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Wielki Tydzień to  

w chrześcijaństwie 

uroczysty czas 

upamiętniający ostatnie 

dni Chrystusa, 

przygotowujący do 

największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. 

Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne. 
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Wielkanoc to najwaŜniejsze święto w 

Hiszpanii, gdzie panuje zadziwiająca 

trwałość dawnych obyczajów. 

Od wieków podróŜnicy z innych krajów 

zachwycali się teatralnym rozmachem 

oraz róŜnorodnością hiszpańskich uroczystości Wielkiego Tygodnia.  

Obok wspólnej liturgii wciąŜ istnieją tu setki rytuałów i zwyczajów 

właściwych dla tradycji danego regionu kraju. W części kastylijskiej 

dominuje podczas Wielkiego Tygodnia powaga, cisza i 

wstrzemięźliwość, podczas gdy na południu, w Andaluzji, i na 

południowym -wschodzie, w Walencji, święta wielkanocne są pełne 

muzyki i kolorów.  

W większości hiszpańskich miast, od Palmowej Niedzieli aŜ do 

Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego ulicami przemierzają procesje 

bractw religijnych. Członkowie tych organizacji niosą tzw. "pasos" - 

ogromne, czasem waŜące kilka ton platformy, na których ustawione są 

figury Chrystusa lub Matki BoŜej, a takŜe całe sceny religijne. Wiele z 

"pasos" to prawdziwe dzieła sztuki w srebrze, kości słoniowej czy 

drewnie - owoce wieloletniej pracy artystów ludowych. 



Święta wielkanocne w Anglii to 
niestety nic specjalnego, zupełnie 
inaczej niż w Polsce. Przede 
wszystkim większość Anglików 
to protestanci, którzy  nie mają 
np. tak słynnej tradycji jak w 
Polsce w postaci świecenia jajek. 
Easter Day - Wielkanoc 
oczywiści je sie uroczyste śniadanie, ale tu nikt jajek nie maluje. Większość  pisanek 
to ... czekoladowe jaja kupione w sklepie. Jedzenie, potrawy wielkanocne oczywiście 
to nie to samo co w Polsce - sałatka jarzynowa? O nie, ciężko to trafić. Makowiec - 
szkoda pytać. Niestety, co kraj to obyczaj! Przeczytaj więcejPrzeczytaj więcejPrzeczytaj więcejPrzeczytaj więcej 
 

Które  święto jest ważniejsze    ––––    Wielkanoc, czy noc, czy noc, czy noc, czy Boże    Narodzenie ?    

Chociaż to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w Polsce wiele osób 
powie, że najważniejszym świętem jest Wielkanoc, ponieważ oznacza 
Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima aprilis - Historia 

Pierwszy dzień kwietnia, popularnie zwany Prima 
Aprilis, upowszechnił się w naszym kraju w XVII wieku. 
Wtedy to przywędrował do Rzeczypospolitej z Europy 
Zachodniej. Zwyczaj powiązany jest z wczesnym 
chrześcijaństwem, pierwszego kwietnia miał bowiem 
urodzić się Judasz Iskariota. Od tamtej pory dzień ten 
kojarzy się z fałszem, kłamstwem i Ŝartem. Prima Aprilis kultywowany 
jest na całym świecie, tylko pod róŜnymi nazwami. W Wielkiej Brytanii 
pierwszy kwietnia określa się mianem "All Fools' Day", we Francji to 
"Poisson d'avri" (Dzień Ryby), a w Rosji "Dien Smiecha". 

 

Najlepsze żarty  :D 

Popularne od jakiegoś czasu konkursy radiowe stały się doskonałym tłem 

dla primaaprilisowych żartów. Oto kilka przykładów:  

1.Pierwszego kwietnia można zadzwonić do kogoś, kto nie zna naszego 

numeru telefonu i przedstawić się jako prezenter radia. Następnie 

informujemy rozmówcę, że ma szansę wygrać 1000 zł, jeśli tylko zaśpiewa 

piosenkę.  

