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 Choć Wielkanoc jest najważniejszym chrześcijańskim świętem, to nie wszyscy 

obchodzą ją tak uroczyście i z takimi tradycjami jak Polacy. Nie wszędzie maluje się 

jajka, biega za pannami z wiadrem pełnym wody, czy święci potrawy. Jakie są 

wielkanocne zwyczaje w niektórych krajach Europy? 

Zwyczaje wielkanocne we Francji 

Francuzi nie przykładają takiej wagi do Świąt 

Wielkanocnych jak to bywało w przeszłości. W Wielką 

Niedzielę otwarte są sklepy, restauracje, knajpy 

i kluby. Wszystko toczy się codziennym rytmem. 

Niestety większość kultywowanych wcześniej 

świątecznych zwyczajów wielkanocnych odeszła już 

w zapomnienie. Do dziś zachowała się jedynie pewna 

smaczna tradycja, a mianowicie obdarowywanie dzieci 

czekoladowymi jajkami. Polega ona na tym, iż w czwartek, przed świętami maluchy budują 

w ogródkach gniazda. Do tych gniazd „wielkanocny zajączek” podrzuca pyszne, czekoladowe 

jajka. Rodzice, dziadkowie oraz chrzestni dają dzieciom w podarunku czekoladowe jajka, 

dzwonki, kurczaczki i zajączki. Popularne są także ryby wypełnione cukierkami. Co jeszcze 

pozostało ze świątecznej atmosfery? We francuskich ogrodach można spotkać drzewa 

przystrojone kokardami oraz jajami wielkanocnymi. W Alzacji piecze się wielkanocne ciastka 

w kształcie baranka – Lamola. Francuzi nie wysyłają swoim bliskim kartek, ale starają się 

właśnie z nimi spędzić wielkanocny czas. 

Grecja i obchody Świąt 

Wielkanocnych 

Greckie przygotowania 

do barwnych Świąt trwają cały 

Wielki Tydzień. We wtorek 

greczynki pieką słodkie 

sezamowe bułeczki, którym 

nadają kształt bransolet. Czy 

wiesz, że Grecy barwią jaja na czerwono, ponieważ kolor ten symbolizuje krew Zbawiciela? 

Wielki Piątek to dzień żałoby. Nie wolno wykonywać wtedy żadnych ciężkich robót, ani jeść 

słodyczy. W sobotę przed północą Grecy udają się na mszę. Ubrani w eleganckie stroje, tłumnie 

wypełniają mury Kościołów. Najbardziej oczekiwana przez wszystkich chwila to zapalenie świec 

Zmartwychwstania. Pop przekazuje święty ogień wiernym, a Ci odpalają świece i przekazują go 

dalej. Wierni całują się w policzki i pozdrawiają słowami „Chrystus zmartwychwstał”. Po mszy 

Grecy wracają do domów i zapaloną świecą malują na drzwiach  znak krzyża. Następnie 

zasiadają do stołu, na którym czeka gęsta zupa z baranich podrobów doprawiona cytryną, 
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cebulą i koperkiem oraz czerwone jajka, i wielkanocny słodki chleb.  

Mroczne obchody świąteczne 

w Hiszpanii 

W Hiszpanii Święta Wielkanocy uważa 

się za najważniejsze święta w kraju. 

Ale  wyglądają zupełnie inaczej niż 

w pozostałych częściach Europy. 

Wyróżnia je przede wszystkim ich mroczny, średniowieczny klimat. Od Niedzieli Palmowej 

do Wielkanocnego Poniedziałku odbywają się charakterystyczne procesje męczenników 

przypominające o zmartwychwstaniu Chrystusa. Uczestnicy pochodu maszerują powoli w rytm 

bębnów. Ubrani są w długie szaty i spiczaste, zasłaniające twarze nakrycia głowy. Mroczny 

klimat Wielkiego Tygodnia kończy się wraz z nadejściem Niedzieli Wielkanocnej. Wówczas 

rozpoczyna się świętowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Odbywają się wesołe 

przedstawienia i pokazy tańca. Wielkanoc w Hiszpanii jest bardzo ważnym świętem. To nie 

tylko tradycja, ale i wielka turystyczna atrakcja. 

