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Zwyczaje wielkanocne w
innych krajach

Wielkanoc to najważniejsze Święto dla Katolików.
Wiele państw obchodzi je według swoich tradycji,
kultywowanych od lat. Dlatego też warto
poznawać sposoby świętowania w innych krajach,
które są ciekawe i niejednokrotnie zaskakujące.

USA
Święta Wielkanocne w Stanach Zjednoczonych
trwają tylko jeden dzień. Są obchodzone znacznie
skromniej niż w Polsce. Amerykanie podczas
Świąt malują jajka, jednak nie dzielą się nimi
podczas świątecznego śniadania. Także nie ma
tradycji święcenia koszyczków, a po niedzielnej
mszy Amerykanie najczęściej wybierają się do
restauracji.
Zwyczajem, uwielbianym przez dzieci w stanach
Zjednoczonych jest szukanie czekoladowych
jajek, ukrytych w domu i ogrodzie.
Amerykanie uwielbiają parady, których nie brakuje
także podczas Świąt Wielkanocnych.
Najsłynniejsza z nich to EasterParade odbywająca
się w Nowym Jorku. 
Amerykanie wierzą, że jajko ugotowane w Wielki
Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę przyniesie
szczęście rodzinie. Popularnym zwyczajem,
uwielbianym przez dzieci, jest „szukanie skarbów”
czy czekoladowych jajek ukrytych w domu i
ogrodzie, a także zawody w toczeniu jajek.

Szwecja
Wielkanocny poniedziałek Szwedzi spędzają
podobnie jak Polacy, czyli przy bogato
zastawionych stołach i wspólnie z rodziną.
Najpopularniejszymi daniami wielkanocnymi w
Szwecji są jajka, jagnięcina, śledzie i inne ryby. Na
deser w Wielkanoc podaje się tort marcepanowy.
W Wielki Czwartek szwedzkie dzieci przebierają
się za Wielkanocne Czarownice
nazywane Påskkärringar. W takich przebraniach
odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują
słodycze. Tradycja ta jest w Szwecji obchodzona
od wielu lat. Nawiązuje ona do pogańskich
wierzeń, w których czarownice przybywały na
sabat z diabłem.
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Rosja
W Rosji Wielkanoc nazywa się Paschą.  Poprzedza
ją czterdziestodniowy post, znacznie surowszy niż
w Polsce. Nie wolno jeść nie tylko mięsa, ale także
nabiału i białego pieczywa. Jajka zdobi się dużo
wcześniej niż u nas, a najpopularniejszym kolorem
jest czerwony - symbol zmartwychwstania i
śmierci Jezusa. Święta prawosławne to czas
spotkań w rodzinnym gronie i przesiadywanie
przy suto zastawionym stole.  Najbardziej znanym
deserem jest kulicz czyli drożdżowa baba z
bakaliami.

Irlandia
Wielkanoc, oprócz Bożego Narodzenia i Dnia św.
Patryka, to najważniejsze święto religijne
w Irlandii. Przygotowania do Wielkanocy
zaczynają się wraz z pierwszym dniem Wielkiego
Postu, 40 dni przed Wielką Niedzielą. W czasie
postu powstrzymywano się od jedzenia mięsa.
Najściślej post przestrzegany był w ostatni
tydzień przed Wielkanocą. Dawniej w tym okresie
jedzono głównie chleb i ziemniaki z solą, ale bez
masła czy maślanki. W piątek ograniczano się
tylko do chleba i wody. Czas ten był tak ciężki, że
kościół oficjalnie skrócił go w XIX w. do dwóch
dni.

Francja
Francuskie dzieci mają wolne na długo przed
świętami, dlatego Francuzi często spędzają
Wielkanoc poza domem. Do najbardziej znanych
zwyczajów należy poszukiwanie czekoladowych
jajek, które wg tradycji rozrzucają w ogrodach
bijące od Wielkiego Czwartku dzwony.

