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Klasa  VI - 15.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  legendy  związane  z  Wielkanocą. 

 

( materiał  na  dwie  lekcje ) 

1. Przeczytaj. 

Kochani, witam  Was  po  świętach. Dziś  chciałabym  Wam  pokazać  jak  

Wielkanoc  funkcjonuje  w  legendach. W  tym  celu  zaproponuję  Wam  do  

przeczytania  dwa  teksty.  

 

2. Zadanie: przeczytaj  oba  teksty, następnie  napisz  streszczenie  jednego  z  

nich  i  prześlij  do  mnie  do  piątku ( jeśli  z  przyczyn  technicznych  nie  

będzie  to  możliwe - daj  mi  znać. Streszczenie  możesz  wpisać  w  treść  

wiadomości  na  librusie lub  wysłać  na  mojego  maila ) 

 

Skąd  się  wziął  zwyczaj, że  to  zając  przynosi  wielkanocne  pisanki? 

 

W dawnych czasach, gdy po ziemi przechadzały się bóstwa i demony, w 

czasach kiedy to nasi przodkowie wierzyli jeszcze w Świętowita, w  równonoc 

wiosenną przypadało święto. Ten czas nowego początku u Słowian nazywał się 

Jare Gody,  natomiast  u plemion germańskich nazywał się Easter lub Ostara i 

na tym właśnie się skupimy.  
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Nazwę to święto zawdzięczało bogini Eostre, która odziana w białą suknię 

zjawiała się po mroźnych dniach i budziła lasy do życia. To  za jej dotykiem 

pojawiały się liście na drzewach, oraz rozkwitały kwiaty. To dzięki niej 

zwierzęta wychodziły z nor, chcąc poczuć pierwsze promienie wiosennego 

słońca. 

Pewnego razu bogini przechadzała się przez zaśnieżony las, pozostawiając za 

sobą pas zieleni. Każde zwierzę, które ją napotkało, kłaniało się nisko i 

pozdrawiało Eostrę,  a ta odwdzięczała się promiennym uśmiechem. W pewnym 

momencie Pani Życia zauważyła w zaspie leżącego nieruchomo ptaszka.  

Po bliższych oględzinach zauważyła, że ptak jest ranny i balansuje na granicy 

życia i śmierci.  Żal jej się zrobiło tej kruchej istoty i zebrawszy całą swoją moc 

uleczyła poszkodowanego. Coś poszło jednak nie tak, okazało się bowiem, że 

mimo że proces leczenia powiódł się i pacjent przeżył, to  nie był on już teraz 

ptakiem, a zającem. 

Strzygąc uszami zając podziękował wybawicielce i żwawo pokicał w głęboki 

las. Dopiero  siedząc w norce zauważył, że coś jednak mu z ptaka pozostało. 

Okazało się, że przemiana nie była całkowita i pozostała mu zdolność znoszenia 

jaj.  Nie wiedząc co zrobić ze świeżo zniesionym fantem, wszak jednak zające 

jajek nie wysiadują, postanowił je w podzięce zanieść udekorowane Eostrze. 

Od tego czasu zawsze gdy tylko znosił jajko, dekorował je i zanosił je Pani 

Wiośnie. Eostrze tak spodobał się dar zająca, że przyjęła go na swojego 

pomocnika i od tego momentu zawsze gdy w równonoc wiosenną bogini 

zjawiała się na ziemi, z boku kicał zając znoszący jajka. 

 

3. Trzy  cedry 

 

Ta  legenda  opowiada o trzech starych cedrach rosnących w pięknych lasach 

Libanu. Trzeba naprawdę wielu, wielu lat, ba całych wieków, aby te drzewa 

mogły być uznane za potężne. Libańczycy wierzą, że cedry setki lat swego 

dojrzewania przeznaczają na rozmyślania o życiu, śmierci, przyrodzie, przez co 

nabierają mądrości, którą jedynie wybrani potrafią odczytać.  

Otóż któregoś razu wspomniane trzy drzewa postanowiły porozmawiać 

o przyszłości, a ponieważ były mądre, wiedziały, że prędzej czy później skończą 

pod toporem drwala. Przyjęły to ze spokojem, po czym pierwsze stwierdziło, że 

po wiekach obserwacji tego świata byłoby mu miło, gdyby wyrzeźbiono z niego 
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tron dla najpotężniejszego na ziemi króla. Drugie z uznaniem zakołysało 

gałęziami, ale wyraziło tajemnicze życzenie, aby stać  się częścią czegoś, co na 

zawsze przemieni zło w dobro. Trzecie z drzew zamyśliło się głęboko i milczało 

w zadumie długo, nim oświadczyło, że jego marzeniem jest, aby ilekroć ludzie 

spojrzą na nie – zawsze pomyśleli o Bogu.  

Od tej rozmowy trzech cedrów minęły lata, aż pewnego dnia pojawili się 

drwale. Ścięli drzewa, załadowali na statek, ten zaś popłynął do dalekiego kraju. 

Z drewna pierwszego zbudowano prostą szopę dla zwierząt, a z resztek zbito 

żłób do siana. Z drugiego wyciosano zwykły stół, który trafił do rąk handlarza 

mebli. Na drewno trzeciego nie znalazł się kupiec, dlatego pocięto je na bale 

i tymczasem złożono w magazynie na peryferiach wielkiego miasta. Żadne 

z drzew nie było szczęśliwe. Narzekały sobie, iż – jak dotąd - nikt nie doszukał 

się w nich piękna, nie potrafił go wydobyć… 

Czas mijał, gasły dni, aż tu jednej gwiaździstej nocy pewne małżeństwo, które 

nigdzie nie mogło znaleźć miejsca na nocleg, schroniło się w stajence 

zbudowanej z drewna pierwszego cedru. Piękna kobieta w bólu wydała na świat 

dziecię i położyła je na sianie, którym był wyłożony sklecony z resztek żłób. 

Gdy światło niezwykłej gwiazdy musnęło cedr, ten natychmiast pojął, że oto 

spełniło się jego marzenie, bo owym dzieciątkiem był największy ze wszystkich 

królów. 

Od tamtej pory minęło trochę ponad trzydzieści lat. Jednego wieczoru grupa 

mężczyzn weszła do skromnego domu i zasiedli wokół stołu wyciosanego 

z drewna drugiego cedru, na którym stała przygotowana wieczerza. Zanim 

zaczęli jeść, jeden z przybyszów o szlachetnej, czystej twarzy wyrzekł słowa 

o chlebie i winie stojącym przed nim. Wówczas drugie drzewo zrozumiało, że 

w owej chwili to nie kielich wina i kawałek chleba spoczywa na nim, lecz 

właśnie dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem… 

Następnego dnia z magazynu zabrano kawałki trzeciego cedru i zbito je na 

kształt krzyża. Odstawiono je pod murem miasta, a kilka godzin później 

przyprowadzono nieludzko poranionego mężczyznę, któremu kazano dźwigać 

ów krzyż pod sporą górę, tylko po to, aby na jej szczycie przybić go do niego. 

Przerażone drzewo zapłakało nad okrutnym losem, jakie zgotowało mu życie. 

Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie drzewo pojęło sens swego przeznaczenia 

– ukrzyżowany człowiek stał się rozświetlającym wszystko Światłem. Krzyż, 

zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbolu tortury przeistoczył się w symbol 

zwycięstwa. 

Wypełniły się sny trzech libańskich cedrów, choć nie tak, jak to sobie same 

wyobrażały. 
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