Wielkanoc na Wyspach 

Brytyjskich 

Na Wyspach Brytyjskich Święta 

Wielkanocy to przede wszystkim 

dobra zabawa. W całym kraju 

urządzane są wyścigi jajek – Egg 

Rolling. Zwycięża to, które  

potoczy się najdalej bez rozbicia. W wielkanocną niedzielę na angielskich ulicach można potkać 

tańczących przebierańców w białych koszulach, słomianych kapeluszach oraz wspaniałych 

czerwonych pasach. Z kolei na angielskich stołach króluje wielkanocna, pieczona szynka oraz 

korzenne bułeczki – hot cross buns. Palce lizać. Słynący z miłości do pubów Anglicy również 

w święta spotykają się z przyjaciółmi poza domem. W niedzielny poranek dzieci obdarowywane 

są wielką ilością słodyczy np. czekoladowymi jajami. 

Wielkanoc we Włoszech 

Włosi znani ze swojego  upodobania do biesiadowania przy 

stole, również w święta nas nie rozczarują. Zdecydowanie 

najbardziej celebrują wielkanocny, niedzielny obiad. 

Na włoskim, świątecznym stole nie może zabraknąć 

przystawek. Wśród nich goszczą obowiązkowo plasterki salami 

i jajka na twardo.  Zwyczajem świątecznym we Włoszech jest 

podanie na pierwsze danie baraniego rosołu z pierożkami - Cappelletti, a na drugie pieczonej 

jagnięciny lub baraniny. Na deser Włosi jedzą tradycyjne ciasto w kształcie gołębia – Colomba. 

Włosi nie święcą pokarmów, a tamtejszym symbolem świąt nie są jajka, tylko wielkanocny  

baranek. Mieszkańcy Italii mawiają, że „Boże Narodzenie należy spędzić z rodziną, a Wielkanoc 

z kim się ma ochotę”. Dlatego zdecydowana większość Włochów w Wielkanocny Poniedziałek 

wyjeżdża za miasto (odpowiednik naszej majówki).  
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Wielka Sobota to dzień święconego. Zwyczaj znany 
i obchodzony z dawien dawna, kiedy stoły wielkanocne 
zastawiano suto różnymi potrawami. Tradycja pielęgnowana 
przez wieki przetrwała do dziś. Staropolskie obyczaje święcenia 
pokarmów znacznie jednak różniły się od współczesnych. 
Przede wszystkim zwyczaj obchodzony był w domach 
i dworkach szlacheckich, gdzie ksiądz lub biskup dokonywał 
symbolicznego gestu pokropienia wodą zgromadzonych 
pokarmów. Ich ilość mogłaby dziś zadziwić niejednego, ale 
należy zwrócić uwagę na fakt, że dawniej domostwa 

zamieszkiwane były przez liczne rodziny oraz służbę, sieroty, podróżnych. Wszystko to powodowało, 
że na święconym stole znajdowały się nie tylko tradycyjne kiełbasy czy chrzan, ale nawet całe prosię 
z jajkiem wetkniętym w ryjek.  

Dziś zwyczaje uległy zmianie, przede wszystkim święcone nie jest już tak obfite, koszyki 
wyglądają na skromniejsze, a cały obrzęd został przeniesiony do kościoła lub w jego otoczenie. 
Co zatem należy włożyć do koszyka, by nie odbiec zbytnio od naszej polskiej tradycji? Jaka jest 
symbolika święconego pokarmu? 

Podstawowym składnikiem w koszyku powinny być jajka, symbol nowego życia, jego zwycięstwa 
nad śmiercią. Wierzono, że dzielenie się jajkiem z rodziną wpływa korzystnie na relacje między 

najbliższymi. Możemy wybierać spośród jajek na twardo, kolorowych 
kraszanek, pisanek. Najstarsza pisanka w Polsce pochodzi z X w. i została 
znaleziona w Ostrówku. Pierwsze malunki na jajkach były tworzone 
za pomocą gorącego wosku, na którym igłą lub cienką słomką wypisywano 
różne wzory. Wielkanocny baranek symbolizuje zmartwychwstałego 
Chrystusa, a więc tym samym 
zwycięstwo nad śmiercią i złem. 

