


 

         

                                    

                                ...ach to Ty...

Z niecierpliwością oczekujemy wiosny...

ale jedno jest pewne.....nadejdzie...

dzisiejszy numer naszego magazynu to:

Powitanie wiosny w stolicach Europy...zatem

 malowniczy Wiedeń

 kolorowa Praga

i Amsterdam z ogrodem Keukenhof

Oraz zwyczaje świąt wielkanocnych w różnych krajach świata..

''Trzeba całej zimy, by wiosną wyrosły kwiaty... ale w końcu wyrastają.,

                                                                                                                        -Morris West



Stolica i największe miasto w Austrii położone w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem oraz miasto

statutarne tworzące jednocześnie odrębny kraj związkowy.  

Został założony około 500 p.n.e. jako osada celtycka. W 15 p.n.e. stał się rzymskim posterunkiem granicznym.

  Historyczne centrum miasta, pełne zabytków ze wszystkich epok historycznych z przewagą XIX-

wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX wieku, zostało w 2001 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa

UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy. 

Wiosna w Wiedniu

Dzielnica Muzeów, o rodek sztuki skupiaj cy wa ne galerie, w tym m.in. Muzeum Leopoldów i Muzeum Sztukiś ą ż

Wspó czesnej, w ramach "Lata w MQ" oferuje na swych rozleg ych dziedzi cach dodatkow  dawk  kultury.ł ł ń ą ę  



Summer Stage i kampus uniwersytecki na terenie Starego Szpitala Powszechnego to kolejne
sympatyczne miejsca, gdzie można się świetnie zrelaksować pod gołym niebem .



Festiwal Muzyki Filmowej na Placu Ratuszowym od lipca do pocz tku wrze nia prezentujeą ś

ekranizacje najlepszych koncertów i wybitnych przedstawie  operowych, którym towarzyszń ą

kulinarne pozdrowienia z ca ego wiata, serwowane przez stoiska gastronomiczne. Jeszcze wi cejł ś ę

plenerowego kina mi o nicy sztuki filmowej znajd  na Placu Karola, przy Augartenspitz i na Arenie, ał ś ą

tak e na dachu Biblioteki G ównej przy obwodnicy Gürtel.ż ł  



Stolica i największe miasto Czech, położone w zachodniej części kraju w środkowej części krainy Czechy,

nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowo czeskiego. 

Dzisiejsza Praga powstała w 1784 r. z połączenia pięciu wcześniej samodzielnych, lecz powiązanych ze sobą
organizmów, których początki sięgają średniowiecza: Starego Miasta, Nowego Miasta, Josefova, Małej

Strany i Hradczan – siedziby władców czeskich. Od 1992 r. zabytkowe centrum miasta znajduje się na liście

światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji, należy do najchętniej odwiedzanych
miast Europy. 

3 miejsca w Pradze, które warto odwiedzić wczesną wiosną

Łaźnie na Wełtawie – ciekawe miejsce otwarto na jednej z barek na Wełtawie.  Piękny widok na Zamek Praski, design
architektów z pracowni H3T, 7 różnych piw w ofercie na orzeźwienie. Jeśli o ochłodzeniu mowa właściciele zachęcają do

korzystania z pryszniców, ale także z samej Wełtawy! Łaźnie mają długą tradycję w Pradze.



ZOO 
Zoo w Pradze, w Czechach. Został założony w roku 1931 z celem "badania zoologii, ochrony przyrody i

edukacji społeczeństwa" w dzielnicy Troja w północnej części Pragi. Zoo ma powierzchnię 45 hektarów (111
akrów) i około 4600 zwierząt reprezentujących 630 gatunków z całego świata. 



Most Karola

Most Karola w Pradze to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych elementów
architektonicznych stolicy Czech oraz obowiązkowa pozycja na liście czeskich atrakcji

turystycznych przeznaczonych do zwiedzenia. Ma niemalże 516 m długości i ok. 9,50 m
szerokości. Most Karola w Pradze wybudowano w stylu gotyckim, zaczął powstawać w 1357

r. 



Miasto i stolica konstytucyjna Holandii. Większość instytucji rządowych oraz przedstawicielstw
obcych państw znajduje się w Hadze. 

