Przed świętami wielkanocnymi
zajączek odwiedzając
niedźwiedzia wręczył mu
wielkanocną pisankę. Gdy
misiek wziął ją w łapy, pisanka
wybuchła i wybiła mu wszystkie
zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia
i mówi:
- Co tak buzie otworzyłeś?
Nigdy nie widziałeś kinderniespodzianki?

Zajączek wchodzi do baru i
mówi:
- Kto mi pomalował rower na
zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i
mówi:

- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo
schnie farba!
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Przychodzi zając do jeża fryzjera
i mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.

WIELKANOC
Najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie
upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, obchodzone
przez Kościoły chrześcijański
e wyznające Nicejskie Credo.
W chrześcijaństwie
wprawdzie każda niedziela
jest pamiątką
zmartwychwstania Chrystusa
, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z
nich najbardziej uroczysta.
Niedziela Wielkanocna
rozpoczyna się już w sobotę
po zachodzie słońca.
ŚWIĘCONKA
WIELKAOCNA
Nazwa pokarmów
głównie mięsa, jaj, chrzanu,
chleba święconych w Wielką
Sobotę w Kościołach
katolickich Polski.
ŚWIĘCONKA W
POLSKIEJ TRADYCJI
Zwyczaj ten jest znany
powszechnie od wieków w
Polsce. W zachodnich

regionach współczesnej
Polski, które znalazły się w
jej granicach po II wojnie
światowej, święcenie potraw
było jednak prawie nieznane.
Przed 1945 rokiem
na Kaszubach tylko
zamożniejsi gburzy i
szlachcice w wielką sobotę
przywozili końmi proboszcza
dla poświęcenia pożywienia
świątecznego. Podobnie
na Śląsku święcenie potraw
w Wielką Sobotę odbywało
się na dworach szlacheckich.
Na Śląsku
zwyczaj święconki
upowszechnił się dopiero na
przełomie lat 70. i 80. XX
wieku, docierając tu razem z
mieszkańcami centralnej
Polski
DANIA ŚNIADANIA
WIELKANOCNEGO
Na tradycyjnym polskim
stole podczas Wielkanocy
powinny znaleźć się przede
wszystkim jajka np.
faszerowane, chlebek, kiełb
asa oraz świąteczne ciastamazurki oraz baby. Podczas

tych świąt rozkoszujemy się
wówczas smakiem od dawna
wyczekiwanych potraw pieczonej białej kiełbasy czy
pysznego,
świątecznego bigosu.
Śniadanie to uroczysty
moment, którym według
tradycji rozpoczynamy
Święta Wielkanocne.

WIELKANOCNE
SYMBOLE
Palma wielkanocna
W Polsce palemkę
wielkanocną robiło się
najczęściej, i tak jest nadal, z
gałęzi wierzby, czasem
łączonych z bukszpanem,
barwinkiem czy cisem.
Ogień
W Wielką Sobotę święci się
w kościołach pokarmy, wodę
i ogień.
Woda

Od niepamiętnych czasów
wodę uważano za symbol
m.in. chaosu, uzdrowienia,
źródła życia, odrodzenia
ducha i ciała,
zmartwychwstania,
oczyszczenia, dobra i zła,
duszy ludzkiej.
Jajo
Jedna z legend głosi, że
akurat w tym czasie, gdy
Jezusa prowadzono na
śmierć, pewien biedak szedł
na targ z koszykiem pełnym
jaj.

Życzenia wielkanocne
Aby mazurki na Waszym
świątecznym stole
koncertowały tak słodko jak
co roku, aby zajączki
wielkanocne nie skąpiły
Wam podarków, a dobry Bóg
- swojej łaski. Wesołego
Alleluja!

ZAJĄCZEK
WIELKANOCNY
Baranku śnieżno-biały dokąd bieżysz kudłaczu? I Ty
zajączku miły - gdzie się
śpieszysz uszaty? Niesiemy
upominki, okruch chleba i
szynki oraz garść uśmiechu
do kurczęcej chaty wkrótce
wspólnie z aniołkiem co już
zleciał na ląd: zaśpiewamy
Wam drodzy Radosnych
Świąt!

Niektórzy współczesnego
umiejscowienia zajączka w
tradycji doszukują się już w
mitologii, to nie ulega
wątpliwości, że z dawnych
czasów pochodzi symbolika
zająca jako zwierzęcia
niezwykle płodnego. To z
kolei miało wpływ na
skojarzenie go z symboliką
zwycięstwa życia nad
śmiercią.

Skojarzenie zająca z
Wielkanocą sięga kilka
wieków wstecz, kiedy to
pojawiły się obrazki
przedstawiające te
zwierzątko w sąsiedztwie
jajek wielkanocnych. Nie
wiadomo jednak do końca,
gdzie jest źródło tej
symboliki. Na ten temat
krążą różne teorie, spośród
których najbardziej
popularne są dwie. Pierwsza
– że jest to nawiązanie do
tradycji składania podatków
w naturze. Druga – że
pojawienie się tego
zwierzęcia niejako zwiastuje
wiosnę, a przecież Wielkanoc
to jest święto ściśle związane
z tą porą roku. Nie bez
znaczenia może być też fakt,
że kiedyś w Anglii tuż po
świętach wielkanocnych
rozpoczynał się sezon
polowań na zające
W Polsce pewien związek z
tradycją zajączka

wielkanocnego ma też
zwyczaj zwany „zajączek”,
popularny w Wielkopolsce i
na Śląsku. Nie jest to nasz
rodzimy zwyczaj, ale
przyszedł do nas z Niemiec.
Polega na tym, że po
śniadaniu wielkanocnym
domownicy udają się na
poszukiwanie ukrytych
prezentów.
ŚMINGUS
DYNGUS
Śmigus-dyngus znany także
jako lany poniedziałek jest
zwyczajem
związanym
z Poniedziałkiem
Wielkanocnym.
Zwyczaj
początkowo
związany był z obrzędami
praktykowanymi
poprzez
radość po odejściu zimy i
nadejściu wiosny. Polegał
m.in. na oblewaniu dam
wodą, któremu towarzyszyło
ich chłostanie.
Dzisiaj
zwykle polega na oblewaniu
innych
wodą.

zabawą
o
charakterze
ludowym. W odróżnieniu
od pierwotnych tradycji,
wodą oblewani są wszyscy
bez wyjątków. Zwyczaj jest
praktykowany
w
taki
sposób że polewa się dla
żartów wodą inne osoby,
nawet nieznajome. Jest
popularny
wśród dzieci
i młodzieży.

LANY PONIDZIAŁEK
W INNYCH KRAJACH
Jest znany na Morawach
jako
szmigrust
lub
oblevacka, w Słowacji
jako
oblievacka
lub
kupacka oraz w regionach
zachodniej Ukrainy.

WSPÓŁCZENSY
SMIENGUS DYNGUS
Dziś śmigus-dyngus jest

