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R E D A K T O R  W Y D A N I A :  I G O R  M O L

Wesołych
Świąt!

Frohe
Ostern!

Wielkanoc
Ostern



Święta Wielkanocne, czyli Osterfest są zaraz po
Bożym Narodzeniu,  w Niemczech najważniejszym
świętem w roku. 
Niemcy bardzo chętnie  spotykają się w tym czasie

z rodziną i przyjaciółmi lub spędzają ten czas na

wycieczkach. Święta kojarzą z wiosennym urlopem

 i wypoczynkiem.
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Z W Y C Z A J E  W I E L K A N O C N E

W  P O L S C E  I  W  N I E M C Z E C H



Czerpanie wielkanocnej wody jest mało

znanym zwyczajem, ale przez to niemniej

ciekawym.

Dawne wierzenia ludowe przypisują jej

magiczne działanie, które zapewnia

zdrowie i urodę. W tym celu należy

zaczerpnąć wody ze źródła lub potoku i

przynieść ją do domu w milczeniu.

     Wielki Piątek  - święto męki pańskiej to

dzień świąteczny w całych Niemczech nie

tylko w katolickiej Bawarii. Zamknięte są

wtedy nie tylko sklepy i restauracje, a mini

zakupy można zrobić tylko na stacjach

benzynowych, lotniskach i dworcach ale

panuje zakaz tańców i głośnej muzyki.

 

    W niemieckiej tradycji katolickiej

zaskakuje fakt, że potrawy święci się w

nocy z Soboty na Niedzielę wielkanocną

lub w Niedzielę rano, a nie jak w Polsce w

Wielką Sobotę.

    Wielka Niedziela, czyli Ostersonntag jest

wyczekiwana przez milusińskich. Po

obfitym śniadaniu udają się one na

poszukiwanie głównie w ogródku

ukrytych wcześniej przez naszego

bohatera - zajączka,będącego wiosennym

odpowiednikiem Świętego Mikołaja - a

tak naprawdę przez rodziców słodkich

upominków, czyli czekoladowych jajek i

figurek zajączków oraz koszy

pełnych słodyczy. Dorośli także

obdarowują się drobnymi prezentami.

dzieci.

TRADYCJE W NIEMCZECH
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Właśnie on 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. 

Najpopularniejszym  symbolem

Wielkanocy w Niemczech jest z

pewnością Zajączek Wielkanocny. To

właśnie on chowa jajka i słodycze w

Niedzielę Wielkanocną w domu lub w

ogrodzie, które muszą znaleźć dzieci.

 W Weimarze pielęgnowana jest tradycja,

wspominająca poetę Johanna Wolfganga

Goethego, związanego przez długie lata z

tym miastem. Co roku w Wielki Czwartek

Goethe zapraszał dzieci do swojego

ogrodu, w którym chował dla nich jajka.

Weimar kontynuuje tę tradycję do dziś i

zaprasza dzieci na szukanie pisanek

chowanych przez wielkanocnego zajączka

do parku nad rzeką Ilm, gdzie stoi letni

dom Goethego.

 Miasto Ostereistedt (po polsku:

pisankowe miasteczko) uczyniło ze swojej

nazwy tradycję: to tam mieszka

wielkanocny zajączek „Hanni Hase”. Rok

rocznie piszą do niego tysiące dzieci,

by spełnił ich życzenia przed świętami.

 

 

Przygotowania do  Wielkiego Tygodnia zaczynają
się w niemieckich domach w ogródku.



 

     Święta Wielkanocne maja bogatą tradycję. Są
niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także do dzisiaj.
Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą
Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną
lub wierzbną. Palmy rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu
palmy biło się nią lekko domowników, by
zapewnić im szczęście na cały rok.
Połknięcie jednej poświęconej bazi
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte
za obraz lub włożone do wazonów
palmy chroniły mieszkanie przed
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Tradycyjna śląska palma wielkanocna
przygotowywana na Niedzielę Palmową
jest inna niż ta, którą spotkać można w
Polsce. Nie jest przyozdobiona bibułą,
kwiatami i wstążkami. Jedyny kolorowy
element to czerwony dereń – który
symbolizuje krew Pana Jezusa. Palma
powstaje z 5 lub 7 gatunków drzew i
krzewów, które znaczą kolejno Pięć Ran
Jezusa Chrystusa oraz Siedem Boleści
Najświętszej Marii Panny. W niektórych
domach “wykorzystane” palmy pali się,
następnie uzyskany popiół wsypuje się
do wody święconej podczas kolędy.

TRADYCJE W POLSCE
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Autor: Jerzy Górecki (Pixabay.com)



PUCHEROKI
W podkrakowskich wsiach - Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach,
Modlnicy czy w Modlniczce, można zobaczyć jeszcze w Niedzielę
Kwietną, czyli Palmową, barwnie poprzebieranych chłopaków, którzy
z poczernionymi od sadzy twarzami, w wysokich czapach chodzą od
domu do domu, śpiewając krotochwilne śpiewki i prosząc o drobne
datki. To Pucheroki - echo dawnych żaków, którzy od czasów
średniowiecza stanowili barwny, choć czasem kłopotliwy element
krakowskiej mozaiki społecznej. Nie mieli oni łatwego życia -
obowiązywała ich ścisła dyscyplina, spartańskie warunki
mieszkaniowe na bursach, a nauka trwała od świtu do zmierzchu.
Największą jednak przeszkodą nie były warunki zewnętrzne, ale
wysokie koszta nauki. Jeżeli rodzina nie była nazbyt bogata lub nie
udało się znaleźć dobrodzieja, który zgodził się finansować naukę
syna, studia na akademii były niezwykle trudne, głodne i chłodne.
Wielu ubogich żaków, aby podołać trudom utrzymania, zmuszonych
było do chodzenia po prośbie.

