
 

 

 

Wielkanoc to jedno z dwóch świąt chętnie celebrowanych przez Polaków. 

Tradycję obchodzenia różnorodnych świąt najchętniej podtrzymują osoby 

dojrzałe, a młodsi się od nich uczą.  

Jak obchodzą Święta Wielkanocne Polacy? 

        

Wielkanoc poprzedza okres zwany Wielkim Tygodniem.  W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. 
Niedziela Wielkanocna to pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Po przyjściu z Kościoła 

zasiadamy do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i 
dzieleniem się święconką z koszyczka.  
W Poniedziałek Wielkanocny jest zwyczaj polewania się dla żartów wodą, co nawiązuje do 

dawnych praktyk pogańskich 

 

 

 

                      Jak wyglądają święta w państwach z którymi współpracujemy     

                                             w ramach projektu COMENIUS?                

 

 

                           

                                     Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju 
polewania wodą w wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich 
wyjazd przypomina nieco wyjazd na majówkę. Najważniejszym momentem  świąt jest obiad, na 
który tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. Na włoskim stole jako przystawka 
pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie podaje się barani rosół                      
z pierożkami cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. Swoje tradycyjne ciasto colomba, czyli 
gołębica, kupują przeważnie w cukierni. Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów                            
a symbolem jest dla nich baranek. 

                             
                                   W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się „wielkanocne wiedźmy" 

                             Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę spacerują             

po   domach.  W Szwecji obowiązuje również zwyczaj przyozdabiania brzozowych gałązek  

różnokolorowym pierzem. Wielka Sobota jest  najważniejszym dniem w trakcie trwania 

świątecznego czasu.  W godzinach popołudniowych spożywa się wykwintny obiad złożony 

przede wszystkim z jaj i ryb. Dzieciom zajączek wielkanocny przynosi wielkie wielkanocne jajko, 

w którym znajduje się ogromna ilość cukierków.  

 

 
Wielkanoc to najważniejsze święto w tym kraju.  Mieszkańcy świętują w kościołach oraz na ulicach 
miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San 
Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. picaos, którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra 
nabierze fioletowego koloru. W ciągu wielkiego tygodnia w całym kraju odgrywane są widowiska 
pasyjne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Wielki Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek. Jest to okres skupienia                  

i modlitwy. W Wielki Czwartek w świątyniach kobiety dekorują bukietami 

czerwonych (lub purpurowych) i białych kwiatów grób Chrystusa 

(epitaphios). Wielki Piątek to dzień żałoby - nie wolno wykonywać wtedy 

żadnych ciężkich robót. Wieczorem w Wielka Sobotę celebrowana jest 

Wielka Msza Rezurekcyjna (Anastasi). W niedzielę rano wierni Korfu 

wychodzą na ulice z symbolem rezurekcyjnym iodbywają się występy 

taneczne. 


