
 

 
Wielkanoc w obrzędowości polskiej 
WIELKANOC -  w religii chrześcijańskiej to najważniejsze Święto 
upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po 40 
dniach postu w połączeniu z tradycyjną obrzędowością polską jest to 
Święto bardzo radosne i kolorowe. Najważniejszymi symbolami tych Świąt 
w Polsce są: PISANKI, ŚWIĘCONKA i ŚMIGUS DYNGUS.


PISANKI – to bogato malowane jajka, które dawniej chroniły od nieszczęść 
i były symbolem nowego życia i urodzaju. W zależności od regionu Polski 
jajka zdobi się różnymi technikami: malowane są farbami, woskiem, 
oklejane kolorowym papierem lub sitowiem i wełną.


W Wielką Sobotę (20.04) chrześcijanie uroczyście święcą pokarmy. Do 
kościoła zanoszone są ŚWIĘCONKI, czyli koszyki, w których znajdują się: 
szynki, kiełbasy, ciasta, chleb oraz PISANKI. W koszyku nie może 
zabraknąć ‘baranka wielkanocnego’ – symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego („Agnus Dei”).


NIEDZIELA WIELKANOCNA (21.04) - jest paschą tygodnia, podczas której 
świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią oraz początek 
«nowego stworzenia». Tego dnia rano rodziny wspólnie siadają do 
świątecznego stołu, zastawionego różnymi mięsami, rybami oraz ciastami. 
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Nasza szkoła:

Korzystamy z 

różnych technik 
nauczania, które 

wspomagają 
zrozumienie języka


Profesjonalizm: 
Starannie 

opracowany 
program pozwala 
nam nauczać na 
poziomach od A0 

do C1.


Recenzja: 
“I highly recommend 

this school: great 
method and teachers, 

as well as a friendly 
atmosphere”

Info o evencieSłowa miesiącaInfo o evencie

Malarstwo  
- Painting 

Przyroda 
- Nature 

Serdecznie 
zapraszamy na:  

13 kwietnia – bezpłatne 
konwersacje 
Wielkanocne 

- Philippe, France.

Serdecznie 
zapraszamy na:  

19 kwietnia – bezpłatną 
lekcję próbną dla A0 

(początkujących) 



Przed posiłkiem dzielimy się jajkiem składając sobie najlepsze życzenia.


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (22.04) – II dzień Świąt, który kojarzy się z zabawą i … wodą. Od 
wczesnych godzin porannych, szczególnie na wsiach, od domu do domu chodzą przebrani chłopcy, 
strasząc gospodarzy i polewając panny kubłem wody. Ten zwyczaj zadomowił się także w miastach, 
więc tego dnia nie zdziw się, jeśli nawet przypadkiem zostaniesz oblany wodą na ulicy!


Tekst: Joanna Kurella, więcej na FB/klubdialogu


Zbliżają się kolorowe i wesołe Święta Wielkanocne, a Pani 
obrazy cieszą oczy w naszej szkole. Skąd się wziął pomysł 
Galerii obrazów w Klubie Dialogu? 

Jestem etnografem, który z pasją zajmuje się promocją kultury, 
tradycji i sztuki polskiej. Myślę, że to bardzo ważne, 
szczególnie w okresie Świąt, aby zachować ich wyjątkowy i 
polski charakter, który wyróżnia nas od innych kultur. Obecnie 
nasze tradycje mieszają się z innymi, dlatego ciągle staram się 
przekazywać swoją wiedzę i pasję następnym pokoleniom. 


Dzięki malarstwu mam teraz niezwykłą okazuję pokazać naszą 
kulturę obcokrajowcom z całego świata. To niesamowite i bardzo pouczające 
zarazem. Polska ze swoim bogactwem regionów i przyrody zachęca do 
podróżowania i odkrywania niezwykłych klimatów. 


Maluję więc przyrodę, a Szkoła to dobre miejsce na promocję sztuki. Mam nadzieję, 
że tym samym choć w małym stopniu przyczyniam się do poznawania naszej pięknej 
Ojczyzny.


Więcej prac malarskich można znaleźć na www.galeriajoannakurella.pl.
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WIOSNA W POLSCE  
Kalendarzowa wiosna w Polsce rozpoczyna się 21 marca, ale przyroda budzi się do życia 

wcześniej. Pierwsze, charakterystyczne oznaki wiosny to PRZEBIŚNIEGI, KROKUSY oraz 

zieleniejąca się TRAWA. PRZEBIŚNIEGI są jednymi z najwcześniej zakwitających roślin, a ich kwiaty 

często wyrastają już spod śniegu. KROKUSY natomiast są charakterystycznym widokiem dla tatrzańskiej przyrody. Kto w marcu 

pojedzie poza miasto, z pewnością usłyszy powracające do Polski ŻURAWIE, GĘSI i BOCIANY. Wiosną także ssaki budzą się z 

zimowego snu. Z nor wychodzą BORSUKI, JENOTY, JEŻE i NIEDŹWIEDZIE BRUNATNE. 

W polskiej tradycji to czas ‘topienia Marzanny’, pogańskiej postaci symbolizującej śmierć, plagi, zimę i odrodzenie. Kobieca 

postać zrobiona ze słomy jest palona lub wrzucana do wody. To symbol pożegnania zimy i przywitania wiosny. 

Wywiad z Joanną Kurellą, autorką obrazów w Galerii.


