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 Wielkanoc  
 Wielkanoc to najstarsze 
 i najważniejsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające misterium paschalne 
Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć 
 i zmartwychwstanie. Wielkanoc obchodzi 
się w pierwszą niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. W tym roku 
wypada 1 kwietnia.   

 
Tradycja i zwyczaje wielkanocne 

 Niedziela Palmowa- symbolizuje 
przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. 
Rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Topienie Judasza- w Wielką Środę 
młodzież topi słomianą kukłę, 
symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu 
jej przez całą wieś, wrzuca ją do wody 
 i obrzuca kamieniami do momentu, aż 
pójdzie na dno. 

Pogrzeb żuru i śledzia - w dawnych 
czasach okres postu był bardzo ściśle 
przestrzegany, ograniczano wtedy 
spożywanie praktycznie wszystkie, mięsa, 
cukru nawet nabiału. Jedzono praktycznie 
tylko żur i śledzie. Dlatego w Wielki Piątek 
z radości ku końcowi postu, urządzano 
tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Wszyscy 
mieszkańcy wsi z okrzykami radości 
zakopywali w przygotowanym dole 
„znudzone” pożywienie, z którym 
rozstawali się na cały rok.  
 Święconka- w Wielką Sobotę 
odbywa się święcenie pokarmów, które 
później spożywamy na świąteczne 
śniadanie. Ta pogańska tradycja została 
uświęcona przez Kościół. Choć zwartość 
koszyczka różni się w zależności od 
regionu, to w każdym nie może zabraknąć: 
jajka, baranka, soli chleba, kiełbasy  
i chrzanu. 

Pisanki - pochodzenie tradycji 
malowania pisanek nie jest do końca 
znane. Każdy kolor symbolizuje coś 
innego. Fioletowy i niebieski oznacza 
Wielki Post, czerwony to przelana na 
krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa  
i żółta wyrażają radość. W naturalny 
sposób jajka można zafarbować gotując je 
w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub 
kory dębu. 
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Światowy Dzień Ziemi 

Światowy Dzień Ziemi wymyślono 
po to, by miliardy ludzi zastanowiły się nad 
losem planety, na której żyją. Moment 
ekologicznej refleksji ma nas uchronić 
przed popełnianiem kolejnych błędów. 

W Dniu Ziemi na całym świecie 
tysiące stowarzyszeń ekologicznych 
organizuje manifestacje, konferencje, 
pokazy i akcje na rzecz środowiska 
naturalnego. Celem jest uświadomienie 
problemów związanych ze zmianami 
klimatu, przeludnieniem, wymieraniem 
gatunków czy brakiem wody. 

Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 
2018 r. jest walka z zanieczyszczeniem 
planety plastikowymi odpadami (A World 
without Plastic Pollution). W związku z tym 
przypomnimy o zasadach postępowania  
z plastikowymi odpadami.  

Tworzywa sztuczne wyrzucamy do 
żółtych kontenerów: 

Wrzucamy: 

odkręcone i zgniecione butelki, 
nakrętki, plastikowe opakowania 
produktów spożywczych, kartony po 
napojach, opakowania po kosmetykach  
i środkach czystości, torby, reklamówki, 
folie, puszki aluminiowe, puszki po 
konserwach, folia aluminiowa, metale 
kolorowe, zakrętki od słoików. 

Nie wrzucamy: 

wszelkie opakowania z zawartością, 
zabawki, opakowania po lekach i olejach 
silnikowych, artykuły medyczne, puszki po 
farbach i lakierach, zużyty 
sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory. 

 W ramach walki z plastikowymi 
opakowaniami w Polsce wprowadzono 
opłaty za torby jednorazowe. Ograniczenie 
stosowania jednorazowych foliówek jest 
istotne ze względów środowiskowych. 
"Żywot" takiej torby jest zazwyczaj bardzo 
krótki, a trafiając do środowiska 
zanieczyszczają zbiorniki wodne, czy 
morza. Dostają się też do układu 
pokarmowego zwierząt. Według 
szacunków, konieczność płacenia za torby 
na zakupy spowodowała ograniczenie ich 
stosowania o ok. 36 proc., z ok. 470 do 
300 toreb na mieszkańca w roku.         
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Mądrości zawarte w książkach… 

 Cytaty z książki „Cudowny chłopak” R. J. Palacio: 

Największym człowiekiem jest ten kto swoją siłą 
potrafi porwać najwięcej serc, okazując swoje 
serce. 

* 
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś 
przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego. 

* 
 
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu 
dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas 
zwycięża ten świat. 

* 
Jeśli możesz dać dowód albo swojej racji, albo dobroci, daj dowód swojej dobroci. 

