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DATA POCZĄTKU WIOSNY 

Kultura symboliczna 

Mezopotamia 

W starożytnej Mezopotamii obchodzono uroczystości związane ze zbiorem zbóż. 

Święto to nosiło nazwę Akitu. Uroczystości noworoczne obchodzono w większości 

miast starożytnej Mezopotamii. Gdy pomiędzy sobą stanęli Marduk i Aszur akitu 

zyskało nowe znaczenie jako święto narodowe, obchodzone na początku roku 

w stolicy z udziałem króla, oraz elit dworskich i kapłańskich.  

Iran 

Nouruz to tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy 

wiosennej, od 2010 obchodzone na arenie międzynarodowej. Nazwa święta 

pochodzi z języka staroperskiego od słów nava (nowy) i rəzaŋh (dzień), i zachowuje 

swoje znaczenie również we współczesnym języku perskim  

Bośnia 

Sposób świętowania pierwszego dnia wiosny w Bośni. W Zenica gromadzą się wtedy 

tysiące miłośników jajecznicy na jej festiwalu znanym jako Cimburijada. Danie to 

jest przygotowywane na ogromnych patelniach, a następnie każdy otrzymuje 

darmową porcję. Jak wiadomo, jajka są symbolem nowego życia, podobnie jak 

wiosna wraz, z której początkiem przyroda budzi się z zimowego snu i rozkwita na 

nowo. Tradycja zajadania się jajecznicą jest w Bośni znana od setek lat. 

 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marduk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszur_(b%C3%B3g)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_perski
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Japonia   

Wiosna w Japonii rozpoczyna się wraz z zakwitnięciem pierwszej wiśni. Wiecie, że 

jej kwitnienie trwa zaledwie tydzień? Wtedy to zaczyna się świętowanie 

HANAMI, które opiera się na podziwianiu urody rozkwitających kwiatów wiśni. 

Praktyka ta cieszy się w azjatyckim kraju niesłabnącą popularnością i jest znana 

od wieków. Japończycy z utęsknieniem czekają na to święto, a pierwsze kwitnące 

wiśnie, które zazwyczaj obserwuje się w marcu lub kwietniu, są pokazywane 

w ogólnokrajowych mediach. 

 

Polska 

Równonoc wiosenna w kulturze rdzennych mieszkańców Polski wiąże się 

z obchodami Jarych Godów, w trakcie których kultywowanych jest kilka 

zwyczajów. Najważniejszy z nich to pożegnanie zimy, polegające na rytualnym 

spaleniu bądź utopieniu kukły symbolizującej Marzannę – boginię zimy i śmierci. 

Po nim następuje powitanie wiosny, połączone z wyczekiwaniem pierwszego gromu, 

a także wspólnym spożywaniem malowanych jajek – pisanek, czemu towarzyszy 

składanie sobie życzeń noworocznych.  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wiosną obchodzone są również uroczystości Wielkanocne. Jest to najważniejsze 

święto w religii chrześcijańskiej. Uroczystości Wielkanocne poprzedza Wielki 

Tydzień. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki 

Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum 

Paschalne (Triduum Paschale). Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest 

wiele zwyczajów ludowych. 

1 maja obchodzone jest Święto Pracy, obchodzone od 1890. W Polsce jest to 

święto państwowe. Święto mające na celu podkreślenia pracy ludzkiej, upamiętnia 

je pochód pierwszomajowy. Po zakończeniu wojny rząd nadał dniu 1 maja status 

święta państwowego, wolnego od pracy.  

3 maja obchodzone jest w Polsce Święto Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione 

w 1919, oraz ponownie w 1990 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

ZWIERZĘTA 

Wiosną wszystkie organizmy zwiększają swoją aktywność po zimowym uśpieniu. 

Zwierzęta rozpoczynają rozmnażanie. W każdym środowisku, a więc i na łące, sieć 

pokarmowa jest bardziej skomplikowana niż zimą. Świat zwierząt przechodzi okres 

budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu 

rozmnażania, czyli dobieranie się w pary i zapłodnienie u zwierząt. Niektóre ptaki 

powracają z cieplejszych stref klimatycznych.  

