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Idą Święta Wielkanocne!
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W tym numerze znajdziesz:
- HISTORIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
- POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
- ZAGRANICZNE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
- SPOSÓB NA PISANKI
- PRZEPIS NA CZEKOLADOWEGO MAZURKA
- INFORMACJE NA TEMAT AKCJI STUDNIA DLA POŁUDNIA

HISTORIA ŚWIĄT
Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie.
Poprzedza ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek
(wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela
Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne (Triduum Paschale). W chrześcijaństwie
wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.

Boże Ciało i inne. W prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem
juliańskim.
Podczas nich dowiadujemy się, jak wyglądały
ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa na ziemi.
Poznajemy tajemnicę jego męki i śmierci. Wielka
Niedziela natomiast to czas niepohamowanej radości – inna nazwa tego dnia to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – to szczególny dzień,
bowiem upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa.
Z Wielkanocą związanych jest wiele zwyczajów ludowych. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć
o śniadaniu wielkanocnym, pisankach, święceniu
wiel-

Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono,
że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej
daty 14 nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data
14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem
ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca,
zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt
ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa
Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego,
źródło : http://www.wspomozycielka.pl/artykuly/404-historia-wit-wielkanocnych.html

POLSKIE TRADYCJE
I ZWYCZAJE
Specjalnie dla dziewcząt
Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie
twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconnazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi
kę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórWielka Niedziela – dzień radości
kami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko doW Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwomowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Ponów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć
łkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bozatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po
gactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów
rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpalemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i
pierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabrakzłośliwością sąsiadów.
nąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to
zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać
można było wszystkich i wszędzie. 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.
Szukanie zajączka
Świąteczne porządki
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szunie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porząd- kaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdeki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z
mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania.
Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek (a
wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim 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.

źródło : http://www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm

ZAGRANICZNE
ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE
Włochy
Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą w wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina nieco
wyjazd na majówkę.
Najważniejszym momentem świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub
jagnięcina. Jako przystawkę podaje się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie serwuje barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. Włosi nie mają zwyczaju
święcenia pokarmów a symbolem jest dla nich baranek.
Meksyk
Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą
w procesji i święcą gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania i święcenia jaj. Niedziela Zmartwychwstania to
huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych ogni, zabawy w
wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek.
Niemcy
U naszych zachodnich sąsiadów podobnie jak u Polsce najważniejszymi dniami wielkiej nocy jest
piątek, niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, zajączki z czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie.
Stany Zjednoczone
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są konkursy na najciekawszy Easter Bonnet, czyli wielkanocny kapelusz. Dzieci zbierają jajka schowane
przez Easter Bunny, a później muszą je zjeść. W Stanach z okazji świąt zajączek przynosi dzieciom prezenty. W koszyczku znajdą się najczęściej słodycze, owoce oraz drobne upominki.
Szwecja
W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Påskkäringar czyli "wielkanocne wiedźmy". Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku 5–11 lat. W Wielką Sobotę spacerują po domach i w
zamian za ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają, aby wrzucić im do koszyka
jakieś łakocie lub symboliczny datek. Tradycja ta jest pozostałością po wierzeniach w organizowane na wyspie Blåkulla zloty czarownic, które posłuszne Szatanowi werbowały swoje adeptki i
nakazywały im niepostrzeżenie myszkować w ludzkich posiadłościach.

Źródło: polki.pl

JAK ZROBIĆ WIELKANOCNE
PISANKI?
Tak jest najprościej!
Malowanie lakierem do paznokci
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzaW sklepach można kupić lakier do paznokci we
nie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony wszystkich niemal kolorach tęczy. Mając do wybozostał barwnik. Intensywność koloru zależy od te- ru taką paletą barw, nawet małe dziecko będzie
go, ile czasu jajo jest zanurzone w kąpieli oraz od mogło bez problemu namalować na pisance żółtekoloru skorupki. Tą metodą można również barwić go kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę.
tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu
Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim pęwypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnidzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem
ka, 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.
Woskowanie
Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy jajo w rozBarwniki z natury
tworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte
Piękne kolory skorupek można uzyskać, stosując
fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem
naturalne barwniki roślinne. Świeżo wyciśnięty,
nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wylekko zakwaszony sok z buraka barwi pisankę na
starczy zetrzeć wosk miękką ściereczką.
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.
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.

