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Wielkanocne tradycje i obyczaje 
 

Wielkanoc to najstarsze 
chrześcijańskie święto. Jego data jest 
ruchoma gdyż obchodzi się je w niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca 
(zazwyczaj wypada ona między 22 marca 
a 25 kwietnia). Dla chrześcijan Wielka 
Niedziela jest świętem najważniejszym, gdyż 
upamiętnia Dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego. Chrześcijanie wierzą, że właśnie 

przez śmierć Chrystusa i jego późniejsze zmartwychwstanie zmazany zostaje grzech 
pierworodny i możliwe jest życie wieczne w niebie. 

 

Obrzędowość Wielkanocy kształtowała się przez lata czerpiąc wzorce 
z ogromnego bogactwa wierzeń oraz symboli. Często wzorce te wywodziły się z odległych 
czasów, nierzadko z tradycji pogańskich. Od zawsze Święta Wielkiej Nocy były czasem 
radości oraz zabaw na świeżym, wiosennym powietrzu. Radując się żegnano długi, 
bo aż czterdziestodniowy post i świętowano Zmartwychwstanie Chrystusa. Szczęściu 
towarzyszyło obżarstwo i biesiadowanie z najbliższymi. I tak do dnia dzisiejszego 
polskie, świąteczne stoły uginają się od różnorakich specjałów. 

 

Wielki Czwartek to dzień 
upamiętniający ostatnią wieczerzę Jezusa 
Chrystusa z jego uczniami, na której Jezus 
ustanowił dwa, ważne dla chrześcijan, 
sakramenty: kapłaństwa i eucharystii. 
Wieczorem odprawiana jest uroczysta 
Msza Wieczerzy Pańskiej celebrująca te 
wydarzenia i rozpoczynająca Święte 
Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek 
Msza jest niezwykle uroczysta, kapłani 
noszą złote ornaty, śpiewane są chwalebne pieśni. Nabożeństwo kończy przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, tzw. ciemnicy. 

 

To dzień największej żałoby i zadumy. W tym dniu 
z szacunku do męczeńskiej śmierci na krzyżu Jezusa 
Chrystusa za grzechy całego świata w Kościołach nie 
odprawia się mszy świętej. Zamiast mszy, wierzący 
przychodzą na nabożeństwo drogi krzyżowej, obrazujące 
ostatnią drogę Jezusa. Tradycyjnie Wielki Piątek to dzień 
hołdu dla krzyża i grobu pańskiego. Żołnierze i harcerze 
pełnią straż przy pięknie przystrojonych grobach 
Chrystusa, w nocy w rzymskim Koloseum odprawiana jest 
uroczysta Droga krzyżowa prowadzona przez samego 
papieża. Nabożeństwo to transmitowane jest i oglądane 
przez Chrześcijan na całym świecie. Gospodynie domowe 

pieką drożdżowe babki, gotują szynkę i przygotowują pisanki.  
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Czy wiesz, że według tradycji wszelkie kulinarne przygotowania należy zakończyć 
z końcem tego dnia? 

  
Dawniej w Wielki Piątek odbywały się pochody zakapturzonych pokutników. Ci na znak 
pokuty, głośno lamentując biczowali się na oczach pobożnych tłumów. 

 

Wielka Sobota to dzień oczekiwania 
na Zmartwychwstanie Jezusa. W kościele trwa 
adoracja Grobu Pańskiego. Zazwyczaj przed 
południem udajemy się do Kościoła, aby poświęcić 
pokarmy przeznaczone na stół wielkanocny. 
Święconka znajdująca się w wielkanocnym 
koszyczku powinna zostać zjedzona następnego 
dnia podczas uroczystego śniadania z rodziną. 
Tradycja święcenia pokarmów wywodzi się z czasów pogańskich. Kościół przystał 
na ten obyczaj, aby nie zniechęcić nowo pozyskanych chrześcijan. 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
kończy Wielki Post. Wczesnym rankiem odbywa się 
Msza – rezurekcja, a następnie chrześcijanie 
zasiadają do uroczystego, wielkanocnego 
śniadania. Według tradycji wielkanocny stół należy 
nakryć biały obrusem i udekorować bukszpanem. 
Na łące z zielonej rzeżuchy powinien wypasać się 
baranek (symbol zmartwychwstałego Chrystusa) 

z czerwoną chorągiewką, na której widnieje złoty krzyż. Na stole nie może zabraknąć 
wazonu z baziami, pierwszymi wiosennymi kwiatami oraz gałązkami zieleni. Koniecznie 
musi także znaleźć się talerz z pisankami. Wszystkie pobłogosławione pokarmy należy 
wyłożyć na półmiski tak, aby odróżniały się od nie poświęconego jedzenia. Pamiętajmy, 
że każdy uczestnik wigilijnego śniadania musi mieć łatwy dostęp do „Święconego”. 
Na osobnym talerzu powinny znaleźć się jajka pokrojone na ćwiartki i oprószone solą 
oraz pieprzem. Niczym wigilijnym opłatkiem, tak i kawałkami jaj, biesiadnicy powinni się 
podzielić, składając sobie najlepsze, świąteczne życzenia. 

