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Oficjalny początek karnawału odbywa się 
w dniu Świętego Marcina 
 w niemieckiej Nadrenii 

czyli 11 listopada o godzinie 11:11
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Martinstag-  Dzień
Świętego Marcina

Sitzung- Posiedzenia



Każda wieś czy miasteczko organizuje
samodzielnie taki pochód w jeden z

weekendów między Świętem Trzech Króli a
ostatkami. Zupełnie normalne jest wtedy,
gdy przynajmniej część miejscowości jest

nieprzejezdna.
Na zablokowanych ulicach odbywa się

pochód, w którym stowarzyszenia
prezentują swoje postaci przy muzyce

pochodzącej zwykle z miejscowych klubów
muzycznych (Musikverein) – najczęściej są

to lokalne orkiestry dęte.

Karnevalszug

Karnevalszug -
 pochody karnawałowe 
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Największe pochody karnawałowe w tym regionie

odbywają się we Frankfurcie. Tzw. Frankfurter
Umzug odbywa się w ostatnią niedzielę karnawału i

co roku gromadzi kilka tysięcy osób. 
Największy pochód w Rosenmontag w tym regionie
odbywa się w Fuldzie. Hesja może się też poszczycić
najliczniejszym stowarzyszeniem karnawałowym w

całym kraju – mieści się ono w mieście Dieburg 
i liczy około 1800 członków.

Szczególną formę pochodu karnawałowego możemy
zobaczyć w miejscowości Herbstein. Uczestnicy

pokonują miasto dosłownie w podskokach – skaczą
po ulicach w charakterystyczny sposób.

Karnawał w Hesji



 pączki Berliner lub Faschingskrapfen 

CHARAKTERYSTYCZNE SMAKOŁYKI

zwykłe, kolorowe, polukrowane, w różne karnawałowe dekoracje…



Ten dzień jest takim dniem przejściowym z
posiedzeń do karnawału ulicznego, kiedy to

coraz więcej przebierańców biega po mieście
i rozpoczynają się pochody karnawałowe.W

ten dzień kobiety szturmują ratusz o
godzinie 11:11 i przejmują władzę, w

miejscach pracy łowią trofea, co oznacza nic
innego jak obcięcie jak najwięcej krawatów

kolegom z pracy.

Altweiber
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Altweiber albo Weiberfasching-
ostatni czwartek przed środą

popielcową



Jest oczywiście najbardziej intensywy i
huczny. W miasteczkach zaczynają się
mniejsze pochody, ludzie spotykają się
centrum miast lub w swoich dzielnicach
i bawią się wspólnie, przynasząc napoje

oraz prowiant, śpiewają, tańczą na
ulicach, jest wesoło i zabawnie.
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Karnevalssonntag-
ostatni weekend karnawału



Kończy niemiecki karnawał, zwany także piąta
porą roku.

 Podczas Rosenmontag prezentowane są
wozy z przebierańcami, kukły znanych postaci,

 gra muzyka, a uczestnicy takich parad
rozrzucają widzom słodycze. 

Przez to możemy uznać, że karnawał w
Niemczech jest jednym z najsłodszych tego

typu zabaw na świecie.

Rosenmontag- 
 Różany Poniedziałek.
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