
Wielkanocne ciekawostki dookoła świata. 
 
 

Australia 
 
W 1991 roku fundacja RFA (Australia wolna od królików) rozpoczęła 
kampanię mającą na celu  zastąpienie wielkanocnego króliczka 
wielkanocnym wielkouchem króliczym. Skąd ta nienawiść do króliczków? 
W Australii króliki są powszechnie uważane za szkodniki niszczące 
uprawy. Obecnie firmy robią czekoladowe wielkouchy (znane jako 
Wielkouch króliczy oraz Bilby wielkouch), a część dochodów przekazują 
na rzecz tych zagrożonych zwierząt. 
 

 
 
 
Bermudy 
 
Legenda głosi, że pewien nauczyciel na Bermudach szukał prostego 
sposobu na zademonstrowanie wniebowstąpienia Chrystusa do nieba                  
i wpadł na pomysł, aby zrobić to za pomocą latawca ozdobionego 
obrazem Jezusa. W rezultacie, Wielki Piątek jest na Bermudach dniem, w 
którym  niebo wypełniają kolorowe latawce wykonane z patyków i bibuły. 



  

 
Czechy i Słowacja 
 
Planujesz podróż do naszych południowych sąsiadów okresie 
wielkanocnym? Lepiej uważnie się rozglądaj – istnieje tu obyczaj, że                            
w Poniedziałek Wielkanocny mężczyźni żartobliwie smagają 
kobiety witkami brzozowymi przyozdobionymi wstążkami. Wierzba jest 
pierwszym drzewem kwitnącym na wiosnę, więc mówi się, że jej gałęzie 
przekazują kobietom witalność i płodność drzewa. 
 

 
 
Finlandia 
 
Dzieci w tym skandynawskim kraju przebierają się za czarownice, malują 
sobie twarze, wiążą chusty na głowach, noszą witki wierzbowe 
przyozdobione piórami i proszą ludzi na ulicach o czekoladowe jajka.                
W niektórych częściach zachodniej Finlandii w Niedzielę Wielkanocną 
pali się ogniska – jest to nordycka tradycja wynikająca z przekonania, 



że płomienie odpędzają czarownice, które latają na miotłach między 
Wielkim Piątkiem a Niedzielą Wielkanocną. 
 

 
 

 
Etiopia 
 
Fasika, czyli święto radości 
  
Etiopski Kościół Ortodoksyjny obchodzi Wielkanoc w pierwszą niedzielę 
po pełni Księżyca po 21 marca. Poprzedzający te święta, wegański post 
trwa tutaj aż 55 dni. W Wielki Piątek wierni przychodzą do kościoła                      
i umartwiają swoje ciała poprzez upadanie na ziemię (należy upaść i się 
podnieść 101 razy). Najważniejsza uroczystość ma miejsce w Wielką 
Sobotę, na którą wszyscy ubierają się na biało. Zaczyna się ona o północy 
i trwa do 3 nad ranem następnego dnia. W Wielką Niedzielę Etiopczycy 
zasiadają do stołu, jedzą pierwszy raz od 2 miesięcy mięso oraz 
obdarowują się prezentami. 



 
 
Francja 
 
Jeżeli znajdziesz się w Haux położonym na południu Francji                                   
w Wielkanocny Poniedziałek, to nie zapomnij o… widelcu. Co roku na 
głównym rynku miasta serwowany jest gigantyczny omlet. Wykorzystuje 
się do niego ponad 4500 jaj, a najeść się nim może nawet 1000 osób. 
Tradycja wywodzi się podobno z czasów Napoleońskich – wtedy to 
Napoleon ze swoją armią podróżował przez południową Francję. 
W Haux zatrzymali się by się posilić, a mieszkańcy zaserwowali omlety. 
Napoleonowi posmakowały tak bardzo, że kazał mieszkańcom 
zgromadzić wszystkie jajka i przyrządzić olbrzymi omlet dla swojej armii 
następnego dnia. 
 

 
 



Grecja 
 
Rankiem w Wielką Sobotę odbywa się na Korfu tradycyjne „rzucanie 
garnkami”. Ludzie wyrzucają z okien gliniane garnki i miski, które 
rozbijają się na ulicy. Niektórzy mówią, że zwyczaj ten wywodzi się od 
Wenecjan, którzy w Nowy Rok wyrzucali stare rzeczy. Inni uważają, że 
wyrzucanie garnków wita wiosnę i symbolizuje nowe uprawy, które 
zostaną zebrane do nowych naczyń. 
 

