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W dniu 24 marca na zaproszenie nauczycielki plastyki Marii Mielniczek, przybyły do naszej
szkoły, przesympatyczne osoby z Aleksandrowa 
w strojach biłgorajskich
. Na zajęciach w klasie piątej mili goście zaprezentowali piękne ludowe stroje, co wzbudziło
podziw i zaciekawienie uczniów. 
Pani
Janina Bielak
, jedna z fantastycznie i kolorowo ubranych gości, omówiła tradycje naszego regionu związane
z palmą wielkanocną. W swej prelekcji nawiązała do palmy tradycyjnej, którą na naszych
terenach wykonywano ze świeżych gałązek bazi, trzciny i szparagusu, a całą tą kompozycję
wiązano lnianymi nićmi. W Niedziele Palmową spożywano bazie z poświęconej palmy, co
chroniło domowników przed chorobami gardła. Taka palma w dawnych czasach pełniła bardzo
ważną funkcję, w Wielki Poniedziałek palmę moczono w wodzie święconej i kropiono całe
domostwa oraz zboże przed zasianiem co zapewniało urodzaj. Panie udzieliły nam również
informacji na temat tworzenia współczesnych kolorowych palm.

  

  

  

  

Kolejnym etapem spotkania z tak ciekawymi ludżmi  było wspólne wykonywanie palm
świątecznych . Na początku trzeba
było uwić kwiaty z krypiny i łączyć je kompozycyjnie w palmę z dodatkiem bazi i bukszpanu.
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Tak powstałe śliczne palmy przekażemy na Caritas naszej parafii, a dochód ze sprzedaży
palm będzie przeznaczony na cele charytatywne. Cieszymy się bardzo, że możemy w ten
sposób udzielić wsparcia ludziom ubogim i potrzebującym.

  

  

  

  

Dziękujemy naszym gościom w strojach ludowych za bezcenne uatrakcyjnienie nam lekcji
swoją obecnością. Dzięki tak zorganizowanym zajęciom uczniowie pogłębili swoją wiedzę na
temat strojów biłgorajskich oraz rozwinęli swoje umiejętności manualne. Przekonali się, że dar
serca na cele charytatywne przynosi radość, bo „ten kto daje staje się bezgranicznie bogaty”.
Takie zajęcia to dla uczniów żywe spotkanie z wartościami. To zakorzenienie w tradycji
regionu i duma ze swej Małej Ojczyzny.

  

  

  

  

Opracowała Maria Mielniczek
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