Niedziela Palmowa to święto chrześcijańskie, ustanowione na pamiątkę
przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ono okres przygotowania
duchowego do świąt. Pierwsze znane zapisy dotyczące tego święta
pochodzą z dziennika pątniczki Egerii z IV wieku. W Polsce obchodzone jest
ono od średniowiecza.
Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym, przypadającym 7 dni przed
Wielką Nocą - rozpoczyna się wówczas Wielki Tydzień. Wypada pomiędzy
15 marca, a 18 kwietnia.

W roku 2021 zapraszamy 28 marca.

Od 1969 r. w Niedzielę
Palmową miejscowość
Łyse na Kurpiach staje
się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego
dnia odbywa się tam
nie tylko uroczystość
kościelna,
ale
też
impreza folklorystyczna
z konkursem na najładniejszą palmę.

Weźmiesz u nas udział w procesji
z ogromnymi palmami, kiermaszu
sztuki ludowej i wydawnictw
regionalnych, a także obejrzysz
występy okolicznych zespołów
folklorystycznych. Skosztujesz też
przepysznych potraw kuchni
regionalnej oraz oczywiście kupisz piękną palemkę.

Pokażemy Ci jak powstają nasze palemki.
Do uwicia pięknych wielobarwnych, bogato
zdobionych i wysokich palm już od początku
wielkiego postu kurpiowskie gospodynie
przygotowują kolorowe kwiaty oraz wstążki
z bibuły. Na tydzień przed Niedzielą Palmową
robią palmy z prętów leszczyny lub młodej
sosny,
oplatają
je
roślinnością
leśną
i przyczepiają do nich swoje ozdoby.

Od 1969 r. organizujemy tego dnia konkurs na
najpiękniejszą oraz największą palmę. Ten
ostatni rekord należy do pani Czesławy
Żubrowskiej, której palma miała 11 metrów.

Łyse leżą najdalej na północy
województwa mazowieckiego,
ok. 150 km od Warszawy,
w kierunku Ostrołęki.

Na co dzień znajdziesz u nas spokój i piękno natury. Łyse to największa z 22 wsi, które należą
do gminy o tej samej nazwie. Zajmuje ona powierzchnię 246 km2, czyli jest ponad
3-krotnie większa od warszawskiej Białołęki.
Zamieszkuje ją ok. 8300 mieszkańców.
Ponad 1/3 naszego terenu zajmują piękne lasy.
Folder przygotowali:
Jeremi, Malwima i Marysia
Wykorzystane materiały: strona Gminy Łyse, portal
PolskieKrajobrazy.pl, blog Keep Calm And Travel,
blog Jóźwiak Podróże oraz Wikipedia.

