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 Wielkanoc jest świętem, które wnosi w życie katolika wiele szczęścia, gdyż jest to okres 

Zmartwychwstania Chrystusa. Towarzyszenie Jezusowi podczas jego ostatnich kilku dni życia 

jest niezwykle ważne i emocjonalne. Święto jest czasem, w którym możemy spędzać chwile  

z rodziną, przygotować koszyczek z niezbędnymi elementami i wspólnie udać się do kościoła 

na poświęcenie go. Taka tradycja panuje w prawie każdej polskiej rodzinie i jest nieodłącznym 

elementem każdego roku.  

 Jednak Wielkanoc w roku 2021 jest drugą z kolei ograniczoną uroczystością. Jak w roku 

poprzednim zarządzony został lockdown, przez co wiele z tradycji zostanie zaburzonych. 

Ponownie spacer z koszyczkiem pełnym smakołyków na wielkanocne śniadanie odejdzie  

w zapomnienie. Niektóre osoby będące z dala od bliskich zmuszone będą samotnie spędzić  

to wielkie święto. Na pewno nikt nie lubi świętować w samotności, nie mogąc się odezwać  

do rodziców czy rodzeństwa. Jednak dzięki nowoczesnej technologii można porozmawiać  

z najbliższymi na odległość i przeczekać okres lockdown’u, a następnie udać się z życzeniami  

w rodzinne strony.  

Weronika Gęca, kl. 3d 
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Mateusz Drżał, kl. 3d 

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycje 

ludowe i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad 

śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają 

wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, jak  i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie- 

wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewanie, zbieranie plonów i cieszenie się nimi.  

zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy 

popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko 

„na chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najlepiej i czynić dużo 

dobra. Słyszymy wtedy słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

od dawna ludzie między świętem Trzech Króli a Środą Popielcową bawili się, 

jedli i tańczyli. Chcieli wybawić się i świętować. Później, w okresie Wielkiego 

Postu- nie było o tym mowy! Post był bardzo surowo przestrzegany. Dlatego 

podczas ostatków popularny był zwyczaj wnoszenia między bawiących się 

szkieletu śledzia – miało to oznaczać zakończenie zabawy i przypomnieć  

o nadchodzących dniach, kiedy jedzono dość biednie. Miało to na celu 

umartwić swoje ciało i podczas trwającego 40 dni postu odpokutować za 

grzechy. Niektóre zabawy odwiedzał też dziad zapustny, który o północy 

wyganiał bawiących się do domu. 
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dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, 

muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Można było o tym zapomnieć! Na Wielki Post 

nawet organy w kościele milkły – tak, jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było 

też dzwonków – zamiast nich słychać było kołatki. W tym czasie ludzie więcej się 

modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak  

i praktycznie. Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa się w czasie z tzw. 

przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na 

polach często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem 

oszczędzanie jedzenia. Nie jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. 

Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale też bardzo praktyczny! 

upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, 

które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te 

rośliny odradzały się po zimie najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz 

trzciny nadrzeczne. Miało to przypomnieć o zbliżających się wielkimi krokami 

świętach i przynieść szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta, by były zdrowe 

przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić dom przed 

gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, 

chorobami i nieszczęściem. 

w ten dzień chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony 

kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek  

i przy okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd 

polewania stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy 

Chrystusa z apostołami. W kościołach parafialnych tego dnia odprawiana jest tylko 

jedna uroczysta msza, nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej. Od momentu jej 

rozpoczęcia kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczyna się Triduum 

Paschalne. W czasie śpiewu „Chwała na wysokości” w kościołach biją dzwony. 
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to dzień wyciszenia. W kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku), 

natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. 

W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego 

pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Nabożeństwo wielkopiątkowe 

rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej 

według św. Jana. W tym dniu wierni koncentrują się na rozważaniu biblijnego opisu 

Męki Pańskiej i śmierci Chrystusa na Krzyżu, a następnie na adoracji i uczczeniu 

Krzyża Świętego. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż 

poniżenia przez Mękę. Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. 

Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się 

krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. 

to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę  

i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą 

spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego 

leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście  

i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia paschału, czyli wielkiej 

świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. 

