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Zwyczaje witania wiosny na świecie 

Początek wiosny na całym świecie przybiera różne formy i jest pełen symbolizmu. 

W Polsce topimy lub palimy marzannę, uważaną za symbol zimy i śmierci Nie tylko 

my świętujemy w ten sposób nadejście wiosny – podobne tradycje możemy 

również znaleźć w innych krajach Starego Kontynentu. 

Hiszpania - w połowie marca Hiszpanie obchodzą święto zwane Las Fallas. 

Odbywają się wówczas pokazy petard i fajerwerków. Mieszkańcy tworzą też 

specjalne kukły, zwane ninots, które przedstawiają humorystyczne sceny z życia 

publicznego lub postaci fantastyczne. Ostatniego dnia święta kukły zostają 

publicznie spalone. Oczyszczające z zimy ogniska pali się również w innych krajach 

europejskich.  

 Szwajcaria  - w czasie kwitnienia pierwszych kwiatów, rozpalane jest ogromne 

ognisko, w którym pali się kukłę bałwana zwanego Böögg. 

 Japonia -  obchody koncentrują się wokół święta podziwiania kwitnących kwiatów 

wiśni, znanego pod nazwą Hanami. Kwitnące wiśnie są metaforą życia                       

i krótkotrwałego piękna.  

Tajlandia -  celebrowanie wiosny zbiega się  tam z Songkran, czyli Nowym Rokiem. 

Odbywa się wówczas wielki festiwal wody, który przybiera rozmiar ogromnej 

wodnej bitwy. 

Kanada -  od ponad 60 lat urządza się w maju największy na świecie festiwal 

tulipanów, na którym prezentowanych jest ponad milion kwiatów. Tulipany są nie 

tylko pięknym ukoronowaniem wiosny, ale również symbolem przyjaźni między 

Kanadą a Holandią. 

 USA ( Annapolis, niedaleko Waszyngtonu ) - co roku, w marcu, mieszkańcy tego 

miasta zbierają się, żeby dokonać rytuału palenia skarpetek. Ma to zwiastować 

powrót sezonu rekreacyjnego.     

KOTKI MAJOWE 
Kulmowa  Joanna 

 

Na wierzbie  

nad samym rowem -  

srebrne kotki marcowe.  

Na deszczu i na słocie  

srebrnieją im futra kocie.  

Ale kotki marcowe nie piszczą.  

Huśtają się na gałązkach.  

Mruczą:  

- Nareszcie wiosna!  

I sierść mają coraz srebrzystą.  

 

Wiosenne zmiany w przyrodzie 

 Wiosną przylatuje  do nas              

z ciepłych stron wiele ptaków 

np. bocian, żuraw. 

 W lasach i ogrodach pojawiają 

się pierwsze kwiaty  takie jak 

przebiśniegi, krokusy, 

pierwiosnki. 

 Wiele zwierząt budzi się ze 

snu zimowego. 

 Ustają mrozy, a dni stają się 

coraz dłuższe i cieplejsze. 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym Czytelnikom życzymy świeżego, jak młoda   

trawa i radosnego, jak wiosenne słońce, spojrzenia na  świat i ludzi czyli pogody ducha, optymizmu, siły i 

energii do działania  oraz korzystania  w pełni z budzącej się do życia natury. Wesołych Świąt! 

                                                                                  Redakcja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zwyczaje wielkopostne 

 Droga krzyżowa  - powstała dla upamiętnienia cierpień 

Chrystusa, a zwłaszcza Jego Zbawczej męki i śmierci. 

Zwyczaj ten przyjął się na przełomie XII i XIII w. Podczas  

Drogi Krzyżowej rozważa się Męki Pańskie przy czternastu 

stacjach. 

 Rekolekcje wielkopostne i spowiedź wielkanocna - w ten 

sposób wierni duchowo przygotowują się do godnego 

przeżycia Paschy Chrystusa.  

 Niedziela Palmowa - na pamiątkę wyjazdu Jezusa święcone 

są palmy – symbole życia. Poświęcona palma chroni ludzi, 

zwierzęta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim 

złem. 

 Lany Poniedziałek - zwany śmigusem-dyngusem.. 

Kultywowany w całej Polsce jest jedynym dniem w roku,     

w którym możemy bezkarnie  oblać wodą kogoś z rodziny, 

przyjaciół bądź znajomych. 

 Święconka - Wielka Sobota była niegdyś  dniem radosnego 

oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 

koszyczek z jedzeniem, w którym nie mogło 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 zmartwychwstanie”, masło – oznakę dobrobytu –         

i jajka – symbol narodzenia.     

                                                                                                                                 

 

Ciekawostki 

 12 maja  obchodzimy Dzień Ptaków 

Wędrownych. 

 Kiedyś wierzono, że po zatopieniu marzanny 

oglądanie się za siebie może spowodować 

chorobę. 

 W tym roku, 20 marca, można było za 

pomocą specjalnych urządzeń podziwiać 

bardzo widoczne planety i dwie komety. 

 Każdego roku, w ostatni weekend marca, 

odbywa się zmiana czasu z zimowego na 

letni, czyli przesuwamy wskazówki zegara o 

godzinę do przodu. Od tego momentu 

wstajemy wcześniej, ale za to dzień jest o 

godzinę dłuższy. 

 Ustają mrozy, a dni stają się coraz dłuższe i 

cieplejsze. 

 

 

                                                                                                                                 

 