Hiszpania
Wielkanoc w Hiszpanii jest najważniejszym
świętem w roku. W całym kraju w tym dniu
odbywają się procesje. Potrawy również bardzo
się różnią od tych co są w Polsce m.in. jest tam
potrawa z cieciorki lub ciasto drożdżowe z
ukrytym w środku jajkiem.

Włochy
W Wielkanoc Włosi zazwyczaj przygotowują obfite
dania z jagnięciny czy baraniny. Symbolem świąt
jest baranek. Po niedzieli zazwyczaj wyruszają na
miasto na pikniki, spotykają się z rodziną lub
wyruszają w dalsze podróże na południe kraju.

Ala, Weronika, Zosia, kl. 6
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O Marzannie

Zaczęła się wiosna, a jednym z jej zwyczajów jest topienie albo palenie Marzanny. Ja
kiedyś robiłem to z mamą. Pierwszego dnia wiosny poszliśmy na poszukiwania jej

pierwszych oznak i mieliśmy ze sobą narysowaną Marzannę. Mama znalazła
odpowiednie miejsce, gdzie mogliśmy spalić rysunek i w ten sposób przywołać

wiosnę. 
Marzanna to taka kukła, która przedstawia słowiańską boginię. Wiosennym zwyczajem

jest jej palenie, albo topienie, aby przywołać wiosnę. Ten zwyczaj wywodzi się z
dawnych czasów starosłowiańskich, kiedy wierzyliśmy w słowiańskich bogów.
Marzannę wykonywano ze słomy i owijano białym płótnem a potem zdobiono

wstążkami i koralami. Według starej tradycji orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi
gałązkami jałowca w dłoniach, miał obejść wszystkie domy we wsi. Po drodze

podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem Marzanna
przechodziła w ręce starszych osób. W świetle zapalonych gałązek jałowca

wyprowadzano ją ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. 
Teraz też można spotkać orszaki, które niosą ze sobą Z topieniem Marzannę. I trzeba
pamiętać, że nadal związane są z nią  różne przesądy. Na przykład nie wolno dotknąć

pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w
drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w ciągu

najbliższego roku.

Marek, kl. 6a
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Jakie ptaki przylatują do
Polski na wiosnę?

Lista ptaków przylatujących do Polski na wiosnę jest
bardzo długa. Nie wszystkie z tych gatunków uda nam
się wypatrzeć. Dlatego wybrałam te, które są
uznawane za symbol powracającej wiosny. Można się
za nimi oglądać już pod koniec lutego.

A są to:
Skowronki-Są niewielkie (ciut większe od wróbla) i
ziemistoszare, a ich miejscem bytowania są pola i łąki.

Żurawie-Pod koniec marca z Francji lub Hiszpanii
wracają do Polski żurawie. Jesienią słychać ich
charakterystyczne odgłosy zwane klangorem. Żurawie
są większe od bocianów i mają zwisające z ogona
ozdobne pióra. Pióra tych ptaków są szare, a na
końcach skrzydeł czarne.

Bociany- Po żurawiach do Polski przylatują z Afryki
bociany.Najczęściej wracają do swojego gniazda.

Czajki- Przylatują do Polski w marcu, a czasami
jeszcze w końcu lutego.Charakterystycznym znakiem
czajki jest czubek na głowie.Czajki zakładają gniazda
na ziemi, wśród łąk, pól, na mokradłach.

Jeżyki-Na przełomie kwietnia i maja do Polski
docierają jerzyki, które wielu ludzi myli z jaskółkami.
Jerzyki są jednak mniejsze i jednolicie czarno-
brązowe.Chętniegniazdują na Mazurach, w starych
lasach na wschodzie Polski i w miastach, gdzie
wyszukują otworów w ścianach budynków tuż pod
dachem.

Jaskółki -niewielkie smukłe ptaszki wiosenne,
wypatrzyć można w połowie kwietnia, gdy wiosna jest
już zaawansowana.