W tym dniu od godzin porannych wierni kościoła katolickiego w skupieniu adorują 

Chrystusa, złożonego jeszcze w grobie. Zgodnie z tradycją, przy Grobie Pańskim 

czuwają harcerze, ministranci, a także strażacy. Symbolizują oni strażników, którzy 

pilnowali grobu Jezusa, aby uczniowie nie mogli wykraść jego ciała. Wielka Sobota to 

dzień żałoby. W tym dniu katolicy korzystają z sakramentu pokuty, a w godzinach 

porannych w kościołach tradycyjnie święci się pokarmy.  

 Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli Świąt Wielkiej 

Nocy – jajka. Ten symbol rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, 

który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą 

uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy 

sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną 

w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem. 
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jest to najważniejsze w roku święto chrześcijańskie, mające na celu 

upamiętnienie misterium paschalnego, czyli męki, śmierci  

i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielkanoc jest symbolem 

zwycięstwa Jezusowego nad śmiercią. Jest to przezwyciężenie śmierci  

i urzeczywistnienie się boskiej mocy. Należy pamiętać, że został On 

ukrzyżowany i umarł za nasze grzechy. Tak więc to my sami niejako 

umieramy i rodzimy się na nowo. Okres Wielkanocny stanowi 

największą i najważniejszą tajemnicę naszej chrześcijańskiej wiary. 

Powinniśmy więc obchodzić go ze szczególną uwagą i w jego trakcie  

w pełni oddać się Panu i rozważaniom na temat życia i śmierci. 

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym 

obrusem i udekorowany gałązkami bukszpanu. Na środku stołu 

stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił 

witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! 

Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcją. 

Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie. Następnie zasiadamy 

do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas 

przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. 

czyli śmigus-dyngus. W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się 

świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. To czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu 

polewamy się wodą. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian 

za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, 

pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się 

wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem – symbolem sił witalnych 

i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym 

gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, 

drewniane.  
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Monika Proskura, kl. 3d 

 Zbliża się Wielkanoc wielkimi krokami. Każdemu z nas Święta te kojarzą się przede 

wszystkim z dzieleniem się jajkiem z najbliższymi i składaniem sobie życzeń. Jednak trzeba 

wspomnieć, że nie będzie to czas taki, jak zawsze i nie taki, jakiego każdy by oczekiwał. 

Być może nie będziemy mogli w ten cudowny poranek pojechać do dziadków, cioć  

i wujków czy też do znajomych, ale będziemy zmuszeni zostać w swoich domach. 

Przynajmniej tyle dobrego, że nie musimy spędzać Świąt Wielkanocnych samotnie…  

 Wszyscy pewnie myślą o pokarmach, jakie pojawią się na rodzinnym stole. Przede 

wszystkim czekamy na żurek i babkę. Oczywiście nie zabraknie kanapek, sałatek i ciast. 

Idziemy z koszyczkiem do kościoła, aby poświęcić chleb, wędlinę, jajka, sól, ser, ciasto, 

chrzan, baranka oraz słodycze i owoce. Chleb symbolizuje Ciało Chrystusa, gwarantuje 

dobrobyt i pomyślność. Wędlina jest symbolem zdrowia i płodności. Jajko symbolizuje 

życie. Sól symbolizuje  oczyszczenie i prawdę. Ser oznacza przyjaźń człowieka z przyrodą. 

Ciasto to symbol umiejętności i doskonałości. Chrzan oznacza siłę. Baranek symbolizuje 

przezwyciężenie zła. Słodycze i owoce są wkładane dodatkowo, tak jak ulubione 

przedmioty. Wiklinowy koszyczek można również przyozdobić kolorowymi serwetkami, 

gałązkami borówek czy kwiatami oraz włożyć do niego coś, co ma dla nas szczególne 

znaczenie.  

 Trzeba wspomnieć też o Lanym Poniedziałku (śmigus dyngus). Jest to zabawa, 

która polega na polewaniu się wodą. Szczególnie popularna wśród najmłodszych, ale nie 

brakuje młodzieży czy dorosłych, którzy również angażują się w tę rozrywkę. Podobno 

dziewczęta polane wodą w ten dzień mają wielką szansę na zamążpójście.  

