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Zwiastuny wiosny! 

Już śniegi stopniały i słońce mocno świeci! 
To pierwsze zwiastuny, że wiosna do nas wkrótce wróci. 
Gdzieniegdzie w ogródku przebiśnieg wychyla się z pączka. 
Tuż obok krokus zwraca się w stronę słońca. 

Mimo, że jeszcze szaro i śnieg na szczytach wzniesień leży, 
Już czuć, że wiosna wartko do nas bieży. 
O świcie ptaki śpiewają wesoło. 
I jakoś tak radośnie robi się wokoło. 

 (Ewa Maślanka) 
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 Już wkrótce święta a z nimi związane 

tradycje 
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 Zwyczaje dawne związane ze Świętami 

Wielkanocnymi w Żegiestowie 
 



 L U Z I K  |  N u m e r  8  4 / 2 2  |  S t r o n a  | 2 

Chwilowa przerwa. 
Od dwóch lat co chwilę zakłócany jest rytm 

nauki w szkole spowodowany pandemią. 
Dobiegło końca pierwsze półrocze i z radością 
udaliśmy się na ferie. Wtedy wszyscy planowali, 
że po dwóch tygodniach odpoczynku 
wrócimy do normalnych zajęć. 
Niestety tak się nie stało. Oczywiście 
część uczniów i nauczyciele nie byli 
z tego powodu zadowoleni. Jednak 

pewna grupa szkolnej społeczności nie potrafiła 
ukryć radości. Według ich opinii to super 
sprawa- można dłużej pospać i nie ukrywajmy 
łatwiej ściągnąć na sprawdzianie. Na szczęście 

nauka zdalna nie trwała długo i miejmy 
nadzieję, że skończyła się na dobre. 
Tego życzę Wszystkim uczniom. Nie 
ma to jak spotykać się w szkolnych 
murach! 

 
Wojna w Ukrainie i jej skutki 

 O godz. 5 rano 24 lutego 
armia rosyjska rozpoczęła 
ataki rakietowe na ukraińskie 
lotniska i bazy wojskowe. 
Atakowane były cele na 
wschodzie, w centrum i na 
zachodzie kraju. 
Jednocześnie rozpoczął się 
ostrzał artyleryjski terytorium 
Ukrainy wzdłuż granicy 
z Rosją i Białorusią. 
Następnie rosyjskie wojska 
zaczęły wkraczać z kilku 
kierunków jednocześnie: 
z południa, od strony Krymu; 
od wschodu z terytoriów 
zajętych przez samozwańcze 
Doniecką Republikę Ludową 

i Ługańską Republikę Ludową 
i od północy – z Białorusi 
i Rosji. Wszędzie rozpoczęły 
się ciężkie walki. 

Większość Ukraińców do 
ostatniej chwili miała nadzieję, 
że nie dojdzie do 
pełnowymiarowej wojny 
z Rosją. Niestety sytuacja 
stawała się coraz trudniejsza. 
W czwartek rano drogi 
wyjazdowe z Kijowa na 
zachód były zakorkowane. 
Ludzie uciekali w stronę 
zachodniej części kraju 
w nadziei, że wojska rosyjskie 
szybko tam nie dotrą. Coraz 
więcej uchodźców docierało 
do naszej granicy. Polacy na 
wieść o wojnie u naszych 
sąsiadów ruszyli z pomocą. 
Obecnie mamy w Polsce 
bardzo wielu Ukraińców. 
Społeczeństwo i Rząd 
naszego kraju otaczają ich 
pomocą. W naszej szkole też 
uczniowie zaangażowali się 

w pomoc humanitarną. 
Członkowie szkolnego Koła 
Wolontariatu zbierali przez 
pięć dni środki opatrunkowe, 
które dostarczone zostały do 
siedziby Sunsum Corda 
w Nowym Sączu, a stamtąd 
przekazane na Ukrainę. Na 
szkolnym korytarzu 
i w niektórych klasach 
pojawiły się gazetki ścienne 
o tematyce wojny w Ukrainie 
jako wyraz solidarności 
z naszymi sąsiadami. Do 
naszej szkoły chodzą także 
ukraińskie dzieci, które zostały 
serdecznie przyjęte przez 
szkolną społeczność.  

