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Drodzy Czytelnicy! 

Kwiecień to  miesiąc, w którym obchodzimy Święta Wielkanocne oraz 

Światowy Dzień Książki I Praw Autorskich, dlatego najnowszy numer 

gazetki postanowiliśmy poświęcić właśnie tym tematom. Na początek 

przybliżymy Wam trochę zwyczaje związane z Wielkanocą. Jest ich 

naprawdę bardzo wiele.  

Drugi nasz temat to książki. Postanowiliśmy przedstawić Wam kilka 

tytułów, po które naszym zdaniem warto sięgnąć. Zobaczcie, co dla Was 

przygotowaliśmy: 

 

- Trylogia  ,,Hotel Winterhouse” Bena Gutersona 

- ,,Roller Girl” V. Jamieson 

- ,,Ania z Zielonego Wzgórza” L. Maud Mongomery 

- ,,Eragon” Ch. Paolini 
 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 

Sposób obchodzenia Świąt Wielkanocnych jest różny zależnie od 

regionu, dlatego obfituje w wiele tradycji i zwyczajów ludowych.  

Niektóre z nich są nadal kultywowane a inne niestety zanikają.  

Każdy z was pewnie zna święcenie pokarmów, malowanie pisanek czy 

oblewanie się wodą w Lany Poniedziałek, ale czy wiecie, co to pogrzeb 

żuru i śledzia, wieszanie Judasza, kurek dyngusowy czy śmiergust?  

Niedziela Palmowa  

Wielki Tydzień rozpoczyna, tak jak dawniej, Niedziela Palmowa.  

W ostatnich latach ludzie stawiają na prostotę i do kościoła idą z 

kupioną palmą, jednak nie zawsze tak było. Kiedyś samemu robiło się 



palmy. Palmom przypisywano magiczne właściwości m.in. krzyżyk z niej 

wykonany wtykano w pierwszą zaoraną skibę, co miało chronić przed 

gradobiciem. 

Święcenie pokarmów  

Ten zwyczaj o pogańskich korzeniach, który odbywa się w Wielką 

Sobotę uchował się aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj święci się 

symboliczne pokarmy przyniesione w niewielkim na ogół wiklinowym 

koszyku. Zazwyczaj to są jajka, kiełbasa lub wędliny, chleb, baranek (z 

masła lub cukru), sól, chrzan i kawałek domowego ciasta. W bardziej 

odległych czasach noszono wszystkie pokarmy, które miały zostać 

spożyte podczas śniadania wielkanocnego.  

Święcono je w kościele, pod kapliczką lub w domu przez księdza wtedy 

rozkładano wszystkie pokarmy na białej płachcie. Wierzono, że chroni 

ona przed piorunami, dlatego podczas burzy rozkładano ją przed 

domem.  

Malowanie jajek  

Zwyczaj malowania jajek wywodzi się z wierzeń starosłowiańskich, gdzie 

jajko symbolizowało siły witalne i początek nowego życia oraz uważano, 

że jest pośrednikiem pomiędzy światem ludzi i bogów.  

Dzisiaj wszystkie kolorowe jajka nazywamy pisankami, ale powinniśmy 

rozróżnić wśród nich:  

- Kraszanki-ich nazwa pochodzi od słowa ,,krasić”, czyli ,,barwić”.  

Farbienie kraszanek polega na ich gotowaniu w kolorowym wywarze.  

- Nalepianki-obkleja się je wycinkami z kolorowego papieru. 

- Oklejanki-to wydmuszki oklejane rdzeniem sitowia i kolorową 

włóczką.  



Kiedyś tylko kobiety malowały jajka, a mężczyznom nie można było 

wchodzić do pomieszczenia, gdzie je malowano.  

Dawniej malowano jajka tylko na czerwono ze względu na legendę, 

która opowiada o tym, że Maria Magdalena po zmartwychwstaniu 

Jezusa zobaczyła, że wszystkie kupione przez nią jajka zabarwiły się na 

czerwono.  

Wieszanie Judasza  

Wywodzi się z pogańskiego zwyczaju topienia Marzanny.  

Nawiązuje ono do chrześcijańskiej historii, i ma to być wyrok wydany na 

zdrajcę-Judasza.  

Zwyczaj ten polega na zrobieniu kukły ze słomy, powieszeniu jej wieży 

kościoła, a potem na  włóczeniu jej po wsi i wrzuceniu do rzeki lub  

jeziora.  