 Spędźmy te Święta najlepiej, jak możemy mimo wszelkich obostrzeń. 
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Martyna Nowacka, kl. 3d 

 Nie tylko chrześcijanie znają zwyczaj malowania jajek wielkanocnych. Wiele ludów farbowało jajka 

na barwę czerwoną przed złożeniem ich w ofierze. Chroniono się nimi także przed zaklęciami, chorobami  

i śmiercią. Również osoby, które chciały znaleźć prawdziwą miłość, wspomagały się farbując skorupki jajek 

na kolor krwistej czerwieni. W starożytnej Grecji i Rzymie żegnano nimi zmarłych, ponieważ podkreślały 

one powagę uroczystości. Zwyczaj malowania tłumaczono cudami, które wydarzyły się podczas śmierci 

Jezusa. Anioł przekazał Marii Magdalenie wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, gdy uradowana 

dotarła do domu, jej oczom ukazała się czerwień jajka. Rozdała je wszystkim apostołom, następnie 

zamieniły się w piękne ptaki. Współcześnie zdobienie pisanek daje radość dzieciom. Można je malować na 

wiele sposobów i nie ograniczać się tylko do czerwonego odcienia. 

 Ostatnio modne jest 

wszystko ombre. Motyw ten 

pojawia się na ubraniach, 

paznokciach, ale także i na 

włosach. Oryginalne pisanki 

ombre będą królować  

w koszyczku! 
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 Pisanie markerem to 

najprostszy sposób na 

wyczarowanie na skorupce 

jajka ciekawych wzorów bądź 

życzeń. 
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 Quilling to pracochłonna 

technika zdobienia jajek 

wielkanocnych. Polega na 

zawijaniu cienkich pasków  

z papieru. 



 

10 

 

 Jest to święto upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. To najstarsze i najważniejsze wydarzenie ze wszystkich uroczystości 

chrześcijańskich, które wywodziło się z żydowskiej Paschy. Wielkanoc jest obrzędem 

ruchomym, więc co roku przypada w inny dzień marca lub kwietnia. Święto to jest 

poprzedzone Wielkim Postem czterdziestodniowym, którego ostatni tydzień nazywa się 

Wielkim Tygodniem. Okres ten to czas wspominania najważniejszych dla wiary 

chrześcijańskiej okoliczności. 

 Większość z nas wie, czym jest Wielkanoc.  

Jednak czy potrafimy podać jej dokładną definicję?  

Zwyczaje wielkanocne w innych krajach różnią się od polskich.  

Jak wygląda to wydarzenie w Europie i na świecie? 

 W USA święto to nie należy do najważniejszych. W hierarchii znajduje się na 

czwartym miejscu. Wielkanoc w Stanach trwa jeden dzień, którym jest niedziela. 

Niezmiennie symbolem świąt jest zając i malowane jajka, którymi nie ma zwyczaju dzielić się 

podczas świątecznego śniadania. Normą nie jest tam również święcenie koszyków. Drzewka 

w ogródkach są ozdabiane kolorowymi jajeczkami, a wewnątrz domów ustawione są zające. 

Uwielbiana przez dzieci zabawa to ,,szukanie skarbów” lub czekoladowych jajek ukrytych w domu  

i ogrodzie, a także zawody w toczeniu jajek, które odbywają się w Białym Domu. W nagrodę 

prezydent USA wcielając się w rolę Wielkanocnego Zająca rozdaje dzieciom prezenty. Po 

niedzielnej mszy Amerykanie najczęściej udają się na obiad do restauracji. Wierzą, że jajko 

ugotowane w Wielki Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę, przyniesie szczęście rodzinie. Kraj ten 

jest znany z parad, również podczas Świąt Wielkanocnych. Najpopularniejszym do tego miejscem 

jest Nowy Jork.  Kobiety przebierają się wtedy w ozdobne stroje z dawnych epok, po czym startują 

w konkursach na najciekawszy pomysł. 

