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Święta Wielkanocne  

Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, 

śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.  

 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta 

upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzają-

cy ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijań-

skiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wielkanoc jest świętem rucho-

mym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.  

 

 

Niedziela Wielkanocna (nazywana też Wielką Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwsta-

nia Pańskiego) to pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. W Polsce w godzinach poran-

nych odprawiana jest uroczysta rezurekcja (resurrectio łac. oznacza zmartwych-

wstanie), która swymi tradycjami sięga średniowiecza. Po powrocie do domu w gronie 

rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się 

składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się 

jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i 

pierwszych wiosennych kwiatów.  

 

 

Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) 

to drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żar-

tów wodą inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych prak-

tyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co 

rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święco-

ną pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu 

Polski.  
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Zwyczaje wielkanocne 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawa-

no się też ze śledziem – kolejnym symbo-

lem wielkiego postu. Z wielką radością i 

satysfakcją „wieszano” go, czyli przybi-

jano rybę do drzewa. W ten sposób kara-

no śledzia za to, że przez sześć niedziel 

„wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wiel-

ką Sobotę obmyjecie twarz w wo-

dzie, w której gotowały się jajka na 

święconkę, to znikną piegi i inne 

mankamenty urody! 

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 

może być po zakończeniu śniadania, 

wspólna zabawa – zwana szukaniem 

zajączka, czyli małej niespodzianki dla 

każdego. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, 

święto lejka – to zabawa, którą wszy-

scy doskonałe znamy. Oblewać można 

było wszystkich i wszędzie. Zmoczo-

ne tego dnia panny miały większe 

szanse na zamążpójście. A jeśli któ-

raś się obraziła – to nieprędko znala-

zła męża. Wykupić się można było od 

oblewania pisanką – stąd każda panna 

starała się, by jej kraszanka była 

najpiękniejsza. . 

 

Chłopak, wręczając tego dnia pannie 

pisankę, dawał jej do zrozumienia, że 

mu się podoba. 

Wielkanocne jajo.  

Jajo – króluje na wielkanocnym sto-

le, jest symbolem życia i odrodzenia. 

Tradycja pisanek i dzielenia się 

święconym jajkiem sięga daleko w 

przeszłość. Już starożytni Persowie 

wiosną darowali swoim bliskim czer-

wono barwione jaja. Zwyczaj ten 

przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. 

Rumuńskie przysłowie ludowe mówi: 

”Jeśli my, chrześcijanie zaprzesta-

niemy barwienia jaj na czerwono, 

wówczas nastąpi koniec świata”. 

Czerwone pisanki mają ponoć moc 

magiczną i odpędzają złe uroki, są 

symbolem serca i miłości. Jajko jest 

formą najbardziej doskonałą. Zawie-

ra wszystkie konieczne dla odżywie-

nia organizmu składniki: białko, 

tłuszcz, sole mineralne i witaminy. 

Ma około 100 kalorii.   

Zgadnij kto? Zgadnij skąd?  

Życzy Ci Wesołych świąt,  

nie myśl sobie, że to bajka,  

życzę Ci smacznego jajka,  

niech tradycja wodę leje,  

bo zajączek dziś szaleje ..  
 

Malutki baranek ma złote różki, 

pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki, 

gdy nikt nie widzi chorągiewką buja 

i beczy cicho WESOŁEGO ALLELU-

JA!!! 

 

 

Kolorowych jajeczek, 

Wacianych owieczek, 

Rozkicanych króliczków, 

Pyszności w koszyczku! 

A przede wszystkim 

Udanego uciekania 

W dniu "wielkiego lania" 

 

 

Zatem Staropolskim - obyczajem, 

Dużo szynki życzę z jajem, 

Niech zające i barany 

Pospełniają Wasze plany. 

 

Oby zdrowie dopisało 

i jajeczko smakowało, 

by szyneczka nie tuczyła, 

atmosferka była miła, 

a zajączek uśmiechnięty - 

przyniósł wreszcie te prezenty! 

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i 

chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał 

nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupi-

ciel. Zdrowia, radości i powodzenia 

To są najszczersze moje życzenia. 

 

Na stole święcone, obok baranek... no 

i koszyczek pełen pisanek wiosenne 

bazie stoją w wazonie podczas Wiel-

kiej Nocy miłość w sercach plonie.  

 

Niech zające i barany popełniają. 

Twoje plany, porzuć wszystkie roz-

terki, bo to czas wielkiej wyżerki, 

ponadto Świąt w szczęście owoc-

nych życzy króliczek Wielkanocny. 

 

Smacznego jajeczka Wielkanocnego, 

dużego zająca czekoladowego,  

zdrowia niezawodnego, wielu radości 

i przez całe Święta samej wesołości. 

 

Wesołego królika co po stole bryka, 

spokoju świętego i czasu wolnego, 

życia zabawnego w jaja bogatego i w 

ogóle wszystkiego kurcze najlepsze-

go! 

 

Pełnych miłości, radości i zdrowia 

Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego 

zajączka życzy redakcja gazetki   

szkolnej. 
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                    Potrawy świąteczne 

      Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji 

kulinarnej na czas obchodów Świąt Wielkanocnych. Czekamy na to śniadanie przez cały Wielki Post, 

zatem nie dziwi fakt, że wszystkiego co znajduje się na stole staramy się skosztować choćby przy-

najmniej po troszeczkę. 

Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć takich potraw jak: 

żurek wielkanocny, biała kiełbasa pieczona, szynka świąteczna, faszerowane jajka, ćwikła, babka 

wielkanocna, mazurek, sernik.  
      Jest to wszakże święto, w którym cieszymy się  Zmartwychwstania Pańskiego i kończymy post, zatem do 

stołów :). 

 

Wielkanoc u sąsiadów - Czechy 

Tutaj  świętowany jest Poniedziałek Wielkanocny, nie ma tradycji obchodzenia Wielkiej Nocy. W niektórych regionach 

kraju (szczególnie na  wsiach) świętowany jest Wielki Czwartek, przez wielu zwany zielonym czwartkiem. Tam też 

przyrządza się pokrzywę na wzór szpinaku. Ciasta oraz inne wypiekane potrawy to specjalność czeskich domów. Nie ma 

u czeskich rodzin takich suto zastawionych stołów, które uginają się pod ciężarem i nadmiarem jedzenia. Ważną trady-

cją czeską w Poniedziałek Wielkanocny jest szmirus, odpowiednik naszego śmigusa. Młodzi chłopcy nie oblewają jednak 

wodą swych koleżanek, lecz smagają je wierzbowymi witkami. Po tym następuje poczęstunek złożony z ciast, słodyczy a 

dla dorosłych po prostu wódki. Prócz tego maluje się pisanki. 

 

 

Dnia 22 marca w hali sportowej naszej szkoły 

odbyło się z udziałem  burmistrza Krzysztofa 

Wnuka, pani dyrektor Magdaleny Osińskiej 

oraz  reprezentacji szkół podstawowych uro-

czyste podsumowanie rozgrywek  międzysz-

kolnych w ramach Mistrzostw Marek oraz 

Mazowieckich Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w 

I semestrze tego roku szkolnego. Uczniowie 

naszej  szkoły odebrali nagrody za I miejsce 

w mini  koszykówce dziewcząt, I miejsce w 

mini piłce ręcznej dziewcząt i I miejsce 

chłopców, II miejsce w minipiłce siatkowej 

chłopców i II dziewcząt oraz II miejsce 

dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. 

Mecz pokazowy piłki ręcznej między dziew-

czętami i chłopcami dostarczył nam wiele 

emocji. Uroczystość uświetniły  swoim tańcem 

dziewczęta ćwiczące pod okiem pani W. Bere-

dy - Tomali. Gratulujemy wszystkim zwycięz-

com i życzymy dalszych sukcesów.                                         

Podsumowanie rozgrywek międzyszkolnych 

http://www.we-dwoje.pl/zurek;wielkanocny,artykul,1926.html
http://www.we-dwoje.pl/biala;kielbasa;pieczona,artykul,1928.html
http://www.we-dwoje.pl/szynka;swiateczna,artykul,1929.html
http://www.we-dwoje.pl/faszerowane;jajka,artykul,1927.html
http://www.we-dwoje.pl/cwikla,artykul,1930.html
http://www.we-dwoje.pl/babka;cytrynowa,artykul,1313.html
http://www.we-dwoje.pl/babka;cytrynowa,artykul,1313.html
http://www.we-dwoje.pl/mazurek;z;bakaliami,artykul,1932.html
http://www.we-dwoje.pl/sernik;z;rosa,artykul,1261.html
http://www.we-dwoje.pl/babka;cytrynowa,artykul,1313.html


 

                            Humorek... 

Misiu z zajączkiem siedzą w jednej 

celi. Misiu siedzi w kącie, a zajączek 

cały czas biega. 

- Misiu uciekajmy stąd, oni nas zabi-

ją! 

- Zajączku usiądź sobie, jesteś ze 

mną, nic ci nie zrobią. 

Zajączek jednak po chwili wstaje i 

znów chodzi. 

- Misiu uciekajmy oni nas zabiją! 

- Zajączku uspokój się i siadaj. 

Zajączek siada. Otwierają się drzwi 

do celi wchodzi wielbłąd.                    

A zajączek: 

- Misiu uciekajmy, zobacz co oni zro-

bili z tym koniem!        

Jadą dwie mrówki na motorze.  

Nagle jedna mówi: 

- Chyba mucha do oka mi wpadła! 

Wpada zajączek do sklepu i mó-

wi: poproszę pól kilo szynki. 

Sprzedawca zważył, zapakował i 

dał zajączkowi. 

Zajączek na to wyjmuje pistolet i 

strzela "pif, paf" 

Sprzedawca poda zabity a zają-

czek na to - " TO ZA PRO-

SIACZKA!!!!!" 

 

Słoń i mrówka wloką się przez pu-

stynię. Skwar, żar i ani kropli wo-

dy. 

- Już nie mogę - jęczy słoń            

- Umrę z pragnienia! 

- Weź się w garść, słoniku! - pocie-

sza go mrówka.                              

- Na najbliższym postoju dam ci 

łyk wody z mojej manierki... 
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Świąteczna krzyżówka  

1 Pora roku, w której obchodzimyWielkanoc 

2 Pomalowane jajka    

3 Wielkanocne ciasto    

4 Święcimy je w Niedzielę Palmową  

5 Dzielimy się nim w Wielkanoc   

6 „Kotki” na gałązkach    

7 Lany . . . .     

8 Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia  

9 Przynosi prezenty w Wielkanoc  

Zajączek wchodzi do baru i mó-

wi: 

- Kto mi pomalował rower na zie-

lono?! 

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 

- Ja, bo co?! 

A zajączek mówi: 

- Chciałem się zapytać jak długo 

schnie farba!  


