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WIELKANOC I ŚMIGUS DYNGUS

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) to najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień,
stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
Wielka Sobota znane są jako Triduum Paschalne, które kończy
się uroczystą Liturgią Wigilii Paschalnej. W niedzielny poranek w
wielu parafiach odbywają się procesje rezurekcyjne
obwieszczające Radość Zmartwychwstania Jezusa.

Skąd się wzięła nazwa „ŚMIGUS DYNGUS”? Śmigus polegał na
symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i
wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało wiosenne
oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także

i z grzechu. Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania, dający
możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Nie
wiadomo, kiedy te dwa obyczaje się zetknęły. Dyngus po
słowiańsku nazywał się „włóczebny”. Wywodzi się go od
wiosennego zwyczaju składania wzajemnych wizyt u znajomych i
rodziny połączonych ze zwyczajowym poczęstunkiem („Gość w
dom, Bóg w dom”), a także i podarunkiem, zaopatrzeniem w
żywność na drogę. Wizytom towarzyszyły śpiewy o charakterze
ludowym i religijnym. Dyngus dla uboższych, nie mających
bogatych znajomych, stał się sposobem na wzbogacenie
jadłospisu i okazją pokosztowania niecodziennych dań (jeśli
zawędrowali np. do dworu). Włóczebnicy mieli przynosić
szczęście, a jeśli nie zostali należycie za tę usługę wynagrodzeni
smakołykami i jajkami, robili gospodarzom różne nieprzyjemne
psikusy (co dla skąpych gospodarzy było pierwszym dowodem
pecha).

Marcel Mokrogulski
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ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Lany poniedziałek
Lany poniedziałek ma swój początek w dawnych
praktykach pogańskich. Zwyczaj ten symbolizował
budzenie się przyrody do życia. Dawniej wodą
święconą polewano też pola, żeby zapewnić sobie
urodzaj.

Święconka
Również święconka była wcześniej tradycją pogańską.
Chociaż w wielu regionach zawartość koszyczka
znacznie się od siebie różni, to w żadnym nie może
zabraknąć jajka, baranka, soli, chleba i pieprzu.

Pisanki
Kościół w Polsce zezwolił dekorować jaja dopiero ok.
200 lat po zaprowadzeniu w Ojczyźnie
chrześcijaństwa. Pogańska historia wielkanocnych jaj
sięga jednak tysiącleci.

Zofia Gołaszewska

ŚWIĘTA WIELKANOCNE W INNYCH KRAJACH

Symbolem powszechnie kojarzonym ze świętami
Wielkiej Nocy w Stanach Zjednoczonych jest królik.
Wielkanoc trwa tam tylko jeden dzień. W Wielką
Niedzielę dzieci zbierają poukrywane w domu lub
ogrodzie jajka czekoladowe. Organizowane są również
zawody w turlaniu jajek. Polegają one na przesuwaniu
łyżką ugotowanych na twardo jajek po wyznaczonych
torach. Amerykanie są przekonani, że jajko ugotowane
w Wielki Piątek , a zjedzone w Wielką Niedzielę
przyniesie szczęście.

Aż cztery dni wolne z okazji świąt mają Anglicy. Stało
się tradycją rozdawanie przez królową Elżbietę II
specjalnie wybitych na Wielkanoc monet. Tak samo,
jak w Ameryce, dzieci są raczone dużą ilością
czekoladowych jajek. Organizuje się także specjalne
zawody w turlaniu jajek z wysokiej góry. Zwycięża ten,
czyje jajko najdalej poleci.

W Czechach w Poniedziałek Wielkanocny chłopcy
symbolicznie okładają dziewczęta wierzbowymi
witkami, a w zamian otrzymują od dziewczyn pisanki.
Tradycyjnie piecze się ciasta w kształcie baranków i
„judasze”, czyli ciastka drożdżowe z miodem.

We Włoszech na stole wielkanocnym pojawiają się
tradycyjne potrawy z jagnięciny i baraniny. Nie może
też zabraknąć Colomby, czyli drożdżowego ciasta w
kształcie gołębicy, symbolizującej Ducha Świętego.

