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#DZIENKOTA#  
 

• Kotom wsparcia udzielamy , by radośnie nam mruczały:) AAA kotki dwa:) 
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• „Teatr” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz. Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z 

życiem się miesza. To, co tam widzisz czasem Cię smuci,a innym razem rozśmiesza. Na scenie 

grają piękni aktorzy albo też lalki jak żywe. Wszystkie historie bardzo przeżywasz i wierzysz, że 

są prawdziwe. Przepiękne stroje i dekoracje zachwyt wzbudzają niemały, Siedzisz w fotelu i 

zapominasz na chwilę o świecie całym. Kupując bilet znasz swoje miejsce – ma numer w 

konkretnym rzędzie. Oglądasz spektakl w ciszy, skupieniu i czekasz, co dalej będzie. Kurtyna 

wznosi się na początku, opada po każdym akcie, A spacerować można, rozmawiać – w przerwie, 

to znaczy w antrakcie. By przedstawienie było ciekawe, żeby się nam podobało, By każdy 

szczegół współgrał z całością, pracuje ludzi niemało. Dla nich na koniec w podziękowaniu 

publiczność braw nie żałuje, Za reżyserię, grę, dekorację, wszystkim artystom dziękuje. Jest 

takie miejsce piękne i ważne, bo do przemyśleń nas zmusza, To teatr. Teatr na tym polega, że 

uczy, bawi i wzrusza. 



JESTEŚMY Z WAMI SOLIDARNI  
Z UKRAINĄ 

• Czas to trudny, wyjątkowy, gdzie człowiek człowiekowi wrogiem. To czas , gdy warto docenić 

to, co mamy- ludzi, których kochamy, dom,bezpieczeństwo, pokój i spokój to cenny dar. Wielu 

ludzi spieszy na pomoc, dzieli się tym, co ma- dobrym słowem, pomocną dłonią, dachem nad 

głową. 



 



ZWYCZAJE 

na Ukrainie 



RIZDWO 
CHRYSTOWE 

 Rizdwo Chrystowe (Święta Bożego Narodzenia) jest obchodzone 7 stycznia. Dzień przed Świętami wierni 

zasiadają do uroczystej wieczerzy zwanej „Swjatyj Weczir”, który zaczyna się wspólną modlitwą. Po 

modlitwie rodzina dzieli się „prosforą” (która jest odpowiednikiem opłatka)  

 oraz czosnkiem, który symbolizuje zdrowie. Na 

wigilijnym stole znajdziemy 12 potraw. Po Wigilii 

Ukraińcy biorą udział w wieczornych 

modlitwach w cerkwi, to tzw. „Wełyke 

Poweczerja”. 



MASLENICA 
CZYLI POWITANIE WIOSNY 

 Maslenica to święto, które w tradycji prawosławnej oznacza 

rozpoczęcie przygotowań do Wielkiego Postu, pojednanie z 

bliźnimi i wybaczenie krzywd. W wymiarze symbolicznym to 

również pożegnanie zimy i przywitanie wiosny poprzez spalenie 

chochoła.  W czasie maslenicy Ukraińcy zajadają się naleśnikami 

zwanymi blinami. 



 Na Ukrainie to święto obchodzone 
jest przez trzy dni: Zieloną Niedzielę, 
Zielony Poniedziałek i Dzień Ducha 
Świętego. W Zieloną Niedzielę, 
zgodnie z wierzeniami, trzeba być 
ostrożnym, ponieważ jest to dzień 
największej agresywności rusałek, 
strzyg, topielic i innych sił 
nieczystych.  

  
  

 

Trójca Trójca 

W Zieloną Niedzielę, według ukraińskich obyczajów, dziewczęta wróżą sobie przy pomocy 

wianków. W tym celu muszą udać się nad strumień i puścić wianki na wodę – jeśli dwa wianki się 

spotkają, oznacza to, że dziewczyna w tym roku wyjdzie za mąż. W Zieloną Niedzielę należy także 

pójść na cmentarz i wspomnieć zmarłych przodków, obowiązkowo stawiając im na grobach 

ulubione potrawy. 



TRÓJCA CD. 
 

 W Zielony Poniedziałek, po nabożeństwie w cerkwi, święci się 
pola, aby były chronione od gradu i pożaru. Trzeci dzień 
świąteczny, Dzień Ducha Bożego, świętują przede wszystkim 
dziewczęta. Organizują różne zabawy, np.: „wodzenie topoli”. 
Polega to na tym, że z grupy dziewcząt wybierają najładniejszą, 
która będzie grała rolę „topoli”. Później tę dziewczynę, aby 
nikt jej nie rozpoznał, przystrajają wiankami. Razem z wesołą 
gromadą „topola” chodzi od domu do domu, a gospodarz 
każdego domu, do którego ona zajdzie, powinien ją szczodrze 
obdarować prezentami. W tym dniu święci się także studnie. 