Pogrzeb żuru i śledzia 

Jest to ludowy zwyczaj kaszubski. W tamtym regionie ludzie nie tylko 

nie spożywali mięsa podczas postu, ale także nabiału i cukru. Jedzenie 

ograniczało się zazwyczaj waśnie do żuru i śledzia. Z końcem postu, 

żeby uczcić koniec pokuty wycinano śledzia z drewna lub tektury i 

wieszano go na wierzbie.  

Pogrzeb żuru polegał zaś na zakopaniu garnka z nim lub wylaniu go.  

Poniedziałek Wielkanocny 

Znany jako Lany Poniedziałek bądź śmigus-dyngus kojarzy się z 

oblewaniem wodą. Jest związany z praktykami pogańskimi, które 

symbolizowały czyszczenie się z wiosennych brudów i budzenie się 

przyrody.  



Dawniej wierzono, że czym mocniej panna zostanie oblana, tym większe 

szanse na rychłe zamążpójście.  

Warto dodać, że śmigus-dyngus to były dwa osobne zwyczaje.   

Kurek dyngusowy to zwyczaj obchodzony w Lany Poniedziałek.  

Na początku wykorzystywano do tego żywego koguta, z czasem jego 

miejsce zastąpił sztuczny ptak wykonany z gliny lub upieczony z ciasta 

obklejony piórami. Młodzieńcy wozili na wózku przystrojonego koguta i 

tak obchodzili domy w całej wsi. Młodzi chłopcy śpiewali, zbierali datki, 

polewali panny wodą.  

Śmiergust 

To śląski zwyczaj przypominający Lany Poniedziałek. Młodzieńcy 

oblewają panny wodą, ale są przy tym odpowiednio wystrojeni. 

Śmierguśnicy przebierają się w kolorowe stroje, ubierają kapelusze 

zdobione kolorową bibułą i zakładają maski przez nich wykonane, by 

nikt ich nie rozpoznał. Przy muzyce, chodzą od domu do domu lub łapią 

dziewczęta na rynku, oblewają je wodą lub wrzucają do wanny. 

 

 

 

KĄCIK LITERACKI 

Przeczytaliśmy I polecamy. Oto kilka książek, po które naszym zdaniem 

warto sięgnąć. 

 

 

 

 

  TRYLOGIA PT. ,,HOTEL WINTERHOUSE" 

Bena Gutersona obejmuje trzy książki: ,,Hotel Winterhouse'', 

"Sekrety hotelu Winterhouse'' i ,,Zagadka hotelu Winterhouse''. W 



każdej z nich Elizabeth Somers odgaduje jakąś zagadkę związaną 

z tym hotelem. Oszukiwana niegdyś przez wujostwo w sprawie 

swoich rodziców, którzy zginęli w wypadku, wyjeżdza do 

Winterhouse i poznaje tam wielu miłych ludzi. Dowiaduje się 

rzeczy wspaniałych , ale też smutnych.  

Główna bohaterka uwielbia czytać książki. Razem ze swoim 

przyjacielem, którego tam poznaje, odgaduje zagadki, bawi się i 

jest jej tam dużo milej i lepiej niż w Drere -jej starym domu - z 

okropną ciotką i niemiłym wujem.  

Dziewczyna wyjeżdza z hotelu, ale za rok (w następnym tomie) 

wraca na zawsze. Dzieje się tak za sprawą pewnej informacji... 

Elizabeth jest bardzo szczęśliwa i znowu cieszy się życiem jak 

dawniej, lecz nadal towarzyszy jej dziwne przeczucie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,,Roller Girl. Dziewczyna z pasją" 

 

Jest to komiks autorstwa Victorii Jamieson. Opowiada on o dziewczynie, 

która chce jeździć na wrotkach i brać udział w zawodach "Roller derby". 

Bohaterka zapisuje się  na warsztaty nauki jazdy na wrotkach. Zdobywa 

tam wiele nowych umiejętności. Oczywiście nie wychodzi jej to tak od 

razu, dużo ćwiczy i poświęca się temu. Na jej drodze nie jest jednak tak 

kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Dziewczyna musi mierzyć się z 

różnymi przeciwnościami. 



Polecam  tę książkę zarówno dzieciom jak i młodzieży, niezależnie od 

tego, czy  jeździcie na wrotkach czy rolkach. Na pewno spodoba Wam 

się taka forma. Sam komiks niesie bardzo mądry przekaz. Szata 

graficzna z pewnością zachwyci niejednego czytelnika. a styl pisania też 

jest bardzo przystępny. 

 

 

 
 

 

 

,,Ania z Zielonego Wzgórza” 

to książka autorstwa Lucy Maud Montgomery. Jest to powieść 

obyczajowa. Lektura ta opowiada piękną historię o przyjaźni, 

miłości, a także akceptacji. 