W polskiej tradycji dominują baranki czekoladowe, z cukru lub 
marcepanu - wszystkie jednakowo pięknie przyozdobione 
i smakowicie wyglądające. Zajączek jest stosunkowo nową 
„postacią” w wielkanocnym koszyku. Przywędrował do nas 
z Niemiec, gdzie istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci 
łakociami w święta wielkanocne. Z czasem słodycze zostały 
zastąpione bardziej wartościowymi prezentami, jednak tradycja 
pozostała i zakorzeniła się także w Polsce. Zajączek nawiązuje do wiosny, odradzającej się przyrody, 
niektórzy uważają go również za symbol płodności. Panuje przekonanie, że zając śpi z otwartymi 
oczyma i to on miał jako pierwszy ujrzeć zmartwychwstałego Chrystusa. Wybierając się na święcenie 
pokarmów nie można zapomnieć o chlebie - ,najważniejszym symbolu chrześcijańskiej tradycji; 
nawiązuje do ciała Chrystusa. W pozostałych kulturach symbolizuje pomyślność i dobrobyt. Ponadto, 
w wielkanocnym koszyku nie może zabraknąć soli - symbolu oczyszczenia, chrzanu, pieprzu, mięsa, 
wędliny i kawałka ciasta. Pozostałe składniki dobierane są według upodobań. 
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Secondo Pia, 
 Calun Turynski 

  

 Mamy przed sobą zdjęcie czegoś co dla racjonalisty raczej nie istnieje, za to dla osoby 

wierzącej ma niezwykłe znaczenie. Oto fotografia przedstawiająca twarz Jezusa. 

Lniana tkanina o wymiarach 1,1 x 4,36 m, 

na której odbita jest nie tylko sylwetka 

mężczyzny, ale też ślady krwi – to według 

niektórych całun, w który było zawinięte 

ciało Jezusa w chwili składania go 

do grobu. Pierwsza wzmianka o całunie 

pochodzi z XIV wieku – już wtedy 

traktowany był jak relikwia. Historia 

całunu jest pełna zagadek, 

niedopowiedzeń, wciąż podważanych 

hipotez i sporów. Powstała nawet osobna 

nauka, służąca potwierdzeniu 

autentyczności i ewentualnemu 

wyjaśnieniu pochodzenia i losów całunu – 

nosi nazwę syndologia, od włoskiego 

określenia Santa Sindone, czyli „święty 

całun”. 

Tu oczywiście nie ma miejsca 

na dociekania dotyczące samego całunu, 

wiąże się z nim jednak niezwykłe 

zjawisko. W 1898 roku, podczas 

obchodów 400-lecia Katedry w Turynie 

(gdzie całun był przechowywany), 

pozwolono fotografowi-amatorowi, 

Secondo Pii, sfotografować relikwię. Pia 

zrobił kilka zdjęć, z użyciem różnego 

światła, także lampy błyskowej (która nota bene była wtedy absolutną nowością) i otrzymał zdjęcie, 

które można nazwać fotograficznym odwzorowaniem twarzy Jezusa. Fenomenem nazwano fakt, że 

na zdjęciu widać bardzo dobrze rysy twarzy mężczyzny – na całunie gołym okiem ich się nie 

dostrzeże. Sam Pia wspominał, że z zaskoczenia i przerażenia o mało nie potłukł szklanych 

negatywów, na których pracował, gdy zobaczył jaki udało mu się uzyskać obraz. 

Wizerunek na zdjęciu jest nie tylko wyraźny, ale i zbliżony do wyobrażeń o wyglądzie Jezusa jakie 

znamy np. ze sztuki religijnej. Tym samym fotografia całunu – o wiele bardziej czytelna, 

niż sama relikwia – stała się prawie takim samym obiektem kultu. 

