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 Wszystkim czytelnikom naszej gazetki, z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy dużo 

zdrowia, wiosennego słońca, samych sukcesów, 

radości, mokrego dyngusa oraz smacznego jajka. 



Tradycyjne potrawy wielkanocne w różnych krajach 

Paska z Ukrainy 

Na wielkanocnym stole 

nie może zabraknąć 

paski. Jest to tradycyjny 

słodki chleb, symbol 

Ciała Pańskiego. 

Wielkanoc to czas 

radości, który łączy 

rodziny i całe ukraińskie społeczeństwo podczas wspólnego 

świętowania. 

Chleb folar z Portugalii 

To nic innego jak ciasto drożdżowe 

przypominające w smaku słodki 

chleb. W samym jego środku 

umieszcza się kilka sztuk całych 

jajek. Danie służy do dzielenia się 

podczas składania życzeń 

wielkanocnych. 

Ciasto czekoladowe nid de pâques z Francji 

Nazywane jest gniazdem 

Wielkanocy. Przypomina nieco 

polski wypiek – babkę, ale jego 

środek najczęściej wypełniony 

jest czekoladowymi jajeczkami 

lub słodyczami. Często ciasto 

przyozdabia się czekoladowymi 

paseczkami, które 

przypominają gałązki ułożone w 

kształt ptasiego gniazda. 



 

Emaus, czyli odpust. Najpopularniejszy to ten 

krakowski, który odbywa się w Poniedziałek 

Wielkanocny i towarzyszą mu liczne kramy z 

atrakcjami dla dzieci i kiermaszami ludowych 

wyrobów. Nazwa „Emaus” pochodzi od biblijnej wsi, 

do której dążył zmartwychwstały Jezus. 

 

 

Śmingus-dyngus 

Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się 

przede wszystkim z oblewaniem wodą innych 

osób. Zwyczaj wiąże się z dawnymi 

praktykami pogańskimi, gdzie ma 

symbolizować oczyszczenie z zimowego 

brudu i budzenie się przyrody na wiosnę.  

 

Wielka sobota 

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzień. Ma on 

korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko 

symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. 

Pisanki 
Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania 

jajek na Święta. Jeden z tych, którego za dziecka wyczekiwało się 

z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze 

starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne 

znaczenie. 

Wieszanie Judasza 
Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w pogańskim topieniu 

Marzanny – kukły wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki 

materiału, którą w rytualny sposób topiono (lub palono), by przywołać wiosnę i pożegnać 

zimę 



Wielkanocne tradycje poza granicami 

Polski 

 

 

                                                                                                                                                                         

Wielkanoc w Hiszpanii to najważniejsze święto w ciągu 

roku. W trakcie Wielkiego Tygodnia ulice miast 

zmieniają się nie do poznania przez świąteczne pochody 

przedstawiające biblijne sceny męki Chrystusa. Biorą w 

nich udział ochotnicy, którzy boso, ubrani w białe 

płótno ciągną za sobą łańcuchy lub się biczują. Przez 

ulice miast przechodzą tysiące ludzi w długich szatach i 

szpiczastych kapturach zasłaniających twarze. Te 

widowiskowe procesje w rytmie bębnów lub głośnej 

muzyki przyciągają rzesze mieszkańców i turystów.  

  

                                                                                                       

Wielkanoc we Włoszech to czas wiosennych wakacji, 

biesiadowania i zabaw. Głównym punktem świąt jest 

niedzielny obiad. Na włoskim stole wśród przystawek 

znajdziemy plasterki salami i jaja na twardo. 

Pierwszym daniem jest tradycyjny rosół na baraninie z 

pierożkami, drugim – pieczona jagnięcina lub 

baranina. Na deser Włosi jedzą ciasto w kształcie 

gołębia, a symbolem świąt nie są jajka, a wielkanocny 

baranek. 

 

 

W Niemczech ogród dekorowany jest gałązkami z 

mnóstwem świątecznych, kolorowych wydmuszek. 

Jeśli ktoś nie dysponuje takim miejscem ubarwia w 

ten sposób wazony z baziami, drzwi, okna oraz 

balkony. Niemcy starają się w ten sposób podkreślić 

czas budzącej się przyrody, życia oraz zbliżanie 

Świąt Wielkiej Nocy. Zajączek jest chyba 

najważniejsza postacią Świąt, która deklasuje 

kwestie wiary. 

