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WIOSNA 
 

Ludzie na całym świecie z chęcią żegnają 

ponurą zimę i cieszą się nadejściem wiosny. 

Jest to okazja do świętowania, dzięki czemu 

organizowanych jest wiele festiwali 

i uroczystości. Niektóre obrzędy znane są od 

setek lat, a niektóre obchodzi się dopiero od 

kilku lat. Poznaj najciekawsze i najbardziej 

zabawne tradycje związane z nastaniem wiosny. 

W Polsce od XVI wieku tradycją jest topienie słomianej kukły czyli Marzanny. 

Obrzędu tego dokonuje się pierwszego dnia wiosny. W czasach średniowiecznych 

uznawano jeden konkretny dzień, 

który witał wiosnę i był to 21 

marca. Lalka ze słomy ma 

symbolizować ponurą, zimową 

aurę, którą żegnamy. W 

niektórych miastach, przed 

wrzuceniem Marzanny do 

najbliższej rzeki, organizowane są 

marsze ulicami miast. 

 

Ognisty bałwan w Szwajcarii 

Szwajcarzy z kolei zamiast Marzanny mają bałwana, a zamiast wody - ogień. W 

Szwajcarii koniec zimy celebruje się świętem Sechseläuten (znany także jako 

Böögg), podczas którego rozpalane jest ogromne ognisko, w którym pali się… 

bałwana. Co ciekawe, często dla większego efektu, do wnętrza kukły wkłada się 

materiały wybuchowe. Termin tej uroczystości każdego roku jest inny, ponieważ 

http://www.zspksd.edu.pl/
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organizuje się ją kiedy zakwitną pierwsze kwiaty. Tradycja ta sięga XVI wieku 

i odbywa się w Zurychu. Warto dodać, że Szwajcarzy zwracają także uwagę na to 

w jaki sposób pali się bałwan. Spekulują, że im szybciej ogień osiągnie wysokość 

głowy bałwana, tym lepsza pogoda ich czeka w nadchodzących miesiącach. 

Dodatkowo prognozują, że jeśli kukła wybuchnie w ciągu pierwszych 6-10 minut to 

lato będzie suche i słoneczne, a jeśli po okresie 10-15 minut oznacza to deszczowe 

lato. 

W Bułgarii Martenica na szczęście 

Zgodnie z bułgarską tradycją, marzec jest miesiącem nadejścia wiosny. 

Już 1 marca i przez kilka kolejnych dni Bułgarzy świętują odejście zimy. 

W 681 roku powstał zwyczaj Martenica, wedle którego Bułgarzy obdarowują się 

wzajemnie czerwono-białymi 

włóczkowymi gałgankami. Kolor 

czerwony symbolizuje krew i życie, 

natomiast biały - czystość i szczęście. 

Mają formę laleczek, pomponików, 

wstążeczek, plecionek, bransoletek 

itp. 

Podarowana martenica przynosi szczęście i pomyślność. Martenice nosi się na 

rękach do momentu, gdy zauważy się pierwsze kwitnące drzewo albo pierwszego 

wiosennego ptaka (np. bociana). Następnie pozostawia się je pod kamieniem, wiesza 

się na drzewie lub puszcza w rzece. Martenice były dawniej wykorzystywane także 

do przepowiadania przyszłości. Wróżba polegała na włożeniu martenicy pod kamień 

i pozostawieniu jej tam na kilka dni. Pojawienie się po tym czasie pod kamieniem 

mrówek było zwiastunem znacznego powiększenia stada owiec, koni (jeśli pojawiły 

się mrówki czerwone) lub krów (jeśli pojawiły się inne owady). 

Festiwal kolorów w Indiach 

Hinduski obrzęd Holi (tzw. festiwal kolorów) organizuje się pod koniec lutego lub 

na początku marca. Święto rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się 

http://www.zspksd.edu.pl/
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żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów, 

uczestnicy odgrywają pościg polegający na wzajemnym obrzucaniu się i wylewaniu 

na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak podczas polskiego śmigusa-

dyngusa.Ludzie odwiedzają przyjaciół, rodzinę i wrogów, żeby podzielić się 

radością oraz przysmakami tego święta. Festiwal jest uroczystym dniem podczas, 

którego ludzie wybaczają sobie błędy z przeszłości i zapominają innym wyrządzone 

krzywdy. Holi symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem i obchodzi się je m.in. 

w Indiach i Nepalu. 