 
–

Dawniej Wielkanocny Poniedziałek polegał na biciu wierzbowymi gałązkami 
po nogach oraz wzajemnym oblewaniu się wodą. Miało to symbolizować wiosenne budzenie 
się do życia i oczyszczenie z brudu, chorób oraz grzechu.  
 
Oblewanie się wodą to typowo pogański zwyczaj, do którego niegdyś Kościół 
podchodził z dużą niechęcią. 
 

Wielkanoc we wszystkich krajach 
o korzeniach chrześcijańskich jest 
zdecydowanie największym, najważniejszym 
i najbardziej radosnym świętem. Dla wielu 
to również czas zadumy i czci dla Męki 
Pańskiej. Dla innych to przede wszystkim 
moment odnowy, oczyszczenia i okazja 
do spotkania przy rodzinnym, radosnym 
stole.  
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 Śmigus –Dyngus, znany też jako lany poniedziałek 

to zwyczaj, który jest związany z Poniedziałkiem 

Wielkanocnym. Polega na oblewaniu innych wodą. Śmigus 

i dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami.  

Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami 

wierzby i oblewaniu zimną wodą, co symbolizowało 

wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób.  Dyngus polegał na wiosennym zwyczaju 

składania wzajemnych wizyt u znajomych, rodziny 

i sąsiadów, połączonych z poczęstunkiem. 

Wierzono, że oblewanie wodą w lany poniedziałek ma 

nam przynieść szczęście i powodzenie. Dawniej też,  

chłopcy polewali dziewczęta, bo według legendy, jeśli 

któraś panna nie została polana w ten dzień, groziło 

jej staropanieństwo. Więc mężczyźni i młodzi chłopcy 

czekali w ukryciu na przyjście panien, by później 

znienacka oblewać je wiadrem wody.   
Dziś śmigus-dyngus, w odróżnieniu od pierwotnych tradycji, praktykowany jest w taki 

sposób, że polewa się wodą dla żartów zarówno dziewczęta jak i chłopców. Zwłaszcza 

dzieci nie mogą się doczekać lanego poniedziałku, bieganie i oblewanie rodziny czy 

przyjaciół  to wielka frajda.  Warto pamiętać, że nie powinno się oblewać 

nieznajomych ludzi na ulicy czy domowników, którzy tego nie chcą lub nie lubią. 

Życzę Wam wesołej i mokrej zabawy w lany poniedziałek! 

 

 Patrycja Stańczyk, kl. VII SP 370  

 

Śmigus-dyngus!  
Staropolskim obyczajem 
W wielkanocny poniedziałek 
oblewamy się nawzajem. 

 
 
  

 Miły zwyczaj śmigus-dyngus! 
 Bo pośród życzeń radosnych 
 Przynosi nam w podarku 
 Uśmiech kolorowej wiosny. 
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Na wielkanocnym 
stole 

 

Na wielkanocnym stole 
baba się rozpycha, 

mówiąc do mazurka: 
„Ale jestem pycha!” 
A mazurek prycha 

do czekoladowych kurek: 
„To jasne jak słońce, 

że jam lepszy 
od początku po końce!” 

Jajka bardzo się zgniewały, 
mazurkowi przyganiały: 

„Każdy powie, 
że jajko na zdrowie, 
mazurek niedobry!” 

Odezwał się zza firanek 
okienny, papierowy baranek: 

„Przestańcie sobie przyganiać. 
Bardzo was proszę. 

Bo kurki zjem po trosze, 
a jajka całe na twardo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Przysięgam na palmę z 
kokardą!” 

Palmy się pogniewały... 
I oto nasz wierszyk cały. 

 

Szkoła 
Do szkoły pędzę najszybciej 

jak umiem,  

bo w szkole uczę się i 

wszystko rozumiem. 

Moje wszystkie koleżanki 

są po prostu tak jak z bajki. 

A koledzy są fair play, 

czasem z nimi bawię się. 
Klara Truszkowska, kl. IIId 
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David Nadlinger, 
 zdjecie pojedynczego 

atomu 
 

  
 Niezwykła fotografia pojedynczego 

atomu uwięzionego w polu 

elektromagnetycznym została wyróżniona 

główną nagrodą w prestiżowym konkursie 

fotografii naukowej. Zdjęcie nosi tytuł 

"Single Atom in Ion Trap" i zostało wykonane 

przez Davida Nadlingera z University of 

Oxford. Engineering and Physical Sciences 

Research Council (Rada Badań Fizyczno-

Inżynieryjnych) przyznała nagrody 

w konkursie fotografii naukowej. Fotografia, 

która otrzymała pierwszą nagrodę, 

przedstawia pojedynczy atom jako plamkę 

światła zawieszoną między dwiema 

metalowymi elektrodami umieszczonymi w odległości około 2 mm od siebie. Gdy atom zostaje 

oświetlony laserem o właściwym kolorze niebiesko-fioletowym, absorbuje światło i ponownie emituje 

jego cząstki (fotony) pozwalając, aby zwykły aparat mógł uchwycić ten moment. Zwycięskie zdjęcie 

zostało zrobione przez szybę komory ultra-wysokiej próżni, w której mieści się „pułapka na atom”. 

