


Tradycje wielkanocne w 
Wielkiej Brytanii

  



Początki Wielkanocy w Wielkiej Brytanii
The beginnings in Great Britain
Wielkanoc w Wielkiej Brytanii 
zaczęto obchodzić jeszcze przed 
chrześcijaństwem. Jednak obchody 
tego święta wyglądały trochę 
inaczej. Świętowano wówczas 
odejście zimy, natomiast dzisiejsza 
Wielkanoc to okazja dla 
Brytyjczyków do świętowania 
Zmartwychwstania Pana. Angielska 
nazwa-Easter pochodzi od 
pogańskiej bogini wiosny, płodności 
i szczęścia.

Easter in Great Britain was 
celebrated before Christianity. But 
the celebration of this holiday was a 
bit different. At that time, the end of 
winter was celebrated and today's 
British Easter celebrates the Lord's 
Resurrection. The English 
name-Easter comes from the pagan 
goddess of spring, fertility and 
happiness.



Wielkanoc w Wielkiej Brytanii 
Brytanii



            Kiedy Brytyjczycy świętują?
                  When do the British celebrate?

W Wielkiej Brytanii Wielkanoc 
zaczyna się w piątek-Good 
Friday, natomiast kończy w 
poniedziałek-Easter Monday. 
Jednak Brytyjczycy nie świętują 
Lanego Poniedziałku tak jak 
Polacy. Za to w ostatni dzień 
świąt wszystkie sklepy są już 
otwarte,a nawet trwają wtedy 
wyprzedaże.

In the UK, Easter begins on 
Friday-Good Friday and ends on 
Monday-Easter Monday. But the 
British do not celebrate Sunday 
Monday like the Poles. On the 
last day of Easter, however, all 
stores are already open, and 
even sales are on then.



Różnice między tradycjami polskimi, a brytyjskimi
        Differences between Polish and British traditions

● W Wielkiej Brytanii nie święci 
się pokarmów tak jak w Polsce. 
Zamiast tego w sobotę 
odbywają się popularne 
festiwale uliczne;

● W Brytanii na poniedziałkowe 
śniadanie je się wszystkie 
potrawy z jajek;

● W UK zamiast pisanek 
malowanych na jajkach 
(wydmuszkach lub 
ugotowanych) występują 
czekoladowe jajka;

● In UK, foods are not sacred as 
in Poland. Instead, there are 
popular street festivals on 
Saturday;

● In the UK, all egg dishes are 
eaten for a Monday breakfast; 

● In Great Britain, chocolate 
eggs are used instead of 
painted eggs (shelled or 
boiled);



        Jedzenie i potrawy Wielkanocne
                      Easter food and dishes

W niedzielę Brytyjczycy zasiadają 
razem z rodziną do wspólnego 
śniadania. Ważną częścią 
śniadania w Brytanii są jajka. To z 
nich wykonana jest większość 
potraw na ich stołach. Niektórzy 
kiedy pogoda jest ładna idą razem 
z rodziną na piknik.

On Sundays, the British people 
sit down with their family to have 
breakfast together. Eggs are 
important part of breakfast in 
Britain. Most of the dishes on 
their tables are made of them. 
Some people go on a picnic with 
their families when the weather 
is nice.



    Świąteczne śniadanie



Niedzielne dania 
Sunday Dishes

Na niedzielny obiad podaje się 
pieczoną jagnięcinę. Natomiast na 
deser pudding w formie tarty z 
masą, która przypomina budyń 
posypany rodzynkami. 
Podwieczorek to zwykle Simnel 
cake, czyli ciasto owocowe oblane 
polewą marcepanową. Brzeg ciasta 
jest ozdobiony dwunastoma 
marcepanowymi kulkami. Ich liczba 
ma związek z dwunastoma 
apostołami Jezusa.

Roast lamb is served for Sunday 
dinner. For dessert, a tart pudding 
with a mass resembling a pudding 
sprinkled with raisins. Afternoon tea 
is usually Simnel cake, a fruit cake 
covered with marzipan glaze. The 
edge of the cake is decorated with 
twelve marzipan balls. Their number 
is related to the twelve apostles of 
Jesus.



Pieczona jagnięcina

Simnel cake

Pudding



Gorące bułeczki z krzyżem         
Hot cross buns

W Wielki Piątek w Brytanii 
są pieczone bułeczki 
drożdżowe. W skład 
bułeczek wchodzą 
rodzynki, pomarańcza oraz 
dominujące przyprawy 
korzenne hot cross buns. 
Ponadto bułki mają na 
wierzchu wypieczony 
tradycyjny krzyż z ciasta.

The yeast buns are 
baked in the UK on 
Good Friday. The rolls 
include raisins, orange 
and hot cross buns 
dominating spices. In 
addition, the rolls have a 
traditional baked cross 
made of dough on top.



  Atrakcje Wielkanocne
        Easter attractions

Jedną z atrakcji Wielkanocnych w 
Wielkiej Brytanii jest “egg hunt”, 
czyli w polskim tłumaczeniu 
polowanie na jajka. W niedzielny 
poranek dzieci idą szukać jajek 
poukrywanych przez ich rodziców. 
Ten kto znajdzie ich 
najwięcej-wygrywa.

One of the attractions of 
Easter in Great Britain is "egg 
hunt", that is, in Polish 
translation polowanie na jajka. 
On Sunday morning, the 
children go finding for eggs 
hidden by their parents. 
Whoever finds the most-wins. 





      Kolejną atrakcją jest Rolling eggs
             Another attraction is Rolling Eggs

Rolling eggs w polskim 
tłumaczeniu oznacza 
toczenie jaj. Zabawa 
polega na toczeniu 
(kulaniu) jaj z małej górki. 
Ten kto jako pierwszy 
przetoczy jajko na dół 
lub ten kto jako ostatni je 
rozbije - zwycięża.

Rolling eggs that is, in 
Polish translation 
toczenie jaj. The game 
is about rolling (limping) 
eggs from a small hill. 
Whoever rolls the egg 
first, or whoever cracks 
it last, wins.





Pace egging

Pace egging to jedna z brytyjskich 
atrakcji. Dzieci chodzą od domu do 
domu i proszą o czekoladowe jajka. 

W zamian śpiewają piosenkę, w 
której obiecują, że nie pojawią się w 

domu do kolejnej Wielkanocy.

Pace egging is one of British 
attractions. Children go from 
house to house and asking 
chocolate eggs. In return, they 
sing a song that they promise 
not to be home until next Easter.





Symbole wielkanocne w Wielkiej Brytanii 
Easter symbols of Great Britain

W Anglii ważną rolę pełnią także symbole takie jak:

● cross-krzyż,



● lamb – owieczka



● Easter egg-jajko wielkanocne



● Easter bunny-zajączek wielkanocny



● chick-kurczaczek



● daffodil-żonkil



● basket-koszyk



● Easter cards-Kartki Wielkanocne



Strony użyte do stworzenia projektu:

https://fashionvoyager.pl/jak-wyglada-wielkanoc-w-wielkiej-brytanii/amp/

https://thefad.pl/aktualnosci/wielkanocne-tradycje-w-wielkiej-brytanii/

https://okenglish.eu/blog/wielkanoc-w-anglii-zwyczaje-i-slownictwo/

https://fashionvoyager.pl/jak-wyglada-wielkanoc-w-wielkiej-brytanii/amp/
https://thefad.pl/aktualnosci/wielkanocne-tradycje-w-wielkiej-brytanii/
https://okenglish.eu/blog/wielkanoc-w-anglii-zwyczaje-i-slownictwo/
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