           Redakcja 
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Wywiad z Panią Dyrektor Jolantą Krzak 
 

Czy w wieku szkolnym lubiła Pani się uczyć? 

Chyba zawsze lubiłam się uczyć. Zresztą cały czas się uczę, 

także teraz jako osoba dorosła. 

Czy zdarzyło się Pani nie odrobić pracy domowej?  

Pewnie tak, ale bardzo rzadko. Byłam bardzo dobrą 

uczennicą. Zawsze miałam świadectwa z biało-czerwonym 

paskiem. 

Jaki był Pani ulubiony przedmiot? 

Moimi ulubionymi przedmiotami były historia i język polski, 

a potem jeszcze wiedza o społeczeństwie. Do dziś interesuję 

się literaturą i dawnymi dziejami. Może dlatego, że bardzo 

lubię czytać książki. 

Jaka była Pani ulubiona książka w dzieciństwie? 

Miałam bardzo dużo ulubionych książek, ale najbardziej spodobały mi się „Sposób 

na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego oraz powieści Małgorzaty Musierowicz. 

Kiedy Pani pomyślała o tym, żeby zostać 

nauczycielką? 

Od zawsze chciałam być nauczycielem. Często 

z młodszą siostrą bawiłam się w szkołę. Ja byłam 

nauczycielem, a moja siostra uczennicą. Jest ode mnie 

młodsza, więc łatwo było to wyegzekwować. 

Czy praca daje Pani satysfakcję? 

Praca daje mi dużo satysfakcji, ale czasami mam takie 

dni, kiedy myślę o niej jak o „syzyfowej pracy”, to 

znaczy takiej, której końca nie widać. Zwłaszcza gdy 

rozmawiam z niektórymi uczniami. Generalnie myślę 

jednak, że spełniam się w swoim zawodzie, bo lubię 

dzieci. Gdy nauczyciel nie lubi dzieci, to niestety szybko 

się wypala, traci chęć do pracy. Wtedy jego zawód nie 

przynosi mu już satysfakcji.  

Jakie są Pani pasje? 

Moja pasja to czytanie książek oraz – od jakichś czterech 

czy pięciu lat – jazda na rowerze i zajmowanie się działką. 

Bardzo się cieszę, gdy uda mi się wyhodować na niej 

jakąś piękną roślinę. Moją największą pasją jest jednak 

czytanie książek. Bardzo ciężko jest mi usnąć, gdy nie mam co czytać. A gdy się zdarzy, 

że dokądś pojadę i zapomnę zabrać ze sobą książkę, mam duży problem z zaśnięciem.  

Dziękujemy za rozmowę. 

Ja również dziękuję.    

                                                               Jagoda Król i Lena Kuśmierczyk, kl. Vc 
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Instrukcja obsługi rodziców 
 

Tym razem opowiem Wam o typach rodziców. Naucz się 

je rozpoznawać, a będzie Ci o wiele łatwiej. 
 

Mama 
1 . Mama kumpelka 

Jak ją rozpoznać: w niektórych momentach jest z Tobą bardzo zżyta. 
Jak ją oswoić: to proste, nie mów jej o wszystkim. Każdy ma przecież prawo 
do tajemnic. 
 

2 . Mama kura 

Jak ją rozpoznać: uwielbia zajmować 
się Tobą.  

Jak ją oswoić: krok po kroku przygotowuj ją na swoją samodzielność.  
Pokaż, że sam potrafisz o siebie zadbać, ale nie uraź jej!  

 

3. Mama „Miej się na baczności” 

Jak ją rozpoznać: nie jest zbyt miła. Możesz mieć wrażenie, że nic nie 
możesz robić! 
Jak ją oswoić: reaguje tak, bo Cię kocha i chce chronić. Rozmawiaj z nią 
częściej. Jeśli nie wie nic o Twoich znajomych, to się jej nie dziw. 
 