* 
Jakie to dziwne, że człowiek przeżywa najgorszy wieczór w swoim życiu, ale dla innych ludzi 

ten wieczór jest całkiem zwyczajny. 
* 

Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego 
* 

Czy świat w takim razie nie jest wielką loterią? gdy człowiek się rodzi, dostaje los i tylko 
przypadek decyduje, czy jest to los wygrany, czy przegrany. decyduje łut szczęścia. 
 

* 
Chcę, żeby moi wychowankowie, kończąc szkołę podstawową średnią, mieli niezachwianą 
pewność, że w przyszłości, którą sobie zbudują, wszystko jest możliwe.  

* 
Jakie to dziwne, że jednego dnia chodzimy po tej ziemi, a dzień później już nas nie ma. 

* 
Nie, nie, wcale nie decyduje przypadek. 
gdyby to rzeczywiście on decydował o 
wszystkim, świat zostawiłby nas samym 
sobie, a przecież tak nie robi. troszczy 
się o najsłabsze stworzenia w 
niezauważalny dla nas sposób. na 
przykład poprzez rodziców, którzy darzą 
cię ślepą miłością, albo poprzez starszą 
siostrę, która ma poczucie winy z 
powodu ludzkich odczuć, jakie w niej 

wzbudzasz, albo poprzez mówiącego chropowatym głosem chłopaka, od którego z twojego 
powodu odcięli się koledzy, albo nawet poprzez dziewczynę z różowymi włosami, która nosi 
twoje zdjęcie w portfelu. być może świat jest loterią, ale w końcu doprowadza do tego, że 
następuje równowaga. świat troszczy się o wszystkie swoje ptaszki. 
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Warto czytać 

R. J.Palacio 

CUDOWNY CHŁOPAK 

 
Wzruszająca i 
jednocześnie 
przezabawna opowieść o 
walce dziecka z 
przeciwnościami losu. 
August jest 
inteligentnym, 
dowcipnym chłopcem i 
jego życie wyglądałoby 
pewnie zupełnie inaczej, 
gdyby nie jeden 
zmutowany gen, z 
powodu którego ma 
zdeformowaną twarz i, 
zanim skończył 10 lat,  

musiał przejść 27 
operacji. Do tej pory 
patrzył na siebie oczami 
bezwarunkowo 
kochających go rodziców 
 i siostry. Teraz, gdy idzie 
do szkoły ? od razu do 
piątej klasy ? przyjdzie mu 
się zmierzyć ze światem 
rówieśników i starszych 
uczniów, z ostracyzmem, 
uprzedzeniami, a czasem 
ze zwykłym chamstwem 
 i podłością. Spotka się 
jednak również z 
dobrocią, przyjaźnią  

i wspaniałomyślnością. 
Kontakt z rówieśnikami 
odmieni Augusta. Ale czy 
tylko jego?  
 

Joanna Olech 

DYNASTIA MIZIOŁKÓW 

Książka opowiada o 
losach zabawnego 
Miziołka i jego rodziny – 
Mamiszona, Papiszona 
oraz młodszego 
rodzeństwa, Kaszydła 

  

i Małego Potwora.  
Miziołki istnieją 
naprawdę. Od pierwszego 
wydania książki minęło 
ładnych parę lat. Rodzina 
Miziołków tak bardzo 
wydoroślała, że nie 
poznalibyście ich na ulicy. 
Mały Potwór już dawno 
nie nosi pieluchy, 
Kaszydło straciło 
wszystkie mleczne zęby, 
Miziołek już nigdy nie 
będzie musiał pisać 
klasówek - nauczył się 
wszystkiego. Na dodatek 
odkochał się w Beacie i 
zakochał w całkiem innej 
dziewczynie. Papiszon nie 
używa dyskietek,  a 

Mamiszon, po wielu 

porażkach, nauczył się 

piec ciasteczka. 

"Dynastia Miziołków" w 
1993 roku była 
drukowana w odcinkach 
przez czasopismo "Świat 
Młodych". Otrzymała 
nagrodę literacką im. 
Kornela Makuszyńskiego, 
a rok później została 
nagrodzona w konkursie 
"Dziecięcy Bestseller 
Roku". Powstała nawet 
wersja dla niewidomych, 
napisana alfabetem 
Braille`a. W międzyczasie 
"Dynastia Miziołków" 
była nagradzana, 
tłumaczona, a nawet 
weszła do podręczników, 
co wprawiło w osłupienie 
całą rodzinę.   
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Jest ojciec? 
- Jest - odpowiada szeptem dziecko. 
- To poproś go. 
- Nie mogę - szepcze dziecko. 
- Dlaczego? 
- Bo jest zajęty - szepcze dalej. 
- A mama jest? 
- Jest. 
- To poproś mamę. 
- Nie mogę. Też jest zajęta. 
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś 
w domu? 
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem 
maluch. 
- No to poproś Pana policjanta. 
- Nie mogę, jest zajęty. 
- Czy jeszcze ktoś jest w domu? 
- Straż pożarna, ale Pan strażak też jest 
zajęty. 
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią 
u was w domu? 
- Szukają. 
- Kogo? 
- Mnie... 