Holenderskie i australijskie święto kwiatów 

Bloemencorso Bollenstreek to 

kwiatowa parada w Holandii. 12 

godzinna parada odbywa się 

z miejscowości Noordwijk do 

Haarlem. Przez 40 km suną 

platformy artystów. Wszytko 

ozdobione jest m.in. żonkilami, 

tulipanami i hiacyntami. Święto 

odbywa się w kwietniu. 

Festiwal kwiatów od kilku lat odbywa się także w Australii. Nosi on nazwę Floriada 

i ma miejsce w stolicy czyli w Canberze. Z uwagi na to, że Australia znajduje się 

na południowej półkuli, wiosna rozpoczyna się tam we wrześniu, wtedy kiedy my 

witamy jesień. 

Biegające dzieci w Szkocji 

W Szkocji tradycja witania wiosny jest tak stara, że nikt nie pamięta jak do tego 

doszło i od kiedy dokładnie istnieje. W Lanark pierwszy dnień marca dzieci biegają 

z papierowymi kulkami w ręku. Obiegają słynny miejski dzwon Kirk od zmierzchu 

do czasu, kiedy dzwon nie wybije godziny 18. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Darmowa jajecznica w Bośni 

Tymczasem w Bośni tysiące osób gromadzi się w Zenica na festiwalu jajecznicy 

(tzw. Cimburijada). Danie to jest szykowane na olbrzymich patelniach a potem 

rozdawane za darmo ludziom. Jaka stanowią symbol nowego życia, tak samo jak 

wiosna, które rozpoczyna nowy sezon. Tradycja sięga kilkaset lat. 

Święto Ognia w Hiszpanii 

W Hiszpanii tradycją wiosenną jest 

Święto Ognia. Co roku w Walencji 

tworzone są rzeźby z kartonu, 

plastiku, wosku i drewna. Wykonuje 

się je według projektów zawodowych 

artystów plastyków. Płoną one na 

ulicach miasta w ostatnim dniu świąt 

czyli 19 marca. Początki święta 

w Walencji sięgają XVI wieku, kiedy to tutejsi cieśle postanowili uczcić swego 

patrona św. Józefa, paląc konstrukcje tworzone z drewnianych odpadów. Z czasem 

niektóre z nich zaczęły przybierać kształty ludzkie, by ostatecznie przekształcić 

się w formy znane współcześnie oraz karykatury znanych osób. 

Kwitnące wiśnie w Japonii 

Tradycyjnym wiosennym zwyczajem 

w Japonii stanowi święto Hanami. 

Polega ono na podziwianiu urody 

kwiatów, szczególnie wiśni. Hanami 

praktykowane jest od kilkuset lat i 

cieszy się w Japonii ogromną 

popularnością. Kwitnienie wiśni trwa 

od jednego do dwóch tygodni, 

zazwyczaj w marcu lub kwietniu, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane 

przez większość Japończyków. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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POWITANIE WIOSNY 
Z okazji pierwszego dnia wiosny dzieci z oddziałów rehabilitacji i chirurgii 

przygotowały portrety Pani Wiosny … 
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KĄCIK EDUKACYJNY BRD 
Warszawski oddział WORD 

otworzył w naszym szpitalu 

salę do nauki bezpiecznego 

zachowania na drodze oraz 

pierwszej pomocy. 

W wyremontowanej sali 

w gmachu szpitala pojawiły 

się znaki drogowe, tablice 

multimedialne i gry 

dydaktyczne. Sala została 

również wyposażona w 

dziecięce stoliki, kolorowe pufy i siedziska w kształcie samochodów służb 

ratunkowych. Miło będzie poznawać tajniki bezpiecznego poruszania się po 

drodze.  
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WIELKANOC 
 

1. Wielki Post  

Wielki Post ma za zadanie przygotować wiernych 

do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, 

poprzez zastanowienie się nad sensem naszego 

życia, uświadomienie własnych słabości 

i znalezienie sposobów na ich pokonanie. To czas 

modlitwy i zadumy. 

2. Obmycie nóg w Wielki Czwartek 

Symboliczne ukazanie tego, że królewska władza Chrystusa jest jednocześnie 

służbą człowiekowi.   

3. Tabernakulum bez hostii 

To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy. Obraz pustego 

tabernakulum budzi tęsknotę i wzmacnia oczekiwanie na Zmartwychwstanie 

Jezusa.  

4. Wielki Czwartek 

Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkreślić tajemnicę Ofiary na 

krzyżu. W czasie adoracji Krzyża wierni rozważają mękę i śmierć Chrystusa.  

5. Droga Krzyżowa w wersji ekstremalnej 

Czym są ekstremalne Drogi Krzyżowe i na czym polegają? To przejście 

w maksymalnie dziesięcioosobowej grupie dystansu około czterdziestu kilometrów. 