W Austrii natomiast na deser po obiedzie
wielkanocnym podawane są ciasteczka anyżowe,
truskawkowa legumina, a także naleśniki.

Symbolem kojarzonym ze świętami Wielkiej Nocy w
Niemczech jest zajączek. Tak samo jak w Stanach
Zjednoczonych, dzieci poszukują drobiazgów i
słodyczy. Ciekawą tradycją jest zwyczaj
przyozdabiania drzewek domowych i drzew w
ogrodach pisankami.

Źródła:
http://calendarcustoms.com/articles/preston-egg-
rolling/
http://www.visitmaryland.org/list/easter-events
https://lacucinadegliangeli.wordpress.com/2010/04/01/la-
colomba-di-pasqua/
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/co_kraj_to_obyczaj_czyli_wielkanoc_w_innych
_krajach_191455.html
http://polki.pl/wielkanoc,jak-wyglada-wielkanoc-w-
innych-krajach,10363970,artykul.html
http://haniarobidania.blogspot.com/2012/06/ciasto-
legumina-truskawkowa.html
http://radioalert.blox.pl/2012/03/Jablon-Volkera-Krafta-
Volker-Kraft-powiesil-na.html#axzz4dmi21geZ

Franciszek Majewski

zdj. Bruno Świetlik
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Z życia szkoły

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ... DZIEŃ SPORTU

I znów zaczęła się szkoła… Trochę szkoda iść na
zajęcia w piątek, zamiast przedłużyć o parę chwil
wakacje. Na rozpoczęciu roku szkolnego wszyscy
wyciągaliśmy szyje, żeby zobaczyć naszą nową panią
wychowawczynię – w końcu to już IV klasa – i
pozostałych nauczycieli przedstawianych przez pana
dyrektora, a tu nagle... taka NIESPODZIANKA!!!! Jutro
nie będzie lekcji!!! Jedziemy kolejką wąskotorową na
Dzień Sportu. Hurra, Hurra!

Rano wszyscy zebraliśmy się przed szkołą i
ruszyliśmy na stację. Kolejką jechaliśmy przez około
godzinę, gadając przy tym w najlepsze. Na miejscu
wszyscy zajęli miejsca przy ogniskach i w małych
drewnianych szałasach, następnie podzieliliśmy się na
drużyny. Opiekunowie przedstawili nam plan gier i
zabaw. Ja, Marta i Marysia nie miałyśmy ochoty na
gry, rozłożyłyśmy się więc na trawce i zaczęłyśmy
rozmawiać. W końcu nie widziałyśmy się całe
wakacje, a to moje najlepsze szkolne przyjaciółki.
Dzieciaki, które chciały grać, miały do wyboru wiele
różnych gier – w tym piłę nożną. Po zabawach
nadszedł czas na pieczenie kiełbasek, bułeczek lub
pianek. Pianki piekliśmy oczywiście najchętniej.

Niestety, niełatwo się nimi najeść. Po zjedzeniu
wszystkich przysmaków mieliśmy czas wolny, a
ponieważ pogoda była piękna (no i to w końcu dzień
sportu), rozbiegliśmy się na wszystkie strony.

Razem z koleżankami i kilkoma innymi osobami
bawiłam się w berka. Gdy się zmęczyłyśmy, znów
usiadłyśmy na trawie... aż tu nagle z drzew zaczęło
spadać na nas całe mnóstwo liści! Gdy spojrzałam w
górę, okazało się, że to ptaki siadają na gałęziach, a
pod ich ciężarem liście opadają na ziemię. Kilka listków
ułożyło się w kształt przypominający kwiatek, więc
wpadłam na pomysł, by zrobić z nich jesienne bukiety.
Wszystkie dziewczyny chętnie się zgodziły.
Zrobiłyśmy dwa olbrzymie bukiety, a ten ładniejszy
wręczyłyśmy naszej pani. Przy okazji dowiedziałyśmy
się, czego będziemy się uczyć w czwartej klasie.

