Czy różnice są znaczące? 

Niekoniecznie. W wielu krajach dniami wolnymi od pracy są tylko świąteczne niedziela       

i poniedziałek. 

Zwyczaje wielkanocne w Czechach

Symbolem czeskiej Wielkanocy oprócz malowanych pisanek jest również rózga pleciona 
ze świeżych wierzbowych witek, ozdobiona wstążkami. W Poniedziałek Wielkanocny 
mężczyźni i chłopcy chodzą z wiosenną kolędą i symbolicznie chłoszczą rózgami kobiety   
i dziewczęta. Chłostanie zgodnie z ludową tradycją ma zapewnić kobiecie urodę                 
i młodzieńczy wigor przez cały rok. W niektórych regionach zachował się jeszcze zwyczaj 
chodzenia z kołatkami. Od czwartku do soboty chłopcy obchodzą wszystkie chałupy we 
wsi i klekoczą drewnianymi kołatkami, zwołując w ten sposób wiernych do kościoła 
zamiast dzwonów, które na czas Wielkanocy ucichły i symbolicznie odleciały do Rzymu. 
Po okresie postu nadchodzi czas prawdziwej hojności. 

Do typowych dań wielkanocnych należy na przykład jagnięcina lub królik z nadzieniem 
pokrzywowym, kołacz przygotowany z wolno wyrastającego ciasta drożdżowego, 
przypominający w smaku chałkę, albo biszkoptowy baranek z polewą cukrową.               



Do prawdziwych przysmaków należą również „judasze“, czyli drożdżówki                            
z miodem, lub smażone i cukrowane „boží milosti“, przypominające polskie faworki.            
W poniedziałek wielkanocny nie może zabraknąć dań przygotowanych z jajek! Jajka to 
pradawny symbol nowego życia i odrodzenia. W trakcie świąt Wielkanocy większość 
restauracji serwuje specjalne wielkanocne dania oraz wielkanocne korzenne piwa.
Śniadanie tym razem tradycyjnie.

Święta tradycyjnie opływają dziesiątkami różnych dań. Interesujące jest, że każdy region 
ma swoje dania, które często wzajemnie znacznie różnią się od siebie. Jedno danie jest 
jednak wspólnie we wszystkich regionach Republiki Czeskiej - ciasto wielkanocne. 
Spróbujmy w tym roku też je upiec!

Składniki: 0,5 kg mąki krupczatki, 30 g drożdży, 80 g cukru, 100 g masła, 2 żółtka, 
szczypta soli, 185 ml mleka, 50 g rodzynków, migdały, białko i migdały do ozdoby

Sposób przygotowania: Zmieszać drożdże, trochę mleka i cukru. Pozostawić by drożdże
urosły w ciepłym miejscu. Trwa to ok. 10 minut. W międzyczasie utrzeć masło    z cukrem  
i żółtkami. Dodać mąkę i szczyptę soli i drożdże. Wsypać do ciasta jeszcze siekane 
migdały z rodzynkami. Rodzynki można uprzednio namoczyć w rumie lub koniaku. 
Starannie zagnieść ciasto. Następnie postawić w misce przykryte przewiewną ściereczką 
do wyrośnięcia ok. 2 godzin. Następnie przełożyć ciasto na blachę, potrzeć pozostałym 
białkiem i ozdobić migdałami. Piec do zarumienienia około godziny w temperaturze            
200 stopni Celsjusza.

Ciasto wielkanocne podaje się zamiast chleba. Pokrojone na kromki, posmarowane 
masłem i polane miodem lub dżemem. Smacznego!

Wielkanoc w Niemczech

Święta Wielkiej Nocy wyglądają w Niemczech nieco inaczej niż w Polsce. Czas 
przygotowań do Wielkanocy jest tradycyjnie Wielki Post, a szczególnie tydzień przed 
niedzielą Zmartwychwstania. U nas nazywa się go „Wielkim”, a za Odrą – Karwoche. 



Bardzo ważne miejsce w przygotowywaniu domu na Święta zajmuje tzw. bukiet 
wielkanocny – są to ustawione w wazonie zielone gałązki przybrane kolorowymi 
wydmuszkami jajek. Niektórzy w ten sposób ozdabiają również krzewy czy małe     
drzewka przed domem. Poza tym, podobnie jak w Polsce maluje i dekoruje się jajka,    
choć ten zwyczaj jest nieco mniej popularny niż u nas.

