Kiedy rozpoczyna się wiosna
Pierwszy dzień wiosny w Polsce, obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej,
który najczęściej przypada w dniu 21 marca. W XX wieku wiosna w Polsce
rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia
coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21
marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone
wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny
w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102. Przyczyną zjawiska jest ruch
punktu Barana.

Bez osłonek
Wiosna
W. Wymysłowska

Topienie marzanny
Zwyczaj topienia marzanny jest znany w Polsce od wieków.
Marzanna to bogini słowiańska, symbol zimy i śmierci.
Od niej wzięła nazwę kukła, którą pali się w pierwszy
dzień wiosny. Marzanna jako kukła jest symbolem
odchodzącej zimy. Utopienie marzanny miało przynieść dobre plony w danym
roku.
Przygotowaną ze słomy, kolorowych ścinków materiału i bibuły marzannę
owijano w białe płótno. Zadaniem dzieci było zabranie jej i odwiedzenie
wszystkich domów we wsi. Po drodze kukła była podtapiana w przydomowych
beczkach czy korytkach. Wieczorem marzannę oddawano w ręce młodzieży,
która podpalała ją i wynosiła za wieś, by utopić w rzece czy stawie. Chociaż
kościół walczył z pogańskimi zwyczajami, to jednak topienie marzanny
przetrwało i nadal ma się całkiem nieźle. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest
bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
Zapraszamy do współpracy!

Co słychać? Zależy gdzie
Na łące słychać: Kle kle !
Na stawie: Kwa kwa!
Na polu: kraaa!
Przed kurnikiem: - kukuryku!
- ko ko ko ko ko w kurniku

Koło budy słychać: - hau!
A na progu – miau…
A co słychać w domu
Nie powiem nikomu.
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Wielkanoc
to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone
na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, od soboru w Nicei (325),
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, czyli między 21
marca a 25 kwietnia. Obchody religijne Wielkanocy rozpoczynają się
wczesnym rankiem procesją i mszą, w Kościele katolickim zwaną rezurekcją,
a w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste rodzinne
śniadanie, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc kończy okres
Wielkiego Postu. Poprzedza ją Wielki Tydzień. Święta te są czasem radości
(symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych) i mają bogatą tradycję. Wiążą się
z nimi liczne obrzędy religijne i ludowe (święcenie pokarmów, pisanki, śmigusdyngus).
Są niezwykle radosne. Po wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na świętowanie. O wielu
wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni
są bardziej barwne.
Palmy na szczęście
Po poświeceniu palmy biło się nią lekko domowników, by zapewnić im
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie
i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie –
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Święconka
W Wielką Sobotę koniecznie należało poświęcić koszyczek 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.
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. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw
dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej
i dziada, czyli mazurka.

Konkurs na "Pisankę wielkanocną"

W Konkursie na Wielkanocną pisankę
zorganizowanym wśród uczestników zajęć Klubu
Internetowego "Klik" wybrano cztery prace, które
zostały wysłane na 13 Ogólnopolski Konkurs
Grafiki Komputerowej. Przedstawiamy rysunki,
które zwyciężyły w pierwszym etapie.
Prace zostały wykonane w edytorze grafiki Paint.
Filip Kozik
Dominik Kłyś
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