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NIEDZIELA PALMOWA
W LIPNICY MUROWANEJ
Wyjazd o godz. 8.30, powrót ok. 16.00
W programie: Msza Św. w Lipnicy Murowanej- 56 konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa
Piotrowskiego.
Z małej imprezy lokalnej konkurs przekształcił się w wydarzenie ogólnopolskie ściągające
turystów nie tylko z całego kraju, ale coraz częściej z zagranicy. Konkurs ten, to kultywowanie
starej tradycji sporządzania palm, z których po poświęceniu, wykonuje się krzyżyki i w Wielki
Piątek wbija na polach i zagonach. Krzyże te mają chronić gospodarza i jego plony przed
klęskami żywiołowymi i gwarantować urodzajne zbiory.
Najstarsi mieszkańcy Lipnicy pamiętają zwyczaj sporządzania pięknych, wysokich palm. Z
przekazów przodków zwyczaj ten zachował się do dziś. Wysmukłe palmy o grubości
pozwalającej na objęcie ich dłońmi, wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane
wierzbowymi witkami. W czubie palma przystrojona jest wiązką trzciny stawowej oraz
kolorowymi, bibułowymi wstążkami oraz kwiatami i wiosennymi baziami.
Przed laty wysokość palmy podyktowana była wielkością gospodarstwa i jego zamożnością.
Dziś palmy przystępujące do konkursu przekraczają nawet 35 metrów długości! To
niesamowite przeżycie dla wszystkich obserwatorów stawiania tak wysokich palm.
Konkurs Lipnickich Palm to przedsięwzięcie wzbogacone licznymi
wydarzeniami
towarzyszącymi:
kiermaszem
rękodzieła
artystycznego, promocją oferty agroturystycznej regionu,
prezentacją
zwyczajów
ludowych,
występami
zespołów
folklorystycznych i degustacją potraw wielkanocnych z regionu
Małopolski.
W przygotowaniu Konkursu Lipnickich Palm aktywnie biorą udział
dzieci i młodzież z Gminy. Już kilka tygodni wcześniej pod opieką
nauczycieli, rodziców, dziadków i instruktorów Gminnego Domu
Kultury w Lipnicy Murowanej rozpoczynają prace nad tworzeniem
własnych palm. Dzięki ich zaangażowaniu możemy być pewni, że
ta stara i piękna tradycja nie zaginie, ale będzie nadal
przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Czas trwania ok. 7,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