Marta Jakubaszek, kl. 3d 
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 Jest to jedno z największych świąt w kraju i jeden z najdłuższych wolnych 

weekendów. Anglicy z okazji świąt mają aż cztery dni wolnego. W Wielki Piątek królowa 

brytyjska obdarowuje ludzi monetami, specjalnie wybitymi na tę okazję. Brytyjczycy pieką 

tradycyjne bułeczki drożdżowe z rodzynkami, pomarańczą oraz dużą ilością przypraw 

korzennych, które mają  na sobie tradycyjny krzyż z ciasta. W sobotę w miastach popularne są 

uliczne festiwale. Londyn ożywa wtedy kolorami. W niedzielny poranek dzieci raczone są 

czekoladowymi jajkami, często z różnego rodzaju nadzieniem. Tak samo jak w Ameryce, tak na 

Wyspach, do tradycji należą zawody w turlaniu jajek, a turyści mogą podziwiać występy kapel 

ludowych. Święcenie pokarmów nie jest tutaj znane. 
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Wielkanocna parada w Nowym Jorku i towarzyszący jej pokaz kapeluszy 

Zawody w toczeniu jajek 
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 We Francji dzieci mają wolne na długo przed świętami, dlatego rodziny często 

spędzają Wielkanoc poza domem. Do najbardziej znanych zwyczajów należy 

poszukiwanie czekoladowych jajek. Mali Francuzi wierzą, że te słodkie niespodzianki 

gubione są przez uskrzydlone dzwony. Według tradycji dzwony, które swoim dźwiękiem 

zapraszają każdego dnia wiernych do uczestniczenia we mszy świętej, milkną w Wielki Czwartek  

i pozostają nieme aż do Wielkiej Soboty. W kraju tym nie święci się pokarmów, nie maluje jajek, 

śniadanie wielkanocne nie jest bardziej uroczyste niż inne posiłki w trakcie dnia, a w poniedziałek 

nie ma śmigusa-dyngusa. Jako prezent na Wielkanoc daje się zazwyczaj czekoladowe przysmaki – 

czekolady, praliny, bombonierki. 

Czechy są krajem, w którym przeważają ateiści, więc trudno mówić o tym, jak wyglądają 

tradycje wielkanocne w tym kraju.  Jednak wiąże się z nim kilka zwyczajów. Typową czeską 

normą wielkanocną jest zbieranie przez chłopców gałęzi i tworzenie z nich biczów, które 

później zdobią kolorowe wstążki. W Poniedziałek Wielkanocny mężczyźni gonią kobiety  

i delikatnie je biczują, śpiewając piosenkę. Wierzą, że robią to dla szczęścia i lepszej płodności.  

W zamian kobiety dają im ozdobne jajka, które zwykle zawieszane są na oknach za pomocą 

sznurka lub umieszczane w wielkanocnych koszykach. Typowo czeskie jaja są zabarwione na 

czerwono, a podczas wielkanocnego weekendu noszona jest duża ilość ubrań w tym kolorze. 

Czerwień symbolizuje zdrowie i nowe życie, które przychodzi wraz z wiosną.  

Wielkanocne czekoladowe dzwonki z Francji 
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 W Wielki Piątek odbywa się jedna z największych i najbardziej znanych procesji, 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Parafie podczas wydarzenia, w którym 

biorą  udział mieszkańcy miasta ubrani w kolorowe szaty, wystawiają swoje reprezentacje, 

które różnią się kolorami odzieży. Procesja nie przechodzi jednak w całkowitej ciszy,  

a w rytm wybijany przez bębny niesione przez część z pokutników, podczas gdy reszta osób 

niesie lampiony. Cały obrzęd trwa 4 godziny. W Wielką Sobotę wieczorem jest zwyczaj tak 

zwanego „spalenia Judasza”, czyli wystawionych kukieł przedstawiających różne postacie ( klowny, 

szczury, polityków), które wybuchają fajerwerkami. W Niedzielę Wielkanocną zbyt dużo się nie 

dzieje. Rodziny podróżują wtedy po kraju. W Meksyku nie zdobi się jaj, za to popularne są 

czekoladowe jajka i zajączki. 

 W kraju tym istnieje zwyczaj przebierania się za wielkanocne wiedźmy. W Wielki 

Czwartek chodzą one od domu do domu z koszykami. W Wielką Sobotę zasiada się do 

uroczystego posiłku. W całym kraju popularne są brzozowe gałązki,  symbolizujące nadejście 

wiosny. Stroi się je kolorowymi piórami i dekoruje nimi domy.  Dni wolne od pracy spędzane 

są często w praktyczny sposób, na przykład na przeprowadzaniu wiosennych porządków lub są 

okazją do odpoczynku na łonie natury, który Szwedzi bardzo sobie cenią. Tradycyjnym  sposobem 

dekorowania jaj jest gotowanie ich w łupinach cebuli, wraz z kłosami zbóż, lub gałązkami ziół, tak 

aby uzyskać naturalne wzory. 

