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Niechaj Zmartwychwstały Pan opromienia Swoim blaskiem Wasze Życie
 i obdarza Was szczęściem, nadzieją i miłością. Radosnego świętowania
Wielkanocy w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzy Redakcja The voice of Students  wraz z opiekunem P. Renatą Wciślak
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                           MOC PALMY WIELKANOCNEJ

Świętowanie Wielkiej Nocy
rozpoczynamy już tydzień przed
Wielką Niedzielą, obchodzimy wtedy
Niedzielę Palmową. Kiedyś nazywano
ją wierzbną lub kwietną. Dzisiaj
często  decydujemy się na kupno już
gotowej i taką zanosimy do kościoła.
Dawniej robiono palemki
samodzielnie – z wierzbowych
gałązek, bukszpanu, suszonych ziół,
piórek i kwiatów. W Lipnicy
Murowanej do dziś powstają palmy
sięgające nieba można podziwiać je
na Konkursie Palm Wielkanocnych już
60 lat. 
Tegoroczna Palma rekordzistka

 była wys. na 32m i 6cm !
A czy wiecie, że poświęconej palmie
przypisywano magiczne
właściwości?  Zanoszono ją do
domów, by zapewniała rodzinie
szczęście i dobrobyt.  Wykonany z
niej krzyżyk wkładano w pierwszą
zaoraną skibę, by chroniła przed
gradobiciem, dodatkowo gałązki
wkładano także pod próg, by strzegły
domowników przed chorobami, a te
włożone na strychu  pod strzechą
chroniły dom przed piorunami. A
teraz uwaga prosimy tego nie robić,
ale wierzbowe kotki z palemki…
połykano! Miało to strzec od bólu
gardła i zapewnić ogólne zdrowie.
Pamiętajmy, by  święcić palmy.

Palmy Wielkanocne - rękodzieła

Wysokość Palm Wielkanocnych

z Lipnicy Murowanej

Lipnica Murowana - ponad 30 m
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                          WIELKANOCNE ZWYCZAJE LUDOWE W POLSCE

Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia to
dawny, ludowy zwyczaj wielkanocny,
znany głównie na Kujawach. Kiedyś,
ludzie rygorystycznie przestrzegali
postu. W czasie postu ludzie jedli
najczęściej postny żur i śledzie . Z
nadejściem Wielkiego Piątku i końcem
postu, świętowano koniec pokuty –
urządzano symboliczny pogrzeb
uprzykrzonego żuru i śledzia. Wśród
żartobliwych przyśpiewek wynoszono
z domu i zawieszano na wierzbie
wyciętego z drewna lub tektury
śledzia, a garnek wypełniony żurem
zakopywano w ziemi lub wylewano.
Po  pożegnaniu postnych dań,
przygotowywano obfite wielkanocne
potrawy święcone w Wielką Sobotę.

 W niektórych podkrakowskich wsiach
zachował się ludowy zwyczaj Siudej
Baby. Związany ze słowiańskimi
obrzędami wypędzania zimy. Według
legendy, w świątyni pod Kopcową
Górą strzegła ognia kapłanka, która
wychodziła z niej  raz do roku –  z
nadejściem wiosny, by poszukiwać
swojej następczyni. W obawie przed
wybraniem, panny chowały się przed
Siudą Babą! Siuda Baba jest cała
czarna, bo przez cały rok pilnowała
ognia w świątyni! Tradycyjnie za
niechlujną i usmoloną Siudą Babę
przebiera się mężczyzna, który w
towarzystwie Cygana i paru
krakowiaków zbiera datki wśród
mieszkańców. Poczernienie twarzy
przez Siudą Babę oznacza dobrą
wróżbę -  pomyślny przyszły rok, a
panna na pewno szybko wyjdzie za
mąż. Życzymy Radosnego
Świętowania Wielkiej Nocy.

. Siuda Baba z Cyganem
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ROZWIĄZANIE ZAGADKI SKĄD NAZWA EASTER NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
W WIELKIEJ BRYTANII I INNE CIEKAWOSTKI ŚWIĄTECZNE

W poszukiwaniu odpowiedzi skąd
nazwa Easter na Wielkanoc
 w Wielkiej Brytanii odkryliśmy łatwe
wyjaśnienie. Nazwa Wielkanoc 
z ang. Easter wzięła się od imienia
anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre.
Jej głównymi symbolami było
szczęście, narodziny i płodność.
Dawniej Święta Wielkiej Nocy w
krajach celtyckich, kojarzone były 
z pożegnaniem zimnych dni i
upragnionym przywitaniem wiosny.
Na tę okazję rozpalano duże ognisko
by przegonić zimę. Okazją do
świętowania nie było tylko nadejście
wiosny, ale również koniec postu. 