2.Z kolei dzieci mogą wykręcić doskonały numer swoim 

rodzicom. Kawał wymaga wcześniejszego 

przygotowania. W dzień przed Prima 

Aprilis gotujemy jajka na twardo i 

umieszczamy je w lodówce. W kwietniowy 

poranek prosimy rodziców, by zrobili nam 

jajecznicę.  

3.Dorośli z kolei mogą zrobić kawał swoim 

współpracownikom. Wystarczy, że z fikcyjnego 

konta mailowego wyślą koledze pilne wezwanie do 

szefa. Przed robieniem żartu powinniśmy się jednak upewnić, czy 

naszym "celem" będzie osoba z poczuciem humoru. 

Jeśli masz pomysł na żart, napisz na adres: robert.wrzesinski@spraszyn.pl 



  

Lany poniedziałek w tym roku wypada 9 kwietnia . Inaczej  zwany śmigus 

dyngus.   Ten Wielkanocny zwyczaj jest szczególnie lubiany głównie przez 

młodzież i dzieci, które mogą w tym dniu bezkarnie oddawać się wyjątkowej 

zabawie czyli oblewaniu wodą. Śmigus - dyngus to połączone dwa zwyczaje, 

każdy z nich ma bogatą tradycję oraz znaczenie. Pierwszym z nich jest śmigus, a 

drugim dyngus, dzisiaj traktuje się je jako jeden zwyczaj. Według tradycji 

polskiej woda ma właściwości oczyszczające, zmywające wszelko zło, 

niewłaściwe uczynki, "czyszczący" sumienia. Woda według tradycji Słowian 

przede wszystkim oczyszcza ciało, które staje się symbolem zdrowia. 
 

 
 
 

Wóz strażacki   
 

Wąż ogrodowy    
 
 

Wiadra   
 

                                              Balony z wodą    
Pistolety na wodę  
 
 
 



Znasz ją? 
 

 

         Emma Watson urodziła się w ParyŜu 15 kwietnia 1990. Jest córką 
brytyjskich prawników Jacqueline Luesby i Chrisa Watsona. Watson ma we Francji babcię, u 
której mieszkała do 5. roku Ŝycia. Później, po rozwodzie rodziców, wyjechała wraz z matką i 
młodszym bratem, Alexem, do Oxfordshire.  

Od szóstego roku Ŝycia, Watson chciała zostać aktorką i studiowała śpiew, taniec i aktorstwo 
w Stagecoach Theatre Arts. Emma jako dziecko uczyła się w The Dragon School – 
renomowanej szkole w Oxfordzie. Od 2003 roku uczęszczała do Ŝeńskiej Headington School, 
równieŜ w Oxfordzie. W roku 2009 zaczęła studia na uniwersytecie Brown w Providence, 
Rhode Island w USA. 

                Emma Watson                

Emma wystąpiła w wszystkich częściach HARRY POTTERA.  Emma wystąpiła również w teledysku 

zespołu One Night Only w piosence "Say You Don't Want It’’. 

 

Obejrzyj zwiastun filmu 



 

 

 

Paul Wesley, właściwie Paul Thomas Wasilewski (bądź teŜ Paweł Tomasz 
Wasilewski) urodził się 23 lipca 1982 roku w New Brunswick, w USA, stanie New 
Jersey – amerykański aktor telewizyjny i filmowy pochodzenia polskiego. 

MoŜna go było dostrzec w serialach: NBC* Prawo i bezprawie, NBC Prawo i 
porządek: Zbrodniczy Zamiar, Tajemnice Smallville, FOX śycie na fali, CBS 
Kryminalne zagadki Miami i Kryminalne zagadki Nowego Jorku, NBC Jordan. 
Odegrał  równieŜ główną role w miniserialu Fallen. Od września 2009 widzowie 
mogli go oglądać w serialu "Pamiętniki wampirów" (The Vampire Diaries), gdzie 
wciela się w Stefana Salvatore, jednego z wampirów zakochanych w głównej 
bohaterce.  

*( National Broadcasting Company) - amerykańska sieć telewizyjna z siedzibą w Rockefeller Center, 
Nowy Jork. Jest częścią medialnego koncernu NBC Universal. Dostarcza audycji ponad 200 
amerykańskim stacjom telewizyjnym. 



… uśmiechnij się i 
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