*** 
- Synku, przed godziną w szafce były 
dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co 
się stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i nie 
zauważyłem tego drugiego. 

 

*** 
- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry 
uczynek. Przeprowadziliśmy staruszkę 
przez jezdnię. 
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we 
trzech? 
- Bo stawiała opór. 
 
Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i 
mówi:  
- Cześć mamo  
- Jasiu jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają a 
ja o niczym nie wiem. 

*** 
 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:  
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach"?  
Zgłasza się Jasio:  
- Kłamstwem, panie profesorze...4.15 

 
*** 

Wraca ze szkoły do domu Jasiu.  
- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja 
się zgłosiłem.  
- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  
- Kto nie odrobił zadania domowego?
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EASTER IN THE U.K.- ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
W WIELKIEJ BRYTANII 

  

  Brytyjska nazwa Wielkanocy pomaga nam 
dotrzeć do zalążków tamtejszej tradycji 
świątecznej – wcale nie chrześcijańskich! 
„Easter” pochodzi od imienia anglosaskiej 
bogini wiosny, Eostre, uosabiającej 
narodziny, szczęście i płodność. Aby 
pożegnać się z chłodnymi, zimowymi dniami     
i przywitać nadchodzącą wiosnę w dawnych 
czasach rozpalano wielkie ogniska. 
 
WIELKI CZWARTEK 
 
Maundy Thursday lub Holy Thursday jest 
dniem szczególnym, nie tylko ze względów 
religijnych. Tradycja tego dnia sięga XVII 
wieku, kiedy to monarcha Wielkiej Brytanii 
obmywał nogi grupie ubogich – 
przypominając w ten sposób postępowanie 
Jezusa. Obecnie królowa bierze udział  
w ceremonii zwanej Royal Maundy – wybrani 
seniorzy otrzymują białe lub czerwone 
portfeliki z monetami wybitymi specjalnie na 
tę okazję. Upominki te wręczane są  
w wybranych katedrach w UK i mają 
charakter nagrody za służbę społeczeństwu. 
Obdarowanych jest tyle mężczyzn i kobiet, ile 
lat obchodzi w danym roku głowa 
Zjednoczonego Królestwa.  

 

ŚWIĘTOWANIE 
 
Od Wielkiego Piątku (Good Friday) do 
wielkanocnego poniedziałku (Easter Monday) 
Brytyjczycy świętują Wielkanoc. Jest to 
bardzo popularny okres urlopowy,  
w połączeniu z kilkoma dniami świąt daje 
możliwość dalszych wyjazdów. Wiele rodzin 
decyduje się na tygodniowe wypady do 
ciepłych krajów, gdzie spędzają Wielkanoc na 
plażach, zwiedzaniu i zakupach. 
 
Na tych, którzy pozostali czekają przede 
wszystkim… jajka. Dawniej malowano je              
i ozdabiano, obecnie większość decyduje się 
na wyroby wykonane z czekolady. Easter 
Bunny, czyli wielkanocny zajączek znany jest  
z uszczęśliwiania słodkimi prezentami. 
 
Zabawa nazywa się Egg Hunt i polega na tym, 
że rodzice ukrywają w domu lub ogrodzie 
wielkie czekoladowe jajka, w środku których 
kryją się kolejne słodkości. 
 
Dzieciaki rozpoczynają poszukiwania  
w niedzielę rano - wygrywa ten, który 
znajdzie najwięcej łakoci. Obdarowywanie się 
jajkami to zwyczaj nie tylko dla dzieci – 
dorośli też chętnie dają sobie w prezencie ten 
symbol życia i odrodzenia.  
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W Wielkiej Brytanii tradycja święcenia koszyczka 
kultywowana jest zazwyczaj przez Polaków; dla 
Brytyjczyków Wielka Sobota to czas ulicznych 
festiwali, występów miejscowych zespołów 
tanecznych i wspólnej zabawy. Niedziela 
Wielkanocna rozpoczyna się świątecznym 
śniadaniem, po którym czas na spotkania z 
rodziną  i przyjaciółmi oraz wspólny spacer do 
parku lub wypad za miasto. Warto zabrać ze sobą 
kosz smakołyków – nie tylko dla urządzenia 
pikniku, ale także po to, by na miejscu wziąć 
udział w świątecznych zabawach z jajkiem w roli 
głównej! Do najbardziej znanych należą: 
 
Rolling eggs - turlanie pomalowanych jajek z 
górki. Wygrywa ten, którego jajko sturla się z 
górki najszybciej i pozostanie bez stłuczonej 
skorupki lub ten, którego jajko rozbije się jako 
ostatnie. 
 