 

Tata 

1 . Tata szef 

Jak go rozpoznać: zawsze mówi NIE. 
Jak go oswoić: zapewnij go, że 
jeszcze nie w głowie Ci 
chłopcy/dziewczyny.  
 

2 . Tata węgorz 

Jak go rozpoznać: patrzy ukradkiem, nie ma odwagi przytulić Cię, ani z 
Tobą porozmawiać. 
Jak go oswoić: zaproponuj mu, żebyście spędzili razem trochę czasu. 
 

3. Tata ciastko  

Jak go rozpoznać: zawsze gotowy do zabawy. 
Jak go oswoić: bądź praktyczny! Nie opłaca się z nim kłócić. 
Delikatnie daj mu do zrozumienia, że na przykład musisz się 
pouczyć. 
 

  Agata Osipiak, kl. VIc 
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Republika Federalna Niemiec 
    Ten duży kraj zajmuje obszar ograniczony na południu łańcuchem 

Alp (graniczy tu ze Szwajcarią), graniczący na wschodzie z Polską i Czechami 
na południowym-wschodzie, sięgający na północy wybrzeży mórz Bałtyckiego 
i Północnego, a od zachodu sąsiaduje z Holandią, Francją, Belgią i Luksemburgiem. 
Państwem sąsiadującym z Niemcami na północy jest Dania. W 1957 Niemcy były 
jednym z założycieli Wspólnoty Europejskiej, przekształconej później w Unię 
Europejską. To najludniejszy kraj UE - prawie 82 mln mieszkańców (zamieszkuje tam ok. 2,1 mln 
Polaków). Stolicą i największym miastem jest Berlin. Berlin jest 9 razy większy niż Paryż i znajduje się 
w nim więcej mostów niż w Wenecji.  

WARTO ZOBACZYĆ 
 Niemcy są siódmym najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; 
w 2015 kraj odwiedziło prawie 35 mln turystów. Pod względem przychodów 
z turystyki, w 2015 Niemcy zajęły ósme miejsce na świecie z wynikiem 
36,9 mld dolarów. Największym zainteresowaniem turystów cieszy się Bawaria. Na kolejnych 

miejscach plasują się Badenia-Wirtembergia, Nadrenia Północna-
Westfalia, Dolna Saksonia oraz Hesja. 
Najczęściej odwiedzanym przez turystów 
miastem jest Berlin. Jednym z jego najbardziej 
charakterystycznych zabytków jest Brama 
Brandenburska z końca XVIII w. Warto 

również odwiedzić Tropical Island –  tropikalny park rozrywki dla całej rodziny. 
W Niemczech istnieje wiele zamków i pałaców. Jednym z najsłynniejszych 
obiektów jest kompleks pałaców i ogrodów w Poczdamie. Na ponad 500 ha 
znajduje się tutaj około 150 zabytkowych budowli. Duże skupisko zamków 
i pałaców znajduje się również w Saksonii, w pobliżu Drezna. Niemcy charakteryzują się także dużą 
liczbą parków rozrywki. Największym z nich jest Europa-Park, o powierzchni 90 hektarów. Ponadto 

w Niemczech założono kilkaset ogrodów zoologicznych, z których 
największe znajdują się w Berlinie, Monachium, Hamburgu, Stuttgarcie, 
Kolonii, Lipsku, Frankfurcie nad Menem oraz Norymberdze. Miłośnicy 
kwiatów powinni udać się na wyspę Mainau na Jeziorze Bodeńskim – 
znajduje się tam jeden z najpiękniejszych 
ogrodów botanicznych świata. 