Niestety, wkrótce nadszedł czas powrotu i musieliśmy
zebrać swoje rzeczy. Po kolejnej godzinie spędzonej w
pociągu byliśmy na miejscu. Jeszcze krótki spacer do
szkoły i skończył się pierwszy dzień nauki. Był
wspaniały.

Anna Czempińska

Opowiadanie

JAK OLIWKA I WIKTORIA
URATOWAŁY ŚWIĘTA...

Oliwka, Wiktoria, Ola i Eleni nie mogły doczekać się
Wielkanocy. Ola i Eleni postanowiły, że będą spały aż
do Świąt, natomiast Oliwka i Wiktoria od dawna chciały
zrobić zdjęcie wielkanocnemu zajączkowi.
– No to postanowione! – krzyknęła Eleni.
– Bierzemy się do roboty! – powiedziała Ola.
Kiedy minął tydzień i do Wielkanocy został już tylko
jeden dzień, okazało się, że Ola i Eleni nie dały rady
zasnąć na tak długo. Oliwka i Wiktoria natomiast wciąż
miały szansę zrobić zdjęcie zajączkowi.
Nadeszła noc. Dziewczynki były gotowe, by
zrealizować swój plan. Wokół domu porozwieszały
kamery, które nagrywały wszystko, co się ruszało.

Około godziny dwunastej w nocy zauważyły
zająca, który chował jajka wielkanocne. Od
razu chwyciły za aparaty i podbiegły zrobić zdjęcie,
a gdy tego dokonały, były strasznie zadowolone.
Postanowiły, że zamieszczą je w szkolnej gazetce.
O godzinie czwartej rano usłyszały cichutki płacz. W
salonie zobaczyły rannego zająca z całą masą
słodkich czekoladowych jajek. Oliwka i Wiktoria
podeszły do niespodziewanego gościa. Zając
początkowo trochę się bał, jednak po chwili się
uspokoił. Dziewczynki dały mu plasterek i założyły
bandaż.
Zając powiedział im zaś, dlaczego się przewrócił .
– Wywróciłem się, ponieważ ktoś w nocy zrobił mi
zdjęcie i przez chwilkę nic nie widziałem... – chlipał.
Dziewczynki ze smutkiem przyznały, że to one.
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– Dlaczego to zrobiłyście ? – zapytał zając.
– Chciałyśmy udowodnić całemu światu, że istniejesz
– odpowiedziały.
Zając westchnął i powiedział:
– Dobrze, nie rozmawiajmy już o tym... Jest
ważniejsza sprawa. Nie schowałem jeszcze jajek
wielkanocnych na południu waszego kraju, a zostało
mi niecałe dwie godziny... Rozumiecie? W dwie
godziny muszę schować równo dwa tysiące jajek! A
skoro przez was mam teraz kłopoty, to chciałbym,
żebyście mi w tym pomogły. Zgadzacie się? Obiecuję,
że wszystko wam wybaczę.
Oliwka i Wiktoria krzyknęły równocześnie:
– Oczywiście! To byłby dla nas zaszczyt!
Wyruszały więc z zającem na jego latającej
deskorolce. Zając był zdziwiony, że dziewczynki z
takim zapałem zabrały się do pracy.
Kiedy udało im się wreszcie schować wszystkie jajka,
była już szósta rano.
W drodze powrotnej do domu dziewczynki zasnęły.
Zając położył je do łóżek i poleciał do swej kryjówki.