 
 
 
Gwatemala 
 
Antigua w Gwatemali jest miejscem największej Wielkanocnej 
uroczystości na świecie, w której upamiętnia się Pasję, Krucyfiks i 
Zmartwychwstanie Jezusa. Od piątku do niedzieli odbywają się marsze 
kolorowych procesji. Tradycja ta została zaszczepiona przez hiszpańskich 
misjonarzy w XVI wieku. Całe miasto bierze udział w przygotowaniu 
wydarzenia.  
 

 



Hiszpania 
 
W Wielki Czwartek w średniowiecznym mieście Verges w Hiszpanii 
odbywa się tradycyjny „dansa de la mort” czyli „taniec śmierci”. 
Ludzie ubierają się w kostiumy szkieletów i paradują ulicami. Procesja 
kończy się szkieletami niosącymi pudła z popiołem. Makabryczny taniec 
rozpoczyna się o północy i trwa przez trzy godziny. 
 

 
 
W Wielki Czwartek i  Piątek w  gminie  San Vicente de la Sonsierra w La 
Rioja, pełno jest „picaos”, którzy biczują swoje plecy, dotąd aż skóra 
nabierze fioletowego koloru. Wtedy inni ochotnicy zadają im dwanaście 
ukłuć, zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten sposób zła krew wypływa z 
ciała. Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą 
ciężkie łańcuchy. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wy5UQ0KAld4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wy5UQ0KAld4


Izrael 
 
Wielkanoc w Jerozolimie trwa od soboty – to właśnie wtedy odprawia się 
najważniejszą mszę w roku. Powodem jest umowa między 
poszczególnymi religiami, administrującymi jerozolimską bazyliką, które 
prawie nigdy nie mogą dojść do porozumienia. 
 

 
 
 
Meksyk 
 
Podobnie jak w Polsce Meksykanie święcą gałązki palm w Niedzielę 
Palmową, które zostaną później spalone i wykorzystane jako popiół do 
posypania głów. W Niedzielę Wielkanocną pali się też figurki 
symbolizujące Judasza i diabła. Najhuczniej obchodzi się Niedzielę 
Zmartwychwstania z pokazami sztucznych ogni oraz zabawami w 
wesołym miasteczku. Meksykanie mają 2 tygodnie wolnego od pracy i 
szkoły - zaczynają od Niedzieli Palmowej i kolejny Tydzień Paschalny 
również jest wolny. 



 
 
 
 
Niemcy 
 
Przed  Wielkim Tygodniem  świątecznym w  niemieckich domach, 
ogródkach, na balkonach, drzwiach i na oknach zaczynają  pojawiać się 
charakterystyczne gałązki obwieszone kolorowymi wydmuszkami. Jest 
to symbol budzącego się życia jak i zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. 
Odbywa się tu także kultywowany aż od 1824 roku karnawał 
(tzw. Fasching), którego główną atrakcją jest uroczysta uliczna parada. 
Tradycja karnawału została zapoczątkowana przez praczki z pralni 
w mieście Bonn, które chcąc  przerwać męski monopol na zabawę 
karnawałową założyły własne stowarzyszenie tzw. Damenkomitee.  Od 
tego czasu zawsze dokładnie o godz. 11:11, przebrane w barwne stroje 
kobiety wchodzą do ratuszy wybranych miast i obcinają niemieckim 
urzędnikom… krawaty, będące symbolem męskiej władzy. 



 
 
Norwegia 
 
Wielkanoc jest dla Norwegów tak popularnym czasem do czytania 
powieści kryminalnych, że wydawcy wypuszczają specjalne „wielkanocne 
thrillery” znane jaki Paaskekrimmen. Mówi się, że tradycja ma początek 
w 1923 roku, kiedy to wydawca promował najnowszą powieść kryminalną 
na pierwszych stronach gazet. Reklamy tak bardzo przypominały zwykłe 
wiadomości, że ludzie się nie zorientowali. 
 

 
 
 

 
 



Rosja 
 
Wielkanoc na wschodzie nazywana jest Paschą, zgodnie z przyjętym w 
Cerkwi kalendarzem juliańskim, święto to obchodzi się nieco później niż 
u katolików. 
 
