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ŚWIĄTECZNE SYMBOLE

Zwyczaj "święconki" pochodzi z VIII wieku. Do Polski przyszedł dopiero w XIV wieku.
Przez wieki się zmieniał, ale symbolika tego, co wkładamy do koszyczka, wciąż jest tak
sama.

SYMBOLIKA POTRAW WIELKANOCNYCH

JAJKA
oznaczają triumf życia nad
śmiercią oraz odrodzenie i
zmartwychwstanie
MAZUREK I BABKA
symbolizują kunszt i doskonałość
CHRZAN 
odpędza złe duchy oraz ma
zapewnić zdrowie

WĘDLINY
zapewniają rodzinie dostatek przez
cały rok
CHLEB I SÓL
symbol siły życia
ŻUREK
symbolizuje zakończenie okresu
postu

BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. To bardzo ważny symbol Wielkiej
Nocy. Na chorągiewce jest krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość
ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu.
Dlaczego? W Starym Testamencie jest opis ucieczki Żydów z Egiptu, gdy
Izraelici zaznaczyli swe drzwi krwią baranka. W Nowym Testamencie
Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym.
Baranek to też symbol łagodności, niewinności i ofiary. Wierzono,
że baranek wielkanocny zapewni domownikom przychylność sił
natury i ochroni przed klęskami.

Filip Migocki

W KOSZYCZKU 
I NA STOLE

Święconka niby taka sama, ale nie
do końca, bo zależy od regionu.
Na pewno wszyscy święcą jajka.
Oczywiście pięknie pomalowane
albo w cebuli ugotowane.
Babeczka też być musi i
szyneczka. Ser natomiast nie na
każdym stole jest. 
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ŚWIĄTECZNY PONIEDZIAŁEK

ŚMIGUS DYNGUS
Śmigus dyngus, znany także jako lany poniedziałek,
to zwyczaj związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym.
Wywodzi się z pogańskich praktyk. 
Początkowo był związany z radością po odejściu
zimy. Polegał między innymi na oblewaniu dziewcząt
wodą. Według staropolskiej tradycji panny zmoczone
w lany poniedziałek miały większe szanse na wyjście
za mąż. Obyczaj śmigusa dyngusa związany był też z
biciem dziewcząt po nogach witkami wierzby. 
Dziś śmigus - dyngus jest przede wszystkim zabawą o
charakterze ludowym. Tego dnia możemy bezkarnie
oblewać się wodą. W odróżnieniu od pierwotnej
tradycji współcześnie oblewani są wszyscy, bez
wyjątków. 
Jest to zwyczaj popularny szczególnie wśród dzieci i
młodzieży.

Zuzia Zębala

ŚMIGUS DYNGUS W INNYCH KRAJACH
Tak samo jak Polska, inne państwa Europy Środkowej obchodzą ten zwyczaj. Na Morawach znany jest
jako oblevacka lub szmigrust. 
Na Słowacji występuje pod nazwami oblevacka/kupacka. W XVI wieku tę tradycję od Słowian przejęli Węgrzy.
Do dzisiaj w tym kraju damy są oblewane wodą jak kiedyś, ale też perfumami czy wodą kolońską.
Polewanie wodą jest stosowane w Meksyku w Wielką Sobotę oraz na Dalekim Wschodzie (songkran).
Songkran wypada na wiosnę, jednak nie ma powiązania z okresem wielkanocnym.

Zuzia Zębala

W drugim dniu świąt dzieci od rana czekają, by użyć wody i polać najbliższych. 
Niestety, psikawki nie zawsze są odpowiednie do czasu, czyli świąt. Ale cóż, przecież to
rodzice kupują karabiny na wodę. A czy wiecie, skąd ten zwyczaj?

fajny wierszyk na...

Śmigus Dyngus śmieszne święto!
Biegniesz z miną uśmiechniętą
z wiadrem wody na sąsiada, 
by go oblać… dziś wypada!

