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        Wesołego Alleluja!

W tym
numerze

Wielkanoc  to najstarsze święto chrześcijańskie i obchodzi się je na pamiątkę męki i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Poprzedza je czterdziestodniowy post  i Triduum Paschalne ( trzydniowe obchody- Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) Współcześnie Wielkanoc łączy się z wieloma tradycjami i zwyczajami
ludowymi:  święcimy pokarmy, malujemy pisanki i oblewamy się wodą w śmigus-dyngus. Teraz spotykamy się
z opinią, że ŚWIĄT W TYM ROKU NIE MA. W Wielką Sobotę nie możemy iść do kościoła na święcenie
pokarmu (kiełbaski, jajek, soli i chleba), który według tradycji zjadamy podczas śniadania, w  lany poniedziałek
nie będziemy się oblewać wodą. Nie spotkamy się też z bliskimi na wspólnym obiedzie. W tym roku wszyscy
musimy zmierzyć się z trudnościami spowodowanymi koronawirusem. Święta będą, ale INNE. Pomimo
trudności w zachowaniu wielkanocnych tradycji, nie rezygnujmy  tak łatwo. Wizytę w kościele możemy
zamienić na wspólną modlitwę, a spotkanie z rodziną na rozmowę przez Skype. Postarajmy się przeżyć Święto
Zmartwychwstania radośnie, mimo epidemii.                          Iga Nalewajk
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ZAPRASZAMY!

Wielkanoc

Święta Wielkanocne to czas nadziei i  otuchy. Z tej okazji życzymy Wam, abyście
spędzili je w rodzinnej atmosferze pełnej ciepła, zrozumienia i miłości, a uśmiech i
optymizm niech towarzyszą Wam każdego dnia. Skoro czas w tym roku zwolnił, 
nie marnujcie go tylko na oglądaniu tv, ale na rozmowach z bliskimi. Radujcie się
więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.

                                                                                Redakcja Zitajta!
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Refleksje nastolatków 

rabbit

Dla wielu z nas jest to trudny okres. Nie chodzimy do szkoły, musimy przestrzegać coraz to nowych zasad.
Mimo to zbliża się czas, który wszystkim daje nowe nadzieje. Wiarę w nowe, lepsze jutro. Nie mogąc spotkać
się z rodziną, zastanawiamy się, czy obchodzenie tegorocznych świąt Wielkiej Nocy ma jakikolwiek sens.
Kojarzymy sobie ten czas z długim stołem, przy którym zasiada duże, rodzinne grono. Często spotykamy się z
miesiącami niewidzianymi bliskim, za którymi od dawna tęskniliśmy. W tym roku będzie nam brakować
opowiadań starszych o dawnych czasach, o tym, że "Dawniej to było lepiej...". Nie będziemy śmiać się z żartów
wujka, nie odpowiemy na pytania cioci " Jak tam w szkole...". Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę jak nam tego
brakuje, jak ważne jest to dla nas. Kiedyś nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Często niechętnie
odpowiadaliśmy na dociekliwe pytania. Jednak zawsze cieszyliśmy się na te święta.  
W tym roku jest inaczej, jednak nadal możemy spędzić te święta NORMALNIE. Przygotujmy tradycyjne
potrawy, upieczmy ciasto. Warto poświęcić pokarmy, włożone do świątecznego koszyczka. Może to zrobić tata
lub dziadek. Nie zapominajmy o naszych domowych, osobistych tradycjach. Jeśli co roku oblewaliśmy się z
rodzeństwem wodą w lany poniedziałek, teraz też powinniśmy to zrobić. Możemy poszukać zostawionych w
ogrodzie jajek, czy zrobić pisanki. Mimo tego, że te święta są inne, nie znaczy, że gorsze. Możemy
porozmawiać z rodziną przez komunikatory internetowe, spędzić wspólnie czas. Powinniśmy szczególnie
pamiętać o najstarszych członkach naszej rodziny, którzy często nie umieją korzystać z tego sposobu
komunikacji. Dla nich nasza pamięć jest najważniejsza. Wystarczy zadzwonić i złożyć szczere życzenia, które
na pewno wywołają uśmiech na ich twarzy. Nawet w takiej sytuacji możemy spędzić rodzinne i szczęśliwe
święta. Wystarczy tylko chcieć i wierzyć, że niedługo będzie lepiej. 
                                                                                                                                         Roksana Chmielewska 
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    ROZMOWA Z DZIADKIEM
     Henrykiem Nalewajkiem