Przed świętami, w okresie Wielkiego Postu, przez 40 dni, nie powinno 
spożywać  się mięsa, ryb, nabiału i białego pieczywa. Jada się np. grzyby, 
kapustę i inne warzywa, a także wiele gatunków ciemnego chleba, ścisły 
post obowiązuje w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
 
Rosjanie święcą jajka – symbol życia, a także wielkanocne baby i 
paschę. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną odbywają się 
nabożeństwa połączone z  procesją wokół Cerkwi, wierni obchodzą 
cerkiew trzymając w rękach świece. Niedziela zaczyna się od  bicia 
dzwonów, zwiastujących zmartwychwstanie Chrystusa.  Tego dnia 
Rosjanie obdarowują się  kolorowymi pisankami i drobnymi prezentami 
mającymi sprzyjać szczęściu. 
 

 
 

W dniu Paschy podaje  się pieczone jagnię, szynkę lub cielęcinę, nie 
przygotowuje się przy tym święcie dań z ryb. Wszystkie serwowane 
potrawy muszą kojarzyć się z urodzajem. 
 
W Poniedziałek Wielkanocny w cerkwi odbywa się obrzęd przygotowania 
krzyżma i jest to bardzo ważna uroczystość. Krzyżmo składa się z około 



50 olejków i wonnych ziół, proces jego  przygotowania  trwa trzy dni. 
Przeprowadza się go tylko w czasie Wielkiego Tygodnia. Krzyżmo jest 
potem używane do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji ołtarzy. 
 

 
 
Stany Zjednoczone 
 
Najsłynniejszą tradycją związaną z Wielkanocą jest niewątpliwie Easter 
Egg Hunt, czyli w dosłownym tłumaczeniu, polowanie na pisanki. Ten 
zwyczaj celebruje się chyba w całych Stanach. Rodzice, a oficjalnie 
wielkanocny zajączek, chowa po całym domu i ogrodzie kolorowe pisanki, 
które dzieci mają za zadanie odnaleźć. 
 

 
 



Od ponad 130 lat na południowym trawniku Białego Domu odbywa się 
„Easter Egg Roll” czyli „wielkanocne turlanie jajek”. Główną atrakcją jest 
toczenie barwnej pisanki dużą drewnianą łyżką. Z czasem doszło więcej 
rozrywek takich jak występy muzyków czy polowanie na jajka. 

 

 
 

Trzecia tradycja, o której warto wspomnieć w tym poście, ma z kolei 
miejsce w Nowym Jorku. Jest to Easter Parade, czyli parada wielkanocna. 
Jej główną atrakcją jest prezentacja.. wielkanocnych kapeluszy. 
 

 
 



Watykan 
 
W Wielki Piątek papież upamiętnia Drogę Krzyżową w Koloseum, a 
wielki krzyż z płonącymi pochodniami oświetla niebo. Msza święta 
odbywa się wieczorem w Wielką Sobotę, a w Niedzielę Wielkanocną 
wierni zbierają się na placu św. Piotra, aby otrzymać papieskie 
błogosławieństwo z balkonu kościoła, znane jako „Urbi et Orbi” („Miastu 
i światu”). 
 

 
 

Węgry 
 
Na Węgrzech tak jak i w Polsce obchodzony jest Lany Poniedziałek, 
jednakże w dzisiejszych czasach wiadro wody powoli zastępuje odrobina 
perfum. Chłopcy pryskają na dziewczęta i proszą je o pocałunek. Zwyczaj 
wziął się stąd, że ludzie wierzyli iż woda ma działanie oczyszczające, 
gojące i wywołujące płodność. 
 

 

 
Włochy  
 



Florentczycy obchodzą 350-letnią tradycję znaną jako Scoppio del Carro, 
czyli „Wybuch Wozu”. Ozdobny wóz pełen fajerwerków jest prowadzony 
ulicami miasta przez ludzi w kolorowych strojach z XV wieku, żeby w 
końcu zatrzymać się przed katedrą. Arcybiskup odpala lont podczas 
wielkanocnej mszy i zaczyna 20-minutowy pokaz fajerwerków. Ten 
zwyczaj wywodzi się z czasów pierwszej wyprawy krzyżowej i ma 
zapewnić dobre zbiory, stabilne życie pomyślność w interesach. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jssXOXRTbMI 
 

W Prizzi na Sycylii „Abballu de daivuli” to reprezentacja diabłów 
składająca się z mieszkańców noszących przerażające maski i czerwone 
szaty. Ci, którzy są przebrani udręczają tyle „dusz” ile tylko zdołają (co 
tak naprawdę oznacza zmuszanie ich do płacenia za drinki) przed 
południem, kiedy to Dziewica Maryja i zmartwychwstały Chrystus ratują 
świat, przeganiając diabły z pomocą aniołów. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jssXOXRTbMI