Idzie się w ciszy z niewielkim krzyżem na plecach. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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6. Zwyczaj malowania jajek 

Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wedle tradycji zapoczątkowała Maria 

Magdalena. Polska legenda mówi też, że kamienie, którymi ukamienowano świętego 

Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka symbolizują początek życia. 

7. Co symbolizuje baranek? 

Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego. 

Wielkanoc to ważne święto w polskiej kulturze. Dzięki ludowym obrzędom możemy 

pochwalić się bardzo ciekawymi zwyczajami. Czy chcecie wiedzieć, jak wyglądały 

tradycyjne święta obchodzone przez polskie rodziny. Przedstawiamy polskie 

zwyczaje wielkanocne. A Wy jak spędzacie Wielkanoc? 

Podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, wielkanocny obrządek jest 

kompromisem pomiędzy kulturą ludów pogańskich a wierzeniami chrześcijaństwa. 

Najpiękniejsze i najbardziej strojne zwyczaje wielkanocne pochodzą z obrzędów 

ludowych. Zgodnie z tradycją, Wielkanoc jest czasem radości i nadziei, dlatego jej 

świętowaniu towarzyszyły liczne zabawy i inscenizacje. Obchody trwały przez cały 

Wielki Tydzień! Malowanie pisanek i święconka to tylko mała ich część. Te mniej 

popularne nadal można spotkać w niektórych regionach Polski.  

Wielkanocne porządki 

Wielkanoc symbolizuje odrodzenie i nowe życie. Dotyczy to też sił natury – w tym 

czasie ostatecznie rozprawiamy się ze srogą zimą, żeby ustąpić miejsca budzącej 

się wiośnie. Wielkotygodniowe porządki służyły wymiataniu mroźnej pory roku, 

a z nią chorób i nieszczęść. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Niedziela palmowa 

Zwyczaj święcenia palemek 

otwierający Wielki Tydzień 

wprowadzono na pamiątkę 

przejazdu Jezusa przez 

Jerozolimę. Według ludowej 

tradycji, poświęcona palemka 

przynosi szczęście i zdrowie 

wszystkim członkom rodziny. Najpierw delikatnie bito najbliższych 

pobłogosławionymi stroikami, co miało odgonić od nich choroby i niepowodzenia. 

Zachowanie palemki w domu miało chronić domowe ognisko i przynosić jego 

mieszkańcom szczęście przez cały rok. 

Topienie Judasza 

Wielka Środa była dniem wymierzania sprawiedliwości na zdrajcy. Młodzieńcy 

przygotowywali dużą kukłę ze słomy i starych ubrań. Zakutą w łańcuchy ciągali po 

wsi, by ostatecznie zatopić ją w bagnie lub stawie. Przeprawie towarzyszyli gapie, 

którzy okładali słomianego Judasza kijami. 

Grzechotanie 

Zgodnie z tradycją w Wielki Czwartek milkną wszystkie dzwony (rozlegają się 

dopiero w Wielką Niedzielę). W ich miejsce pojawia się kołatanie grzechotek. 

Dzieci otrzymywały grzechotki, którymi w ramach zabawy straszyły przechodniów. 

Pogrzeb żuru 

Żur był niegdyś potrawą postną, jedzoną podczas 40-dniowego, Wielkiego Postu. 

Dwa dni przed Wielkanocą lokalna społeczność urządzała obrządek zwany 

pogrzebem żuru. Wówczas wylewano gary zupy na ziemię na znak rozpoczęcia 

czasu radości i zabawy. 
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Wieszanie śledzia 

Wielki Post to 6 tygodni wyrzeczeń, 

w tym rezygnacja z pokarmów 

mięsnych. Śledź był częścią 

jadłospisu wielkopostnego. Gdy czas 

wstrzemięźliwości dobiegał końca, 

lud karał nieszczęsną rybę „za 

wyganianie mięsa”, przybijając ją do drzewa.  

Święconka 

Początkowo święcenie pokarmów odbywało się w domach. Błogosławiono wszystkie 

dania, które miały pojawić się na świątecznym stole. Od XVIII wieku obrządek ten 

odbywa się w kościołach. Zgodnie z tradycją w świątecznym koszyczku powinno 

pojawić się 7 potraw o znaczeniu symbolicznym: chleb oznacza ciało Chrystusa, 

jajko nowe życie i pokonanie śmierci, sól przepędza zło (wierzono, że ma moc 

odganiania złych duchów, wiedźm i 

czartów), wędliny/kiełbasy to zdrowie, 

dostatek i płodność, ser/masło jest 

znakiem pojednania człowieka z przyrodą i 

dobrobytu, chrzan – siły fizycznej oraz 

goryczy męki pańskiej, ciast (babka) – 

doskonałości i umiejętności. 

