
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkanoc 
 
¯artuje siê u nas czasem na 
temat wy¿szoœci œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia nad Wielkanoc¹. 
Niby te pierwsze s¹ bardziej 
rodzinne, ciep³e, domowe, bo i 
zima temu sprzyja, i wspólne 
kolêdowanie, a Wielkanoc nie 
ma pasterki o pó³nocy, ani 
wigilii z op³atkiem, ani 
choinek z kolorowymi bom-
bkami. Ma za to wiosnê, 
najpiêkniejsz¹ porê roku. 
Ponadto ile¿ w tych œwiêtach 
symboli odradzaj¹cej siê przy-
rody. Jajko - symbol ¿ycia, 
baranek z chor¹giewk¹ – sym-
bol nadziei, i Chrystus zmart-
wychwsta³y symbolizuj¹cy 
zwyciêstwo ¿ycia nad œmier-
ci¹. Ka¿dy dom prze¿ywa te 
symbole inaczej, ale wszêdzie 
oznaczaj¹ pocz¹tek czegoœ no-
wego w naszych nadziejach na 
przysz³oœæ. 
Jeszcze za czasów mojej m³o-
doœci na przyjœcie tego dnia 
bielono œciany domów i sprz¹-
tano zagrody. Pomimo ¿e spo-
ro z tego zosta³o do dziœ, o 
czym œwiadczy wzmo¿ony 
ruch w marketach, nie s¹ to ju¿ 
takie œwiêta, jak kiedyœ by-
wa³y. Tylko tacy wiekowi jak 
ja pamiêtaj¹ jeszcze, ¿e ca³y 
tydzieñ przed Wielkanoc¹ by³ 
czasem œwi¹tecznego oczeki-
wania na zmartwychwstanie, 
symbolizuj¹ce odradzaj¹ce siê 
¿ycie. Wszyscy jesteœmy cz¹s-
tk¹ przyrody, wiêc to wiosen-
ne przebudzenie dotyczy tak¿e 
nas, ludzi. Bo¿y symbol zmart-
wychwstania ma uniwersalne 
znaczenie zarówno dla wierz¹-
cych, jak i niewierz¹cych. 
Pamiêtam, ¿e ju¿ w Wielki 
Czwartek cich³y koœcielne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzwony. Zastêpowa³y je drew-
niane ko³atki, którymi traj-
kotali po ulicach ministranci. 
Wczeœniej by³y jednak reko-
lekcje. W moim gimnazjum, 
(...), odbywa³y siê one w spo-
sób szczególny. Tych, których 
nie przekonywa³y ogólne re-
kolekcje, katecheta mia³ w 
zwyczaju zapraszaæ do siebie, 
na tak zwane mêskie rozmo-
wy. Wszystkie szkolne rozra-
biaki meldowa³y siê w Wielki 
Pi¹tek u naszego katechety na 
specjalne nauki, a wiadomo - 
w tym dniu ju¿ tylko z³oczyñ-
cy przystêpowali do spowie-
dzi. By³em te¿, przyznajê, nie-
raz wzywany na tak¹ roz-
mowê, wiêc mo¿e dlatego pa-
miêtam tamtego m¹drego ksiê-
dza, który wcale nie chcia³  
z nas robiæ œwiêtych, chcia³ 
nas tylko nauczyæ, jak czuæ  
i myœleæ po ludzku. Potem by-
³o w domu przedœwi¹teczne 
sprz¹tanie i pieczenie wielka-
nocnych ciast o smaku i zapa-
chach, jakich dzisiaj ju¿ nie 
uœwiadczysz, bo wszystko te-
raz pochodzi ze sklepów, wiêc 
brakuje tej nieod³¹cznej troski: 
uda siê wypiek czy siê nie uda, 
wyroœnie ciasto czy oklapnie. 
Równie¿ malowanie pisanek 
by³o wielkim, przedœwi¹tecz-
nym misterium. Musia³y byæ 
piêknie wykonane, ¿eby mog³y 
spe³niaæ potem swoje magi-
czne przeznaczenie. Dotykano 
nimi zwierzêta w gospodar-
stwie, ¿eby je chroniæ przed 
chorobami i zapewniæ zdrowy 
przychówek. Umieszczane na 
strychu, blisko komina, spe³-
nia³y rolê zabezpieczenia prze-
ciwpo¿arowego. Chroni³y te¿ 
gospodarstwo od wiatrów i bu-
rzy z piorunami. Skorupki z 
pisanek, pokruszone na drob- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no, jako lekarstwo dodawano 
do pokarmu chorych ludzi  
i zwierz¹t. (...) 
W Wielki Pi¹tek odwiedza³o 
siê groby. Czyniono to ca³ymi 
rodzinami, obchodz¹c wszyst-
kie niemal koœcio³y w mias-
teczku. (...) Pilnowali ich stra-
¿nicy, przewa¿nie ludzie znani 
w miasteczku, przebrani teraz 
w stra¿ackie uniformy z hala-
bardami w rêkach, bo by³ to 
przecie¿ niema³y honor staæ na 
warcie przy Pañskim grobie. 
Sobota zaœ by³a ju¿ dniem  
w po³owie œwi¹tecznym. Pod 
nasz dom (...) podje¿d¿a³a fur-
manka od s¹siadów, któr¹ 
jecha³o siê do koœcio³a z jad-
³em na œwiêconki. Gospodynie 
trzyma³y w rêkach koszyki  
z chlebem, ciastem, kie³bas¹, 
chrzanem, jajkami. Ksi¹dz 
wszystko kropi³ œwiêcon¹ wo-
d¹ i szepta³ po ³acinie mod-
litwy. To œwiête jad³o by³o po-
tem tym, czym w Bo¿e Naro-
dzenie wigilijny op³atek.  
Pierwszy dzieñ œwi¹t by³ wiel-
kim biesiadowaniem. Tak jest 
zreszt¹ jest dziœ. 
Dotyczy to równie¿ lanego po-
niedzia³ku, czyli œmigusa-dyn-
gusa. (...) Wspó³czesny lany 
poniedzia³ek to watahy rozwy-
drzonych m³odych ludzi z wia-
drami wody, którzy nie prze-
puszczaj¹ nikomu - i tym na 
ulicy, i tym w tramwaju, i 
dzieciom, i staruszkom. Tra-
dycja, która sympatyczna byæ 
powinna, staje siê tu zwyczaj-
nym, za przeproszeniem, cha-
mstwem. Zwulgaryzowano ten 
zwyczaj adekwatnie do wspó³-
czesnoœci. (...) 
Wszystkiego najlepszego
drodzy Pañstwo. Weso³ego 
Alleluja. 