 Główną bohaterką jest rudowłosa Ania. Miała ona ciężkie 

dzieciństwo. Jej rodzice zmarli, gdy miała zaledwie trzy miesiące. 

Kiedy była już starsza, była adoptowana przez różne rodziny, aby 

zajmować się małymi dziećmi. W wieku jedenastu lat trafiła do 

Mateusza i Maryli Cuthbert w Avonlea. Od tego momentu 

śledzimy pełne przygód losy tej oryginalnej dziewczyny. 

 Niewątpliwie zaletą książki jest optymistyczny przekaz i ciekawa 

akcja. Mimo iż Ania napotyka na swej drodze liczne trudności, to 

wytrwale wierzy w swoje marzenia i dąży do ich realizacji. 

Sięgnijcie po tę książkę, a dowiecie się, czy Ani uda się wreszcie 

znaleźć ciepły dom i zyskać przyjaźń bratniej duszy. 

 W mojej opinii książka jest zdecydowanie warta przeczytania. 

Zasługuje na uwagę wszystkich, którzy lubią pouczające, 

optymistyczne, a zarazem wzruszające powieści. 
  

 

Ciekawostki o lekturze:  

• L.M Montgomery napisała 8 powieści z cyklu “Ania z Zielonego 

Wzgórza”. 

 • Autorka po pewnym czasie była już na tyle zmęczona postacią 

dziewczynki, że w swoim pamiętniku napisała: Raz na zawsze 

kończę serię o Ani, przysięgam na bogów z Olimpu. Z chwilą, gdy 

Ania przestała być natchnieniem, zaczęła prześladować mnie jak 

zmora.  

• Jej wnuczka, Kate MacDonald, napisała „Książkę kucharską Ani z 

Zielonego Wzgórza”. 

 • Na cześć autorki został jej poświęcony Park Narodowy, który 

mieści się w jej rodzinnym Cavendish na Wyspie Księcia Edwarda.  

Pierwowzorem Zielonego Wzgórza, domu, w którym mieszkała 



tytułowa Ania, stała się posiadłość Margaret i Davida Macneillów.  

• Książka została wydana w 1908 roku. 

 • Lucy Maud Montgomery zaczęła pisać powieść wiosną 1905 

roku. 

 • Utwór od razu stał się bestsellerem. 

 • Diana Barry, przyjaciółka Ani, nie od początku była Dianą. 

Pisarka rozważała inne imiona. Jej pierwszym pomysłem było imię 

Laura. W rękopisie imię to zostało skreślone i zastąpione Gertrudą. 

Jednak i to imię z jakiegoś względu jej nie pasowało. W końcu 

czarnowłosa towarzyszka Ani zyskała imię Diana. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Eragon” 

To książka, którą napisał Christopher Paolini. Zaczął ją pisać, mając 

15 lat. Cała seria obejmuje 5 tomów. Książka znalazła się na liście 

bestsellerów New York Timesa.  

Opowiada ona historię piętnastoletniego chłopaka Eragona, który 

mieszkał w kraju Algaesii we wsi Carvahall. Przebywał u swojego 

wuja Garrowa, który go wychowywał. Na początku życie Eragona 

płynie spokojnie. Młodzieniec poluje i uprawia ziemię, lecz 

pewnego dnia wieczorem w Kośćcu (okolica blisko Carvahall) 

wybucha przed nim ogień i pojawia się smocze jajo, które chłopak 

bierze za kamień. Z jaja wykluwa się... smoczyca.  

Tak zaczynają się przygody Eragona i jego smoczycy Saphiry. 

Bohaterowie przeżywają wiele zwariowanych i niebezpiecznych 

przygód. Poznają wielu ludzi (przyjaciół, jak i przyszłych wrogów). 

Odwiedzają też wiele miejsc, o których śnili w koszmarach albo 

marzyli, by je zobaczyć. Dowiadują się wielu nowych rzeczy o 

świecie, który ich otacza. Uczą się u najlepszych wojowników i 

smoków. Walczą z wrogami, potworami i przeciwieństwami losu. A 

wszystkie ich przygody prowadzą do jednego celu. Jakiego? 

Przekonajcie się sami, sięgając po tę niezwykłą powieść.  



Książka jest bardzo ciekawa. Jest w niej tak wiele zwrotów akcji 

oraz przygód, że człowiek aż rwie się do czytania następnego 

rozdziału. Nigdy się nie wie, co się stanie na następnej stronie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