 Niemcy znani są z wielu festiwali i hucznych imprez. Najbardziej 
znaną, nawet poza granicami kraju, jest mający długą tradycję 
Oktoberfest (Święto Październikowe) obchodzone w Monachium 
i połączone z piciem piwa - najpowszechniejszego napoju Bawarii. 
 KUCHNIA NIEMIECKA 
 Jest bardzo podobna do kuchni polskiej - dość tłusta, a dania są ubogie w świeże warzywa. 
Wiele niemieckich potraw stanowią typowo mięsne dania. Słodko-kwaśne potrawy niemieckie jednak 
znacznie różnią się od naszych rodzimych, tradycyjnych dań.  
Kuchnia niemiecka ma trzy główne, najbardziej charakterystyczne cechy: 
 - połączenie smaku słodkiego z kwaśnym – jedna z bardziej popularnych potraw niemieckich  
(Sauerbraten) łączy w sobie kwaśny smak marynaty ze słodkim sosem; 
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- ziemniaki stanowią częsty dodatek do niemieckich potraw – są serwowane do naleśników, sałatek 
i knedli; 
 - kiełbasy i mięsa to niemiecka duma narodowa – kiełbasy w Niemczech mają ponad tysiąc odmian. 

NARODOWE PRZYSMAKI  
• Klopsy Królewieckie - mięsne klopsiki polane aromatycznym sosem 
kaparowym. 

• Stollen (drożdżowa strucla bożonarodzeniowa) - 
aromatyczne ciasto drożdżowe z bakaliami.  
• Precle bawarskie - przekąska w formie zawijanego ciasta, 
posypana cukrem, makiem lub sezamem.  
• Bratwurst - pieczona biała kiełbaska, często podawana 

z kwaszoną kapustą. 
 
 
 
 

CZY WIESZ, ŻE… 
• letnie wakacje w Niemczech  
trwają tylko 6 tygodni, ale na jesieni 
są kilku - kilkunastodniowe ferie 
„kartoflane” 
• Niemcy mają ponad 300 
gatunków chleba i 6000 gatunków 
piwa  
• z Niemiec wywodzi się zwyczaj 
strojenia choinki  
• słynni bajkopisarze niemieccy - Wilhelm i Jacob Grimm, są autorami ponad 200 opowieści 
dla dzieci. Napisali m.in. „Czerwonego kapturka”, „Jasia i Małgosię” 
• w Niemczech, w Ulm, urodził się Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych fizyków, laureat 
Nagrody Nobla. 
• Niemcy są krajem posiadającym największe zagęszczenie teatrów operowych. 
• W języku niemieckim bardzo często łączy się wyrazy w jeden dłuższy, przykład: głowa - Kopf, 
ból - Schmerz, a więc bóle głowy to Kopfschmerzen. Kilka z najdłuższych niemieckich wyrazów:  
Das Eisenbahnknotenpunkthinundherschrieberhauschen - budka dróżnika. 
Das Damenfussballweltmeisterschaftsqualifikationsspieluebertragung - transmisja z meczu 
kwalifikacyjnego mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet.  
Das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz - regulacje prawne dotyczące 
przeniesienia obowiązków nadzoru znakowania bydła i wołowiny. 
PODSTAWOWE ZWROTY 
Ja - Tak        Guten Abend! - Dobry wieczór! 
Nein - Nie        Servus! / Hallo! - Cześć! Sie ma! Hej! 
Bitte - Proszę        Tschüß! - Cześć! (pożegnanie) 
Danke (schön) - Dziękuję (bardzo)     Auf Wiedersehen! - Do widzenia! 
Nichts zu danken! - Nie ma za co!     Gute Nacht! - Dobranoc! 
Entschuldigung - Przepraszam (gdy pytamy) 
Guten Morgen! / Morgen! - Dzień dobry! (przed południem) 
Guten Tag! / Tag! - Dzień dobry! (po południu)     
         Patrycja Stańczyk, kl. VId 
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Robot malujący pisanki 

W miejscowości Sunnyville w Kalifornii naukowcy stworzyli imponujący model 
robota malującego pisanki. Dodatkowo, dzięki specjalnemu oprogramowaniu 
użytkownik może zaprojektować na skorupce wszystko, co tylko podsunie mu 
jego wyobraźnia.  Egg-bot skrupulatnie przeniesie na powierzchnię jajka każdy, 
najmniejszy nawet szczegół. Robot do malowania pisanek może być użyty 