Natalia, kl. 6a
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Jak powstają i co powodują kwaśne deszcze? 
Kontynuując temat dotyczący zanieczyszczenia środowiska chciałabym dzisiaj poruszyć problem związany z
kwaśnymi deszczami. 
Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, głównie w postaci deszczu, o kwaśnym odczynie (pH poniżej 5,1,
głównie ok. 4,1– 4,6). Powstają one  w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń
powietrza takich jak: tlenek siarki - SO2, tlenki azotu - NOx oraz tlenek węgla - CO2, a takżechlorowodór -  HCl i
siarkowodór - H2S. Szacuje się, że w Europie tlenek siarki jest w 60% sprawcą kwaśnych opadów, natomiast
naturalna obecność tlenku węgla IV w powietrzu powoduje zakwaszenie wody deszczowej do pH ok. 5,6. Gazy
te tworzą z wodą następujące kwasy:

tlenek siarki(IV) + woda →  kwas siarkowy(IV)
tlenek węgla(IV) + woda → kwas węglowy
tlenki azotu + woda → kwas azotowy

Co jest źródłem tych gazowych zanieczyszczeń? 
Istnieją dwa rodzaje źródeł powstawania kwaśnych deszczy: naturalne czyli np.: erupcje wulkanów, pożary i
wyładowania atmosferyczne oraz sztuczne m. in.: transport (silniki spalinowe, które wytwarzają duże ilości
tlenków azotu), elektrownie (następuje tutaj spalanie węgla kopalnego, który zawiera siarkę, czyli jest źródłem
tlenku siarki), przemysł (spalanie paliw takich jak m. in.: ropa naftowa, gaz ziemny, powoduje powstawanie
tlenków siarki i tlenków węgla), rolnictwo (stosowanie nawozów sztucznych szczególnie zawierających azot
powoduje zakwaszanie gleby i wody). 

Dlaczego kwaśne deszcze są niebezpieczne? 
Powstające kwaśne deszcze mogą powodować między innymi korozję metali (proces stopniowego niszczenia
metali), zakwaszanie gleb i wód (może to prowadzić do zmniejszenia przyswajalności składników potrzebnych
dla roślin oraz do wymierania ryb i zahamowania ich rozmnażania). Kwaśne deszcze powodują również
uszkodzenie liści oraz igieł drzew, które prowadzi do ich obumierania, a także niszczenie zabytków.
Szczególnie narażone są budynki i pomniki z wapienia i marmuru. 

Jak można zapobiegać występowaniu kwaśnych deszczy?
Możemy oszczędzać energię elektryczną (np. stosować żarówki energooszczędne, wyłączać światło, nie
zostawiać sprzętów elektronicznych w trybie czuwania), ograniczać transport samochodowy (można zamiast z
samochodu skorzystać z roweru albo komunikacji miejskiej), zmniejszać emisję zanieczyszczeń (np. można
zakładać filtry na kominach), stosować odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne lub wiatraki zamiast
energii z elektrowni węglowych), recyklingować śmieci.

Ania, kl. 8c
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SPACEREM PO URSYNOWIE...