źródło:

W XVIIw. był  zwyczaj rozdawania
pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś
tradycja ta wygląda nieco inaczej.
Podczas corocznej ceremonii Royal
Maundy, Królowa obdarowuje
zasłużone kobiety i mężczyzn - liczba
osób zależy od wieku Królowej-
czerwonymi i białymi portfelami. W
portfelach  znajdują się specjalnie
wybijane na tę okazję monety –
symbol zasłużenia dla społeczeństwa.
 Brytyjczycy już jakiś czas temu
zrezygnowali z kolorowych pisanek
na rzecz czekoladowych jajek.
Głównym symbolem tego święta w
Wielkiej Brytanii jest „Easter Bunny”.
Niestety brytyjski króliczek, nie ma
wiele wspólnego z chrześcijańskim
zajączkiem wielkanocnym. Dla dzieci
jest on tu przede wszystkim
symbolem drobnych słodkich
upominków. 

magazinepeople
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EGG HUNT – polowanie na jajka jest
to popularna zabawa, która polega na
tym, że dzieci szukają czekoladowych
jajek w ogrodzie, ukrytych wśród
traw, krzewów, a nawet drzew przez
rodziców. Wygrywa dziecko, któremu
uda się znaleźć najwięcej
czekoladowych jajek. Poszukiwanie
jajek odbywa się w poranek Niedzieli
Wielkanocnej.
ROLLING EGGS – to zabawa
polegająca na  toczeniu jajek z góry,
wygrywa ten, którego jajko rozbije się
jako ostatnie.

PACE – EGGING – zabawa ta polega
na tym, że dzieci w Anglii chodzą od
domu do domu w Wielkanoc i proszą
o czekoladowe jajka. A w zamian za
otrzymanie ich śpiewają piosenkę,
 w której składają obietnicę, że nie
pojawią się u danej osoby, aż do
następnej Wielkanocy.
EGG TAPPING- czyli tłuczenie
skorupek. Dzieci stukają jajkami
o jajka swoich przeciwników tak, aby
stłuc jajko przeciwnika. Wygrywa
osoba, której jajko po bitwie zostaje
w całości.

              ZABAWY WIELKANOCNE W WIELKIEJ BRYTANII

źródło:

źródło

life at HSWimbledon
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                         ZABAWY WIELKANOCNE W POLSCE

Rękawka jest to zwyczaj wielkanocny
znany w Krakowie. Nawiązywał do
słowiańskich wiosennych Dziadów.
Obchodzono go po Świętach
Wielkanocnych, we wtorek. Dlaczego
„Rękawka”? Nazwa pochodzi od
kopca Kraka, który podobno
wzniesiono ziemią noszoną w rękach.
Po stoku tego kopca toczono jajka, a
co możniejsi również jabłka, pierniki,
szewskie placki, które trafiały prosto
do rąk biedniejszej ludności i dzieci.
Po przekopaniu wzgórza przeniesiono
zabawę na górę św. Benedykta i
połączoną z odpustem koło kościoła 

 na Krzemionkach.
Walatka ???
Poszukując informacji o zabawach
Wielkanocnych w Polsce natknęliśmy
się na bardzo ciekawą informację.
Okazuje się, że Pisanki były również
przedmiotem zabawy. Do dzisiaj
 w niektórych domach urządza się
zabawy w tak zwaną „walatkę”, która
polega na stukaniu się czubkami jajek
lub toczeniu pisanek po stole, tak by
się zderzyły. Wygrywa ten, którego
jajko rozbiło pisankę przeciwnika.
W niektórych miejscowościach w
Polsce wciąż organizowany jest
Emaus, czyli odpust.
Najpopularniejszy krakowski Emaus,
odbywa się w Poniedziałek
Wielkanocny i są wtedy  kramy z
atrakcjami dla dzieci kiermaszami
ludowych wyrobów. Nazwa „Emaus”
pochodzi od biblijnej wsi, do której
dążył Zmartwychwstały Jezus.

Walatka .
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