zarówno na samych wydmuszkach jak i surowych jajkach. 
Co więcej, jego uchwyty można dostosować także 
do piłek golfowych, bombek choinkowych, żarówek, miniaturek dyni, czy nawet 
kieliszków. Jak głosi oficjalna strona Egg-bota, można używać go do malowania 
na wszystkim, czego średnica mieści się w granicach 4 - 10 cm. 
Oprogramowanie do tworzenia własnych wzorów jest 

za darmo, a do przeniesienia naszych obrazków na powierzchnię jajka wystarczy 
zwykły kabel USB. Nie wiadomo czy to w ramach obniżenia ceny, czy w trosce 
o nasze kreatywne myślenie, twórcy Egg-bota postanowili dostarczyć swojego robota 
w częściach. Oznacza to, że użytkownik musi złożyć go samodzielnie za pomocą 
dołączonego śrubokręta. Co więcej, producent nie dostarcza kolorowych tuszy 
jednakże do malowania po pisankach wystarczy posiadać praktycznie jakikolwiek kolorowy cienkopis lub 
marker i zamontować go w Egg-bocie. Cena robota to póki co 195 dolarów amerykańskich. 

 

Wielkanoc w Norwegii 
Szczególnym zwyczajem świątecznym jest tutaj rozwiązywanie zagadek 
kryminalnych. W okresie wielkanocnym w telewizji lecą kryminały oraz 
seriale detektywistyczne, a półki księgarń aż pękają pod ciężarem 
Påskekrimmen, w dosłownym tłumaczeniu „wielkanocnych 
kryminałów”. W tym czasie nawet kartony z mlekiem przybierają nowy 
wygląd – pojawiają się na nich historyjki i komiksy, w których trzeba 
odgadnąć sprawcę zbrodni. 
 

W Niedzielę Wielkanocną w wielu amerykańskich miastach odbywają się parady.  
Najsłynniejsza z nich to EASTER PARADE w Nowym 
Jorku. Tego dnia Piątą Aleją kroczą nowojorczycy ubrani 
w stroje z dawnych epok, eksponując zwłaszcza 
kapelusze.  
 

Dla wielu Włochów Wielkanoc to świetny czas 

na wyprawy z przyjaciółmi 
i całodniowe piknikowanie.   
Mieszkańcy Italii najczęściej 
wyjeżdżają na południe 
kraju, gdzie jest najcieplej. 
We Florencji zaś świąteczną 
atrakcją są gigantyczne fajerwerki, strzelające ze specjalnego wozu w kształcie 
wieży ciągniętego przez dwa białe woły.  
 

Latawce, dmuchawce, wiatr… 
Mieszkańcy Bermud celebrują Wielki Piątek, 
puszczając wielkie kolorowe latawce domowej roboty. 
Na plaży urządzany jest festiwal. Tradycja mówi, że 
zwyczaj zapoczątkował nauczyciel, który chciał 
zilustrować dzieciom Wniebowstąpienie Chrystusa: 
wykonał w tym celu latawiec ze szkieletem w formie 

krzyża. Dodatkowym elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić to święto są 
rybne ciasteczka z dorsza oraz hot cross buns, bułeczki z narysowanym krzyżem 
mającym przypominać śmierć Chrystusa.  
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MAZUREK WIELKANOCNY 
Podstawowy mazurek wielkanocny składa się z kruchego spodu, rantu 
z ciasta kruchego lub makaronikowego, polewy albo pomady i oczywiście 
dekoracji. W ramach tego schematu możesz wybrać przepis dla leniwych 
z gotową, kupną polewą. Jeśli masz więcej czasu, warto ugotować 