***
Oliwia i Wiktoria obudziły się dopiero koło południa i od
razu pobiegły szukać jajek.
Oliwka zapytała Wiktorii:
– Czy my naprawdę pomagałyśmy w nocy
zajączkowi?
Koleżanka odpowiedziała:
– Chyba tak...
Dziewczynki znalazły po dwadzieścia jajek
wielkanocnych. Zmęczone postanowiły wrócić do
pokojów, a tam... zobaczyły podarunek od zająca i
liścik.
Podarunkiem były pyszne czekoladki, a w liściku zając
dziękował Oliwce i Wiktorii za pomoc. Dziewczynki
 były z tego bardzo dumne. Zając poprosił je także,
żeby nikomu o nim nie mówiły, ponieważ boi się, że
ludzie go znajdą i zmuszą do robienia słodyczy. Oliwka
i Wiktoria postanowiły, że zachowają tę przygodę dla
siebie. Wiedziały, że nigdy o niej nie zapomną.

Oliwia Maj

Święta w moim domu

I znowu Święta – czas wolny od szkoły, ale nie od
domowych obowiązków. Jak co roku Wielkanoc
poprzedzają świąteczne porządki. Dobrze, że nie
brakuje rąk do roboty. Każdy ma coś do zrobienia.
Tata cicho pogwizduje pod nosem i szoruje podłogę.
Mama przygotowuje polewę na stojącą obok babkę,
brat – wielkanocne ozdoby, a ja … oparty o futrynę
trwam w zadumie i nie mogę się nadziwić, że co roku
odprawiane są te same przedziwne rytuały. Mama,
potrząsając nerwowo głową, wyrwa mnie z zadumy.

– Wiktor, Wiktor! – woła – Proszę, idź po proszek do
pieczenia.

Ubieram się i szczęśliwy wybiegam na ulicę. Z
ciekawością zaglądam w okna innych ludzi. Wszędzie
to samo. Zabiegane panie w fartuchach, krzątające się
po kuchni, panowie przy trzepakach. Wszyscy
zaangażowani w przygotowania do Świąt. Wszystkim
szczerze życzę powodzenia. Wesołego Alleluja!

Wiktor Winiarek
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Jak obchodzę Święta Wielkanocne? W moim domu
Święta zaczynamy od przygotowania jajek oraz
przystrojenia święconki.Następnie nakrywamy stół
oraz podajemy jedzenie.

Robimy także palemki. Jak je zrobić? Nic prostszego.
Potrzebne będą: bukszpan, kawałek długiego i
cienkiego patyczka, przezroczyste gumeczki oraz
jakieś kolorowe piórka. Najpierw należy sobie
wyobrazić, jak taka palemka powinna wyglądać... a
następnie przyłożyć wszystko do siebie i związać
gumeczkami.

A wracając do jedzenia: co roku podajemy sałatkę
zrobioną z sałaty, ogórka kiszonego oraz pora. To
moje zadanie. Układam sałatę na dużym talerzu,
następnie odkrajam koniec i początek ogórka, po czym
nacinam je tak, aby powstały „kwiaty lilii wodnej”. Pora
kroję na bardzo małe kosteczki i rozrzucam je po
całym talerzu.

Potem razem z bratem rysujemy lub dekorujemy jajka.
Ja szkicuję, a mój brat koloruje. Czasami rysujemy też
zające. Zdarza się, że chowamy pisanki na naszym
podwórku i cała rodzina ich szuka. Zawsze staram się
znaleźć wszystkie, ale – jak do tej pory – jeszcze
nigdy mi się to nie udało.

Czasami dostajemy też prezenty od zajączka. Są to
najczęściej kredki, ołówki i farby. Dorośli dostają
niewielką sumę pieniędzy lub zdrapki. Co roku do
naszych rąk trafiają też książki o Wielkanocy. Można
w nich znaleźć naklejki, które przyklejamy gdzie
popadnie.

Patrycja Witkowska

W tym roku po raz kolejny obchodzimy święta Wielkiej
Nocy. To czas, gdy wspominamy mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczestniczymy w
Nabożeństwach Triduum Paschalnego.

W sobotę ozdabiamy gałązkami borówek  koszyczek i
wkładamy do niego: chleb, jajka, sól, kiełbaskę,
baranka i czekoladowego zająca. Później całą rodziną
idziemy z koszyczkiem do kościoła, żeby poświęcić
święconkę. Wieczorem mój brat Kamil,  zakłada swój
harcerski mundur i idzie z harcerzami układać ognisko
przed kościołem.