TRADYCJE W POLSCE

Źródło: https://dziennikpolski24.pl/bibice-pucheroki-chodza-po-wsi-chlopcy-
przebierancy-kultywuja-zwyczaj-sprzed-400-lat/ga/13039414/zd/28088620
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TRADYCJE W POLSCE

PALENIE JUDASZA
 

      Jednym ze zwyczajów, które prawie
zanikły jest wieszanie, palenie i topienie
kukły wyobrażającej biblijnego Judasza.
Według wielu badaczy jest to
schrystianizowana wersja pogańskiego
obrzędu topienia marzanny. Niegdyś
zwyczaj bardzo rozpowszechniony,
zwłaszcza w Małopolsce, dziś zachował
się przede wszystkim w pamięci ludzi i
nielicznych już, ostatnich żywych
tradycjach w okolicach Przemyśla.
We wsi Pruchnik tradycja palenia
Judasza jest wciąż nieodłącznym
elementem obrzędowości Wielkiego
Tygodnia. W nocy z Wielkiego Czwartku
na Wielki Piątek kilku mężczyzn wynosi
kukłę Judasza z jednego z gospodarstw
i punktualnie o północy wiesza ją na
drzewie niedaleko kościoła. Pod
drzewem układają 30 drewnianych pałek
symbolizujących 30 srebrników. Po
południu kukłę niesie się przed
kościelną bramę, gdzie odbywa się sąd
w obecności większości mieszkańców
wsi. Sędzia ogłaszając wyrok, mówi:
"Judaszu, sprzedałeś Chrystusa za
trzydzieści srebrników i teraz za to
otrzymasz trzydzieści pał". Karę
wymierza sędzia, a potem inni zebrani
biją Judasza kijami, po czym resztki
kukły niosą nad rzekę Mleczkę,
podpalają je i puszczają z biegiem
wody.

PROCESJA
ARCYBRACTWA MĘKI

PAŃSKIEJ
 

     W Wielki Piątek w krakowskim
kościele franciszkanów dochodzi do
niezwykłej procesji - ubrani w
czarne szaty i kaptury z wycięciami na
oczy, członkowie Arcybractwa Męki
Pańskiej obchodzą krużganki kościoła
franciszkanów. Brat o najdłuższym stażu
podąża na czele, niosąc krzyż, za nim
idą bracia, trzymając w rękach czaszki.
W trakcie procesji bracia powtarzają
hasło arcybractwa: "Memento Homo
Mori" - "Pamiętaj, człowiecze, o
śmierci".
Charakterystyczny
ubiór ma służyć zachowaniu
symbolicznej anonimowości, gdyż
zwyczajowo członkami bractwa są ludzie
cieszący się ogólnym szacunkiem.
Arcybractwo w 1595 założył kanonik
kapituły katedralnej w Krakowie, ksiądz
Marcin Szyszkowski, późniejszy
biskup krakowski. Należeli do bractwa i
mieszczanie, i kardynałowie, i królowie.
Spośród królów jego członkami byli:
Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan
Kazimierz, Jan III Sobieski.Przywilejem
bractwa było w Wielki Czwartek prawo
do wykupywania z więzienia dłużników
oraz, zgodnie z przywilejem nadanym
przez Władysława IV, uratowanie
jednego skazańca od śmierci. Ocalony
brał potem udział w procesji, idąc
między dwoma braćmi. W jednej ręce
niósł zapaloną świecę, w drugiej trupią
czaszkę. Obecnie pełni ono jedynie
funkcję liturgiczną, zachowując
tradycyjne stroje i obyczaje.
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Źródło: https://dziennikzachodni.pl/wielkanocne-tradycje-pielegnowane-przez-
mieszkancow-slaska/ga/9795463/zd/17896815

TRADYCJE W POLSCE

PROCESJA KONNA DO P�L I  DOMOSTW
 
 
 

Zwyczaj objeżdżania konno p�l i gospodarstw jest na
G�rnym �ląsku obecny w kilku miejscach, ale 
w zależno�ci od miejscowo�ci rożni się szczeg�łami. 
W gliwickiej Ostropie procesja ma miejsce w
Poniedziałek Wielkanocny, natomiast w Sternalicach koło
Radłowa w Niedzielę Wielkanocną. Na początku każdej
procesji je�d�cy trzymają krzyż oraz figurę Chrystusa.
Wsp�lnym mianownikiem tego zwyczaju jest cel –
uproszenie błogosławie�stwa dla mieszka�c�w oraz
modlitwa o urodzaj ziemski.
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BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ

ZE ZŁOTYM LUB BIAŁYM KRZYŻEM 

TRADYCJE W POLSCE

W polskim koszyczku ze �więconką baranek zawitał
dopiero w XVII wieku. Agnuszki, bo tak je nazwano,
najczę�ciej przygotowywano z ciasta, na wsiach robiono
je z cukru i masła, a w mieszcza�skich domach
kr�lowały te z marcepanu. Podczas przygotowywania
wielkanocnego �niadania, figurkę baranka stawiano na
odwr�conym do g�ry dnem talerzyku lub doniczce, na
kt�rych wcze�niej siano rzeżuchę lub owies. Po�więcone
figurki barank�w zazwyczaj przechowywano do
następnych �wiąt Wielkanocnych, a w Wielką Sobotę
gospodynie paliły je w piecach, w kt�rych
przygotowywały �wiąteczne ciasta. Ten rytuał miał
zapewni� im udane wypieki przez cały rok.
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