W kazdy rocek pśïsanecka
W kazdy rocek palemecka
W kazdy rocek śwęconecka
W kazdy rocek oblewecka
Źelganocne śwęta blïsko.
Wkoło śe źeleńï wsystko.
Łyse „krzycó” kolorowo,
toć to juz Niedziela Palmowo.
Palmowo Niedziela w Łyséch to raj dla dusy tech ludźów co jem
kurpśowsko tradycjo blïsko. Pśękne palmy jek strojne panny idó tego dńa
w procesjï za dostojneńï kośćoła i władzów.
Kurpśowske jedło pachńe wtedy już z daleco. Stragany wselkej
maśćï „zaprosajó” do podźïźańo pśękna tego co wyrobzïły sposobne ręce
artystów ludowéch. Zespoły z nasej okolicy olekajó i tańcujó az echo śe po
boru rozchodźï .Jek kto chce to wsystko zobocéć na swoje łocy ï usłyséć na
swoje usy serdecńe zaprosomy do Łyséch.
Cekómy na Was!

T

radycja wicia palm wielkanocnych przez Kurpiów pielęgnowana jest
od kilku wieków i trwale wpisała się do obrzędów religijnych. Sosnowe lub leszczynowe tyczki oplata się borówkami, jałowcem, świerkiem albo cisem. Oplecione palmy dekoruje się licznymi kwiatami i wstążkami wykonanymi z kolorowej bibuły. Od kilkunastu lat wiele Kurpianek wije palmy wyłącznie
z kwiatów wykonanych z bibuły aby w ten sposób chronić roślinność leśną. W miejscowej tradycji wysokie palmy mają zapewnić ich wykonawcom długie życie a dzieciom wysoki wzrost i urodę. Palma według wierzeń Kurpiów ma magiczną moc i życiodajną siłę, przynosi urodzaj w polu
oraz zapewnia zdrowie domownikom
i zwierzętom. Magiczna siła palm
sprawiła, że Kurpiowszczyzna z roku
na rok rozwija się i pięknieje. Kwitnie
tradycyjna
kultura,
szkolnictwo
i agroturystyka. Wiele jest u nas lasów i źródeł o wodach czystych jak
kryształ, które zapraszają do inwestowania w siebie.
W niedzielę palmową nasza
miejscowość
staje
się
jedną
z najbarwniejszych w kraju. Odrodzenie się zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju
i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, polityki, kultury i nauki. Wychodząc
naprzeciw temu zainteresowaniu, poszerzamy ofertę kulturalną, uzupełniając uroczystości kościelne o przeglądy konkursowe, występy zespołów folklorystycznych oraz
prezentacje twórców ludowych i gospodarstw agroturystycznych. Obecnie przyjeżdżając do Łysych można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztuki ludowej, wydawnictw regionalnych, okolicznościowe
wystawy, z wystawą nagrodzonych palm na czele, obejrzeć występy zespołów folklorystycznych, skosztować potrawy kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną ale regionalną palemkę. Na terenie Puszczy Zielonej palma wielkanocna posiada
swój charakterystyczny, niepowtarzalny wyraz. Cechują ją zarówno rozmiary (od 1 do
10 m wysokości), sposób wykonania (oplatanie roślinnością leśnego kija), jak też
bogata dekoracja bibułkowymi kwiatami i wstążkami.
Do uwicia tych pięknych, wielobarwnych, bogato zdobionych i wysokich
palm Kurpie przygotowują się miesiącami. Z ciężkiej, wielomiesięcznej pracy powstają
prawdziwe dzieła sztuki - drobne kolorystycznie dobrane kwiaty, które do złudzenia
przypominają prawdziwe, ułożone w desenie i oryginalne wzory. Podobnie jak przed