 
Nareszcie bez maseczek 

 Od 21 marca nie musimy już 
nosić maseczek w szkole. Dzięki 
temu wróciły wspólne śniadania 
w naszej świetlicy. Uczniowie 
z młodszych klas jedzą śniadanie 

w czasie drugiej przerwy, a starsi 
na przerwie trzeciej. Wszyscy 
chętnie korzystają ze smacznej 

herbatki przygotowanej przez panią Marysię. Jest to chwila, kiedy razem siadają przy stole 
i zjadają to co mamy przygotowały. W grupie smakuje o wiele bardziej. 
 
Co słychać w naszej szkole? 

Szkoła to instytucja, w której zawsze dzieje się coś ciekawego. Jak nie konkursy, to zawody 
sportowe, a nawet lekcje potrafią zainspirować, ponieważ nauczyciele dokładają wszelkich starań, 
by zachęcić uczniów do różnorakich działań. Przyjrzyjmy się co wydarzyło się w ostatnim czasie 
w naszej szkole. 
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Święto liczby PI 

14 marca w naszej szkole 
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Matematyki oraz Święto Liczby Pi. 
Uczniowie przygotowywali się do tego 
dnia przez cały tydzień poprzez 
rysowanie Pi - miasta i Pi - grafu oraz 
wykonywanie eksperymentów 
pozwalających odkryć i obliczyć przybliżenia liczby pi. 

W poniedziałek uczniowie zostali podzieleni na grupy 
pięcioosobowe i wzięli udział w szkolnym konkursie „Matematyka to 
jakiś kosmos". Musieli rozwiązać quiz przygotowany przez 
Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. 

Zwycięska drużyna otrzymała w nagrodę metalowe łamigłówki, 
a pozostali uczestnicy słodkości. 

Matematyka okazała się kosmiczną zabawą. 
 
Pierwszy dzień wiosny 

Każda pora roku ma swój 
urok i cieszymy się, że 
mieszkamy w kraju o zmiennym 
klimacie. Jednak po długiej 
zimie wszyscy oczekują wiosny. 
Ta pora roku tak pozytywnie 
nastraja do życia. Wiosną 
przyroda budzi się z zimowego 
snu, co daje nam siłę do 
podejmowania nowych wyzwań. 
Dzięki promieniom słonecznym mamy więcej 
energii. Uczniowie naszej szkoły tez radośnie 
witali wiosnę. W poniedziałek 21 marca 
w klasach i na szkolnych korytarzach zrobiło się 

bardzo kolorowo, gdyż 
z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego każdy uczeń 
mógł uczcić nadejście wiosny 
pomysłowym strojem. Pomysł 
został zaakceptowany i bardzo 
kolorowo zrealizowany. 
Uczniowska wyobraźnia była 
godna podziwu.  

Ponadto uczniowie młodszych 
klas wykonali ekologiczne marzanny 
i w radosnym korowodzie wyruszyli, aby 
rozprawić się z zimą i unicestwić ją. 

 

    
 
Wiosna w uczniowskich pracach 

Uczniowie z młodszych klas wykonali piękne wiosenne kwiaty. Najpiękniej 
prace przygotowali Gabryś Ryś i Paweł Lach. Zuzia Białon i Marcysia Bołoz 
z klasy piątej napisały wiersze o wiośnie. 
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Mamy zdolnych i pomysłowych uczniów 

Pan Janeczek czuwał nad pracami uczniów 
z klasy piątej na lekcjach techniki. Wykonali oni 
bardzo staranne obrazy haftem diamentowym 
i udekorowali odpowiednio dobranymi ramami. 
Obrazy zdobią ściany na górnym korytarzu. 

Siódmoklasiści wykonali plakaty teatralne do 
tragedii Juliusza Słowackiego „Balladyna”, 
a uczniowie klasy szóstej lekturowe pudełka do 
książki Marka Twaina „Przygody Tomka 
Sawyera”. 
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24 marca 2022 r. w Muszynie  
odbyły się Gminne zawody  

w piłkę ręczną.  
Nasi uczniowie zajęli drugie  

i trzecie miejsce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Już wkrótce święta a z nimi związane tradycje 

Tradycje wielkanocne w Polsce są nam dobrze znane – powtarzamy je co roku. Wszyscy 
kojarzymy, Niedzielę Palmową, Wielki Tydzień i związane z nim obrzędy kościelne czy Lany 
Poniedziałek . To uniwersalne tradycje. Przypomnijmy je a także przyjrzyjmy się tym regionalnym, 
może podpatrzymy coś ciekawego? 
 