 

 

 

W Rosji w dzień 

Wielkiej Nocy we wszystkich cerkwiach biją dzwony na 

znak Zmartwychwstania. Ten uroczysty dzień spędza się 

w gronie rodzinnym składając życzenia pomyślności oraz 

obdarowując się jajkami. Na wschodzie wciąż popularny 

jest zwyczaj – w Polsce już zanikający – witania się w 

okresie wielkanocnym słowami: „Christos woskresie” 

(po polsku „Chrystus Zmartwychwstał!”). 



 

Żurek to tradycyjna zupa podawana na 

Wielkanoc, dlatego nie może go 

zabraknąć na twoim stole! Zupa 

wielkanocna gotowana na wędzonce, 

mięsie i z białą kiełbasą. 

 
Babeczki wielkanocne to świetny pomysł dla 

osób, które nie czują się zbyt pewnie w 

pieczeniu ciast. Mini babeczki upieczone na 

mące tortowej i ziemniaczanej, dzięki czemu 

mają wręcz piaskową konsystencję. 

 

 

 Słodziutkie z pysznym lukrem. Bardzo ładnie 

trzymają kształt i bez problemy wyciągniesz je z 

foremek. 

https://ilovebake.pl/przepis/babeczki-

wielkanocne 

https://kuchnialidla.pl/zurek-chrzanowy-z-

kielbasa 

https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_pols

ka/jajka_faszerowane/jajka_faszerowane.html 

Jajka faszerowane to bez wątpienia 

wielkanocne potrawy tradycyjne, bez 

których świąteczny stół byłby niekompletny. 

Jajko to symbol nowego życia, dlatego na 

Wielkanoc przygotowujemy potrawy z jajek, 

a także dekorujemy dom kolorowymi 

pisankami. 

Mazurki to cieniutkie placki przygotowane na 

kruchym spodzie lub na cieście 

biszkoptowym, na których układa się 

bakaliowe dekoracje. Orzechy, kandyzowane 

owoce, nugatowa masa, czekolada – opcji 

jest mnóstwo. Dekorujemy według własnego 

gustu i smaku. 

 

 

https://www.kwestiasmaku.com/desery

/mazurki/kajmakowy/mazurki.html 



Tulipan origami  
 

Krok I – Tworzenie zagięć na papierze 

Z kolorowej kartki wycinamy kwadrat. Składamy go na pół po 

przekątnej (tak żeby powstał trójkąt), rozkładamy, znów składamy po 

przekątnej, ale w drugą stronę, rozkładamy. Składamy na pół wzdłuż 

jednego boku, rozkładamy, składamy wzdłuż drugiego boku, 

rozkładamy. Powinna powstać siatka zagięć tak jak na zdjęciu obok. 

 

Krok II – Składanie w trójkąt 

Papier składamy w trójkąt wzdłuż linii od rogu do środka kwadratu, 

środkowe linie składamy do środka, tak jak na zdjęciu. Powinny 

powstać dwa trójkąty łączące się w wierzchołku. 

 

Krok III – Składanie w romb 

Każdy z trójkątów składamy tak, żeby jego dolne rogi połączyły 

się z wierzchołkiem trójkąta. Otrzymujemy kształt rombu złożonego z 

dwóch zaginających się trójkątów. Przekładamy boki (trójkąty) tak, 

by z obu stron mieć romb z całej kartki, bez zagięć. 

 

 

Krok IV – Tworzenie płatków 

 

Kolejno zginamy cztery boki do środka. Wkładamy powstałe płatki 

do siebie. Wdmuchujemy powietrze przez dziurkę, która powstała 

na jednym z wierzchołków. 

 

Krok V – Wywijanie płatków i tworzenie łodygi 

 

Wywijamy płatki. Wycinamy z zielonego papieru pasek i przyklejamy 

go do wykałaczki. Wycinamy listek i przyklejamy. Wkładamy 

wykałaczkę do kwiatka. Tulipan gotowy. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzyżówki i 

kolorowanki 

wielkanocne 

 



 