W niedzielę warto pójść na uroczystą mszę z procesją
rezurekcyjną. Po procesji siadamy do stołu i jemy
śniadanie wielkanocne. Podajemy do niego mazurek
kajmakowy, który jest pieczony w naszej rodzinie od
lat.

W Poniedziałek Wielkanocny polewamy się wodą,
ponieważ jest śmigus-dyngus.

Alicja Wyrębiak

Wielkanoc to czas radości. Powstaje nowe życie,
którego symbolem jest jajko. Również ludzie
porządkują wtedy swoje życie duchowe i prywatne.

W Wielką Sobotę razem z całą rodziną idę do kościoła
z koszykiem pełnym mięsa, chleba i pisanek. Nie brak
w nim nawet cukrowego baranka. Po poświęceniu
pokarmów wracamy do domu, żeby zjeść rodzinne
śniadanie. Wreszcie będzie można skosztować
pysznych rzeczy, które poświęciliśmy!

Po skończonym posiłku idziemy do łóżek, żeby trochę
się przespać. Kiedy się budzimy, znajdujemy prezenty,
które przyniósł nam wielkanocny zajączek.

Czasami po śniadaniu idziemy na cmentarz, żeby
położyć kwiaty i zapalić świece przy grobach naszych
bliskich.

Kajetan Wu

zdj. Bruno Świetlik
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Sobota. Z pozoru – dzień jak każdy inny. Wstaję z
łóżka, gram przez chwilę na komputerze, jem
śniadanie i znów idę do pokoju. Tata mówi mi, że za
godzinę jedziemy do dziadka (chodzi o dziadka mojego
ciotecznego rodzeństwa). Wkrótce jesteśmy na
miejscu. Wujek jak zwykle robi grilla, na jednym
stoliczku stoją słodycze, na drugim – pozostałe dania.
Później, jak to teraz jest w zwyczaju, szukamy
jajeczek z czekolady, korzystamy z dnia i bawimy się
w chowanego lub ganianego. Przyjeżdżają też babcie i
dziadek oraz moje rodzeństwo cioteczne.

Niedziela. Ten dzień zaczyna się inaczej. Jest u nas
babcia, a z dołu dobiega mnie dźwięk dzwonka do
drzwi. Patrzę przez okno i widzę brata mojego taty,
jego żonę i dzieci. Czasami przyjeżdża też ich babcia.
Z dziećmi bawię się przez chwilę. Niestety, tata
przerywa naszą zabawę i mówi, że nasi krewni muszą
już jechać. Wiem jednak, że jeszcze się dziś
spotkamy. Niedługo pojedziemy przecież do
Brwinowa, gdzie co roku zbiera się cała nasza rodzina.
W Brwinowie jesteśmy do godziny 19:00.

Poniedziałek. W tym dniu przeważnie spędzam czas w
domu. Wychodzę z tatą i bratem, np. na rowery,
zaglądam do znajomych lub przyjeżdża do nas babcia.
I tak mija mi Wielkanoc...

Aleksander Rozdejczer

Przepisy

PRZEPIS NA WIELKANOCNEGO "KURCZAKA"

Potrzebne składniki: 
- 1 pomarańcza
- 1 mandarynka
- 1 kawałek ananasa
- 1 goździk
- pół szklanki cukru pudru
- 3 łyżki gorącej wody 
- kurkuma

Sposób przygotowania: 
Umyj mandarynkę i pomarańczę, a następnie obierz
ze skórki. Owoce podziel na dwa kawałki: połówkę
pomarańczy i mandarynki połóż na talerzu. Cukier
puder wymieszaj z wodą, dodaj szczyptę kurkumy i
oblej owoce. Następnie wbij goździk w mandarynkę, a
z ananasa wytnij dzióbek. Przyłóż go do „głowy”
kurczaka.

SMACZNEGO!!!

Alicja Wyrębiak

Kacper Krassowski
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