źródło : http://www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm

PRZEPIS NA MAZURKA
CZEKOLADOWEGO
Prosty mazurek na bardzo kruchym cieście z polewą czekoladową. Najładniej wygląda mazurek ozdobiony ładnie zawiniętym brzegiem z ciasta. Polewę możecie ozdobić według gustu. Ja wykorzystałam kandyzowaną skórkę pomarańczową i migdały.
Składniki:
Ciasto kruche:
- 4 żółtka
- 150g cukru pudru

4.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 25min. w temperaturze 180°C, do zarumienienia. Pozostawić do ostygnięcia.

5.

Przygotować polewę czekoladową. Masło, śmietanę,
połamaną na kawałki czekoladę i cukier przełożyć do
garnka. Podgrzewać na małym ogniu, ciągle mieszając, aż do połączenia składników.

6.

Polewę wylać na ciasto. (Można odłożyć łyżkę polewy
na bok i przeznaczyć ją do dekoracji bazich kotków,
zanurzając w niej grubsze końcówki migdałów).

- 400g mąki pszennej
- 250g margaryny
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
Polewa czekoladowa:
- 50g masła
- 100g słodkiej, płynnej śmietany 30- 36%
- 100g czekolady gorzkiej
- 50g cukru
1.

Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem na puszystą
masę. Dalej miksując dodawać po jednym żółtku. Na
końcu dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i zagnieść ciasto. Ciasto owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 60 min.

2.

Ciasto rozwałkować, od razu na papierze do pieczenia, na duży placek, większy od wielkości formy
(użyłam formy o wymiarach 30x 40cm). Placek przyciąć do wymiarów formy. Ciasto, razem z papierem
do pieczenia, włożyć do formy.

3.

Z resztek zrobić ozdobny brzeg. (Podzieliłam ciasto
na 4 części: dwie większe i dwie mniejsze. Z każdej
części uformowałam po 2 wałeczki, które skręciłam
ze sobą. Skręcone wałeczki ułożyłam na brzegach
ciasta.)

7.

Udekorować mazurka według uznania.

Czas przygotowania: ok. 40 min.
Czas pieczenia:

źródło : http://www.domowe-wypieki.pl/przepisy-ciasta-kruche/307-przepis-na-mazurek-czekoladowy

ok. 25 min.

Trudność: średnie

22 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

STUDNIA
DLA POŁUDNIA
CEL AKCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PAH:
-zdobycie wiedzy o problemach z dostępem do wody na świecie, szczególnie w krajach, gdzie
PAH realizuje projekty humanitarne;
-włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy, uświadamianie skutków braku dostępu
do wody i wspieranie działań PAH, których celem jest poprawa infrastruktury wodnej i sanitarnej na terenie Somalii.

Jedną z przyczyn
ograniczonego dostępu do wody są kryzysy humanitarne i
przemieszczanie się
ludności

Polska Akcja Humanitarna od 2012 roku buduje i naprawia ujęcia wody i letryny, promuje
higienę. Ich celem jest pomoc najbardziej potrzebującym grupom społecznym, poszkodowanym
na skutek trwającej od wielu lat wojny, konfliktów wewnętrznych oraz zmuszonym do opuszczania swoich domów.

Czy wiedziałeś, że 663 mln
ludzi na świecie nie ma
dostępu do wody pitnej?
SKUTKI BRAKU WODY:
- zagrożenie niedostatkiem żywności
- wzrost zachorowalności
- utrudnione zachowanie higieny kobiet noszących wodę
- urazy karku i kręgosłupa kobiet noszących wodę
- urazy bioder i miednicy kobiet noszących wodę
- ryzyko przemocy i innych zagrożeń wobec kobiet noszących wodę
- słabsze noworodki
- nieobecności dzieci w szkołach z powodu noszenia wody z odległych źródeł

W ten poranek Wielkanocny,
tak słoneczny i radosny,
w każdej wiosce dzwony biją
obwieszczając wieść przemiłą:
Chrystus w nocy powstał z grobu!
Krzyczą wszyscy wśród narodu.
Wreszcie przyszło nam zbawienie,
grzechu z Raju odkupienie!
Niech radosna ta nowina
będzie Twemu sercu miła,
Wszyscy cieszmy się, radujmy
Bogu chwałę wyśpiewujmy!
Życzę Wam, Kochani,
aby te święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Gazetkę wykonały : Zofia Wiśniewska i Wiktoria Jachacy