Wielki Czwartek zwany jest w Niemczech Zielonym Czwartkiem. Obecnie jest to dzień 
malowania jajek na zielono. W wielu regionach panuje zwyczaj, by w Zielony Czwartek 
koniecznie zjeść coś zielonego. Na stole powinny się znaleźć przede wszystkim pierwsze 
wiosenne nowalijki – oczywiście zwłaszcza te zielone: szczypiorek, sałata czy szpinak.



Wielki Piątek jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Czasem 
nazywa się go także Cichym Piątkiem. Jest to dla wierzących Niemców dzień modlitw        
i nabożeństw, które towarzyszą wspominaniu śmierci i składania Jezusa do grobu. Wtedy 
też organizuje się tzw. agapę, czyli symboliczny wspólny posiłek składający się z chleba, 
wody i wina, który spożywa się najczęściej w salach katechetycznych kościoła. Post ścisły 
nie jest tego dnia rygorystycznie zachowywany. Wielka Sobota  - jest podobnie jak          
w Polsce dniem wyciszenia, kiedy nie odprawia się mszy świętej. Tradycja święcenia 
potraw, bez której nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkiej Nocy, jest u naszych zachodnich 
sąsiadów zupełnie nieznana. Bardzo ciekawy jest kultywowany nadal w niektórych 
regionach – zwłaszcza na północy i w centrum kraju – zwyczaj rozpalania w Wielką 
Sobotę wielkich ognisk przed kościołami katolickimi. Towarzyszy temu specjalne 
nabożeństwo i poświęcenie ognia, którym następnie zapala się świece paschalne             
w kościołach i świece wielkanocne w domach. Poświęcony ogień towarzyszy wiernym 
przez całe Święta.



 

Wielkanocna Niedziela i Wielkanocny Poniedziałek

Dwa najbardziej uroczyste dni nazywa się w Niemczech po prostu Wielkanocną 

Niedzielą i Wielkanocnym Poniedziałkiem. Są to dni odpoczynku oraz odwiedzania 

rodziny i przyjaciół. Niedzielę rozpoczyna się tradycyjnie mszą rezurekcyjną,                       

która odprawiana jest wcześnie rano. Bardzo popularny jest zwyczaj stukania się jajkami  

przy śniadaniu. Każdy członek rodziny wybiera sobie swoją pisankę i kolejno stuka się nią 

z innymi – wygrywa posiadacz jajka z najmocniejszą skorupką. Zabawa ta jest znana 

również w Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, a także w innych częściach Europy: na 

Bałkanach, w Skandynawii, a nawet w Rosji.



Na stołach – oprócz świec wielkanocnych – obowiązkowo powinien się pojawić zajączek   
z cukru, czekolady lub innego materiału. Zając jest zresztą, obok jajka, najważniejszym 
świątecznym symbolem. Wiąże się z nim też inny bardzo ważny zwyczaj, na który 
niecierpliwie czekają wszystkie dzieci – chodzi oczywiście o poszukiwanie ukrytych          
w mieszkaniu lub ogrodzie pisanek lub słodyczy. Zgodnie z tradycją mówi się dzieciom,   
że przyniósł i ukrył je wielkanocny zając, który jest w Niemczech równie popularny jak 
Święty Mikołaj. W niektórych domach mieszkańcy obdarowują się również drobnymi 
podarkami – najczęściej czekoladkami lub innymi łakociami.

Jako danie główne w Święta podaje się zazwyczaj pieczeń z barana. Poza tym, nasi 
zachodni sąsiedzi delektują się babkami drożdżowymi i sernikami. Często piecze się je    
w specjalnych foremkach w kształcie np. baranka. Ogromną popularnością cieszą się 
również wszelkiego typu kiełbasy i wędliny.

Tradycje wielkanocne w Grecji

Wielkanoc w Grecji poprzedza 40-dniowy post. W tym czasie zamiast mięsa, ryb oraz 
nabiału spożywa się fasolę, ciecierzycę, soczewicę oraz inne warzywa i owoce.

Sobota Łazarza i Palmowa Niedziela 

Grecka Wielkanoc rozpoczyna się w przeddzień Niedzieli Palmowej – Sobotę Łazarza.   
W tym dniu domy odwiedzają poprzebierane za kolędników dzieci. W zamian za śpiewanie
otrzymują jajka oraz drobne pieniądze. W Niedzielę Palmową, po porannej mszy, wierni 
gromadzą się i obdarowują zielonymi krzyżami zrobionymi z gałązek palmowych. Po 
powrocie do domu ustawiają je na domowych ołtarzykach. Będą tam stały przez cały rok.



