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Szanowni Państwo!
Oto kolejne specjalne wydanie naszej gazetki. Święta wielkanocne są
bardzo ważnym wydarzeniem w życiu większości Polaków. Niosą ze sobą nie
tylko radość z powrotu wiosny, zauroczenie tradycją, ale przede wszystkim są
znakiem triumfu życia nad śmiercią. Choć ich atmosfera i związane z nimi
obrzędy są zupełnie inne niż tradycje Bożego Narodzenia, to są to
najradośniejsze święta w tradycji chrześcijańskiej. W tym wydaniu przypomnimy
niektóre zwyczaje kultywowane do tej pory. Życzymy miłej lektury!

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
To najważniejsze i najstarsze święta chrześcijaństwa, obchodzone na
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej
Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia).
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym
rankiem

procesja

i

msza,

w

Kościele

katolickim

zwana

rezurekcją,

w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie
w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń.
Wielkanoc jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat
liturgicznych). Wiążą się z nią liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie
pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus).

WIELKI TYDZIEŃ

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. W tym dniu
obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W Polsce
ta niedziela była niegdyś nazywana "Kwietną" lub "Wierzbną",
ponieważ wierzba zastępowała w naszym kraju gałązki palmowe.
Polskie kościoły wręcz zakwitały wiązkami wierzbiny, modrzewiu,
borowiku.

Tego

dnia

wierni przynoszą

wielkanocne, które
i

do

są

zmartwychwstania

Jezusa

kościoła

palmy

symbolem
oraz

nieśmiertelności

męki
duszy

ludzkiej,

a w tradycji ludowej odzwierciedlają siły witalne przyrody. Palmy były święcone
w

kościele,

a

następnie

obnoszone

w

uroczystych

procesjach.

W niektórych regionach Polski, np. na Kurpiach, wciąż jeszcze odbywają się
konkursy na najpiękniejsze i największe palmy.
Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie
i bogactwo. Istniał także zwyczaj, że kto pierwszy się obudził w tym dniu, mógł
wysmagać palmami pozostałych domowników. Poświęconą w kościele
palemkę umieszczało się w domu, nad drzwiami lub zatkniętą za ramę
świętego obrazu, aby strzegła od ognia i piorunów oraz nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów.
Zaczynający się w Niedzielę Palmową Wielki Tydzień jest ostatnim przed
Wielkanocą. Jego najważniejszą część stanowi Święte Triduum Paschalne zespół obrzędów i nabożeństw odprawianych w Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę. Jest to dla chrześcijan najświętszy czas w roku - czas, w którym
Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie
Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.
Wydarzenia Wielkiego Tygodnia skoncentrowane są wokół triumfalnego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnich dyskusji Chrystusa

z Sanhedrynem w świątyni, przepowiedni Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy
i
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na

Zmartwychwstaniu.
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie
poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnych wyróżniających
się liturgii w tym czasie.
Najważniejszym okresem Wielkiego Tygodnia - a zarazem całego roku
liturgicznego - jest Triduum Paschalne. Obejmuje ono czas od wieczornej mszy
w Wielki Czwartek do nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania.
Nieodłącznym elementem Wielkiego Tygodnia tradycyjnie pozostają
kościelne widowiska pasyjne. Przedstawienia przypominają najważniejsze
biblijne wydarzenia: wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę,
czuwanie w Ogrójcu, zdradę Judasza, sąd nad Jezusem, a wreszcie niesienie
krzyża i śmierć.
Okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień wieńczy Wielka
Niedziela - najważniejsze święto w całym roku liturgicznym Kościoła
katolickiego.

TRADYCJE ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne,
towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni
są bardziej radosne.

Świąteczne porządki.
Okres przed świąteczny kojarzy nam się zawsze z wielkimi porządkami
w domu. Mycie okien, trzepanie dywanów, szorowanie
podłóg to typowe czynności, które wykonuje się przed
Wielkanocą. Jednak świąteczne porządki mają także
charakter symboliczny, gdyż wymiatając brud wymiatamy
tym samym wszelki zło i pozostałości zimy według tradycji
wielkanocnej.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk
kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież
biegała po mieście z grzechotkami, hałasując
i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim
Tygodniu grzechotkami.

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało
tego dnia poświęcić koszyczek ( wielki kosz) z jedzeniem.
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 nie może w nim jednak zabraknąć: jajka, baranka, soli chleba,
kiełbasy i chrzanu.
Tradycją jest poświęcenie: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus
nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego

spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku, oraz jajek,
które symbolizują nowe życie.
Choć zwartość koszyczka różni się w zależności od
regionu, to w każdym nie może zabraknąć: baranka
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin
(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan – bo
„gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu –
i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po
rezurekcji.
Tego dnia święcono też wodę.

Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić
śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych
sąsiadów.
Jednym z elementów polskiej tradycji świątecznej jest śniadanie
wielkanocne. Zasiadamy do niego po powrocie z rezurekcji (łac. resurrectio –
zmartwychwstanie), czyli uroczystego nabożeństwa połączonego z procesją,
którego celem jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu
Jezusa. Choć w XVIII wieku przeniesiono tę uroczystość na poranną godzinę,
w wielu kościołach wciąż organizuje się procesję rezurekcyjną w nocy z soboty
na niedzielę, po liturgii Wigilii Paschalnej. W czasie świątecznego śniadania

najpierw dzielimy się jajkiem. Na stole nie może zabraknąć baby wielkanocnej
i dziada – czyli mazurka.

Lany poniedziałek
Poniedziałek

Wielkanocny

niewątpliwie kojarzy się nam ze śmigusemdyngusem, czyli zwyczajem o słowiańskich
korzeniach, polegającym na wzajemnym
polewaniu się wodą.
było

Oblewać można
wszystkich

i wszędzie. Pierwotnie śmigus i dyngus były odrębnymi obyczajami. Śmigus
polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach oraz
oblewaniu się zimną wodą, co miało oznaczać oczyszczenie z brudu, chorób
i grzechu. Wierzono wówczas, że oblewanie wodą sprzyja również płodności,
dlatego oblewano głównie panny na wydaniu. Zmoczone tego dnia panny
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko
znalazła 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.
Dyngus z kolei polegał na wizytowaniu okolicznych domostw, w których
wizytujący otrzymywali poczęstunek lub datki.

Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po
zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana
szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.

Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga
daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną
darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj
ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie.
Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my,
chrześcijanie zaprzestaniemy 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.
Dziwne, ale prawdziwe
Na tydzień przed Niedzielą Palmową gospodynie wiejskie przestawały
piec chleb. Nie wolno było tego robić aż do Wielkiego Tygodnia. Jeżeli
którakolwiek z gospodyń by ten zakaz złamała, mogłaby sprowadzić na całą
wieś suszę. Jedynym sposobem, aby się od tego uchronić, było ukaranie winnej
przez wrzucenie jej i jej garnków do rzeki lub jeziora! Na wsiach uderzano
palmami także zwierzęta, np. krowy, aby były zdrowe i dawały dużo mleka.
Był nawet zwyczaj dawania dzieciom do połknięcia oderwanej od palmy bazi,
aby je uchronić od chorób gardła.

Opracowała Ewa Szatanowska

JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE PISANKI?
Pięknie zdobione jaja (będące symbolem odradzającego się życia) od
wieków zdobią polskie stoły podczas świąt wielkanocnych. Nie powinno ich
zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia
i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała. A oto kilka sposobów na
ozdobienie jaj – każdy z nas może je zastosować:

Tak jest najprościej!
Najszybszą metodą barwienia jajek jest
zanurzanie
w

której

ich

w

rozpuszczony

gorącej

wodzie,

został

barwnik.

Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu jajo
jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki.
Tą metodą można również barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo
w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka
była w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że
kolor możemy utrwalić, zanurzając jajka w occie lub spryskując pisanki lakierem
do włosów.

Przepis na wydmuszkę
Weź jajko, zrób dwie dziurki z obu stron, najlepiej
igłą. Dmuchaj w jedną dziurkę. Poproś rodziców, żeby ci
pomogli. Jak wyleci z jajka żółtko, to możesz pokolorować.

Barwniki z natury
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując
naturalne barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko
zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na różne
odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo,
wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie
cieplej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda, w
której gotował się szczypiorek lub świeża zielona
trawa – na zielono.

Woskowanie

Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy
wzór

z roztopionego

wosku,

a następnie

zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to
zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty
skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka
z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.

Koronkowe wzory
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można
ozdobić misternymi wzorkami. Metoda jest prosta:
wystarczy

szpilką

lub

ostro

zakończonym

nożem

„wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób
wzór jest tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda dla
wytrwałych.

Pisanki – oklejanki
Tę

współczesną

metodę

zdobienia

pisanek

polecamy zwłaszcza dzieciom. Mogą one z barwnego
papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub
kolorowej

samoprzylepnej

folii

wyciąć

fantazyjne

elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak, jak
podpowiada im wyobraźnia.