Niedziela Wielkiej Nocy 

Rano rozbrzmiewały głośne dźwięki dzwonów i fajerwerki, które ogłaszały 

zmartwychwstanie Jezusa. Mieszkańcy udawali się na poranną mszę nazywaną 

rezurekcją. Po powrocie do domu zasiadali przy świątecznym stole i spożywali 

poświęcone pokarmy. W jadłospisie musiały obowiązkowo pojawić się dwa ciasta: 

baba i dziad, czyli słodki mazurek. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Lany Poniedziałek 

Śmigus-dyngus niegdyś był dwoma odrębnymi zabawami. Pierwszą z nich był śmigus, 

który wywodzi się jeszcze z czasów słowiańskich. Polegał on na oblewaniu się zimną 

wodą i chłostaniu witkami wierzby. Symbolizowało to oczyszczenie z brudu po 

zimie. W ten sposób witano wiosnę. Z czasem na wsiach wprowadzono nowe zasady 

zabawy: młodzi chłopcy oblewali panny na wydaniu. 

Dyngus jest nowszą tradycją. Panna, która nie chciała zostać zlana kubłem zimnej 

wody, miała szansę wykupienia się. Darowała pisankę chłopcu. Jajko musiało być 

ładnie ozdobione, w przeciwny razie młodzieniec mógł odrzucić podarek, a to 

kończyło się kąpielą. 

A NA ŚWIECIE… 
 

Wielkanoc na całym świecie obchodzona jest w trochę inny sposób. Każdy region 

ma swoje tradycje, a jego mieszkańcy nie wyobrażają sobie świąt bez konkretnych 

obrzędów. Po chwilach zadumy dopiero od niedzieli wielkanocnej zaczynamy 

cieszyć się i świętować. 

Czeskie biczowanie 

Czesi w poniedziałek wielkanocny małym batem, wykonanym z gałązki wierzby 

udekorowanej kokardami, dają klapsa kobietom. Według przesądu, zabawa ta 

dodaje pannom urody, zdrowia i zwiększa płodność, ponieważ wierzba jest 

pierwszym kwitnącym drzewem na wiosnę. 

Grecki gulasz 

W Grecji po niedzieli Wielkanocnej tradycją jest gotowanie gulaszu z żołądków 

jagnięcych. Potrawę zagęszcza sos jajeczno-cytrynowy, a smaku dodaje jej 

czerwone wino i czosnek. 
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Latające garnki na Korfu 

Na Korfu (greckiej wyspie) ludzie rano w Wielką Sobotę rzucają z okien 

naczyniami. Wyrzucają stare garnki, patelnie, ponieważ uważają, że do Wielkanocy 

należy pozbyć się wszystkich starych rzeczy. 

Ocalić jajko 

W Bułgarii organizuje się bitwę na jajka. Mówi się, że ten czyje jajko nie stłucze 

się, tylko pozostanie w całości, będzie miał szczęście przez najbliższy rok. 

Procesje w Hiszpanii 

W Maladze w Hiszpanii podczas Wielkiego Tygodnia odbywa się wiele procesji. 

Uczestnicy ubrani w białe szaty i niosąc świece, kwiaty pomarańczy i kadzidło, 

chodzą ulicami miasta. 

Lany poniedziałek na Węgrzech 

Podobnie jak w Polsce, na Węgrzech także w poniedziałek wielkanocny tradycją 

jest oblewanie się wodą. Zabawa ta największą frajdę daje chłopakom, którzy z 

wiadrami wody uganiają się za dziewczynami. Tradycja ta w Polsce sięga czasów 

Mieszka I, czyli około 966 roku. Wtedy chłopak, który oblał dziewczynę wodą, mógł 

się domagać od niej pocałunku. 

Jajeczne zawody w Białym Domu 

W poniedziałek wielkanocny prezydent Stanów Zjednoczonych organizuje 

corocznie Easter Egg Roll. Tradycja sięga 1878 roku, kiedy pierwszy raz na 

trawniku Białego Domu zorganizowano zawody w toczeniu pisanek. 
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Latawce na Bermudach 

W Wielki Piątek na Bermudach miejscowi 

puszczają zrobione własnoręcznie 

latawce. Tradycję tę zapoczątkował 

pewien brytyjski nauczyciel, który 

próbował wyjaśnić tamtejszym dzieciom 

na czym polega wniebowstąpienie 

Chrystusa. W tym celu zrobił latawiec, 

czyli połączył dwa skrzyżowane patyki 

(symbolizujące krzyż) i puścił latającą zabawkę w kierunku nieba. 