Turystyka ma niezwykle pozytywny wpływ na gospodarkę miasta. Rocznie odwiedza Amsterdam
około czterech milionów turystów. W mieście znajduje się ponad 300 hoteli. Amsterdam jest centrum
życia kulturalnego Holandii, ma swój balet, orkiestry, teatry, muzea i galerie. Amsterdam jest też dla

wielu przede wszystkim miastem wolności, tolerancji i liberalnej polityki względem miękkich
narkotyków. Dzielnica Czerwonych Latarni jest jedną z największych atrakcji miasta dla

zagranicznych turystów, na równi z kawiarniami (coffeeshop), gdzie używanie marihuany zostało
zdepenalizowane. 



 Ogród i jedna z największych wiosennych atrakcji Holandii, co roku odwiedzana przez setki tysięcy

turystów z całego świata. Położony pomiędzy Amsterdamem i Hagą, w miejscowością Lisse, ogród

rozciąga się na obszarze 32 ha  i rozkwita wiosną ponad 7 milionami kwiatów

cebulowych tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów. Jest największym ogrodem z kwitnącymi
roślinami cebulowymi na świecie, które są tu wysadzane ręcznie. W ciągu 64 lat ogród odwiedziło 50

milionów turystów z wszystkich zakątków naszego globu. 

…..................................................................................



3 miejsca w Amsterdamie, które warto odwiedzić wczesną wiosną

Dzielnica Jordaan i podwórka (hofjes)

Wielką atrakcją Jordaan są zamknięte dziedzińce, coś na kształt hiszpańskich patio, gdzie panuje niezwykła
atmosfera spokoju i ciszy. Idealne miejsca na ucieczkę przez miejskim zgiełkiem.

Begijnhof

To zamknięte osiedle w samym centrum najstarszej części Amsterdamu z wyznaczonym w środku hofjes. Kiedyś
zamieszkiwały tu kobiety z bogatych rodzin, które nie posiadały mężów lub ich straciły. To coś w rodzaju świeckiego

klasztoru. 



Kanały Amsterdamu

…....................................................................



Co kraj to obyczaj, dlatego tak lubimy poznawać tradycje i obyczaje naszych

sąsiadów. Przenieśmy się więc na chwilę w podróż po kilku krajach europejskich i

zobaczmy zwyczaje wielkanocne w Polsce, Anglii, Hiszpanii, - jednym słowem święta

na świecie. 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE - POLSKA

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu

palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeconej bazi
wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed

nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.

Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają

także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza.

Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze
ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w

ten sposób sprawiedliwości stawało się zadość.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież

biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania
dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy spożywanej

przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię.

Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką radością
i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że przez sześć niedziel

„wyganiał” z jadłospisu mięso.

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że

kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po

rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.

Specjalnie dla dziewcząt 
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to

znikną piegi i inne mankamenty urody!

Wielka Niedziela – dzień radości 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć

zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono
się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.

Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było

wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to
nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka

była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 



ZWYCZAJE WIELKANOCNE – ANGLII

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii sięga swoim początkiem czasów przed nastaniem chrześcijaństwa, a swoją
nazwę (Easter) zawdzięcza anglosaskiej bogini wiosny Eostre, która była uosobieniem narodzin, szczęścia i
płodności. Święto na cześć bogini Eostre w krajach celtyckich wiązało się z obrządkiem pożegnania zimy i

przywitania wiosny. Od wieków zwierzęciem reprezentującym boginię jest zając, kojarzony z wiosną,
płodnością i urodzajem.

Brytyjskie świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się w Wielki Piątek (Good Friday) i trwa aż do poniedziałku
(Easter Monday), a wszystkie cztery świąteczne dni są wolne od pracy, przy czym w Poniedziałek

Wielkanocny otwarte są sklepy, w których na klientów czekają wyprzedaże.

W Wielkiej Brytanii nie ma tradycji święcenia potraw. Wielka Sobota to czas wielu ulicznych festiwali. W
pierwszy dzień świąt Brytyjczycy spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, a po śniadaniu wybierają się do

kościoła i na spacer. Przygotowuje się kosze z przysmakami, które zabierane są na wypad do parku czy
wyjazd za miasto.

