
Oto rozpoczął się ostatni tydzień Wielkiego Postu — czas oczekiwania 
Wielkiej Nocy dobiega końca. Mamusie nerwowo zaczynają miotać się 
po domach, myć okna, sprzątać w pawlaczach, a tatusiowie kopią w 
ogródkach, robią porządki w garażu. Wszyscy pracują, bo Wielkanoc 
jest szczególna i tak ją każdy chce uczcić — wyjątkowo! 
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Wielki tydzień w pigułce
WIELKI TYDZIEŃ

Święta Wielkanocne 
są świętem ruchomym — 
Wielka Niedziela przypa-
da w pierwszą wiosenną 
pełnię księżyca. Święta te 
odbywają się po okresie 
6-tygodniowego postu i 
ciągną się przez szereg ko-
lejnych dni, poczynając od 
czwartku. 

Topienie Judasza

Staropolskim zwycza-
jem w Wielką Środę roz-
krzyczany korowód wiej-
skiej młodzieży ciągnął po 
całej wsi wypchaną słomą 
kukłę. Miała ona przedsta-
wiać postać Judasza. 

Wiele było przy tym 
śmiechu, żartów, a nawet 
śpiewów, gdyż każdy się 
cieszył, że może zdrajcę 
Jezusa ukarać. 

Po wywleczeniu kukły 
poza obręb wsi wrzucano 
ją do wody i rzucano weń 
kamieniami, dopóki nie 

p o s z ł a 
na dno.

 

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek nazy-
wany jest także świętem 
kapłanów, ponieważ w tym 
dniu, w czasie Ostatniej 
Wieczerzy, został ustano-
wiony sakrament kapłań-
stwa. 

Wszystkim chyba zna-
ny jest wielkoczwartko-
wy obrzęd obmywania 
nóg dwunastu kapłanom 
przez biskupa, co jest na-
wiązaniem do gestu Pana 
Jezusa, który obmył nogi 
swoim dwunastu uczniom. 
Pod koniec Mszy św. w 
Wielki Czwartek ogołoco-
ny zostaje ołtarz, milkną w 
kościele wszystkie dzwon-
ki (aż do czasu zmartwych-
wstania), a odzywają się 
drewniane kołatki, symbo-
lizujące zdradę Judasza.

 
Wielki Piątek

Wielki Piątek — Dro-
ga Krzyżowa w tym dniu 
to specjalne przeżycie. 
Przez wszystkie jej stacje 
towarzyszymy męce Pana. 

Wreszcie umęczonego 
Chrystusa składamy 
do grobu. W Polsce 
grób Pański miał za-
wsze bardzo donio-
słą rolę. 

Ubierany przez 
miejscowe wspólno-

ty, często obok moty-

wów religijnych prze-
kazywał także motywy 
narodowe. Przy grobie 
stoją często honorowe 
straże, składające się z 
młodzieży akademickiej i 
szkolnej, harcerzy czy na-
wet wojska.

 
Pogrzeb żuru 
     i śledzia

Dawniej nasi dziad-
kowie i rodzice naszych 
dziadków przestrzegali 
postu bardzo gorliwie, wy-
rzekając się nie tylko mię-
sa i tłuszczów roślinnych, 
ale nawet nabiału i cukru. 

W większości poży-
wienie wielkopostne sta-
nowił żur i śledzie. Nic 
więc dziwnego, że pod ko-
niec Wielkiego Postu, naj-
częściej w Wielki Piątek, 
wszyscy mieli już dosyć tej 
strawy i urządzali tzw. po-
grzeb żuru i śledzia. 

Wśród okrzyków ra-
dości, ze śpiewem i z za-
chowaniem staropolskiego 
ceremoniału, wynoszono 
uprzykrzone artykuły z do-
mów, wrzucano do dołu wy-
kopanego poza terenem wsi 
i zakopywano, odrzekając 
się od tej strawy na cały rok. 

W niektórych regionach 
ludność wiejska zakopywa-
ła także garnek z popio-
łem, będący symbolem za-
kończenia czasu smutku i 
pokuty, a nadejścia czasu 
radości. 

ALFABET DOBRYCH 
MANIER

Dla przypomnienia, 
gdyż wierzę, że każ-
dy z Was o tym wie, 
ale tej nauki nigdy za 
wiele.