 W Rosji Wielkanoc to Pascha, którą poprzedza czterdziestodniowy post, znacznie 

surowszy niż w Polsce. Nie wolno jeść nie tylko mięsa, lecz także nabiału i białego pieczywa. 

Jajka zdobi się dużo wcześniej niż u nas, a najpopularniejszym kolorem jest czerwony - 

symbol zmartwychwstania i śmierci Jezusa. Na Białorusi dawniej jajkami o tej barwie 

pocierano policzki dzieci, by te były zdrowe. Święta prawosławne to czas spotkań  

w rodzinnym gronie i przesiadywanie przy suto zastawionym stole. Obowiązkowo podaje się mięsa. 

Najbardziej znanym deserem jest kulicz, czyli drożdżowa baba z bakaliami. W kraju tym do 

popularnych wielkanocnych tradycji należy gra w bitki, czyli zbijanie jajek. Ten, kto wygra, 

otrzymuje czapkę wypełnioną czerwonymi jajkami.  
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 Hiszpanie nie spędzają tego czasu jedynie w domach z rodziną, ale także biorą 

udział w widowiskowych procesjach przemierzających ulice miast. Jest to okres,  

w którym wspominana jest Męka Jezusa Chrystusa, dlatego procesje mają charakter 

pokutny. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek odbywa się biczowanie picaos, czyli 

pokutników. Chętni do udziału w tym nietypowym wydarzeniu ubierają się na biało, ciągną ciężkie 

łańcuchy i idą boso. Jednym z najpopularniejszych pochodów jest La Borriquita. Jej nazwa pochodzi 

od słowa oślica. Na tym zwierzęciu Jezus wjechał do Jerozolimy, co przypominane jest podczas tej 

uroczystości. Uczestnicy niosą dużą scenę pochodzącą z XVI wieku autorstwa Francisco Giralte – 

rzeźbiarza z Hiszpanii. Obchody Wielkiego Tygodnia szczególnie obchodzone są w Sewilli. Ulice 

wówczas przepełnione są procesjami kościelnymi, uwieńczonymi głośną muzyką. Kuchnia hiszpańska 

ma wielu sympatyków, a jej dania uważane są za ucztę dla podniebienia. 

 Zgodnie z przysłowiem ,,Boże narodzenie z rodziną, Wielkanoc – z kim chcesz”, 

większość Włochów spędza Wielkanoc poza domem. Tydzień przed świętami w wielu 

miasteczkach włoskich odbywają się misteria Męki Pańskiej, procesje i zabawy ludowe 

zabarwione lokalnym kolorytem. Na placach centralnych miasteczek odbywają się 

Rezurekcje. W Wielki Piątek w niektórych regionach o świcie kobiety idą do kościoła 

recytując modlitwę, przesuwają się po zimnej posadzce nagimi kolanami. Nocą tego samego 

dnia w blasku księżyca organizuje się procesje. Wielka Niedziela obchodzona jest w gronie rodzinnym, 

gdzie najważniejszy jest uroczysty obiad. Jako iż Włosi zwracają dużą uwagę na posiłki, świąteczny 

obiad obfituje w wymyślne dania. Symbolem świąt jest Baranek. Społeczeństwo nie przywiązuje wagi 

ani do ozdabiania jajek, ani święconki. Dzieci z niecierpliwością oczekują na wielkie czekoladowe jaja  

z niespodziankami, zawierającymi wszelkiego rodzaju maskotki, ludziki i inne drobiazgi. Poniedziałek 

Wielkanocny rodziny spędzają przeważnie na świeżym powietrzu. 

Procesja bractwa religijnego Cofradías w Hiszpanii  
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Kinga Stawiarska, kl. 3d 

 Wielkanoc jest najważniejszym świętem w religii chrześcijańskiej. Podczas Wielkiej Nocy 

celebruje się śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocne są tradycyjnie 

czasem radości oraz zabaw na świeżym, wiosennym powietrzu. Radując się żegnamy długi 

post i świętujemy Zmartwychwstanie Chrystusa. Szczęściu towarzyszy biesiadowanie  

i radość z najbliższymi  

 Wielki Czwartek to dzień 

upamiętniający Ostatnią Wieczerzę Jezusa 

Chrystusa z jego uczniami, na której Jezus 

ustanowił dwa ważne 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 

przywdziewają złote ornaty. Śpiewane są 

pochwalne pieśni. Nabożeństwo kończy 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu 

do kaplicy adoracji. 