REDAKTOR: Gdzie sie ̨ urodziłes ́ i jak spe ̨dziłes ́
dziecin ́stwo?
DZIADEK: Urodziłem sie ̨ w Strzałkach i chodziłem
tam do szkoły. W dziecin ́stwie duz ̇o pomagałem w
gospodarstwie, pasłem krowy, kosiłem z ̇yto, grabiłem
siano, jesienia ̨ kopałem ziemniaki. W czasie wolnym
od pracy wkradalis ́my sie ̨ z kolegami do sa ̨siadów po
owoce, gralis ́my w noz ̇a, kozła, chowanego
i szmaciana ̨ piłke ̨
REDAKTOR: Jak wygla ̨dała szkoła, do której
chodziłes ́?
DZIADEK: Nasza szkoła w Strzałkach to był
drewniany budynek, woz ́ny palił w piecach drewnem i
we ̨glem. Były tez ̇ klasy w prywatnych domach.
W klasach stały tylko drewniane ławki z otworem na
kałamarz, w którym znajdował sie ̨ atrament, bo
pisalis ́my metalowymi piórami. Najgorzej było, gdy sie ̨
ten atrament rozlał, bo plamy, zwane kleksami, były
bardzo trudne do usunie ̨cia. Na s ́cianie wisiała czarna
tablica, po której pisało sie ̨ kreda ̨.Oprócz tego w takiej
klasie stał tez ̇ nauczycielski stół i krzesło, wiadro z
woda ̨ i miska. Oczywis ́cie nie było łazienki ani
biez ̇a ̨cej wody, ubikacja znajdowała sie ̨ na podwórku.
REDAKTOR: Jaka potrawa kojarzy ci sie ̨ z
dziecin ́stwem?
DZIADEK: W domu było biednie. Jedlis ́my najcze ̨s ́ciej
chleb z woda ̨ i cukrem, mama gotowała kartofle z
kapusta ̨, burakami i octem kapustowym. Były tez ̇
placki kartoflane, ale najlepsze to niedzielne
pampuchy, czyli placki droz ̇dz ̇owe. Jak pas ́lis ́my
krowy, pieklis ́my kartofle w ognisku, zbieralis ́my
jagody i poziomki w lesie. Zajadalis ́my nawet polny
szczaw.

REDAKTOR: Jak obchodzono  Wielkanoc, kiedy
byłeś młody?
DZIADEK: Wszyscy szli do kościoła na rezurekcję.
Był taki zwyczaj, że kto pierwszy wróci z kościoła,
temu najlepiej urośnie owies w danym roku. W
związku z tym gospodarze ścigali się swoimi
furmankami (wozami zaprzężonymi w konie).
Pamiętam też, że niektórzy spędzali całą noc w
kościele. Moja babcia wychodziła w Wielką Sobotę na
mszę wieczorną, adorowała Grób Pański całą noc,
uczestniczyła w rezurekcji i dopiero wracała do domu.
Ważne było też to, że w niedzielę wielkanocną nie
wolno było nic robić. W Wielką Sobotę ojciec rodziny
wystawiał wszystkie buty i je pastował,  by były
gotowe na niedzielę. Kobiety już w sobotę zaplatały
też warkocze

REDAKTOR: Dziadku, a pamiętasz zwyczaje
związane z lanym poniedziałkiem?
DZIADEK: Tak, były podobne do dzisiejszych.
Chłopaki polewali wodą z sikawek dziewczyny, które
się im podobały. Czasami się zdarzało, że moczyli je
w parowie (w rowie z wodą).
 
REDAKTOR: Dziadku, a jak wyglądało
wielkanocne śniadanie?
DZIADEK: Święconkę mieliśmy skromną: jaja, chleb,
sól, czasami kaszankę lub kiełbasę. U niektórych
jadało się też żur.
REDAKTOR: Dziękuję Ci za rozmowę! Wesołych
Świąt!

Rozmowę przeprowadził wnuczek Mikołaj Markowski
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                                Wodna bitwa
                           Opowiadanie Aleksandry Sobiech

