
Tradycje Wielkanocne w 
Norwegii



Zapraszamy na prezentacje



Możesz sprawdzić swoją wiedzę po zobaczeniu naszej 
prezentacji
tu jest link: https://quizizz.com/admin/quiz/6039028b28dc03001cf9e1a5



Wielkanoc jest dla wielu Norwegów świętem o wiele ważniejszym 
od Bożego Narodzenia. Czas trwający od Niedzieli Palmowej aż do 
pierwszego dnia świąt nazywany jest w Norwegii Den stille uke 
(spokojny tydzień).                                                                    

Pisanki, żółte kurczaczki, żonkile, zając przynoszący 
prezenty – to wszystko elementy znanej nam tradycji 
świątecznej. Påsketur oraz Påskekrim to słowa opisujące 
znane nam nieco mniej, ale równie interesujące i 
intrygujące, norweskie tradycje wielkanocne.

Mimo, że Norwegia to teoretycznie także kraj 
chrześcijański (90 % społeczeństwa to luteranie), to 
święta Wielkanocne obchodzone są tutaj trochę 
inaczej niż w Polsce. Zaczynają się już od Niedzieli 
Palmowej 

Norwegowie nie są za bardzo religijnym narodem i 
nawet w te najważniejsze święta kościół raczej 
świeci pustkami. Nie ma też chodzenia z 
koszyczkiem i potrawami na święcenie czy 
wigilijnych śniadań, ani nawet malowania pisanek. 



Norwegowie uwielbiają dekorować mieszkania i domy, więc oczywiście możemy tego doświadczyć także podczas 
Wielkanocy Nareszcie przychodzą barwy wiosenne – zielony i żółty. W wielu miejscach kwitną żonkile . Właściwie to żółte 
są nie tylko żonkile- można śmiało powiedzieć, że kolor ten jest szczególnie kojarzony z Wielkanocna, więc zarówno domy 
jak i sklepy przystrojone są w żółte tulipany, żonkile i inne kwiaty, kurczaczki, żółte serwetki i inne ozdoby.



Påsketur- czyli wyprawy wielkanocne.
Największą norweską 
tradycją jest właśnie 
wyjeżdżanie w tym czasie na 
wyprawy. Najczęściej są to 
wyjazdy na narty w góry, do 
hytt lub nad morze. 
Niektórzy idą o krok dalej i 
jadą za granicę. 
Najważniejsze jednak żeby 
było aktywnie! W Norwegii 
istnieje powiedzenie ”Ten kto 
idzie na wycieczkę, nigdy nie 
ma złego humoru!”

Hytt- czyli letniskowych 
domków, położonych 
zazwyczaj gdzieś w 
górach, nad fiordami 
czy na odludziach. 
Tutaj jest przykład 
hyttu:

 ”Ten kto idzie na wycieczkę, nigdy nie 

ma złego humoru!”- “Ut på tur, aldri sur!”

Nie ma szczególnych potraw , tak jak w Polsce na 
przykład żurek – u Norwegów ma być po prostu 
smacznie. Standardowo wszyscy sprawiają sobie 
zapas batoników Kvikk lunsj.Oprócz tego je się dużo 
pomarańczy, a dodatkowo od Wielkanocy rozpoczyna 
się sezon grillowy, także podczas wędrówek górskich 
często możecie natknąć się na charakterystyczny 
zapach jednorazowych grilli, pomarańczy i gazowanej 
lemoniady Solo. Niezbyt często się to zdarza, ale jeśli 
jakaś rodzina zostaje w domu, to na stołach zazwyczaj 
króluje jagnięcina, ewentualnie indyk.
Zjada się sporo ugotowanych na twardo jaj kurzych – 
podczas Świąt Wielkanocnych każdy Norweg zjada 
średnio około 7 jajek.



Påske – norweska Wielkanoc

Påskeferie – Wolne!

Skjærtorsdag/Wielki Czwartek- w tym dniu sklepy są już zamknięte, więc dla wielu Norwegów oprócz świętowania religijnego jest to 
dzień, w którym mogą udać się na zakupy…do Szwecji. Na pewno coś w tym jest, bo ruch w kierunku Szwecji jest w tym okresie faktycznie 
zwiększony.

 Langfredag/Wielki Piątek- dla osób wierzących jest to na pewno czas skupienia i bardzo ważny dzień. Kościoły organizują Drogi 
Krzyżowe, ale jest ich na pewno mniej niż w Polsce. Jest to również czas zadumy i skupienia.

Påskeaften/Wielka Sobota – w tym dniu sklepy zostają otwarte, można zrobić zapasy i przygotować się do dalszego świętowania. Dzieci 
dostają masę słodyczy, a dzień wieńczy świąteczna kolacja w towarzystwie najbliższych.

Første påskedag/Wielkanoc –  Również w Norwegii Wielkanoc rozpoczyna się od uroczystego śniadania. Tutaj również dzieci czekają na 
zajączka, który w różnych miejscach chowa słodycze i prezenty. To radosny dzień, a większość spędza go z rodziną.



Påskekrim- czyli bez kryminałów świąt nie ma!
Kilka tygodni przed Wielkanocą na półkach w księgarniach goszczą głównie kryminały i jeśli gdzieś po drodze napotkacie 
Norwega z książką, to prawdopodobnie będzie to właśnie kryminał. Wszystko zaczęło się 1923 roku, kiedy gazeta 
Aftenbladet opublikowała reklamę o książce „Pociąg do Bergen obrabowany nocą” ( „Bergenstoget plyndret i natt”. ) Miało 
to miejsce dzień przed Niedzielą Palmową i od tego czasu szał na kryminały nie ustaje. Można powiedzieć, że jest to już 
narodowa tradycja. Przykładami norweskich kryminałów są na przykład:



To już koniec



Dziękujemy za obejrzenie slajdów
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