nietypową pomadę, o smaku cytryn albo pistacji. Najpierw jednak musisz przygotować kruchy spód. 
Kruche ciasto 
300 g mąki, kostka masła, 100 g cukru pudru, 2 żółtka, 2 łyż. śmietany. 
Na stolnicy siekamy masło z mąką i cukrem (możesz też użyć robota 
kuchennego). Dodajemy żółtko i śmietanę, ugniatamy na jednolitą 
masę. Schładzamy w lodówce przez co najmniej godzinę. Następnie  
ok. 2/3 ciasta wykładamy w dużej formie lub dwóch małych, 
nakłuwamy w kilku miejscach widelcem, a z pozostałej 1/3 
formujemy rant. Pieczemy przez 15-20 min. w temp. 200 st. 
Polewa 
Mazurek kajmakowy to najprostszy mazurek wielkanocny. Kruchy spód polewamy roztopionymi 
krówkami albo gotową masą kajmakową z puszki. Polewę urozmaicisz, jeśli dodasz do niej pół tabliczki 
roztopionej gorzkiej czekolady lub odrobinę mleka. Jeśli wolisz kwaśne smaki, posmaruj spód 
powidłami lub marmoladą i oblej pomadą cytrynową. Taki mazurek wielkanocny możesz obsypać 
pokruszonymi pistacjami (bez skórki!). 

Przykładowa pomada 
1 szklanka śmietany 18%, 2 szklanki cukru, cukier waniliowy 
(1 opakowanie), skórka otarta z jednej dużej cytryny. 
Śmietanę z cukrem i cukrem waniliowym podgrzewamy 
w rondelku, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym 
ogniu przez ok. 10 min. Do przestudzonej masy dodajemy skórkę 

cytrynową, ewentualnie trochę soku z cytryny. Rozprowadzamy na kruchym spodzie.  
Dekorujemy mazurek wielkanocny 
Najprzyjemniejszy etap pieczenia mazurków dopiero przed nami. Mazurek nie może być pusty! 
Do dekoracji możemy użyć skórki kandyzowanej, migdałów, płatków migdałowych, perełek 
i pisaków cukierniczych, czekoladowych listków, wiórków czy 
literek. Wszystko znajdziesz w dobrze wyposażonym sklepie 
spożywczym. Tradycyjne wzory to motywy kwiatowe albo 
świąteczne. Płatki kwiatów i kulki bazi doskonale imitują połówki 
migdałów, a łodyżki narysujesz pisakami cukierniczymi. 
Z płatków migdałowych lub perełek cukierniczych ułożysz bardziej 
skomplikowane wzory, np. zające i baranki wielkanocne. Pomysł 
na awangardowy mazurek wielkanocny to dekoracje z napisów, figur geometrycznych albo po prostu 
abstrakcyjny chaos. Smacznego! 
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 „Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

Odcinek pt. „Jak wyginęły jednorożce…”                

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej zapracowana osoba w domu. 



      

Angielski pół żartem, pół serio. 
South Pacific near Easter Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Południowy Pacyfik w pobliżu Wyspy Wielkanocnej 

- Panie kapitanie! Wspaniała wiadomość!  

Przed nami olbrzymie oberwanie chmury! 

- Wspaniała wiadomość?! Niechybnie jesteśmy zgubieni! 

- Nie! Będzie świetnie! Pamięta Pan tę rymowankę? 

 „Tornado w ciemności, to żeglarza radości.” 
 

 Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

south [‘sauf] – południe, południowy   ahead [e’hed] – naprzód, na czele, z przodu 

Pacific [pe’syfyk] – Pacyfik (Ocean Spokojny)  likely [‘laikli] –  z pewnością, prawdopodobnie 
near [niir] – blisko, w pobliżu    doomed [dumd] – z góry skazany na  
Easter [‘iste] - Wielkanoc                 zgubę/zagładę/przegraną 
island [‘ajlend] – wyspa     to be fine [bi fajn] – mieć się dobrze/świetnie 
captain [‘keptyn] – kapitan     to remember [ri’membe] – pamiętać 

great [grejt] – wielki, wspaniały    rhyme [rajm] – rym, wyliczanka, wierszyk 

news [njuz] – wiadomość, nowina    night [nait] – noc, wieczór, ciemność 

enormous [i’normes] – ogromny, olbrzymi  sailor [‘seilo] – żeglarz, marynarz 

waterspout [‘łotespaut] – ulewa, oberwanie chmury, wodotrysk  delight [di’lait] – uciecha, radość  

Rozwiązanie wielkanocnej krzyżówki: WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ. 


