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Śmigus-dyngus

Najdroższe jaja 

Wielkanoc wielu z nas
kojarzy się głównie z
wielkanocnym
koszyczkiem pełnego
przysmaków i malowaniem
jajek. Wszystko to wynika z
tradycji Wielkanocnych
przepełnionych symboliką.
Niedziela Palmowa, czyli
święcenie palmy
W ostatnią niedzielę postu,
czyli dokładnie tydzień
przed Świętami
Wielkanocy, święcimy
palmy. Palma upamiętnia
wjazd Chrystusa do
Jerozolimy. Podstawowym
budulcem polskiej
wielkanocnej palmy są
gałązki wierzbowe. Wierzba
to symbol
zmartwychwstania i
nieśmiertelności duszy.
Koszyczek wielkanocny
W Wielką Sobotę święcone
są wielkanocne koszyczki,
które wypełnione są
różnymi rodzajami
pokarmów.
Chleb w religii
chrześcijańskiej
symbolizuje

Ciało Chrystusa, ma
gwarantować dobrobyt i
pomyślność.
Jajka są symbolem
odradzającego się życia
oraz zwycięstwa nad
śmiercią.
Sól chroni przed
zepsuciem oraz
symbolizuje oczyszczenie.
Dawniej wierzono w jej moc
odstraszającą złe moce.
Chrzan ma symbolizować
witalność i siłę fizyczną, a
umieszczony w
wielkanocnym koszyczku
ma zapewnić zdrowie i
sprawność.
Wędlina zapewnia zdrowie
i płodność. Jest także
znakiem, że post dobiegł
końca. Do wielkanocnego
koszyczka wkłada się
zazwyczaj wyroby
wieprzowe.
Wielkanocna babka w
wielkanocnym koszyku jest
symbolem umiejętności i
dostatku. Najważniejsza,
by była przygotowana
własnoręcznie. Wówczas
powodzenie gwarantowane!
Baranek wielkanocny

, którego nie może
zabraknąć w naszej
święconce jest jednym z
najbardziej
charakterystycznych
symboli Wielkanocy.
Baranek z czerwoną
chorągwią jest sztandarem
triumfu, symbolem męki i
zmartwychwstania
Chrystusa.
Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego kończy Wielki
Post. Po powrocie z
porannej Mszy świętej
spożywamy uroczyste
śniadanie wielkanocne i
naszą święconkę. Dzieląc
się jajkiem składamy sobie
życzenia, wyrażając tym
samym swą radość. Ma on
symbolizować dzień, w
którym Pan przyszedł do
apostołów, aby spożyć z
nimi posiłek, umacniając
ich w wierze.

Kacper Mielczarek

Symbole Świąt Wielkiej Nocy

Najpiękniejszy symbol Wielkanocy

W poniedziałek 17 kwietnia w tym roku wypada nam Lany
Poniedziałek, zwany śmigusem-dyngusem. Ale dlaczego
właściwie w ten dzień lejemy się wodą? W tym artykule
chcielibyśmy Wam to przybliżyć. Śmigus polegał na
symbolicznym biciu witkami wierzby po nogach i
wzajemnym oblewaniu się wodą, co symbolizowało
wiosenne obmywanie się 'z brudu', (a w późniejszym czasie
także i z grzechu). Do śmigusa dodano zwyczaj
dyngusowania, dający możliwość wykupienia się pisankami
od podwójnego lania. Nie wiem, i w sumie chyba nikt nie wie,
kiedy te dwa zwyczaje się zetknęły, tworząc śmigusa
dyngusa. Święto to nie ma większego znaczenia, jest po
prostu powiązane ze świętowaniem poniedziałku
wielkanocnego, a dawnymi czasy urozmaicało to czas.
"NEWSY" życzą Wam wesołego i mokrego dyngusa!

Zuzanna Stypa

Lany Poniedziałek

Jajka wykonywane były
przez rosyjskiego jubilera
Petera C. Faberge. Urodził
się w 1846 w Rosji, a zmarł
w 1920 w Szwajcarii. Jajka
Faberge są najsłynniejszymi
jajkami na świecie. Nie
należą do tanich; kosztują 3-
4 mln dolarów, a najdroższe
aż 24 mln dolarów. Na
świecie jest 91 jajek
Faberge.