Trójca cd. 
 



WEŁYKDEŃ 
 INACZEJ WIELKANOC  
 

 Ważnym wiosennym świętem jest Wełykdeń. Tradycyjnie 

w noc wielkanocną należy wziąć udział w całonocnym 

nabożeństwie. Do cerkwi przychodzi się z koszyczkiem 

wypełnionym pisankami i paschą. O północy zaczyna się 

Chresnyj chid, a całe nabożeństwo trwa do rana.  

Tak samo jak w tradycji chrześcijańskiej Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna 

się od świątecznego śniadania. W tym dniu Ukraińcy witają się słowami 

„Chrystos woskret” co oznacza Chrystus zmartwychwstał 



ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
HROBKI  

 Tradycyjnie tydzień po Wielkanocy 
obchodzone jest na Ukrainie święto 
zmarłych zwane "hrobkami". Tego dnia 
krewni zmarłych gromadzą się na 
cmentarzach i rozpoczynają piknik. 
Najpierw myją groby, następnie 
wykładają na jedzenie i rozpoczynają 
ucztę zakrapianą często alkoholem.  Po spotkaniu ze zmarłymi, rodzina zostawia na mogile specjalnie przygotowaną na 

tę okazję paschę, malowane jajka, cukierki, herbatniki. Ponadto do tradycji należy 

także i to, że wychodząc z cmentarza należy dać żebrakom nie tylko grosik, ale 

także coś z pożywienia. 



ROMANTYCZNE 
 ŚWIĘTO KUPAŁY 

 Wielkim świętem, chociaż pogańskim jest obchodzona 

7 lipca Kupała, połączona z chrześcijańskim dniem Św. 

Jana Chrzciciela. Rozrywką tego święta są skoki przez 

ognisko. Kiedyś uważano, że najsprytniejszy skok 

przyniesie dużo zdrowia, a udany skok zakochanych 

zwiastował im ślub.  

Jeżeli komuś skok się nie udał mogło to oznaczać, że cały rok będzie miał kłopoty. Z 

tradycją dnia Św. Jana wiąże się puszczanie przez dziewczęta wianków na wodę. 

Wierzono też, że w tę noc kwitnie magiczny kwiat paproci, a ten, kto go znajdzie, 

zdobędzie wszystkie skarby ziemi. 



UKRAIŃSKIE  
PRZESĄDY 

 Jednym z przesądów na Ukrainie jest tradycja, że po narodzinach dziecka aż do momentu 
chrztu do domu nie wolno wpuszczać obcych ludzi. Związane jest to z wierzeniem, że osoby te 
mogą mieć zły wpływ na duszę niemowlęcia. 

  

 Jeśli w domu jest dziecko, które nie ukończyło roczku, nie wolno nic nikomu pożyczać, 
szczególnie wieczorem. 

  

 Aby dziecko było zdrowe, kąpie się je z dodatkiem święconych ziół i kwiatów. Dla piękna, do 
kąpieli dziewczynki dolewa się miód, czasem mleko, a dla mądrości, pod wanienkę dziecka 
kładzie się książki. 

  

 Niektórzy ukraińscy chłopi uważają, że kota starszego niż trzynastoletni należy pozbyć się z 
domu, gdyż w tym wieku staje się sprytniejszy i mądrzejszy niż człowiek i może uosabiać jakieś 
złe siły. 

 



DAMSKI STRÓJ LUDOWY  MĘSKI STRÓJ LUDOWY  



UKRAIŃSKI  
WZÓR LUDOWY 



UKRAIŃSKI  
WZÓR LUDOWY 
Wzory ludowe są często używane w hafcie. Haft ukraiński jest ważny wśród 

różnych typów ukraińskich sztuk dekoracyjnych. Ukraina posiada bogatą historię 

haftowania, przez długi czas haft pojawiał się na strojach ludowych, a także 

odgrywał istotną rolę w czasie tradycyjnych ukraińskich ślubów oraz innych świąt.. 

Chociaż haft ukraiński obecny jest w całym kraju, występują w nim pewne różnice 

regionalne. Od Połtawy, Kijowa i Czernihowa na wschodzie, 

przez Wołyń i Polesie na północnym zachodzie, po Bukowinę i 

obszary Huculszczyzny na południowym zachodzie, sztuka ta ma długą historię, 

która wyznacza jej motywy zdobnicze oraz kompozycję, a także najczęściej 

wybierane kolory oraz rodzaje ściegów. 

Przygotowała: Weronika Domurat kl. 8c 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