  

  

http://www.zspksd.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmna%C5%BCanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
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ROŚLINY 
Gdy dni stają się coraz dłuższe, a odczuwalna temperatura powietrza wzrasta, 

rośliny budzą się, wypuszczają liście bądź zakwitają. Na drzewach pojawiają się 

liście, np. na Mazowszu najwcześniej około 24 marca, a najpóźniej w ostatniej 

dekadzie kwietnia. 

 

  

ZBIÓR WIOSENNYCH CIEKAWOSTEK 
 

W pierwszy dzień wiosny osoba przebywająca na Biegunie Północnym 

ujrzy słońce na horyzoncie, które będzie zwiastunem sześciu miesięcy 

dni nieprzerwanie wypełnionych naturalnym światłem. Osoba 

znajdująca się na południowym biegunie ujrzy słońce, które 

zasygnalizuje początek ciemności trwającej pół roku. 

Pierwszy dzień wiosny jest początkiem perskiego nowego roku. 

Świętowanie go trwa przez trzynaście dni i jest głęboko zakorzenione 

w blisko 3-tysiącletniej tradycji. Perski nowy rok celebruje się 

w Iranie, na Północnym Kaukazie, w kurdyjskiej części Turcji, 

północnym Iraku, Afganistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, 

http://www.zspksd.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
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Uzbekistanie, Kirgistanie, Kazachstanie i innych rozproszonych 

populacjach w Azji Środkowej. 

Istnieje mit, który mówi, że w pierwszy dzień wiosny znacznie łatwiej 

jest postawić jajko na jego czubku, tak aby się nie przewróciło. 

Okazuje się, że to tylko mit i na początku wiosny zadanie jest tak samo 

trudne, jak w każdy inny dzień. 

 

Dzieci rosną szybciej 

podczas wiosny niż w 

innych porach roku. 

 

 

 

 

Zgodnie z tradycją, jeśli świstak nie 

widzi swojego cienia po wyjściu z 

nory, w DNIU ŚWISTAKA (2 lutego) 

wiosna przyjdzie wcześnie; jeśli widzi 

swój cień, zima będzie trwała jeszcze 

przez kolejne 6 tygodni. Dzień ma 

swoje korzenie w neolitycznym celtyckim święcie Imbolc, które 

oznaczało sezonowy punkt zwrotny, a także zaangażowanie zwierząt w 

prognozowanie pogody. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Według greckiego mitu powrót wiosny zbiega się z powrotem 

Persefony, córki Demeter, która jest boginią roślin i płodności. 

Tornada występują najczęściej podczas wiosny, a najrzadziej w zimie. 

Na półkuli południowej wiosna trwa od sierpnia do listopada. 

 

POLSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE - FAKTY 

I CIEKAWOSTKI 

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 

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

Zapraszamy do lektury. 

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. 

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

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. 

Baranek Baranek symbolizuje Chrystusa. To obowiązkowy element 

święconki. Początkowo wykonywano go z chleba (był pierwszą święconą 

potrawą). 

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

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. 

 Dla Brytyjczyków, Święta 

Wielkanocne oznaczają cztery dni 

wolne od pracy. Świętowanie 

rozpoczyna się bowiem w Wielki 

Piątek - Good Friday i trwa do 

poniedziałku - Easter Monday. Jajko, 

symbol wiosny i nowego życia, 

nierozerwalnie związane z 

Wielkanocą na Wyspach Brytyjskich, jest bohaterem wielu zabaw 

http://www.zspksd.edu.pl/
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zarówno wśród dorosłych Brytyjczyków jak i tych najmłodszych. Na 

przykład Egg Rolling to wyścigi w turlaniu jajek, polegające na tym, aby 

jak najszybciej doturlać jajko do mety z nietknięta skorupką. 

Popularnym zwyczajem jest również Egg Hunt, czyli szukanie 

czekoladowych jajek ukrytych w zakątkach mieszkania lub w ogrodzie. 