 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. 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. 
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 Wielka  Sobota  to dzień 

oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa. 

W kościele katolickim przez cały dzień 

trwa święcenie pokarmów i adoracja 

Chrystusa złożonego do grobu. 

 Wielka Niedziela kończy Triduum 

Paschalne. Wczesnym rankiem odbywa się 

msza z procesją rezurekcyjną, a następnie 

chrześcijanie zasiadają do uroczystego, 

wielkanocnego śniadania. 

Baranka - symbol Zmartwychwstałego 

Jezusa,  

jajka - symbol rodzącego się życia,  

chrzan - symbol siły,  

wędlinę - symbol płodności i dostatku, 

ser - symbol zdrowia dla zwierząt 

hodowlanych,  

sól - symbol oczyszczenia domostwa od 

złego oraz istota prawdy,  

ciasto (babkę) - symbol 

wszechstronnych umiejętności. 
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żurek,  

kiełbasa,  

szynka wędzona w jałowcowym dymie,  

ćwikła z chrzanem,  

pieczone mięso,  

ciasta: babka, mazurek, sernik. 

 Według tradycji stół świąteczny powinien być 

przykryty białym obrusem i udekorowany liśćmi 

bukszpanu. 

malowanie jajek, 

poszukiwanie przez dzieci  

w Niedzielę Wielkanocną  

prezentów podrzuconych przez 

zajączka wielkanocnego, 

Poniedziałek Wielkanocny - 

śmigus-dyngus. 

Święta Wielkanocne - czas nadziei i odrodzenia.  
W tym wyjątkowy czas wszyscy powinni się radować i świętować w rodzinnym gronie. 

Kinga Stawiarska kl. 3d 

Święta Wielkiej Nocy. 
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Paulina Sugier, kl. 3d 

 W marcu były Twoje urodziny. 

 Marzec- miesiąc topniejących śniegów i pierwszych pąków kwiatów uszczęśliwiających każdy 

dzień, dający wytchnienie na tę małą chwilę, przed nadchodzącymi upałami. Taki balans zimna oraz 

ciepła, w którym czułaś się najlepiej. 

 Zawsze, gdy jeszcze pozwalało Ci na to zdrowie, stawiałaś na dworze swoje ulubione 

krzesełko, siadałaś na nim wygodnie i patrzyłaś z uśmiechem na twarzy, jak dzieci grają w piłkę. 

Przypominało Ci się Twoje dzieciństwo spędzone pod ostrzałami, w ubóstwie. Mimo to nigdy nie 

straciłaś wiary w lepsze jutro, cieszyłaś się życiem. 

 Radował Cię widok kolejnych pokoleń dorastających na Twoich oczach. Zawsze częstowałaś 

swoją rodzinę górą słodyczy oraz gorącą herbatą. Nigdy nie zapomnę tych opiekuńczych dłoni, które 

głaskały moją głowę, Twoich śmiejących się oczu i promiennego uśmiechu. Zabawa lalkami była  

z Tobą najlepsza na świecie. Oglądałyśmy też razem bajki. 

 Zdążyłaś mi jeszcze życzyć na osiemnaste urodziny wszystkiego najlepszego, połamałyśmy się 

opłatkiem w Święta Bożego Narodzenia - w dniu, kiedy wszyscy są razem. Do samego końca 

zachowałaś pogodę ducha. 

 Urodziłaś się w marcu i odeszłaś tegoż miesiąca. Wierzę, że nadal cieszysz się, ale już po 

drugiej stronie świata. Kiedyś mam nadzieję spotkać się z Tobą ponownie, tam, gdzie nie ma bólu, łez, 

cierpienia, tęsknoty… 

 Dziękuję, Babciu, za Twoją obecność tutaj przez tyle lat, za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. 
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Wykorzystano grafikę ze strony: https://gallery.yopriceville.com/; https.clipart-library.com; https://pl.freepik.com/ 

Zdjęcie na okładce: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/piekny-szczesliwy-tlo-wielkanocne-z-zlote-i-
fioletowe-jajka_13124382.htm#page=3&query=easter&position=30 
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