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Polska Szkota. Równe Szanse w Carlow
Dwa jarmarki - Carlow i Carlow Graiguecullen

- tradycje wielkanocne na jar
markach w Carlow

Jarmarki Wielkanocne organizowane
co roku przez Polską Szkolę Równe
Szanse w Carlow zapisały się na stale
w kalendarzu wydarzeń Wielkiego Ty
godnia w naszym mieście. Stanowią
one okazję do rozkoszowania się kli
matem polskich tradycji wielkanoc
nych. Ręcznie wykonane ozdoby
świąteczne zadziwiają barwnością i
precyzją. Szydełkowe serwetki urze
kają ulotnością motywów i lekkością
zwiewnych wzorów. Różnobarwność
pisanek przyciąga wzrok. Nasze pol
skie palmy ożywiają wspomnienia
Niedziel Palmowych z dziecięcych lat.
Wielkanocne dekoracje wzbudziły za
chwyt wszystkich, którzy przyjęli nasze
zaproszenie. W tym roku dzęki zaan
gażowaniu nauczycieli i rodziców z
jarmarkiem mogliśmy odwiedzić dwa

miejcsca Graiguecullen Parish Centre
23 marca oraz Cathedra! Parish Centre
24 marca. Wiele osób wstąpiło, by
ogrzać się w gorącej atmosferze pol
skiej gościnności. Smakowite polskie
ciasta i filiżanka gorącej herbaty czy
kawy były pokrzepieniem w mroźne
przedświąteczne dni. Zapach domo
wych wypieków, chlebów o złocistej
skórce z ziarnami słonecznika i sezamu
zachęca! do kosztowania. Z wielką ra
dością po raz kolejny zaprezentowa
liśmy mieszkańcom Carlow nasze
polskie tradycje świąteczne, ręczne
wyroby artystyczne, pisanki, serwetki,
kartki, palmy, ciasta oraz tradycyjny
polski chleb. Szczególnym zaintereso
waniem cieszyły się kolorowe palmy.
Dzięki prezentacji multimedialnej od
wiedzający mieli okazję odbyć podróż
w najpiękniejsze zakątki naszego kraju
oraz zobaczyć różnorodność polskich
strojów ludowych. Stali bywalcy jar
marków opowiadali nam o swoich

działku. Na śmigus-dyngus przyjdzie
jeszcze czas ...
Staraliśmy się przybliżyć lokalnej
społeczności polskie zwyczaje wielka
nocne, gdyż wierzymy, że jedynie bli
skie poznanie odmiennych sposobów
świętowania Wielkanocy staje się
gwarancją wspólnoty kultur i elimi
nuje wzajemne poczucie obcości. Jar-

wyprawach do Polski. Sami odnajdy
wali znane już ulubione ciasta i obo
wiązkowo prosili o chleb. Pokazaliśmy
jak świętuje się w Polsce, nie od
ważyliśmy się tylko zademonstrować
praktycznie przebiegu lanego ponie-

mark Wielkanocny stanowi doskonały
czas na szczególne, rodzinne spotka
nia znajomych, przyjaciół, bliskich, na
budowanie więzi, na cieple rozmowy
w atmosferze polskich świąt!
Dziękujemy wszystkim, którzy przy
czynili się do realizacji jarmarków.
Elżbieta Jurek