Lena Arkit .
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Leć na Wyspę Wielkanocną!

Sałatka Wielkanocna
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Wielkanocne 
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Wyspa Wielkanocna –
znajduje się w
południowej części
Oceanu Spokojnego w
centralnej części
wyniesienia
Wschodnio-
pacyficznego.
Mieszka na niej 3791
mieszkańców, z
czego

70% to
Polinezyjczycy.
Najbliższa
zamieszkana wyspa
jest w odległości 2078
km od Wyspy
Wielkanocnej. Wyspa
Wielkanocna znana
jest przede wszystkim
z wielkich kamiennych
posągów

przedstawiających
głowy Moai. Według
literatury wyspa
została zamieszkana
w IV w. n.e. przez
osadników z
Hawajów. Inni
twierdzą, że mogło to
nastąpić w VIII w. n.e.
Z najnowszych badań
wychodzi, że wyspa

została zasiedlona
około 1200 r. Na
wyspie znajduje się
Park Narodowy Rapa
Nui. Bilet na przelot na
wyspę wielkanocną
kosztuje 2890 zł.

Ola Kotras

Widok z Wyspy Wielkanocnej

Składniki:
- marchewka 3 szt.
- ziemniaki 3 szt.
- por 15 cm
- seler 1 kawałek
- pietruszka 2 szt.
- jabłko1 szt.
- ogórki kiszone 4 szt.
- jajka 4 szt.

- pieprz czarny
- mielony
- sól
- majonez 2-3 łyżki
- groszek i kukurydza

Przygotowanie:
Seler kroimy w
półplasterki, a
następnie sparzamy w
wodzie. Marchewkę,
ziemniaki, pietruszkę
oraz seler dokładnie
myjemy i gotujemy w
mundurkach w lekko
osolonej wodzie, aż
będą miękkie, ale nie
rozgotowane.
Ugotowane, miękkie
warzywa wyciągamy
zwody i pozostawiamy
do przestygnięcia, a
następnie obieramy ze
skórki. Warzywa
kroimy w drobną,
jednakową kosteczkę.
Wszystkie warzywa
doprawiamy do smaku
solą i pieprzem i
delikatnie
mieszamy.Jabłko
obieramy i kroimy w
kostkę. Jajka gotujemy
na twardo i również

kroimy w kostkę.
Ogórki konserwowe
kroimy w kostkę i
odciskamy je z soku.
Wszystko dodajemy do
miski z warzywami, a
na koniec dodajemy
odciśniętego z wody
pora i ponownie
doprawiamy do smaku,
dodając majonez,
kukurydzę i groszek.
Całość dokładnie i
delikatnie mieszamy.
Tak przygotowaną
sałatkę wkładamy do
lodówki na około 3
godz., ale taka sałatka
lubi się przegryźć całą
noc. Smacznego!

Wiktoria Sygnet

Sałatka warzywna

Zając przychodzi do cukierni. Widzi
marchewkowe ciasto i pyta:
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.
- Aha, to poproszę 2 kilogramy okruszków.
***
W przydrożnym rowie siedzi jeż i je śniadanie.
Przykicał zajączek i pyta:
- Co jesz?
- Co zając?
***
Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo
zwierząt: niedźwiedzie, lisy wilki, jeże... Przez
kolejkę przepycha się zając. Rozpycha inne
zwierzęta łokciami, wreszcie jest na początku
kolejki. W tym momencie łapie go niedźwiedź i
mówi:
- Ty, zając, gdzie sie wpychasz?! Na koniec! - i
mach, rzuca go na koniec kolejki. 
Zając znowu się przepycha, ale znowu łapie go
niedźwiedź i odrzuca na koniec. Zając powtarza
swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym
razem niedźwiedź wyrzuca go na koniec.
Wreszcie obolały zając otrzepuje się i mówi:
- Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu!
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