Wiosenne porządki 

Choć nie jest to chrześcijańska tradycja 
wielkanocna, to jednak wiosenne 
porządki zakorzeniły się mocno w polskiej 
kulturze. Każdego roku w naszych domach 

odbywa się więc wielkie sprzątanie. 
Z początkiem wiosny, gdy tylko znika śnieg 
i nastają pierwsze słoneczne dni należy 
posprzątać podwórko i dom przed Wielkanocą.  

 
Malowanie jaj 

Tuż przed Świętami przychodzi czas na 
jeden z przyjemniejszych zwyczajów 
wielkanocnych: malowanie pisanek. Jajka od 
dawna są symbolem rodzącego się życia, co 
bezpośrednio odnosi się do zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Dawniej uważano, że 
naturalnie barwione (np. w wywarze z cebuli) 
jajka mają magiczną moc i mogą leczyć 
choroby. 

Pisanki były od zawsze związane 
z tradycjami wielkanocnymi, jednak 

w poszczególnych regionach Polski różnie się 
je nazywa. Na północy mamy do czynienia 
z kraszankami (gotuje się je w barwnym 
wywarze, a następnie wydrapuje na nich różne 
wzory). W okolicach Krakowa i Łowicza 
występują nalepianki, czyli jajka ozdobione 
wycinankami z papieru (zwłaszcza 
przedstawiającymi ornamenty ludowe). Z kolei 
na Mazowszu można spotkać oklejanki – 
wydmuszki udekorowane kolorową włóczką.  

 
Wielki Tydzień 

 Wielki Tydzień 
rozpoczyna 

się Niedzielą 
Palmową, 

która 
symbolizuje wjazd Jezusa Chrystusa 

do Jerozolimy. Zanosimy do kościoła 

kolorowe palmy wielkanocne, które następnie 
są święcone. Dawniej palemki splatało się 
samodzielnie. Obecnie popularnością cieszą 
się jednak te kupne, zazwyczaj zrobione 
z bukszpanu, gałązek wierzby, różnych 
suszonych kwiatów i ziół. Zwyczaj ręcznego 
tworzenia gałązek nie umarł jednak całkowicie! 
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W wielu miasteczkach organizowane są 
konkursy na najpiękniejszą, najwyższą lub 
najoryginalniejszą palmę. 

Poświęcona palma była uważana za symbol 
szczęścia, dlatego zawsze zanoszono ją do 
domu i wieszano w widocznym miejscu. Miała 
tam zostać równy rok – do momentu, aż zastąpi 
ją kolejna. Ta tradycja, chociaż może 
uszczuplona o magiczny wydźwięk szczęścia, 
jest wciąż kultywowana przez wiele rodzin. 

Wielki Tydzień kończy Triduum Paschalne. 
Rozpoczyna się ono wieczorem w Wielki 
Czwartek, obejmuje Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę, a kończy wieczorem w Wielką 
Niedzielę, czyli w pierwszy dzień Świąt. To 
właśnie w niedzielę (lub w niektórych rejonach 
– późnym wieczorem w sobotę) odbywa się 
liturgia wigilii paschalnej. To najważniejsza 
msza święta w roku w Kościele katolickim – 
obchodzi się wtedy uroczystość 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

W Wielką Sobotę, najczęściej z rana, święci 
się pokarmy. Obecnie do kościoła przynosi się 
raczej symboliczne produkty – takie, które 
zmieszczą się w niewielkim koszyku. Wśród 

nich można wymienić: jajka (symbol nowego 
życia), wędliny (symbol płodności), chrzan 
(symbol dostatku) czy sól (symbol oczyszczenia 
od złego). Koszyczek często przystraja się 
również figurką baranka (z cukru, masła lub 
chleba, symbol Jezusa Chrystusa) oraz 
baziami. Dawniej święcono dużo więcej 
żywności. Wszystko, co rodzina miała zamiar 
spożyć na śniadanie wielkanocne lub nawet 
w ciągu całych świąt, ustawiano w dużych 
koszach przed ołtarzem lub – jeśli ksiądz 
objeżdżał gospodarstwa – kładziono na białym 
obrusie przed domem. 

