Wielkanoc to najważniejsza i najstarsza
uroczystość chrześcijańska, obchodzona w Polsce już od X wieku. To wyjątkowy czas,
w którym obrzędy religijne splatają się z tradycją ludową. Przez wieki powstało wiele
obrzędów i zwyczajów, związanych z tymi Świętami, z których wiele przetrwało do dnia
dzisiejszego. Dla jednych to święto, które przynosi wiosenne odprężenie, jest powodem by
posprzątać dom, udekorować go radosnymi kolorami i ugotować coś dobrego. Dla innych to
okazja aby zauważyć, że już przyszła do nas wiosna, poświęcić trochę czasu swoim bliskim i
uporządkować sprawy.

Do wielkanocnej tradycji należy przygotowanie potraw z jajkami. Wielkanoc bez nich to jak
Boże Narodzenie bez choinki. Są pierwszym symbolem Wielkanocy, który przychodzi na
myśl. Jajko jest oznaką wieczności, nieśmiertelności i nieprzemijalności człowieka. To także
początek nowego życia, zgodnie z pewnym obyczajem do kołyski nowo narodzonego
dziecka wkładało się jajko. Jajko jest też symbolem wiosennego przebudzenia się przyrody.

W tradycyjnym polskim domu zużywa się dwa mendle jajek podczas świąt. (ok. 120 sztuk).
Na wszelakie ciasta, jaja faszerowane, jaja w majonezie czy w sosie, jaja dekorowane czy po
prostu zabawy z jajkami. Warto zwrócić uwagę na popularną kiedyś zabawę w turlanie jajek,
i odciągnąć swoje dzieciaki od komputera. Turlanie jaj po pochyłej powierzchni, najlepiej na

łące, znane było na wschodzie Polski. Pomalowane jajka turla się kolejno, a które zostanie
trafione, jego właściciel wygrywa to jajko, monetę lub cukierka. Zwyczaj ten miał odwrócić od
chłopów nieurodzaj i wspomóc wzrost trawy. Inną zabawą związaną z jajkami jest stukanie
się pisankami. Czyja skorupka pęknie, ta osoba naturalnie przegrywa. A stawka jest wysoka,
bowiem idzie o szczęśliwy rok do kolejnej Wielkanocy! Kolejną wielkanocną rozrywką może
być również zakopywanie jajek przez dorosłych w okolicy domu. Dzieci muszą odszukać
ukryte jaja, a potem wymienić je na słodycze.

Biblioteka szkolna zaprasza na wystawę pt.”Jajko na co dzień i od święta”. Na naszym
wielkanocnym stole znajdziecie kartki świąteczne, pisanki ,koszyczki wielkanocne, książki
poświęcone świątecznym śniadaniom. Dowiecie się czym różni się kraszanka od pisanki i
jakie są zwyczaje i tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie.

Zapraszamy.