 

Natomiast we Francji, 

Wielkanoc jest dniem 

spotkań rodzinnych i 

czasem odpoczynku. Wiele 

francuskich rodzin 

wybiera się wówczas na 

narty lub wyjeżdża z 

miasta, aby aktywnie 

spędzić czas. Dzieci szczególnie uwielbiają te święta i oczekują ich z 

niecierpliwością. W niedzielny poranek zaczyna się bowiem 

poszukiwanie czekoladowych łakoci – jajek wielkanocnych - oeufs de 

Pâques, dzwonków - cloches, kurczaków – poules i zajączków - lapins 

ukrytych przez dziadków i rodziców w zakątkach mieszkania lub 

ogrodzie. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dla Włochów, Wielkanoc to 

przede wszystkim uroczysta 

msza na Placu Św. Piotra w 

Watykanie, pod 

przewodnictwem papieża, 

zakończona błogosławieństwem Urbi et Orbi. Ponieważ symbolem 

Wielkanocy we Włoszech jest baranek, w Niedzielę Wielkanocną na 

włoskich stołach króluje głównie barania pieczeń z rozmarynem i 

czosnkiem lub pieczone jagnię. Nie może zabraknąć także tradycyjnej 

włoskiej Colomby - puszystej babki, nadziewanej migdałami, kawałkami 

czekolady, kształtem przypominającej gołębia w locie.  

Z kolei w Szwecji,  popularnym zwyczajem wielkanocnym jest 

Paskkaerringar, podobne do amerykańskiego Halloween. Tego dnia 

dziewczynki przebrane za  wiedźmy, symbolizujące baby wielkanocne, 

stukają do drzwi mieszkań sąsiadów, aby zbierać słodycze i drobne 

pieniądze. Gdy się im otworzy, recytują chóralnie – Glad Påsk! czyli – 

Wesołej Wielkanocy!  To powitanie  słychać w Szwecji podczas świąt 

Wielkiej Nocy z ust każdego przechodnia. 

 

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

Ptaki już przyleciały - to znaczy, że wiosna! "Wędrówki ptaków" - z 

takim tematem zmierzyliśmy się z okazji powitania wiosny. Śledziliśmy 

trasy przelotów bociana i jaskółki, wykonaliśmy mapkę, były zagadki i 

praca plastyczna- wyklejanie ptaków z bibuły. Jak na Dzień 

Wagarowicza było bardzo pracowicie. Szkoda tylko, że było nas tak 

niewiele. Ale tak to w szpitalu czasem bywa... Dziękujemy wszystkim 

obecnym. 

 

 

 

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

  
 

  
 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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DOWCIPY WIOSENNE 
Sekretarka wchodzi do gabinetu: 

- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 

 

Mąż do żony: 

- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, 

a ty męczysz się myciem podłóg. 

Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła 

samochód... 

 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego. 

W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

 

 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

– Mam ochotę na coś zielonego… 

Żaba mu na to: 

– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną 

bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne 

Antka. 

– Nic na tej ziemi nie wyrośnie? 

– A no nic – wzdycha Antek. 

– A jakby tak zasiać kukurydzę? 

– Aaa… jakby zasiać, to by urosła. 

 

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji) z dziewczyną: 

- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko - daleko, schować się 

głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby to miłość? 

- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska. 

 

 

Przychodzi zebra do lekarza, a lekarz: 

– Proszę się rozebrać.  

 

 

 

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


17 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 7 luty/marzec/kwiecień 2019 

Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

 

 

 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ. 
   1. Kwiat z Holandii. 

   2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

   3.Kotki na wierzbie. 

  4.  Fioletowy zwiastun wiosny. 

  5. Budzi się z zimowego snu. 

   6.Wyrastają z pączków na drzewach. 

   7.Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 

    8.Wielkanocne kolorowe jajka. 

    9.Topimy ja 21 marca. 

    10.  Pierwszy wiosenny miesiąc. 

     11.Żółty motylek.  
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA 

 

 

Poziomo 

1. zdobione jajka 

3. ten przed Wielkanocą trwa 40 dni 

4. wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru 

6. niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie 

9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy 

10. jemy je w te Święta w dużych ilościach 

11. msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 

12. wielkanocne ciasto 

 

Pionowo 

2. to on daje prezenty na Wielkanoc 

3. lany (czyli drugi dzień Świąt) 

5. w nim święconka 

7. wielkanocne zawołanie 

8. w niej buszuje wielkanocny baranek 
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KÓŁKO FOTOGRAFICZNE „PSTRYK” – PLENER 

WIOSENNY 
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WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 
 

 
 

 
Radosnych, ciepłych, pachnących wiosną 

Świąt Wielkanocnych‘ 2019 

życzy  wszystkim  dzieciom , ich rodzicom 

i personelowi  szpitalnemu 

Marianna Matusiak – Dyrektor   

i wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej 

przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie 

Leśnym 
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