Wielki Tydzień

Wielki Tydzień rozpoczyna się już w poniedziałek. Od tego dnia w cerkwiach codziennie 

wieczorem odprawiane są nabożeństwa. Wielki Wtorek jest dniem modlitwy oraz czytania

Biblii. W tym dniu, przyrządza się również słodkie ciasteczka nazywane koulourakia.        

W środę odbywają się domowe porządki. Wieczorem Grecy udają się do kościołów, gdzie 

uczestniczą w ceremonii błogosławieństwa świętego oleju. Wielki Czwartek jest dniem,    

w którym barwi się jajka na czerwono. Symbolizuje to krew Chrystusa Zbawiciela, rodzące 

się życie, a także ma zapewnić szczęście. Wielki Piątek to dzień żałoby. Wszystkie sklepy

i przedsiębiorstwa są pozamykane. W tym dniu nie można wykonywać żadnych ciężkich 

prac. Szycie oraz używanie różnych narzędzi uznawane jest za grzech ciężki. Na znak 

żałoby na wszystkich budynkach wiszą opuszczone do połowy masztu flagi. Wielki Post 

kończy się w Wielką Sobotę. W tym dniu rozpoczyna się gotowanie świątecznych potraw. 

O godzinie 23:00 rozpoczyna się liturgia rezurekcyjna. Podczas mszy wierni pogrążają się 

w ciszy, oczekując na moment Zmartwychwstania. Po chwili rozlega się głośny wystrzał 

armaty. Jest to sygnał, że duchowny może wreszcie ogłosić iż Chrystus Zmartwychwstał. 

Podczas mszy wierni zapalają swoje świece tzw. świętym ogniem. Wracając do domu 

niosą ze sobą zapalone świece. Jeśli płomień nie zgaśnie, oznacza to szczęście dla całej 

rodziny. Po północy, Grecy spożywają posiłek, który najczęściej składa się z zupy, 

ugotowanego na twardo jajka oraz chałki. W Wielką Niedzielę rozpoczyna się  

świętowanie. Rodziny spożywają greckie potrawy przygotowywane tylko na tę okoliczność.

Jest to dzień radości, biesiadowania oraz odpoczynku. Wszyscy tańczą i śpiewają. Dzieci  

i dorośli stukają się czerwonymi pisankami. Osoba, której jajko nie pęknie, będzie miała 

szczęście przez cały rok. Tradycja głosi, że w tym dniu nic nie może się zmarnować.

Grecja | Tradycyjne greckie pisanki są w kolorze czerwonym

Tradycje wielkanocne w Szwecji

W Szwecji Wielkanoc wygląda nieco inaczej. W świeckiej Szwecji Wielkanoc jest 

niezwykle barwna i radosna. Przygotowania do Wielkanocy i samo obchodzenie tych świąt



jest inne, ale nastrój oczekiwania na budzenie się natury do życia jest taki sam i radość ze 

wspólnie z rodziną spędzonych chwil jest taka sama. Zaczyna się od sfery handlowej, 

która przypomina wszystkim, dużo wcześniej, że zbliżają się święta i trzeba zrobić 

świąteczne zakupy. Poza zaopatrzeniem się w produkty potrzebne do przyrządzenia 

świątecznych dań, musimy pomyśleć też o odpowiednim przystrojeniu domu. Jednym        

z sygnałów, że zbliżają się święta są gałązki z piórkami. 

Bukiet gałązek ozdobionych kolorami jest symbolem wielkanocnej palmy, na pamiątkę 

wejścia Jezusa do Jeruzalem oraz jest jakby wielkanocną wersją bożonarodzeniowej 

choinki. Malowanie jaj. Ambitne panie domu wespół z dziećmi ozdabiają jaja na wszelakie 

sposoby. 



Prezentów na Wielkanoc raczej się nie robi, ale dzieci spodziewają się jaja pełnego 

słodyczy. 

Takie dostają od swoich rodziców i dziadków, ale też, zgodnie z tradycją od sąsiadów, jeśli 

w przebraniu czarownicy zapukają do ich drzwi.