ZAGADKI WIOSENNE 
W marcu się zaczyna, gdy się 

kończy zima. Przyjdzie z wiatru 

ciepłym wiewem, z pięknem 

kwiatów, z ptaków śpiewem. 
 

Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają? 

 
 

Mówią – że w nim jak w garncu, 

nieustanna zmiana. 

Słońce grzeje w południe, 

mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze 

przelatują deszcze! 
 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały.  

  
 

Co ona przekopie, 

to one wygładzą. 

W domowym ogródku 

bardzo się przydadzą. 

 

Są żółte jak kaczuszki. 

Myślicie, że mają nóżki. 

Nie wcześnie, chłodną wiosną 

na mokrej łące rosną. 

 

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, 

a potem rzewnie się rozpłacze , 

gdzie spadnie łez tych liczba duża, 

tam z wody się zrobi wielka … 

 

 

Po prostu  wiosna…… 

http://www.zspksd.edu.pl/
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REBUSY 
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MAZUREK WIELKANOCNY 
Tradycyjny mazurek wielkanocny - kajmakowy z orzechami i bakaliami 

Spód - 160 g masła, 100 g cukru pudru, 2 żółtka, 250 g mąki 

Masa kajmakowa 

1. 500 ml śmietanki 36% i 1/2 szklanki cukru 

2. lub 1 puszka słodzonego mleka skondnsowanego 

3. lub 1 puszka gotowej masy kajmakowej ("krówkowej") 

Przygotowanie  

Spód 

• Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami, następnie dodać przesianą 

mąkę i wymieszać. Połączyć ciasto w kulę, w razie potrzeby dodać odrobinę zimnej wody w 

celu ułatwienia połączenia się składników. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. 

• Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmarować masłem i wyłożyć papierem do 

pieczenia. Dno i 1 cm boków wyłożyć rozwałkowanym ciastem i piec przez ok. 15 minut na 

złoty kolor w piekarniku nagrzanym do 190 stopni C. 

• Po ostudzeniu posmarować masą kajmakową (3 przepisy do wyboru poniżej) 

i dekorować migdałami, orzechami i owocami wedle uznania i fantazji. 

Masa kajmakowa (3 sposoby) 

1. Śmietankę i cukier zagotować w rondelku mieszając aż cukier się rozpuści. Gotować 

na małym ogniu co chwilę mieszając rózgą, aż masa zgęstnieje i nabierze słomkowej barwy, 

ok. 30 minut. Ostudzić i posmarować spód mazurka. 

2. Puszkę ze słodzonym mlekiem skondensowanym wstawić do garnka, zalać wodą i 

gotować na małym ogniu przez ok. 2 godziny. Wyjąć, odczekać, aż trochę ostygnie, 

otworzyć, posmarować ciasto. 

3. 150 g miękkiego masła ubić na puszysty biały krem, następnie stopniowo dodawać 

gotową masę kajmakową z puszki cały czas ubijając. Gotowy krem rozsmarować na spodzie. 

4. Dekoracja:  migdały, orzechy, suszone owoce np. gruszka, śliwki 
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WIZYTA WOLONTARIUSZY 
Jak co roku wolontariusze z Liceum Niepublicznego nr 43 w Warszawie (PSPO) 

odwiedzili naszych małych podopiecznych. Każdy pacjent został obdarowany 

słodkim poczęstunkiem, uśmiechem i życzliwą rozmową. Serdecznie dziękujemy! 
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http://www.zspksd.edu.pl/


20 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 6 marzec/kwiecień 2018 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

 

ŚWIĘTA 
 

 

 

Okna umyte, firanka upięta 

Jeszcze nie Święta… 

Bazie w wazonie, żółciutkie pisklęta 

Jeszcze nie Święta… 

Babka, mazurek, rzeżucha i mięta 

Jeszcze nie święta… 

 

Bo gdy brakuje miejsca w sercach ludzi 

By w nich mieszkała Miłość niepojęta 

Na darmo wtedy przygotowań trudy 

Nie przyjdą Święta 

 

Sens Wielkanocy – z Bogiem pojednanie 

Radość co przyszła do nas z przebaczenia 

I wdzięczność Bogu za Miłość bez granic 

Cud odkupienia. 

 

 
 

 

 

Radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

życzy Marianna Matusiak – Dyrektor  

 i wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej 

przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

http://www.zspksd.edu.pl/