W Wielkiej Brytanii, tak jak w wielu innych krajach, Wielkanoc ściśle związana jest z jajkami. W
przedchrześcijańskiej Europie zwyczaj zdobienia jaj był znany i szeroko praktykowany. Obecnie Święta

Wielkanocne na Wyspach Brytyjskich mają bardzo komercyjny charakter, a ich symbolem stały się słodkie jaja
z czekolady i zajączek wielkanocny (Easter Bunny).

Jajka w Wielkiej Brytanii są elementem wielu zwyczajów i zabaw.

•Egg hunt – polowanie na jajka. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają czekoladowych jajek
schowanych przez rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej łakoci.

•Rolling eggs – toczenie jaj. Grę wygrywa osoba, której jajko sturla się z górki najszybciej bez stłuczonia
skorupki albo które rozbije się jako ostatnie.

•Pace egging – popularne niegdyś w całej Anglii tradycyjne wiejskie sztuki uliczne z motywem odrodzenia.
Główny bohater (zwykle święty Jerzy) zostaje zabity przez łotra (Old Tosspot) i przywrócony do życia przez

wiejskiego medyka. Słowo pace  pochodzi od terminu „pascha”.



ZWYCZAJE WIELKANOCNE – HISZPANII

W Hiszpanii mieszkańcy świętują Wielkanoc (Pascua) w kościołach oraz na ulicach miast i wiosek, biorąc
udział w licznych procesjach. Zdecydowanie większy nacisk kładzie się tutaj na mękę Chrystusa niż na

Zmartwychwstanie. W okolicy każdego miasteczka w Aragonii znajduje się umieszczony zwykle na wzgórzu
krzyż, w pobliżu którego przez cały rok przechowywane są różne relikwie i święte wizerunki. W Wielki

Piątek mieszkańcy wchodzą na wzgórza po relikwie, a następnie, przy głosie bębnów, schodzą z nimi, aby
kontynuować procesje ulicami miasta. Wszystkie rekwizyty powracają na swoje miejsce w sobotę, kiedy już

bębny milkną. 

W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek gmina San Vicente de la Sonsierra w La Rioja pełna jest tzw. picaos,
którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Wtedy ochotnicy zadają im dwanaście
ukłuć za pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, w ten

sposób zła krew wypływa z ciała. Picaos idą boso, owinięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą ciężkie
łańcuchy. Nikomu nie wyjawiają swojego sekretu ani ślubów złożonych Bogu.

W ciągu wielkiego tygodnia w całym kraju odgrywane są widowiska pasyjne. W Hiszpanii istnieje zwyczaj
głębokiego przeżywania śmierci Chrystusa, dlatego też nie składa się tam życzeń świątecznych.

Podobnie jak Polacy, Hiszpanie przywiązują ogromną wagę do tradycji związanych z wielkanocnymi
potrawami. Jednak podobnie jak uroczyste obchody również potrawy na wielkanocnym stole nie przypominają

tych, które znamy. Charakterystyczną świąteczną potrawą jest potaje de garbanzos, czyli potrawka z
cieciorki (rodzaj zupy). Inne potrawy to: szpinak z ciecierzycą, dorsz z pomidorami oraz torrijas - to w Hiszpanii
odpowiednik naszego jajka i białego barszczu. Tradycją jest również obdarowywanie chrześniaków „Mona de

pascha”, czyli ciastem drożdżowym z jajkiem w środku. Mona to po hiszpańsku Małpa, jest więc to Małpa
Wielkanocna. Tradycyjnie ciasto takie zawierało ugotowane jajko. Teraz zastępuje się je jajkiem z czekolady. 

Święta Wielkanocne w Hiszpanii charakteryzują się dużymi kontrastami. Przepych związany z niezwykłymi
strojami i bogatymi zdobieniami ołtarzy pątników, ściera się z pokutą, wstrzemięźliwość – z radością. Smutek i
zaduma związane z obchodami Wielkiego Tygodnia przechodzą w Niedzielę Wielkanocną. To właśnie wtedy
zaczyna się świętowanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a na ulicach Hiszpanii zaczynają królować

radosne przedstawienia i tańce 



Dziękujemy za uwagę!!

Gazetkę wykonała uczennica Sandra Musioł z klasy IVUl

 pod kierownictwem mgr.Doroty Krężel 
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