Wedle starych wierzeń, czarownice siadały na miotle i leciały do Blåkulla, żeby spółkować 

i tańcować z diabłem. Wylatywały w Wielki Czwartek a wracały w Wielkanoc. Dlatego 

dziewczynki przebierają się za czarownice właśnie w czwartek.

Tradycja przebierania się w czarownice i chodzenia po domach jest bardzo stara, sięga 

jeszcze czasów, kiedy w Szwecji panowała straszna bieda a dla dzieci te zabawne stroje   

i odwiedzanie sąsiadów było sposobem na zdobycie rarytasów. 

Wielki Piątek  (Długi Piątek) obchodzony na pamiątkę ukrzyżowania i śmierci Jezusa na 

Golgocie. Dla Jezusa był to bardzo długi i wypełniony bólem i cierpieniem dzień, dlatego 

nazwano go Długim Piątkiem. W Szwecji jest on czerwonym w kalendarzu dniem wolnym 

od pracy. Wielkanoc  spędza się zwykle razem z rodziną przy świątecznym stole. Na 

wielkanocnym stole królują oczywiście jaja, przygotowane na różne sposoby. Inne typowe 

szwedzkie potrawy wielkanocne to jagnięcina.



Dużo jest potraw rybnych, głównie z łososia i śledzia. A na deser tort marcepanowy. 
Wymieniać można by długo, ale krótko mówiąc, stoły uginają się od jedzenia. Nie kupuje 
się tutaj prezentów z tej okazji, nie ma też tak silnej tradycji wysyłania kartek 
świątecznych. Wprawdzie kartkę świąteczną można w sklepach znaleźć, ale wybór jest 

mały. A przeciętny motyw to taki:

Życzenia składa się jednak najchętniej smsem lub życzy się wszystkim na raz  na własnej 
tablicy na Facebooku. Samo spędzanie Niedzieli Wielkanocnej przebiega podobnie jak      
u nas, może bez akcentów religijnych i obowiązkowej mszy w kościele, ale z rodziną, przy 
suto zastawionym stole, odświętnie.



Wielkanoc w Hiszpanii

Wielkanoc dla mieszkańców Hiszpanii to istotne święto, dlatego obchodzone jest bardzo 
uroczyście. Hiszpanie nie spędzają tego czasu jedynie w domach z rodziną, ale także 
biorą udział w widowiskowych procesjach przemierzających ulice miast. Mają również 
swoje tradycyjne, przepyszne potrawy, które przepełniają wielkanocne stoły. Jest to okres, 
w którym wspominana jest męka Jezusa Chrystusa, dlatego procesje mają charakter 
pokutny.

Wielkanoc w Hiszpanii – potrawy

Święta w każdym państwie nie mogą obyć się bez tradycyjnych potraw. Obficie wypełniony
stół wielkanocny to podstawa każdego domu. Potrawy świąteczne wykonywane przez 
Hiszpanów różnią się jednak od tych znanych w Polsce. Hiszpańska kuchnia ma wielu 
sympatyków, a ich dania uważane są za ucztę dla podniebienia.

Głównym daniem goszczącym na stołach podczas Wielkanocy jest gulasz z ciecierzycy. 
Można wykonać go na wiele sposobów, dodając na przykład dorsza, szpinak czy dynię. 
Na stole wielkanocnym mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego nie może zabraknąć także 
słodkości. Jednym z najbardziej znanych przysmaków jesttorrija.Tę potrawę przygotowuje 
się poprzez namoczenie kromki chleba w jajku, mleku oraz cukrze. Po odpowiednim 
nasączeniu pieczywa smażymy go na dobrze rozgrzanej oliwie. Gotowe torrija można 
podawać z wieloma dodatkami: miodem, winem, cynamonem lub wybraną polewą.



W zależności od regionu Hiszpanii na stołach można spotykać  smażone z ciasta 
drożdżowego pączki, wypełnione po brzegi kremem waniliowym. Często jadane są także 
flores manchegas, charakterystyczne szczególnie dla regionu Kastylii. Innym znanym 
przysmakiem Wielkanocnym jest mona de Pascua, co można przetłumaczyć jako 
wielkanocna małpka. Wiąże się z nią wiele ciekawych tradycji, różnych w każdym regionie 
Hiszpanii. Szczególnie popularna jest w okolicach Murcji, Walencji, Katalonii, Aragonii        
i Kastylii-La Manchy. Na stołach pojawia się w tym czasie również ryż z mlekiem i rodzaj 
gęstego budyniu z mleka, jajek i mąki kukurydzianej. Popularne jest także ciasto                
z jajkiem, które można podawać na dwa sposoby, zarówno w formie wytrawnej 
(nadziewane chorizo lub wołowiną) jak i słodkiej (z nadzieniem migdałowym).