 
Lany poniedziałek 

W Wielki 
Poniedziałek (drugi dzień 
Świąt) przypada oczekiwany, 
zwłaszcza przez najmłodszych, 
lany poniedziałek, inaczej 
zwany śmigusem-dyngusem. 
Zwyczaj oblewania ludzi wodą 
pochodzi jeszcze z czasów 
pogańskich, choć dawniej śmigus 
i dyngus były odrębnymi obrządkami. 
podczas śmigusa chłopcy delikatnie smagali 
gałązkami wierzby łydki napotkanych 
dziewcząt, ewentualnie kropili panny wodą – 
stąd wyrosła obecna tradycja wielkanocna. 
w trakcie dyngusa chodziło się od domu do 
domu, w formie życzeń oraz śpiewu prosząc 
o słodycze czy pieniądze. 

Obecnie dzieci mogą kupić specjalne 
psikawki lub plastikowy pistolet i w ramach 
zabawy nawzajem polewać się wodą. 

W niektórych 
gospodarstwach obowiązuje 
też tradycja budzenia 
domowników z samego rana 
za pomocą zimnej wody. Nie 
każdy marzy o tym, by 
zostać zmoczony wodą. 
Tradycja ta ma jednak 
pozytywne podłoże – bycie 
mokrym podczas śmigusa-

dyngusa zwiastuje szczęście. 
Zanikającym już zwyczajem podczas 

Wielkanocy w Polsce jest tzw. kurek 
dyngusowy. Obchodzi się go równorzędnie 
z lanym poniedziałkiem. Na czym polega? 
Młodzieńcy jeżdżą z kogutem (dawniej żywym, 
dziś zastąpionym sztucznym, np. z ciasta lub 
gliny) na wózku przez całą wieś. Śpiewają, 
zbierają pieniądze i drobne upominki, 
a napotkane dziewczęta polewają wodą. 

Tradycje, które nie wszystkim są znane 
 
Wieszanie Judasza 

Wieszanie lub topienie Judasza to tradycja 
wielkanocna, która w Polsce może kojarzyć się 
z wiosennym topieniem Marzanny. Symbolizuje 
ukaranie zdrajcy, który wydał Jezusa 
Chrystusa. Kukłę Judasza sporządza się ze 
słomy, następnie ubiera w podarte ubrania 
i wiesza na wieży kościoła lub słupie. Następnie 
strąca się ją i okładając kukłę kijami, 

rozpoczyna się pochód po całej wsi. Na końcu 
zostaje ona podpalona i wrzucona do rzeki. 
Wieszanie Judasza rozpoczyna się zazwyczaj 
w Wielki Czwartek późnym wieczorem lub nocą 
i kończy kolejnego dnia. Obecnie zwyczaj 
wieszania Judasza przetrwał jedynie 
na Pdkarpaciu,. 



 
Szukanie jajek wielkanocnych 

W zachodniej części Polski powszechny jest 
zwyczaj „szukania zajączka”, czyli drobnych 
upominków lub słodyczy. Zajączek zostawia 
podarunki na Śląsku, Pomorzu Zachodnim 
i w Wielkopolsce. Przychodzi nad ranem 
w Wielką Niedzielę (w niektórych rejonach 
Polski – w Wielki Czwartek). 

Zajączek jest wielkanocnym 
odpowiednikiem Świętego Mikołaja. Przynosi 
jednak skromniejsze prezenty. Wkłada je do 
specjalnego koszyczka albo chowa po całym 
domu lub ogrodzie, aby po zjedzonym 
śniadaniu dzieci mogły wyruszyć na małe 
poszukiwania. Ten zwyczaj wielkanocny 
przywędrował do Polski najprawdopodobniej 

z Niemiec i krajów anglosaskich. Tam szukanie 
podarunków od zajączka od dawna jest bardzo 
popularne. 

