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Zawijane błyskotki

Aby zrobić takie kolorowe pi-
sanki trzeba najpierw przygo-
tować błyszczące wstążki.
Każde jajko musimy posmaro-
wać klejem, a potem po prostu
przykleić wstążkę, owijając ją
ciasno wokół skorupki.

Jajeczna mozaika
Ugotowane jajka ufarbować
trzeba na różne kolory. Część
z nich należy obrać ze skoru-
pek i pokruszyć je. Na koniec
maleńkie kawałeczki przykleić
trzeba do jajek w kontrasto-
wych kolorach.

Serwetkowe cudeńka
Z nici można zrobić na szy-
dełku delikatną „koszulkę na
jajko”. Potem przyozdobić je
trzeba szydełkowymi listecz-
kami. Kompozycja będzie bar-
dzo ładna.

W roślinne wzory
Wilgotne listki pietruszki,
kopru, selera, czy bazylii deli-
katnie przyklejamy do jajka i
owijamy je pończochą. Tak
„opakowane” gotujemy w wo-
dzie z łupinami cebuli. Gdy
będą twarde zdejmujemy poń-
czochę i listki. Piękne wzory
pozostaną na skorupkach.

SPOSÓB NA PISANKI

Tę zabawę adresu-
jemy do naszych najmniej-
szych czytelników.
Proponujemy im, by po-
zbierały wszystkie jajka,
które zgubił Zajączek. Z li-
terek umieszczonych na
pisankach ułożyć można
świąteczne hasło. Każdy
kto przyśle prawidłowe
rozwiązanie weźmie
udział w losowaniu na-
gród. Redakcja przewi-
działa dwie nagrody
niespodzianki. Na rozwią-
zania czekamy do połowy
kwietnia.

ROZTARGNIONY ZAJĄCZEK
PRIMAAPRILIS

Oto przed nami świąteczny
stół. W pierwszy dzień Wielka-
nocy - Wielką Niedzielę - po re-
zurekcji wszyscy siadają do
śniadania. Dzielą się święconym
jajkiem. W „Bibliotece Warszaw-
skiej” z 1851 roku czytamy:
„Najprzódrozkrajanemi na

cztery części jajkami dzielą  się
między sobą familje, czyli domo-
wnicy, z życzeniami doczekania
pomyślnej i późnej starości. Na-
stępnie spożywają inne święcone,
od szynki poczynając; kości zaś ze
święconego mięsa dają  psom i
kotom, utrzymując, iż to chronić je
będzie przez cały rok od wście-
klizny.”
Na każdym świątecznym stole

honorowe miejsce zajmuje bara-
nek. Najczęściej znajduje się na
zielonym dywaniku z rzeżuchy.
Obyczaj stawiania na stole wielka-
nocnym baranka wprowadził pa-

pież Urban V. Do Polski agnuszek,
czyli baranek, dotarł za Zygmunta
III Wazy. Robiono go wówczas ze
szczerego złota, alabastru, aż
wreszcie przybrał znaną nam
dziś  postać z cukru, masła czy
ciasta. Agnuszek - „baranek boży”,
poza symbolicznym znaczeniem
religijnym, broni domu przed poża-
rem, powodzią i nagłą śmiercią od
pioruna.
Na świątecznym stole od za-

wsze sporo jest kiełbas, szynek,
mięsa, bigosu, staropolskich
babek i mazurków. Słowem niesły-
chane bogactwo wszelkich potraw,
a ponieważ jak pisał Łukasz Gołę-
biowski „nie lubi Polak sam jeść,
stąd rad niezmiernie gościowi..” do
stołu zaprasza się  sporo osób.
Przy naszych stołach zasiada
przede wszystkim rodzina. Oby
była jak najliczniejsza.

Czy dacie Państwo wiarę, że kie-
dyś pierwszy kwietnia uchodził za
jeden z najbardziej ponurych dni w
roku? Feralny i pechowy, a
wszystko za sprawą Judasza Iska-
rioty, który właśnie 1 kwietnia ob-
chodził urodziny. Wszyscy wiedzą,
że to on najpierw za trzydzieści
srebrników wydał prześladowcom
Jezusa, po czym z rozpaczy powie-
sił się na osice.
Są tacy, którzy zwyczaje prima-

aprilisowe wywodzą od hinduskiego
święta holi, obchodzonego w In-
diach na cześć bogini miłości Kamy.
W tym dniu wszyscy mieszają się z
tłumem, obsypują czerwonym pro-
szkiem, ochlapują kolorową wodą,
podstawiają sobie nogi, szarpią za
ubranie.
Jeszcze inni są zdania, że apri-

lis wywodzi się  ze starożytnego
Rzymu, a związany był z opie-

kunką ziarna, boginią Cererą.
Tak czy inaczej, w naszym kręgu

kulturowym przez długie wieki nikt
się tego dnia nie śmiał. Duchy zmar-
łych opuszczały groby i mściły
się na żywych za doznane krzywdy,
zsyłając nieszczęścia.
Kiedy więc przestano się bać i

martwić, a zaczęto cieszyć? Trudno
powiedzieć. Podobno w XIII wieku
Zygmunt Gloger pisze: „Polacy od
dawnych czasów w dzień pierwszy
kwietnia rozsyłali listy ze zmyślo-
nymi wiadomościami lub tylko kar-
tkę z napisem aprilis, a także
zwodzili ustnie, by naśmiewać się z
łatwowiernych.” Stąd powstało pol-
skie przysłowie. Na aprilis nie wierz,
bo się omylisz.
Do dziś pozostała tradycja aprili-

sowych żartów, choć na przestrzeni
czasu ulegają  one rozmaitym
modom.


