
Nieco inne, a czasem nawet dziwne, zwyczaje i tradycje 
wielkanocne w innych krajach to dowód na to, jak różnie może być 
obchodzona Wielkanoc na całym świecie. W naszej kulturze jest to 
bardzo ważne święto, z którym wiążą się określone symbole, ale i 
ludowe zwyczaje wielkanocne. Każdy kraj ma jednak swój sposób 
na świętowanie, który dla nas może wydać się dość nietypowy. 

Współczesne obchody Wielkiej Nocy w Irlandii skupiają się na spędzeniu czasu z rodziną i 

na odpoczynku, ale kiedyś odprawiano „pogrzeb śledzia”. W Wielką Sobotę organizowano 

tłumny pochód, na czele którego stawał miejscowy rzeźnik. Dzierżył on w dłoni kij z 

zawieszonym śledziem, symbolizującym post. Zmęczeni 40 dniowym postem Irlandczycy 

mieli okazję „wyżyć się” na śledziu. Okładali go kijami i pałkami, następnie śledzia wrzucano 

do rzeki. Jego miejsce na kiju zajmował barani udziec ozdobiony kwiatami – zwiastun 

ucztowania! 

 

 

Wielkanoc w Meksyku to najbardziej wyczekiwane święto! Świąteczne obchody trwają aż 14 

dni, w czasie których Meksykanie uczestniczą w religijnych nabożeństwach, ale również 

bawią się na ulicach miast. Najhuczniej obchodzi się Niedzielę Wielkanocną. W wielkiej 

fieście uczestniczą tłumy ludzi! Możemy podziwiać pokazy sztucznych ogni, a Meksykanie 

tańczą, ucztują na świeżym powietrzu, a nawet bawią się w wesołym miasteczku. Zabawa 

trwa do białego rana! 



 

Natomiast w sąsiednim USA wielkanocne obchody kojarzą się z kolorowymi kapeluszami i 

poszukiwaniem jajek. Co roku, na nowojorskim Manhattanie, organizowana jest Parada 

Wielkanocna – prawdziwa rewię oryginalnych kapeluszy. Nowojorczycy prześcigają się w 

stworzeniu jak najbardziej pomysłowego nakrycia głowy, ozdobionego elementami w 

kształcie króliczków, kurczaczków i pisanek. Fantazyjne kapelusze, czapeczki i meloniki 

dekoruje się barwnymi kwiatami, ptasimi gniazdami, a nawet scenkami rodzajowymi. Tak 

odziani paradują nie tylko ludzie, ale nawet psy! Na paradę przybywają profesjonalni 

kapelusznicy, którzy prezentują najmodniejsze w danym sezonie nakrycia głowy. 



 

Tradycja ukrywania czekoladowych jajek jest popularna w Australii. Australijskie dzieci 

szukają słodkości w przydomowym ogrodzie. Zwycięzcą wielkanocnego konkursu jest 

dziecko, które znajdzie jak najwięcej schowanych jajek z czekolady. Kiedyś miał je ukrywać 

wielkanocny króliczek, ale dzisiaj chowanie słodkości przypisuje się Wielkouchowi 

Króliczemu. 

Norwegia słynie z dobrych kryminałów, które mają swoją rolę nawet w obchodach 

Wielkanocnych Świąt. W tym czasie pojawiają się w księgarniach specjalne kryminały, 

nazwane z okazji Wielkiej Nocy „Paskekrim”. W czasie Świąt można zakupić je w 

specjalnych pakietach, wersjach kieszonkowych lub w promocyjnej cenie. Najlepsze cytaty z 

tych fascynujących powieści umieszczane są nawet na kartonach z mlekiem! W norweskiej 

telewizji roi się również od filmów i seriali o kryminalnej tematyce, które w czasie 

wielkanocnym po prostu trzeba tradycyjnie obejrzeć.  



 

Zwyczaje wielkanocne w Niemczech to przede wszystkim, kultywowany od 

wieków, „Ostereierbaum”, czyli przystrajanie drzewek kolorowymi jajkami. W formie 

pisanek lub wydmuszek. Dekoruje się także same gałązki z zielonymi listkami, które później 

umieszcza się w wazonach. Takie świąteczne ozdoby stawia się w domu, w ogrodzie lub na 

balkonie. Pewien Niemiec, Volker Kraft, może pochwalić się najsłynniejszym wielkanocnym 

drzewkiem. W jego ogrodzie stoi jabłonka, którą Volker co roku bardzo bogato przystraja. Na 

świątecznej jabłonce zawisają tysiące kolorowych i ręcznie zdobionych jajeczek. 



 

„Scoppio del Carro”, czyli „wybuch wozu”, to ciekawa tradycja wielkanocna we włoskiej 

Florencji. W czasie Świąt organizowany jest pochód, w którym uczestniczą wszyscy 

mieszkańcy Florencji, wraz z w władzami miasta i muzykami. Za ludźmi przebranymi w 

średniowieczne stroje toczy się wielki wóz, wypełniony fajerwerkami. Wybuch wozu to 

zdecydowanie największa atrakcja parady! Tysiące gapiów niecierpliwie czeka na 

kulminacyjny punkt. 