Andrzej Kalinin 
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 Gminny Konkurs 
Zdobienia Jaj Wielkanocnych 
odby³ siê 7 marca w tarnow-
skim Domu Kultury. Do rywa-
lizacji przyst¹pi³o 25 uczest-
ników. Techniki zdobienia by-
³y ró¿ne. Skrobano je, oklejano 
materia³em, pere³kami, cekina-
mi, a nawet kasz¹ i ry¿em.  
Z ka¿d¹ minut¹ jajka zmie-
nia³y swój wygl¹d staj¹c siê 
prawdziwymi cudeñkami. Po 
d³ugiej naradzie jury og³osi³o 
werdykt (wyniki ramka obok). 
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KROSZONKA 2008 
Technika Rytownicza  
- kat. kl. III-IV:  
1 m-ce - Natalia Czech  
2 m-ce - Dominika Suchanek  
3 m-ce - Wiktoria Cichoñ  
 
kat. kl. VI:  
1 m-ce - Anna Ponza  
2 m-ce - Justyna Kurek  
3 m-ce - Sylwia Szulc 
               Irek Pytel  
 
Inne techniki:  
1 m-ce – Karolina 
               £askarzewska  
Marcela £askarzewska  
Justyna Gordzielik  
2 m-ce - Patrycja Gabor  
 
Kategoria Gimnazjum:  
1 m-ce - Patryk Czech  
2 m-ce - Anna Pato³a  
               Daria Gordzielik  
3 m-ce - ¯aneta Mateja  
               Julia Kurek 
 

W Konkursie Plasty-
cznym na projekt kartki wiel-
kanocnej wyró¿niono nastêpu-
j¹ce osoby: 
 
Kategoria Przedszkole:  
Klaudia Szymik - Przywory  
Laura Klama - Tarnów Op.  
Wiktoria Michen - Nak³o  
Natalia Miœ - Przywory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria kl. I-III  
Julia Stach - Nak³o  
Denis Mateja - Kosorowice  
Pawe³ Paczu³a - Przywory  
D¿esika Hyla - Kosorowice  
Bianka Hyla - K¹ty Opolskie  
 
Kategoria kl. IV-VI  
Karolina £askarzewska - 
Tarnów Op.  
Marcela £askarzewska - 
Tarnów Op.  
Anna Nowak - K¹ty Opolskie  
Joanna Stanik - Nak³o  
Tomasz Golonka - Nak³o  
 
Kategoria Gimnazjum  
Micha³ Jokiel - Przywory  
Bernadeta Wider - Przywory  
Wioleta Jokiel - Przywory 