Malowanie lakierem do paznokci
W sklepach można kupić lakier do paznokci we
wszystkich niemal kolorach tęczy. Mając do wyboru
taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie mogło
bez problemu namalować na pisance żółtego
kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na
skorupkę cienkim pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem. Uwaga:
małe dzieci nie lubią długo czekać na efekt swojej pracy. Ucieszą się, jeśli będą
mogły użyć lakieru szybko schnącego.
Opracowała Ewa Szatanowska

Palmy wielkanocne
Wróćmy

do

Niedzieli

Palmowej, a konkretnie do jej
najbardziej

barwnego

i urozmaiconego elementu – pal
wielkanocnych. Wiąże się z nimi
wiele

ludowych

zwyczajów

i wierzeń. Wielu z nas w niektóre
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do dziś.

wielkanocna

jest

Palma
symbolem

zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, ale także symbolem
męki oraz odkupienia.
Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku
w Jerozolimie. Zwyczaj ten rozpowszechnił się na wschodzie oraz w Hiszpanii
i Galii. Od V i VI wieku zaczęły się przejmować także w Kościele zachodnim,
sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych,
wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki
święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku. Historia palm wielkanocnych
związana jest z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali
Zbawiciela gałązkami palmowymi i stąd nazwa tego dnia – Niedziela
Palmowa. W naszym kraju palmy nie rosną i dlatego do wykonania palm
wielkanocnych często używa się gałązek wierzby, która szybko budzi się
do życia po zimie. Jest nawet legenda na ten temat. Po radosnym powitaniu
Jezusa w Jerozolimie przyszedł dla Jezusa czas cierpienia. Po przebyciu Drogi
Krzyżowej i zaprowadzeniu na Golgotę został skazany na śmierć na krzyżu.
Z tego powodu nie tylko ludzie, ale i cała natura pogrążyli się w smutku.
Wierzba babilońska, usłyszawszy straszną wieść z Golgoty, z żalu zwiesiła swoje
gałązki nad wodą i zaczęła gorzko płakać. Od tego czasu mówi się na nią:
wierzba płacząca. Na pamiątkę tego wydarzenia jej gałązek używa się
do wykonywania palm wielkanocnych. Poświęcona palemka ma chronić

ludzi, ich domy i zwierzęta przed chorobami, czarami, ogniem i wszelkim złem.
Palmy należy wkładać w domu za święty obraz i umieszczać na dachu, aby
odganiały pioruny. Podobno zdrowie zapewnia dzieciom zjedzenie bazi lub
uderzenie ich witką z palemki. Poświęcona gałązka wystawiona w oknie
podczas burzy ocali dom przed piorunem. Bazie z poświęconej palmy
zmieszane z ziarnem

siewnym

podłożone pod pierwszą zaoraną skibę

zapewnią urodzaj. Należy pamiętać, że nie wolno poświęconych palm,
gałązek wierzbowych wyrzucić - można je tylko spalić.
Opracował Marcin Barszcz

Spacerkiem po Polsce – najpiękniejsze i największe palmy.
Lipnica Murowana stanowi przykład zabudowy średniowiecznej osady
miejskiej o charakterze targowym, zbudowanej w układzie owalnicowym
wokół dość dużego (60 m na 55 m) rynku. Pary ulic wychodzące z rogów rynku
łączą się z ulicami obwodowymi. Parterowe domy podcieniowe w pierzejach
rynku, zwrócone szczytami ku środkowi placu. Są to głównie domy drewniane
nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane.
Większość podcieni wspiera się na skromnie ozdobionych, drewnianych
słupach. W 2003 roku kościół św. Leonarda został wpisany na listę światowego

dziedzictwa UNESCO. Konkurs palm wielkanocnych

w Lipnicy Murowanej

odbywa się od 1958 r. Jednak jak głosi legenda - mieszkańcy miejscowości
prześcigają się na palmy od niepamiętnych czasów. Kiedyś gospodarz musiał
zrobić tak wysoką palmę, jak duże było jego gospodarstwo - ile morgów, tyle
palma musiała mieć metrów. Później z palm w Wielki Czwartek mieszkańcy
wykonywali krzyże, które zatykali w polu lub wieszali nad drzwiami domostw.
Miało to ochronić przed wszelkim nieszczęściem.

Wieś Łyse

jest ośrodkiem kurpiowskiej sztuki ludowej z drewnianym

kościołem pw. św. Anny (wewnątrz malowidła ludowe) i drewnianymi
XIX - wiecznymi chałupami kurpiowskimi. Można tu jeszcze spotkać barwny,
tradycyjny stój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami
roku, rolnictwem, zbieractwem. Najpopularniejszym z nich jest Palma
Kurpiowska. Odbywa się co roku w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana
z tradycją chrześcijańską. Uroczystościom towarzyszy wielki jarmark.

Opracował Marcin Barszcz

