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Stoły wielkanocne – tradycja warta kultywowania
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Stoły Wielkanocne, to nie tylko piękna tradycja warta kultywowania. To
obyczaj, który integruje społeczności lokalne, wytwarza więzi, a czasem nawet
zdrową rywalizację.

Tradycja stołów wielkanocnych
Do kultywowania tradycji ludowej nikogo już chyba przekonywać nie trzeba. Największym dowodem
na to, że lubimy podtrzymywać tradycje są między innymi Stoły Wielkanocne organizowane co roku
w wielu gminach. W tych barwnych pokazach biorą udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, rady
parafialne czy organizacje pozarządowe. Bardzo często przygotowanie stołu wielkanocnego
związane jest z organizowanymi konkursami na najpiękniejszy, najbogatszy czy najbardziej
tradycyjny stół wielkanocny. Dodatkowo w konkursach biorą udział sporządzane przez mieszkańców
palmy. Odwiedzając wystawy palm i stołów wielkanocnych widzimy rywalizację między
poszczególnymi wykonawcami. Każdy z uczestników ma ambicję, aby to jego stół, jego palma były
najpiękniejsze, a zdobycie nagrody daje powód do dumy ich twórcom.

Dumni z tradycji
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Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych, w którym bierze udział społeczeństwo przy
wsparciu instytucji samorządowych pozwala na zaciskanie więzi społecznych, lokalnej integracji.
Pamiętamy przecież słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że „Naród, który nie szanuje swej
przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Nie bez
znaczenia dla młodego pokolenia jest również edukacja w zakresie zwyczajów regionalnych,
o których nie powinniśmy zapominać. I tu warto przytoczyć słowa Marszałka, który uważał, że
„Naród, który traci pamięć przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo
zajmującym dane terytorium”.

fot. Obornicki Dom Kultury
Plakat reklamujący Wystawę Stołów Wielkanocnych

Stoły wielkanocne w Obornikach na Dolnym Śląsku
Tak jak w wielu miejscowościach w całym kraju, również w Domu Kultury w Obornikach Śląskich
(pow. trzebnicki) odbyła się XI Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Przy
udziale władz samorządowych, przedstawicieli Izby Rolniczej oraz reprezentacji sołectw Gminy
Oborniki Śląskie, a także licznie zgromadzonych mieszkańców zaprezentowano przepiękne stoły
wielkanocne. Sołectwa przygotowały swoje „stoły” oraz zaprezentował palmy wielkanocne. Wystawie
towarzyszyły kiermasze świąteczne, na których twórcy ludowi prezentowali swoje dzieła sztuki
ludowej. Na straganach można było nabyć również wyroby lokalnych rolników takich jak miód,
wędliny, sery kozie itp. Wystawie szczególnego klimatu nadał występ kapeli ludowej Smyki.
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A na stołach…
Stoły ozdobione były pracami rękodzielniczymi nawiązującymi do tradycji Świąt Wielkiej Nocy.
Trudno opisać bogactwo przygotowanych stroików świątecznych, koszyczków ze święconkami
i palmami, pisanek. Stoły uginały się pod ciężarem tradycyjnych potraw, wypieków i wyrobów
wędliniarskich. A wszystkie te cudeńka można zobaczyć w naszej galerii. Zapraszamy!
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