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Mieszkanki Dobramyśli bardzo uroczyście, a jednocześnie na we-
soło uczciły swoje marcowe święto. W niedzielne popołudnie.
spotkały się w domu Ireny Kędzierskiej, gdzie przygotowany zos-
tał poczęstunek. Nad stroną organizacyjną czuwała sołtys Hen-
ryka Pawlak. W spotkaniu wzięły udział panie w różnym wieku,
reprezentantki prawie wszystkich rodzin tej miejscowości. Bawiły
się, opowiadając, żartując i śpiewając przez kilka godzin. Na spot-
kanie zaprosiły Burmistrza, który złożył im życzenia i ofiarował
kwiaty. Na spotkanie przybyły również seniorki. Na zdjęciu siedzą
od prawej: Zofia Janowicz i Maria Glapiak w towarzystwie Stefa-
nii Wierzbińskiej.

Dzieci już podczas ferii wykonywały wielkanocne ozdoby.

Palmy poświęconej w Niedzielę
Palmową nie wyrzuca się. Trzeba
dotknąć nią wszystkich domowni-
ków, by zapewnić sobie pomyśl-
ność. Zostawiona na cały rok
chroni przed burzami i katakliz-
mami. A jeśli zjemy jedną bazię
możemy liczyć na zdrowie i to, że
ominą nas bóle gardła.

W Wielką Sobotę przynosimy
do domu święconą wodę. Po-
dobno jeśli tego dnia poświęci się
nią ziemię, przez cały rok będzie
dawała lepsze plony.

Dawniej w Wielki Czwartek wy-
gaszano ogień w domu i wierzono,
że wówczas pojawią się dusze
zmarłych i zaniosą prośby żyją-
cych do Pana Boga. By owych
dusz nie odstraszać, ognia nie za-
palano przez dwa dni. Dopiero w
Wielką Sobotę rozpalano piece.
Miało to chronić przed złem i

Wielkanoc nie jest wprawdzie tak "czarodziejska" jak na przy-kład Wigilia, ale to także magiczny czas. Dlatego warto wy-korzystać go, by zapewnić sobie szczęście i sprawdzić conas czeka.

Wielkanocne wróŜby
wzmacniać więzy rodzinne. Dziś
wystarczy zapalić świeczkę w
Wielką Sobotę.

Pisanki koniecznie ozdobić na-
leży czerwonym kolorem, który za-
pewnia wielkie uczucie. Takimi
jajkami powinni obdarzać się mał-
żonkowie, gdyż dają one szansę
na pomyślność i potomstwo.

Na wielkanocnym stole nie
może zabraknąć mięsa i wędlin. Im
więcej tłustych potraw, tym więcej
pomyślności dla gospodarzy. Do-
brobyt przyciąga też kolor zielony
np. rzeżucha oraz baba wielka-
nocna, koniecznie polukrowana i z
rodzynkami.

W świąteczny poniedziałek na-
leży pozwolić sobie na śmigus-
dyngus. Kto tego dnia jest suchy,
będzie miał przez cały rok sucho w
garnku i kieszeni. Woda przyciąga
też kawalerów do panienek.

* U nas dzieląc się jajkiem,
składamy życzenia i wybaczamy
sobie urazy.

*W Wielkiej Brytanii wierzą, że
ten, kto ukradnie jajka będzie ska-
zany przez los na nędzę trwającą
po 7 lat za każde jajko. Nie poży-
cza się jajek w niedzielę, bo przy-
niosłoby to obu stronom
nieszczęście.

* Na Dalekim Wschodzie żyje
plemię, które traktuje jaja z religijną
czcią. Spożywa się z ukłonami, po-
dziękowaniami i przeprosinami,
klaszcząc i śpiewając hymny na
cześć zawartego w jajku i obdaro-
wanego duszą życia.

Zabawa dla najmłodszych

CIEKAWE

Poniżej przedstawiamy trzy kurczaczki na których znajdują się sylaby
kilku słów. Należy je ułożyć w hasło, które potem wystarczy wysłać do re-
dakcji. Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań (należy podać wiek)
rozlosujemy dwie nagrody niespodzianki. Dla ułatwienia podajemy, że
pierwsza sylaba hasła brzmi "ZA-".

RO DZIN
NIEPRZYSTOLE
ZAWSZE

Do XV wieku dyngus i śmigus
były dwoma odrębnymi zwyczajami.
Dyngus oznaczał wymuszanie dat-
ków, najczęściej w postaci jajek, a
śmigus był uderzaniem, smaganiem
rózgą, gałązką lub palmą. Pierwsze
udokumentowane wzmianki o tego
rodzaju zwyczajach w Polsce po-
chodzą z XV wieku.

Oblewanie się nawzajem wodą
w poniedziałek wielkanocny to zwy-
czaj wywodzący się najprawdopo-
dobniej z obrzędów związanych z
wiarą w dobroczynne właściwości
wody. Był przy tym doskonałą za-
bawą dla całej rodziny, a także
okazją dla psotników, by płatać figle
w zgodzie z tradycją.

Polewano się różnie, na dwo-
rach paroma kropelkami wody per-
fumowanej, na wsiach wiadrami i
konewkami. Niejedna panna zos-
tała nawet wepchnięta do rzeki, czy
koryta z wodą. Mimo pisków i wrza-
sków dziewczęta nie narzekały, że
je oblewano. Wierzono bowiem po-
wszechnie, że woda w wielkanocny

Śmigus Dyngus
Śmigus-dyngus, zwany też lanym poniedziałkiem, jest oby-czajem związanym z drugim dniem Wielkanocy.

poniedziałek "przyda licu gładkości i
rumieńca". Ponadto liczba kawale-
rów z wiadrami uganiających się za
dziewczyną świadczyła o jej atrak-
cyjności.

Gospodarze również nie zabra-
niali oblewania swoich córek, bo dla
ojca przemoczenie córki do suchej
nitki wróżyło urodzaj i pożytek z
gospodarskich zwierząt. Nie trzeba
było się wstydzić mokrego ubrania;
wstydziły się te panny, których nikt
nie chciał oblewać. Chłopcy starali
się polać wodą jak najwięcej dziew-
cząt, by zapewnić sobie pomyślny
rok, a ten, który nie zdołał oblać ża-
dnej, był uważany za pechowca.

Jajo strusia waży około 1,5 kg.
Ma skorupkę grubą na prawie 3
cm. Na twardo gotuje się je 2 go-
dziny, a na miękko 45 minut. Sko-
rupkę tego jaja przeciąć trzeba
piłką. Jajecznicą z jednego jaja
strusia nakarmić można 10 osób.
Kosztuje od 50 do 70 zł.

STRUSIE JAJA