Pewnego poranka Kasia wstała wcześniej niż zwykle. Jednak był to dzień wyjątkowy- lany poniedziałek. Od
malutkiego bawiła się ze swoim rodzeństwem w wodną bitwę. Zawsze wygrywała, a jej bracia kończyli cali
mokrzy. W tym roku przygotowała dla nich mnóstwo niespodzianek. Jedną z nich było  wiadro z wodą
zamontowane nad drzwiami. Czuła jednak, że chłopcy chcą ją pokonać, lecz dalej mocno wierzyła, że ich plan
się nie powiedzie, a ona znowu będzie mogła cieszyć się wygraną. W końcu Kasia była mistrzem w robieniu
żartów rodzeństwu i nikt nie potrafił jej pokonać. Jednak w tym roku miało być zupełnie odwrotnie. Jej dwaj
młodsi bracia: Bartek i Antek kilka dni wcześniej kupili ogromne pistolety na wodę, którymi mieli pokonać starszą
siostrę.Przygotowali wąż ogrodowy, a także ogromne, kolorowe balony napełnione woda. To miał być dzień ich
wygranej. Byli bardzo podekscytowani i nie mogli się doczekać bitwy. Aby zaskoczyć Kasię i tym razem wygrać
bitwę, wstali bardzo wcześnie, mimo że strasznie tego nie lubili.  Ich siostra jeszcze słodko spała, gdy sprytni
chłopcy  grasowali pod jej drzwiami. Przygotowywali się  do ataku na siostrę wodą z pistoletów. Nie spodziewali
się jednak tego, co się wydarzy. Nagle Kasia się przebudziła i usłyszała braci pod swoimi drzwiami.
Postanowiła  zaskoczyć ich i przechytrzyć. Natychmiast wstała, ubrała się i wzięła swoją niezastąpioną broń-
butelki z wodą. Szybko wyszła ze swojego pokoju, a chłopcy nawet nie zauważyli, kiedy zaczęła polewać ich
wodą. Znowu była niepokonana i szczęśliwa, że udało jej się zaskoczyć braci i zaatakować jako pierwsza.
Wszyscy oblewali się wodą, a podłoga i ściany były całe mokre, zresztą jak i domownicy. Rodzice byli bardzo źli
i kazali dzieciom wyjść na podwórko. Tak zrobiły i  obiecały, że  posprzątają i nie będzie nawet śladu po ich
zabawie.  Wszyscy polewali się wodą i rzucali balonami, które rozpryskiwały się na całe ciała dzieciaków i
jednocześnie moczyły ich ubrania i głowy. Przyszedł czas na największy żart, który przygotowali młodsi bracia
Kasi. Wszystko odbyło się zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Antek odwrócił uwagę swojej siostry, a
Bartek w tym czasie pobiegł po przygotowany wcześniej wąż ogrodowy. Chwilę potem Kasia była mokra od
stóp do głów, a jej braciom wreszcie udało się pokazać, kto tu rządzi. Poprzysięgła wodną zemstę w następnym
roku. Po całej zabawie pozostała jedynie zdenerwowana  Kasia  i cały dom do posprzątania po ich zabawie. Do
tego jeszcze usłyszała kazanie od rodziców, że jako starsza, powinna zdawać sobie sprawę, że rzucanie
balonami z wodą nie należy do bezpiecznych zabaw, ponieważ można komuś zrobić krzywdę. Kasia obiecała
poprawę i skruszona zaczęła sprzątać mieszkanie.

BITWA WODNA AugustasDidžgalvis
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  BABKA  CZY  BABCIA  :) 
  Komiks Gabrysi Madrak
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                 Mazurek wielkanocny mojej mamy Uli

          Uśmiechnij się!
Z uśmiechem ci do twarzy!

Numer redagowali: 
Roksana Chmielewska, Gabrysia
Madrak, Mikołaj Markowski, Iga
Nalewajk, Ola Sobiech
Red. naczelny: Urszula Nalewajk

Mazurek

W kurniku spotyka się kurczak i jajko. Kurczak pyta:
- Będziesz kurą czy kogutem?
- Ani tym, ani tym. Jutro Wielkanoc, więc będę
pisanką.

                                     ***
- Czym różni się jajko kury od jajka dinozaura?
- To drugie nie zmieści się w koszyczku
wielkanocnym!

                                     ***
- Co to jest pisanka?
- Jest to jajko, któremu Święta Wielkanocne
przeszkodziły w zostaniu kurą!

                                                    Źródło: sadurski.com

W Wielkanoc na naszych stołach nie może zabraknąć
MAZURKA! Jeśli jeszcze nie zdążyliście upiec
swojego, podam Wam przepis mojej mamy Uli. 
Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 4 żółtka
- kostka masła
- polewa czekoladowa
- dekoracje  (np.: suszone owoce, orzechy)
Przygotowanie:
Najpierw   wrzućcie do miski mąkę, żółtka oraz
schłodzone masło i posiekajcie wszystko nożem.
Następnie wygniećcie ciasto rękoma. Potem
uformujcie mazurek w wybrany kształt (np. jajko).
Pieczcie około 25 minut w 200 stopniach (do
uzyskania złotego koloru). Na koniec, kiedy upieczony
mazurek przestygnie, polejcie go polewą
czekoladową (roztopioną wg przepisu z opakowania) 
i, jak jeszcze będzie ciepła, udekorujcie np. suszonymi
śliwkami, suszoną żurawiną, migdałami, orzechami.
Gotowe. Mazurek może stać nawet 2 tygodnie i jest
dobry.
Smacznego! ;)                            Iga Nalewajk

I.N.
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