 
Rękawka 

Kiedy kończy się Wielkanoc, nadchodzi 
rękawka – nadal żywy zwyczaj obchodzony 
w Krakowie we wtorek po Świętach. Nawiązuje 

do słowiańskiej tradycji Dziadów i trwa 
przynajmniej od XVIII wieku. Dawniej na 
krakowski kopiec Kraka (który według legendy 
został własnoręcznie usypany przez lud – stąd 
nazwa „rękawka”) wspinali się zamożniejsi 
mieszkańcy miasta i podczas odpustu zrzucali 
w stronę biedoty żywność (np. jajka, 
obwarzanki, jabłka czy pierniki), a czasami 
nawet drobne monety. Obecnie rękawka 
wygląda z goła inaczej. Krakusy przychodzą na 
kopiec Kraka z okazji corocznego festynu, 
a jajka staczane są już tylko symbolicznie. 

 Zwyczaje dawne związane ze Świętami Wielkanocnymi w Żegiestowie 
Przenieśmy się 

kilkadziesiąt lat wstecz do 
Żegiestowa na Święta Wielkiej 
Nocy. Ludzie nie byli wtedy 
zbyt zamożni, ani nie żyli 
luksusowo, jednak cały czas 
starali się żyć ,,normalnie’’ 
oraz trzymali się swoich 
tradycji. W przygotowanym 
wielkanocnym koszyku 
znaleźć musiały się pisanki, 
dawniej tworzyło się takie 
pisanki wrzucając je do wody 
z łupami cebuli czy buraka lub 
jeśli były w domu dzieci to 
malowały je kredkami. W 
wielkanocnym koszyku 
obowiązkowo musiało znaleźć 
się ciasto drożdżowe 
upieczone w kształcie 
baranka albo króliczka. Kilka 
dni przed świętami takowe 
formy na baranka krążyły 
przez Żegiestów od sąsiada 
do sąsiada, gdyż nie każdy 
mógł sobie na taką pozwolić, 

a okazywana sąsiedzka 
pomoc zażegnała ten 
problem. Świeżo upieczony 
baranek lądował w koszyku, 
a gdy zabrakło w nim miejsca, 
to dzieci niosły go w rękach 
idąc do kościoła. Z kolei 
w Wielką Sobotę podczas 
święcenia ognia w kościele 
przynoszono zniszczone 
religijne książeczki, czy 
obrazki, aby zamiast 
wylądować w koszu, zostały 
spalone w przenajświętszym 

ogniu. U mieszkańców 
Żegiestowa drzwi oraz 
podwórka wielu domów 
często w Święta Wielkanocne 
udekorowane były jemiołą. 
W niedzielny poranek na 
wielkanocnym stole 
ozdobionym wiankami 
bukszpanu znajdował się 
żurek zrobiony na bazie 
serwatki, a poza nim jajka, 
kiełbasy oraz wiele ciast, 
takich jak mazurek, babka, 
makowiec czy sernik na 
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cieście drożdżowym. W nocy 
z Wielkiej Niedzieli na Lany 
Poniedziałek robiono kawały 
sąsiadom, a najczęstszym 
z nich było rozmontowywanie 
bram oraz wywożenie ich 
w inne miejsce. Innym 
kawałem było zabieranie 
wozu, któremuś z gospodarzy, 
a następnie rozkładanie go 
oraz składanie na dachu 
jakiegoś garażu, czy stodoły. 
W lany Poniedziałek 
mieszkańcy oblewali się 
nawzajem wodą. Również 

w ten dzień młodzi chłopcy 
oblewali wodą panienki, które 
adorowali, gdyż panowało 
przesądzenie: ,,Która będzie 
dobrze oblana, ta wyjdzie za 
mąż’’. Wyżej wymienione 
tradycje pokazują, że 
w można było wesoło spędzać 
czas pomimo trudnych 
czasów, z którymi musieli 
mierzyć się nasi rodzice 
i dziadkowie na co dzień. 

(Patrycja Bołoz w oparciu 
o wspomnienia dziadków 

i rodziców) 

 

Świąteczne życzenia  
 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Wszystkim 

Pracownikom Szkoły oraz Tym, którzy czytają „Luzika” najserdeczniejsze życzenia składa 

redakcja. 
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Niechaj Wielkanocne życzenia 

pełne nadziei i miłości 

przyniosą sercu radość w te Święta 

i w przyszłości. 

Życzymy: 

Wielkanocy jak bajka 

i smacznego jajka, 

tęczowych pisanek 

i dyngusa cały ranek 

słońca wiosennego 

i uśmiechu promiennego! 