Fanaberie — to są 
wymysły rozkapry-
szonych dzieciaków, 
którym ciągle coś nie 
pasuje. Naprawdę nie 
warto być kimś ta-
kim, to po prostu nie-
poważne! 

Fantastyczny — najle-
piej zadbać o to, żeby 
każdy dzień spędzony 
w szkole był fanta-
styczny, a wówczas się 
okaże, że szkoła jest 
jednym z najlepszych 
miejsc na świecie! 

Fatalny — może być 
jedynie dzień, kiedy 
jest klasówka, a Ty 
zapomniałeś i nie je-
steś przygotowany!
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P O ł Ą C Z  K R O P K I 

I  P O K O L O R U J

KoronKoWe Wzory

Zabarwione na intensywny kolor skorupki można 
ozdobić misternymi wzorkami. Metoda jest prosta: wy-
starczy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydra-
pać” dowolne motywy. 

Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, że 
przypomina delikatną koronkę. To metoda dla wytrwa-
łych.

PisanKi – oKlejanKi

Tę współczesną metodę zdobienia pisanek polecamy 
zwłaszcza małym dzieciom. Mogą one z barwnego pa-
pieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolo-
rowej 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 pa- znokci 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 na-
nosić na skorupkę cienkim 
pędzelkiem, dołączonym do 
buteleczki z lakierem. Dla 
piorunującego efektu użyjcie 
lakieru szybkoschnącego. 

jak zrobić wielkanocne pisanki?

Zapytajcie rodziców, o 
której godzinie przyszli-
ście na świat, a dowiecie 
się, co zaplanowały dla 
Was gwiazdy.

Godziny 5-10 — 
zieleŃ — radoŚĆ

Jesteście jak wesoły po-
ranek. Dla najbliższych, ale i 
zupełnie obcych ludzi zawsze 
macie promienny uśmiech. 
Wasza specjalność to świet-
ne pomysły. Wśród przyjaciół 
zawsze wyznaczacie nowe 
mody i odkrywacie niezwy-
kłe zajęcia. Wokół Was za-
wsze jest tłoczno, bo przecież 
nikt nie przepuści okazji do 
dobrej zabawy.

co Was czeKa? — 
ŻycioWa reWolUcja

Zima była dla Was cza-
sem spokoju, ale wraz z 

nastaniem kwietnia wszyst-
ko się zmieni. Choć trudno 
Wam będzie przyzwyczaić 
się do zmian, wkrótce zasma-
kujecie w nowościach.

Godziny 10-14 — zŁoTo 
— serdecznoŚĆ

Nie dla Was drobne gier-
ki i złośliwości. Nie umiecie 
kłamać, a każdy, kto słyszy 
z Waszych ust ciepłe słowa, 
może być pewien, że są szcze-
re. Uwielbiacie pomagać in-
nym, a w Waszym pokoju 
prawie zawsze siedzą szuka-
jący pocieszenia przyjaciele. 
Często bierzecie też udział w 
rozmaitych działaniach cha-
rytatywnych.

co Was czeKa? — 
rodzinna sielanKa 

Jeśli trudno było Wam 
się porozumieć z rodzicami 
czy młodszym bratem, teraz 
drobne kłótnie odejdą w nie-
pamięć. Wiosenne wieczory 
przy świetnej kolacji mamy 
dadzą Wam mnóstwo rado-
ści i energii. Możliwe też, że 
Wasza rodzina się powięk-
szy, a Wam przypadnie rola 
najfajniejsze cioci lub wujka, 
albo starszej siostry czy brata.

Ciąg dalszy nastąpi… 

Barwa waszej gwiazdy

Wielkanocne zabawy 
znajdź BaranKa

Niech wszyscy ustawią się 
w kółku. Metodą wyliczanki 
wybieramy ochotnika, któ-
ry staje w samym 

środku koła, a kolega lub 
ktokolwiek inny zawiązuje 
mu delikatnie oczy opaską. 
Teraz czas na muzykę, bo w 
Święta ma być radośnie! W 
rytm muzyki wszyscy tańczą 
i śpiewają, poruszając się po 
okręgu. Gdy muzyka ucich-
nie, jeden z uczestników 

woła „beee”. Zadaniem 
ochotnika z opaską na 
oczach jest odgadnąć, 

kto wydał z siebie odgłos ba-
ranka. Jeśli zgadnie, wycho-
dzi z kółka a osoba, która od-
gadła, zajmuje jego miejsce. 
Zabawa zaczyna się od nowa.