Strumień wody spływa strugą,
                    krople wody mienią długo,
                    w słońcu tęczą promieniami
                    odbijają psikusami… 
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ŚWIĄTECZNE REFLEKSJE

WIELKANOC
„Wiele obyczajów wielkanocnych ma w istocie przedchrześcijańskie
korzenie, jak choćby śmigus-dyngus, gaik, pisanki czy wielkanocny
zajączek. Pochodzenie tego ostatniego wyjaśnia(…). Bede pisał, że
wedle wierzeń Saksonów bogini wiosny Eastre schodząc na ziemię
przybierała postać zająca i zając przyjął się w anglosaskiej [i nie tylko
anglosaskiej] tradycji jako jeden z symboli świąt wielkanocnych.”

PISANKI (Fabergé)
„Najkosztowniejsze i najbardziej wyszukane pisanki wyszły spod ręki
wielkiego jubilera Petera Carla Fabergé. W latach osiemdziesiątych XIX
w. wykonał on kolekcję pisanek na zamówienie cara Aleksandra III,
którymi ten obdarował carycę Marię Fiodorownę. (…) Do dziś w zbiorach
muzealnych i kolekcjach prywatnych zachowały się czterdzieści trzy
egzemplarze wyceniane na cztery miliony dolarów.”

NIEZWYKŁE DZIEJE ZWYKŁYCH RZECZY
To książka, w której autor interesująco i z humorem opisuje powstanie około 500 różnych urządzeń
maszyn, przedmiotów, a nawet świąt i obyczajów. 
                                                      Fragmenty związane ze świętami Wielkiej Nocy wybrał Jakub Szypuła

Wielkanoc. Jest to czas, kiedy Jezus Chrystus oddał
za nas życie, czas refleksji. 
NIE TAK POWINNO BYĆ
Jak spędzić ten czas bez bliskich? Zadzwońcie do
rodziny i zapytajcie, jak im tam święta mijają. Czy coś
sobie przygotowali, gdy muszą być sami. Może to nie
zastąpi rozmowy twarzą w twarz, ale zawsze lepiej niż
bez niej. 
Wyobraźcie sobie, jak wyglądałyby te święta, gdyby
cała rodzina mogła być razem. Postarajcie się, by
mimo sytuacji odczuć  atmosferę tych świąt. Może
będziecie mieć możliwość wyjść na spacer. Rozmowa
też pomoże, jeśli się tęskni. Czasami wystarczy po
prostu serdeczny uśmiech. 

Jakub Szypuła

Dziwne będą te święta. Już drugi raz. Niestety, nie wszyscy spędzą je z najbliższymi.
Niestety, nie mamy na to wpływu. Ale przecież i tak cieszymy się, że będą. Dlatego
zróbmy wszystko, by poczuć ich magię. Zastanówmy się nad naszym życiem, nad
błędami, które popełniliśmy. Chyba warto.
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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

DRODZY NAUCZYCIELE, 

z okazji Wielkanocy życzę Wam
szczęścia, zdrowia i ludzkiej dobroci.
Pogody ducha, uśmiechu od ucha do

ucha, nadziei na lepsze jutro, aby nikt z
Was nie poddawał się smutkom.

Choć święta są w tym roku trudne, nie mogą dla
nikogo być nudne, dlatego życzę Wam święconki
smacznej, pięknej pisanki, nawet jeśli dziwacznej,

odpoczynku od codziennych trudności i ubrań w lany
poniedziałek całkowicie mokrych.

w imieniu Redakcji
Marek Boryń

Na spotkaniu redakcji przed świętami wspólnie układaliśmy życzenia dla naszych
czytelników. 
Marka i Marty nie było, ale życzenia napisali. Marta własną dłonią, a Marek dla
nauczycieli. Toteż wszystkie publikujemy na tej i następnej stronie.
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ŚWIĄTECZNIE OD REDAKCJI
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