Chłodzone laserem jony atomowe stanowią nieskazitelną platformę do odkrywania i wykorzystywania 

unikalnych właściwości fizyki kwantowej. Są używane do konstruowania niezwykle dokładnych 

zegarów lub, jak w tych badaniach, jako elementy konstrukcyjne dla przyszłych komputerów 

kwantowych, które mogą rozwiązywać problemy, z którymi nie radzą sobie obecnie największe 

superkomputery. 

„Idea, że mogę zobaczyć 

pojedynczy atom gołym okiem, 

uderzyła mnie jako cudownie 

bezpośredni i intuicyjny pomost 

między miniaturowym światem 

kwantowym a naszą makroskopową 

rzeczywistością” - mówił Nadlinger 

w EPSRC.    

     

              Redakcja 
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CZYLI 
 
 
 
 

Szkoła 

Punkt usługowy 

Meblowania głowy. 
 

Paluszek i główka 

Paluszek i główka 

To szkolna wymówka, 

Zwłaszcza kiedy główce 

Zagraża klasówka. 
 

Problem 

Lubię szkołę, lecz ten problem 

Zawsze działa mi na nerwy: 

Wszystkie lekcje są za długie, 

A za krótkie wszystkie przerwy. 
 

Adidasy 

Nie pomogą adidasy, 

Aby z klasy przejść do klasy. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

O podpowiadaczu 
Podpowiadacz klasowy 

Raz znalazŁ siĘ w biedzie:  
ZapomniaŁ przy tablicy 

Sobie podpowiedzieć.  
 

O jednym 
Ma na lekcji tyle wiedzy,  
Ile szepnĄ mu koledzy.  

 

To nieprawda 
To nieprawda,  że milczenie 
W szkole bywa zŁotem,  
Bo gdy milczĘ zapytany,  
ŁapiĘ jedynkĘ potem.  
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Niesprawiedliwość 

Kiedy spóźniam się do szkoły, 

Każą mi się wstydzić, 

A że pierwszy wciąż wychodzę, 

Tego nikt nie widzi. 
 

O spóźnialskim 

On wśród uczniów się wyróżnia 

Tym, że się do szkoły spóźnia. 
 

Dobry kolega 

Dobrym jest kolegą Adaś, 

Znakomicie podpowiada. 

Siedzę razem z tym Adasiem 

Drugi rok w tej samej klasie. 

 
 
 

 

 

Mistrz drzemania 
W drzemaniu doszedł do perfekcji, 

Zwłaszcza na lekcji. 
 

Upodobanie 
W szkole najbardziej lubię przerwę, 

Bo na niej lufy nie oberwę. 
 

Pytanie 
Czemu w szkole nauczyciel 

Mnie jednego wciąż strofuje? 
Wszak i trójkę mam w zeszycie, 

Obok tych dziesięciu dwójek.  
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Angielski pół żartem, pół serio. 
The Invention of POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek:  

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana  
 
to get done [get dan] – uporać się, pozbierać się    gonna = going to [‘gona] – mieć zamiar  
to make [mejk] – robić , wytwarzać     to call [kol] – nazwać, wezwać, zadzwonić  
portable [‘portebl] – przenośny     pot [pot] – garnek, doniczka  
open [’ołpen] – otwarty      short [szort] – krótki, niski 
top [top] – wierzch, góra, wieczko         

thing [fyng] – rzecz, przedmiot        
to bring [bryng] – przynieść       
to throw [froł] – rzucić 
fire [faje] – ogień, ognisko 
 



      

Almighty Naught 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

…

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 

almighty [ol’maiti] – wszechpotężny, wszechmocny extra [‘ekstra] – dodatkowy, ekstra 

naught [noot] – nic, zero     to have to [‘hewtu] - musieć 

if [yf] – jeżeli, jeśli, gdyby     carefully [‘kefuli] – starannie, ostrożnie  
to make [meik] – zrobić, wykonać, zarobić   to add [ed] – dodać, dostawić    
then [den] – wtedy, następnie    typewriter [‘taipraite] – maszyna do pisania 
times [taimz] –razy (np. dwa, trzy razy)   copy [‘kopi] - kopia  
money [‘many] – pieniądze     to trash [tresz] – zniszczyć, wyrzucić na śmietnik 
mortgage [‘mogydż] – hipoteka, hipoteczny   original [o’rydżynel] – oryginalny, autentyczny    
industry [‘yndastri] – przemysł, branża 
can’t = can not = cannot [kant/’kenot] – nie można, nie potrafi  

number [nambe] – numer, liczba        
like that [laik det] – ot tak, w ten sposób 




