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Wielkanoc Ostern

Praktycznie we wszystkich krajach niemieckojęzycznych 

Wielkanoc jest jednym z najpopularniejszych świąt. 

To nie tylko ważne święto kościelne, ale także wielkie 

rodzinne wakacje i tak jak w przypadku każdego święta 

rodzinnego, kojarzony jest z nim szereg pysznych, lokalnych 

potraw, polowanie na jajka wielkanocne i spotkania w 

towarzystwie rodziny, przyjaciół i bliskich.



Święta wielkanocne swoimi tradycjami sięgają 

dawnych czasów, a dużą część obrzędów pozostała do dziś.

Zwyczaj obchodzenia świąt wielkanocnych w krajach 

niemieckojęzycznych różni się od polskiego,

ale ma także wspólne elementy.



Wielki Czwartek Gründonnerstag

W Niemczech tego dnia kupuje się w sklepie kolorowe wydmuszki jajek (wg tradycji 

koloru zielonego), które wiesza się wszędzie, gdzie się da w ogrodzie lub w mieszkaniu. 

Należy w tym dniu zjeść koniecznie coś zielonego – zwłaszcza nowalijki takie jak 

szczypiorek, sałata i szpinak lub sos z siedmiu zielonych ziół.

W Austrii zwyczajowo jada się wtedy szpinak z jajkiem sadzonym (jajko zniesione tego 

dnia przynosi szczęście) i ziemniakami. Młodzi ludzie jako symbol końca smutnego postu 

ubierają się na zielono.

W Szwajcarii w tym dniu na stole dominują potrawy z zielonych warzyw i owoców.



drzewo wielkanocne

OSTERBAUM

baranek wielkanocny

OSTERLAMM



Wielki Piątek Karfreitag

W Niemczech jest to dzień wolny od pracy. Nie obowiązuje tego dnia post ścisły, 

popularny jest zwyczaj spożywania wspólnej uczty. Posiłek składający się z chleba, wody 

i wina jedzony jest zazwyczaj w salach przykościelnych.

W Austrii w tym dniu dominuje cisza. Wykonuje się tylko najważniejsze prace, a dzieci 

nie mogą głośno i wesoło się bawić. Wielkopiątkowa woda nabierana ze strumyka pod 

prąd przed wschodem słońca powinna mieć specjalne moce uzdrawiające. Najczęściej 

spożywa się w tym dniu ryby.

W Szwajcarii obowiązuje dzień wolny od pracy. Fontanny są ozdabiane kwiatami, 

gałęziami, wstążkami i kolorowymi jajkami.



gniazdko wielkanocne

OSTERNESTER

kurczaczek wielkanocny

OSTERKÜKEN



Wielka Sobota Karsamstag

W Niemczech to dzień wyciszenia, bez odprawiania mszy. Nie są święcone pokarmy, za 

to rozpalane są wielkie ogniska przed kościołami. W tym dniu udają się na Targi 

Wielkanocne, na których można znaleźć ręcznie wykonane ozdoby na drzewko 

wielkanocne, zabawne dekoracje do domu i różne przysmaki.

W Austrii podobnie jak Polsce wierni wybierają się do kościoła, aby poświęcić pokarmy, 

czasem ma to miejsce wieczorem lub w niedzielę rano podczas mszy rezurekcyjnej.

W Szwajcarii wkłada się bardzo dużo pracy i poświęca sporo czasu na przygotowanie 

pisanek. Układa się je w koszyczkach, ale nie ma zwyczaju ich święcenia, 

tzw. “święconki”. Wkłada się je do ozdoby w koszyczkach, uzupełniając jego zawartość 

jajkami czekoladowymi wraz z czekoladowym zajączkiem i drobnymi prezentami.



stukanie się jajkami

OSTEREIERTITSCHEN

malować jajka

EIER BEMALEN



Niedziela Wielkanocna Ostersonntag

W Niemczech tak jak w Polsce, zasiada się do wspólnego wielkanocnego śniadania. 

Popularnym zwyczajem, a nieznanym w Polsce jest stukanie się jajkami. Każdy 

wybiera sobie jedną pisankę i stuka nią w pisankę każdego z gości. Wygrywa ten, kto 

ma najmocniejsza pisankę. Zajączek Wielkanocny spełnia dziecięce życzenia.

W Austrii to radosny czas, szczególnie miły dzieciom, które rozbiegają się po domu i 

ogrodzie w poszukiwaniu ukrytych jajek i słodyczy. Wszystkie schował naturalnie 

Króliczek Wielkanocny. Podobnie jak w Niemczech, stuka się jajkami.

W Szwajcarii tuż przed śniadaniem, dzieci wraz z dorosłymi poszukują koszyczków w 

ogrodach lub zakamarkach mieszkania. Radości jest przy tym dużo, bo chodzi o to, 

aby jak najprędzej odnaleźć oznaczony swoim imieniem koszyczek, a jeszcze lepiej 

także ten, który zajączek wielkanocny “zapomniał” oznaczyć.



pisanki

OSTEREIER

zając wielkanocny

OSTERHASE



Wielkanocny Poniedziałek Ostermontag

W Niemczech to dzień pamięci lub refleksji. W wielu regionach ludzie świętuję go w 

spokojny sposób – spacerując po parkach i innych miejscach. Jeśli pozwala na to pogoda, 

ludzie zwykle chodzą, wędrują, piknikują i ogólnie cieszą się przyrodą. Wiele społeczności 

organizuje wyścigi pisanek dla dzieci lub inne gry. Nieznany jest zwyczaj polewania się 

wodą.

W Austrii poniedziałek wielkanocny to przedłużenie wesołego czasu świętowania. Domy są 

przepełnione rodzinną atmosferą, wspólnymi grami i zabawami. Dużą popularność ma gra 

polegająca na toczeniu kul lub jajek za pomocą trzonków miotły.

W Szwajcarii w zależności od regionu jest dniem wolnym i traktowanym jako 

święto. całymi rodzinami wyruszają na spacer wystrojeni w swoje wspaniałe regionalne 

stroje. Dzieci, podobnie ubrane, niosą swoje koszyczki z pisankami i proponuję grę 

dorosłym. Gra polega na tym, że dorośli rzucają drobną monetą (na ogół 20 centymów, 

stąd nazwa gry) w jajka. Jeśli nie trafią, tracą monetę, a dziecku pęcznieje skarbonka.



Praktycznie we wszystkich krajach niemieckojęzycznych 

Wielkanoc jest jednym z najpopularniejszych świąt. 

To nie tylko ważne święto kościelne, ale także wielkie 

rodzinne wakacje. 



Tak jak w przypadku każdego święta rodzinnego, kojarzony 

jest z nim szereg pysznych, lokalnych potraw, polowanie na 

jajka wielkanocne i spotkania w towarzystwie rodziny 

i przyjaciół, gry i zabawy w rodzinnym gronie.



Życzę wszystkim

zdrowych wesołych Świąt Wielkanocnych

i mokrego śmigusa-dygusa.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


