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Polewanki, oblewańce albo lejki lub oblańce
 Śmigus dyngus. Większość z nas zna i 
obchodzi ten obrząd, ale jak i kiedy powstał? O tym 
wie niewiele osób.
 Choć sam śmigus dyngus wielu osobom kojarzy 
się z chrześcijaństwem, tak naprawdę jest to słowiański 
obrząd i z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego. 
Słowiańskie Jare Gody, czyli kilkudniowy zestaw 
obrzędów mający na celu uczczenie nadejścia wiosny był 
bardzo mocno związane ze śmigusem dyngusem.
  Istnieje wiele teorii na temat znaczenia słów śmigus 
dyngus. Jedna z nich mówi, że słowo śmigus to odmiana 
słowa śmigać, czyli chłostać. 
Z kolei słowo dyngus pochodzi od dawnego zwyczaju 
kolędowania, czyli odwiedzania wszystkich domostw we 
wsi. Zwyczaj ten miał na celu wymuszenie podarowania 
odwiedzanym domom jedzenia i pica. Szczególnym 
podarkiem wtedy były wymyślnie udekorowane jajka. 
Co ciekawe w starym, niemieckim dziele pod tytułem  
„Postępek prawa czartowskiego przeciw ludziom”, 
opisane jest wiele duchów i demonów, a wśród nich jeden, 
o imieniu Dyngus. 
Sugeruje to więc, że obrzęd dyngusa miał symbolizować 
diabelskie harce i psikusy.
  Ciekawostką jest to, że nie wszędzie obchodzono Lany 
Poniedziałek. Kaszubi na przykład, nie polewali się wodą, 

natomiast mieli w zwyczaju kąpać się w rzece, jeziorze 
lub morzu. Wierzyli oni, że będzie ich to chronić przed 
chorobami i nieszczęściem. 

W Małopolsce w Lany Poniedziałek pojawiały 
się maszkary i stwory owinięte słomą i grające na 
hałaśliwych trąbkach. Odwiedzały domy polewając wodą, 
zarówno kobiety jak i mężczyzn. Od zmoczenia można 
było się uchronić podarunkami.
Inne nazwy Lanego Poniedziałku to: lejka, oblewanki, 
polewanki czy oblańce.

opr. i rys.  Ula

W co grać ?
Zdobywanie kosmosu i budowanie własnego świata

PLANSZÓWKA
Edukacyjna gra planszowa "Był 
sobie kosmos" 
Wyobraź sobie, że lecisz w 
przestrzeni kosmicznej z jedną 
misją: zdobyć wszystkie planety 
naszego Układu Słonecznego. 3, 
2, 1... Start! 
Zasady: Aby wygrać trzeba zebrać 
wszystkie próbki (kryształki) ze 
wszystkich planet Układu 
Słonecznego.  Jednak nie jest to 
takie łatwe, bo na każdym kroku 
czyhają różne niebezpieczeństwa i 
może się skończyć paliwo. 
Gra jest dla osób powyżej 7 roku życia, dla grupy od 2- 4 
osób. 
Serdecznie polecam tę grę, ponieważ nie tylko bawi, ale 
też można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o 
kosmosie, który nas otacza. 

Ida

GRA KOMPUTEROWA
Bardzo polecamy grę 

komputerową Minecraft. jej 
twórcą jest Markus Persson a jest 
rozwijana przez Mojang Studios. 
Minecraft jest grą survivalową o 

otwartym świecie. Polega na 
zbieraniu surowców i budowaniu 
różnego typu z bloków na losowo 

generowanym świecie. Jej 
głównym celem jest zabicie 

smoka z endu pokonując różne 
światy. Ta gra nauczy was 

logicznego myślenia. Poprzez 
dodawanie do siebie różnych 

surowców można nauczyć się logicznie myśleć. Gra różni 
się tym od innych survivalowych gier, że bloki są 

kwadratowe. Minecraft jest kierowany dla nastolatków, ale 
dorosłe osoby też nie pogardziłyby taką propozycją.

Mikołaj