wieloma laty tak i dziś wykonuje się je z pręta leszczyny lub młodej sosny, oplatając
go roślinnością leśną - borowiną, jałowcem, bukszpanem, cisem. Do palm sosnowych
wybiera się młode drzewka zostawiając na wierzchołku naturalnie rozwidloną kiść.
Właśnie tę część palmy zdobi się w sposób szczególny: pięknymi kolorowymi kwiatami oraz wstążkami z bibuły. Taki sposób zdobienia jest charakterystyczny dla parafii
Łyse i Lipniki. Kwiaty do palmy gospodynie zaczynają robić już od początku wielkiego
postu. Składają je do koszy aby tydzień przed Niedzielą Palmową "uwić" lub "ukręcić"
z nich palmę. Tradycyjne sposoby zdobienia palm, wyszukane rodzaje kwiatów
z bibuły przekazywane są w wielu rodzinach z pokolenia na pokolenie. Dowodem
tego są między innymi protokoły konkursu odbywającego się corocznie w Łysych,
gdzie powtarzają się te same nazwiska. Regularnie pojawiają się coraz młodsi uczestnicy przejmując tradycje rodzinne.
Po II wojnie światowej, w obliczu nowej sytuacji kraju, zwyczaj
strojenia palm na kurpiowszczyźnie
stopniowo zanikał. Z tego względu
w końcu lat 60-tych podjęto w Łysych
inicjatywę organizowania konkursów
na najładniejszą palmę. Konkurs
z biegiem lat rozwijał się obejmując
cały region Puszczy Zielonej a sam
przegląd przerodził się w dużą imprezę
folklorystyczną. Obchody Niedzieli Palmowej w Łysych stały się elementem dziedzictwa kulturowego tego regionu. Pomimo wielu znaczeń jakie dla Kurpiów ma to święto, najważniejszym punktem obchodów są niezmiennie uroczystości religijne.
Trud i zaangażowanie twórców palm zostaje doceniane podczas konkursu na
Palmę Kurpiowską, który corocznie towarzyszy Niedzieli Palmowej. Z roku na rok
palmy są piękniejsze i bogatsze. Zwycięzcom konkursu co roku wręczane są nagrody,
co jest dodatkową zachętą zwłaszcza dla najmłodszych uczestników konkursu.
W protokóle z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej palmy podczas pierwszego konkursu 31 marca 1969 roku znalazł się następujący zapis: "Pragniemy, aby życzenia badacza Kurpiowszczyzny - doc. dr Adama Chętnika spełniły się i na Niedzielę
Palmową zjeżdżały co roku do Łysych liczne rzesze turystów, by podziwiać piękne,
olbrzymie puszczańskie palmy...".
W ostatnich latach główny ciężar organizacyjny spoczywa na gospodarzach,
którymi są: Wójt Gminy Łyse, Parafia Rzymsko-Katolicka w Łysych, Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Łysych oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych.

Harmonogram przebiegu uroczystości.
Oficjalne uroczystości rozpoczynają się od godziny 9.00 jednak już od 7.00
w pięknym dziewiętnastowiecznym drewnianym kościele podziwiać można palmy
zgłoszone do konkursu. Od wczesnego ranka funkcjonuje również kiermasz produktów regionalnych. Około godziny 9.30 na scenie GOKSiR rozpoczynają się występy
zespołów folklorystycznych. O godzinie 11.00 ze starego zabytkowego kościoła „wychodzi” uroczysta procesja.
Podczas procesji palmy są
przenoszone do nowej
świątyni, w której odprawiana jest msza święta. Po
mszy – około godziny
13.00 na scenie GOKSiR
rozpoczynają się prezentacje artystyczne najlepszych
zespołów folklorystycznych
a około 14.30 ogłaszane są
wyniki konkursu na najpiękniejszą palmę. Od rana na palcu GOKSiR oglądać również można pokazy rękodzieła ludowego oraz posilić się tradycyjnymi kurpiowskimi potrawami.
Co jeszcze warto zobaczyć?
Będąc w Niedzielę Palmową w Łysych polecamy wszystkim zwiedzenie pobliskiego rezerwatu przyrody „Serafin” (dojazd oznaczony niebieskimi strzałkami na
drugiej stronie tego folderu). W tym niezwykle urokliwym miejscu na bagiennych
terenach powstałych na skutek osuszenia dawnego Jeziora „Krusko” została utworzona ścieżka turystyczno-dydaktyczna. Kilkuset metrowa drewniana kładka pozwala
na bezpieczne zwiedzanie terenów bagiennych oraz bezpośredni kontakt z piękną
i nienaruszoną przez człowieka florą i fauną.

Na wypoczynek i relaks na łonie natury zapraszamy do gospodarstw
agroturystycznych położonych na terenie gminy Łyse
Gospodarstwo agroturystyczne
- Pani Barbara Zakrzewska
Serafin 76, 07-437 Łyse
kontakt: (29) 594 05 92

Gospodarstwo agroturystyczne "Ulka"
- Pan Bogusław Kiernozek
Lipniki 118, 07-436 Lipniki
kontakt: 0 502 277 445

Gospodarstwo agroturystyczne „Ewa”
- Pani Ewa Krzyżewska
Lipniki ul. Ks. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki
kontakt: (29) 772 61 10 lub 0 604 589 356
e-mail: ewa@agroewa.pl, www.agroewa.pl

Gospodarstwo agroturystyczne "Sosenka"
- Państwo Elżbieta i Sławomir Małż
Łączki 87, 07-438 Zalas
kontakt: (29) 772 57 19 lub 0 797 821 495
www.agro-sosenka.pl

Gospodarstwo agroturystyczne
- Pan Józef Bacławski
Łyse 96, 07-437 Łyse
kontakt: 0 504 763 646

Gospodarstwo agroturystyczne
- Państwo Teresa i Henryk Kobusowie
Warmiak 18, 07-438 Zalas
kontakt: (29) 772 56 49

Gospodarstwo agroturystyczne
- Pani Teresa Szmigiel
Klenkor 9, 07-438 Zalas,
kontakt: (29) 772 56 43

PUBLIKACJA WYDANA I SFINASOWANA PRZEZ:
URZĄD GMINY ŁYSE
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
Tel. 29-77-25-003
Fax. 29-77-25-027 wew. 41
e-mail. ug_lyse@wp.pl

www.gminalyse.pl