Wzgórze Trzech
Szczytów

Wzgórze Trzech Szczytów, nazywane Górką Kazurką
lub Górką Latawcową, ma 134 metry n.p.m. i znajduje
się w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Górka powstała w latach 70. lub 80. z ziemi z budowy
osiedli na Ursynowie lub metra. Odbywają się na niej
zawody kolarstwa górskiego, biegaczy i paralotniarzy.
Na Kazurce można zjechać trasą po przeszkodach,
hopkach i pumptrack albo torem do four-crossu, czyli
odmiany ekstremalnego kolarstwa górskiego. Ze
szczytu rozciąga się wspaniały widok na miasto i na
Las Kabacki. Obok znajduje się wybieg dla psów,
więc oczywiście spaceruje tam wiele rodzin lub osób z
psami.
Ala z 4d
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Widzę Cię... odc. 4
Gdy odebrałam, usłyszałam głos Cheryl. Spytała, po co wcześniej
dzwoniłam. Gdy wszystko jej wyjaśniłam powiedziała, że mamy się
spotkać w barze u Pop’a. Kiedy dojechałam do baru, Cheryl nie
było. Usiadłam przy stole i po 15 minutach przyszła Cheryl.
Wbiegła zirytowana. Dowiedziała się, że odebrałam telefon, który
do mnie cały czas wydzwaniał.
-Czemu odebrałaś telefon mimo moich próśb. 
- Cały czas do mnie wydzwaniał, musiałam w końcu odebrać.
Powiedziałam wszystko, co usłyszałam. Cheryl powiedziała, że jeśli
mam rozwiązać tę sprawę, to razem z nią.
 Ciąg dalszy nastąpi…

Tosia i Maja, kl. 6c


	W numerze:
	Zwyczaje wielkanocne w innych krajach
	O Marzannie...
	Jakie ptaki przylatują to Polski na wiosnę?
	Jak powstają i co powodują kwaśne deszcze?
	Spacerem po Ursynowie...
	"Widzę Cię" - odc. 4
	Miłej lektury!!!
	Zwyczaje wielkanocne w innych krajach
	Wielkanoc to najważniejsze Święto dla Katolików. Wiele państw obchodzi je według swoich tradycji, kultywowanych od lat. Dlatego też warto poznawać sposoby świętowania w innych krajach, które są ciekawe i niejednokrotnie zaskakujące.
	USA Święta Wielkanocne w Stanach Zjednoczonych trwają tylko jeden dzień. Są obchodzone znacznie skromniej niż w Polsce. Amerykanie podczas Świąt malują jajka, jednak nie dzielą się nimi podczas świątecznego śniadania. Także nie ma tradycji święcenia koszyczków, a po niedzielnej mszy Amerykanie najczęściej wybierają się do restauracji. Zwyczajem, uwielbianym przez dzieci w stanach Zjednoczonych jest szukanie czekoladowych jajek, ukrytych w domu i ogrodzie. Amerykanie uwielbiają parady, których nie brakuje także podczas Świąt Wielkanocnych. Najsłynniejsza z nich to EasterParade odbywająca się w Nowym Jorku.  Amerykanie wierzą, że jajko ugotowane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę przyniesie szczęście rodzinie. Popularnym zwyczajem, uwielbianym przez dzieci, jest „szukanie skarbów” czy czekoladowych jajek ukrytych w domu i ogrodzie, a także zawody w toczeniu jajek.
	Szwecja Wielkanocny poniedziałek Szwedzi spędzają podobnie jak Polacy, czyli przy bogato zastawionych stołach i wspólnie z rodziną. Najpopularniejszymi daniami wielkanocnymi w Szwecji są jajka, jagnięcina, śledzie i inne ryby. Na deser w Wielkanoc podaje się tort marcepanowy. W Wielki Czwartek szwedzkie dzieci przebierają się za Wielkanocne Czarownice nazywane Påskkärringar. W takich przebraniach odwiedzają sąsiadów, od których otrzymują słodycze. Tradycja ta jest w Szwecji obchodzona od wielu lat. Nawiązuje ona do pogańskich wierzeń, w których czarownice przybywały na sabat z diabłem.
	Rosja
	W Rosji Wielkanoc nazywa się Paschą.  Poprzedza ją czterdziestodniowy post, znacznie surowszy niż w Polsce. Nie wolno jeść nie tylko mięsa, ale także nabiału i białego pieczywa. Jajka zdobi się dużo wcześniej niż u nas, a najpopularniejszym kolorem jest czerwony - symbol zmartwychwstania i śmierci Jezusa. Święta prawosławne to czas spotkań w rodzinnym gronie i przesiadywanie przy suto zastawionym stole.  Najbardziej znanym deserem jest kulicz czyli drożdżowa baba z bakaliami.
	Irlandia Wielkanoc, oprócz Bożego Narodzenia i Dnia św. Patryka, to najważniejsze święto religijne w Irlandii. Przygotowania do Wielkanocy zaczynają się wraz z pierwszym dniem Wielkiego Postu, 40 dni przed Wielką Niedzielą. W czasie postu powstrzymywano się od jedzenia mięsa. Najściślej post przestrzegany był w ostatni tydzień przed Wielkanocą. Dawniej w tym okresie jedzono głównie chleb i ziemniaki z solą, ale bez masła czy maślanki. W piątek ograniczano się tylko do chleba i wody. Czas ten był tak ciężki, że kościół oficjalnie skrócił go w XIX w. do dwóch dni.
	Francja Francuskie dzieci mają wolne na długo przed świętami, dlatego Francuzi często spędzają Wielkanoc poza domem. Do najbardziej znanych zwyczajów należy poszukiwanie czekoladowych jajek, które wg tradycji rozrzucają w ogrodach bijące od Wielkiego Czwartku dzwony.
	Hiszpania Wielkanoc w Hiszpanii jest najważniejszym świętem w roku. W całym kraju w tym dniu odbywają się procesje. Potrawy również bardzo się różnią od tych co są w Polsce m.in. jest tam potrawa z cieciorki lub ciasto drożdżowe z ukrytym w środku jajkiem.
	Włochy W Wielkanoc Włosi zazwyczaj przygotowują obfite dania z jagnięciny czy baraniny. Symbolem świąt jest baranek. Po niedzieli zazwyczaj wyruszają na miasto na pikniki, spotykają się z rodziną lub wyruszają w dalsze podróże na południe kraju.