Procesje wielkanocne w Hiszpanii

W niedzielę palmową na ulicę wychodzą pierwsze procesje. Ich tradycja wywodzi się z XVI
wieku i są przede wszystkim związane z żałobą oraz pokutą. Świadczą o tym chociażby 
kobiety ubrane na czarno oraz kołatki, bębny, przede wszystkim te duże, basowe, które 
nazywane są bębnami męczeństwa. Jedną z najpopularniejszych procesji jest La 
Borriquita. Jej nazwa pochodzi od słowa oślica. Na tym zwierzęciu Jezus wjechał do 
Jerozolimy, co przypominane jest podczas tej uroczystości.

Procesja rozpoczyna się w godzinach przedpołudniowych. W procesji idą członkowie 
bractw.  Poza członkami bractwa i dorosłymi w wydarzeniu uczestniczą także dzieci,          
które przebrane są w tradycyjne stroje z charakterystycznymi, dużymi kapturami, niekiedy 
spadającymi im na oczy. Popołudniu do procesji dołączają asos, które przedstawiają 
sceny pojmowania Jezusa, modlitwy w Ogrójcu, biczowania oraz wyrok Piłata. Na 
twarzach widowni często pojawiają się łzy podczas oglądania tego widowiska. 



Wielkanoc w stolicy Andaluzji – Sewilli

Obchody Wielkiego Tygodnie szczególnie obchodzone są w stolicy Andaluzji – Sewilli. 

Semana Santa to jedna z największych fiest w tym regionie. Ulice wówczas przepełnione 

są procesjami kościelnymi, uwieńczonymi głośną muzyką. Procesję otwiera bogato 

zdobiony krzyż niesiony przez dwóch braci, którzy również w rękach trzymają pochodnie. 

Z kolei jeden niesie księgę reguł danego bractwa, na której widnieje jego herb. 

Wielowiekową tradycję stanowią też wielkie trąby niesione przez braci. Współcześnie 

jednak nie są one używane, pełnią jedynie funkcję ozdobną.

Osoby uczestniczące w procesji poruszają się w takt pieśni żałobnych. Ich rytm wybijany 

jest na ogromnych bębnach. Monotonne dźwięki muzyki, czasami urozmaicają krótkie, 

improwizowane saetas, czyli żarliwe hymny w stylu flamenco, opiewające Mękę Pańską 

oraz smutek Matki Boskiej.

Jak świętuje się Wielkanoc w innych częściach Hiszpanii?

W wielu miejscowościach organizowane są także procesje z palmami. W niedzielę 

palmową do kościoła zabiera się prawdziwe liście palm. Nie są one zielone tylko białe. 

Inną cechą charakterystyczną tej procesji jest fakt, że dzieci dostają od rodziców czy 

dziadków małe palmy przyozdobione różnego rodzaju słodkościami: żelkami, cukierkami, 

czekoladowymi jajkami, które są zazwyczaj zjadane jeszcze podczas procesji. Inną słodką

tradycją związaną z Wielkim Tygodniem są ciasta drożdżowe z jajkiem na twardo               

w środku. Ten zwyczaj wywodzi się z XV wieku, gdy rodzice dawali dzieciom słodkie 

chlebki w zabawnych formach. Dzisiaj jajka na twardo bywają zastępowane 

czekoladowym odpowiednikiem – słodkimi jajkami z niespodzianką w środku.



Wielkanocne procesje w Hiszpanii to jedyne w swoim rodzaju, niesamowite widowiska. 
Poza mieszkańcami państwa, przyciąga ono setki turystów z różnych zakątków świata.  
Na ulicach panuje wówczas wyjątkowa atmosfera, która sprzyja spotkaniom rodzinnym      
i towarzyskim. Mieszkańcy gromadzą się często długo przed rozpoczęciem procesji,          
aby móc zająć dobre miejsce i porozmawiać z bliskimi.

Mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawych informacji o tradycjach                       
Świąt Wielkanocnych w innych krajach Europy.

                                                         

                                                                       A teraz najważniejsze.



Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka
w imieniu swoim i całego zespołu świetlicowego życzy
                                                                                     Marlena Mastalerz

  