Pace Egging – Niegdyś popularne w całej Anglii 
sztuki uliczne z motywem odrodzenia,       
w których główny bohater (zwykle patron UK, św. 
Jerzy) zostaje zabity przez łotra (Old Tosspot). Na 
szczęście na ratunek przybywa wiejski medyk, 
który przywraca bohaterowi życie. 

 

 
 
 

 

 

 

 

W niektórych regionach istnieje gra, w której 
trzymając jajko w dłoni uderza się w jajko 
znajdujące się w dłoni przeciwnika. Przegrywa 
ten, którego pierwsze pęknie. 
 
Poniedziałek Wielkanocny to przede wszystkim 

dzień, który brytyjskie rodziny spędzają na 
słodkim lenistwie lub na zakupach - sklepy już od 
rana przepełnione są zainteresowanymi 
wyprzedażą tłumami.  

 

NA BRYTYJSKIM STOLE 
 
Na wielkanocnym stole w Wielkiej Brytanii oprócz 
czekoladowych jajek i wielkanocnego zająca, nie 
może zabraknąć jeszcze dwóch smakołyków: 
 
Simnel cake, czyli ciasta pokrytego warstwą 
marcepanu i masy migdałowej. Wierzch 
udekorowany jest jedenastoma kulkami z 
marcepanu. Skąd ta liczba? Tylu było apostołów, 
nie licząc Judasza, któremu przez zdradę żadne 
słodkości się nie należą. 
 

Hot Cross Buns – to wypiekane w Wielki Piątek 
bułeczki pachnące cynamonem, ozdobione 
krzyżem, symbolizującym ukrzyżowanie 
Chrystusa.  
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PRZEPIS NA HOT CROSS BUNS (źródło - Jeffrey 
Hamelman „Bread”): 
 
Zaczyn: 
- 37 g mąki chlebowej 
- 190 g letniego mleka 
- pół łyżki cukru 
- 2 i 1/4 łyżeczki drożdży suchych (9 g) lub 18 g 
drożdży świeżych 
 
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, 
drożdże powinny się rozpuścić. Następnie 
przykryć folią i odstawić na 30 - 40 minut. 
 
Ciasto właściwe: 
- cały wcześniejszy zaczyn 
- 340 g mąki pszennej chlebowej 
- 4 łyżki miękkiego masła 
- 1 jajko 
- 1/4 szklanki cukru (56 g) 
- pół łyżeczki soli 
- pół łyżki przyprawy do piernika (dałam mniej) 
- 115 g koryntek 
- 37 g kandyzowanej skórki pomarańczowej lub 
cytrynowej  

 

Wsypać do miski mąkę i dodać miękkie masło. 
Wymieszać dokładnie mikserem. Dodać jajko, 
cukier, sól i przyprawy – ponownie wymieszać 
całość. Dodać zaczyn, wymieszać mikserem, a 
następnie wyrabiać ciasto ręcznie przez około 10 
minut. Przykryć ciasto folią i na godzinę odstawić 
w ciepłe miejsce. 
 
Wyrośnięte ciasto zagniatać lekko kilka razy i 
podzielić na 12 części, z których należy 
uformować niewielkie bułeczki. Następnie ułożyć 
je na wysmarowanej tłuszczem blaszce w 
odstępach min. 1,5 cm. Przykryć ręcznikiem 
kuchennym i pozostawić w ciepłym miejscu na 
godzinę dla zwiększenia objętości.  

 

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Pasta 
powinna mieć taką gęstość, aby nie rozlewała się 
na bułkach, ale też, by można ją było wycisnąć 
przez rękaw cukierniczy (ewentualnie woreczek z 
odciętym rogiem). Na wyrośnięte bułki, przed 
samym pieczeniem wycisnąć pastę – najpierw 
rzędy poziome, następnie pionowe. 
 
Syrop: 
- 8 łyżek cukru 
- pół szklanki wody 
 
Wymieszane składniki syropu gotować przez 
chwilę, ciągle mieszając. 
 
Piec bułeczki w 220 stopniach przez około 15 
minut. Warto mieć pod ręką folię aluminiową, 
ponieważ bułeczki szybko brązowieją. 
Zaraz po wyjęciu z piekarnika, jeszcze gorące 
należy posmarować syropem. 
 
Smacznego!  

HOT CROSS BUNS NURSERY RHYME-
RYMOWANKA          O BUŁECZKACH 
WIELKANOCNYCH 

Hot cross buns  
Hot cross buns                                    
One a penny  
Two a penny  
Hot cross buns  

If you have no daughters  
Give them to your sons  
One a penny  
Two a penny  
Hot cross buns  

 

 

Opiekunowie redakcji: Justyna Stasińska, Joanna Tarnowska 