	O Marzannie
	Zaczęła się wiosna, a jednym z jej zwyczajów jest topienie albo palenie Marzanny. Ja kiedyś robiłem to z mamą. Pierwszego dnia wiosny poszliśmy na poszukiwania jej pierwszych oznak i mieliśmy ze sobą narysowaną Marzannę. Mama znalazła odpowiednie miejsce, gdzie mogliśmy spalić rysunek i w ten sposób przywołać wiosnę.  Marzanna to taka kukła, która przedstawia słowiańską boginię. Wiosennym zwyczajem jest jej palenie, albo topienie, aby przywołać wiosnę. Ten zwyczaj wywodzi się z dawnych czasów starosłowiańskich, kiedy wierzyliśmy w słowiańskich bogów. Marzannę wykonywano ze słomy i owijano białym płótnem a potem zdobiono wstążkami i koralami. Według starej tradycji orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, miał obejść wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem Marzanna przechodziła w ręce starszych osób. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano ją ze wsi, podpalano i wrzucano do wody.  Teraz też można spotkać orszaki, które niosą ze sobą Z topieniem Marzannę. I trzeba pamiętać, że nadal związane są z nią  różne przesądy. Na przykład nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku.

	Jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę?
	Jak powstają i co powodują kwaśne deszcze?
	SPACEREM PO URSYNOWIE...
	Wzgórze Trzech Szczytów
	Widzę Cię... odc. 4
	Gdy odebrałam, usłyszałam głos Cheryl. Spytała, po co wcześniej dzwoniłam. Gdy wszystko jej wyjaśniłam powiedziała, że mamy się spotkać w barze u Pop’a. Kiedy dojechałam do baru, Cheryl nie było. Usiadłam przy stole i po 15 minutach przyszła Cheryl. Wbiegła zirytowana. Dowiedziała się, że odebrałam telefon, który do mnie cały czas wydzwaniał. -Czemu odebrałaś telefon mimo moich próśb.  - Cały czas do mnie wydzwaniał, musiałam w końcu odebrać. Powiedziałam wszystko, co usłyszałam. Cheryl powiedziała, że jeśli mam rozwiązać tę sprawę, to razem z nią.  Ciąg dalszy nastąpi…


