Czar Palm Wielkanocnych i ich czarodziejska moc
Czas wyruszyć na poszukiwania pięknej Palmy Wielkanocnej, którą poświęcimy w Niedzielę
Palmową. To zwyczaj kultywowany w Polsce już od średniowiecza.
Wiele wierzeń nawiązuje do tradycji święcenia palm i roli tego obrzędu. Palmy miały chronić
przed czarami, zapewniać urodzaj czy odganiać złe moce. Pokropiona święconą wodą z
gałązki wielkanocnej rodzina miała zyskać zabezpieczenie przed głodem i chorobami. Dzieci
wysmagane poświęconą witką zyskiwały gwarancję zdrowia – profilaktyka związana z
tradycją dyngusa? Być może dzięki temu panny, które w Lany Poniedziałek wyczekiwały na
oblanie wodą, miały pewność, że nie zachorują na zapalenie płuc? Wysoka palma
zapowiadała wykonawcy długie i szczęśliwe życie, zaś pięknie udekorowana gałązka dawała
rodzicom gwarancję, iż dzieci będą dorodne.
Wiara góry przenosi, więc czemu nie kierować się tymi ludowymi wierzeniami przy wyborze
palemki? Nie musicie ich wykonać sami, w marketach jest duży wybór naszych produktów.
Palmy Wielkanocne JUMI są piękne i wysokie. Z jednej strony przystoją Państwa mieszkania
i uzupełnią świąteczny klimat, a z drugiej? Zapewnią wszelką pomyślność w Waszych
rodzinach? Wierzmy zatem w wierzenia...
Zapraszamy na poszukiwania w marketach, z pewnością z naszej szerokiej oferty wybierzecie
odpowiednią wielkanocną palmę.

Śmigusówki w dłoń
Tradycja polewania się wodą w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy sięga XIV wieku. To
Słowianie w ten sposób świętowali koniec zimy i nadchodzącą wiosnę.
W Lany Poniedziałek panny na wydaniu były oblewane wodą, co miało zapewnić im
płodność. Z jednej strony odbywało się to wśród pisków protestu, ale z drugiej? Taka
„niewychłostana” wodą dziewczyna czuła się zaniedbana przez kawalerów. We wtorek po
dyngusie, panny mogły wziąć odwet na swoich „prześladowcach”.
W tamtych czasach powstał prototyp śmigusówki – zwykłe wiadro, z którego aż miło się
chlustało na rozchichotane panny. Na szczęście, jak w każdej dziedzinie, nastąpił postęp.
Obecnie tradycję wypełniamy sięgając po kolorowe śmigusówki.
Przedstawiamy Państwu szeroką ofertę naszych produktów, które zapewnią dobrą zabawę w
Lany Poniedziałek. Mogą być w kształcie jajek, żabek czy słoników – niewielkie, którymi
symbolicznie dokona się zwyczaj. Dla amatorów „dyngusa” większego kalibru
przygotowaliśmy wielobarwne pistolety na wodę. Śmigusówki są dostępne już w marketach.
Szukajcie Państwo zatem produktów z logo firmy JUMI.

Chiński Nowy Rok

W bieżącym roku mija 20 lat, od kiedy importujemy nasz asortyment z Chin. Przez ten długi
okres współpracy poznawaliśmy obyczaje odmiennej kultury tego kraju. Wynikało to między
innymi z konieczności dostosowania pewnych terminów związanych z realizacją zamówień,
by nie kolidowały one ze szczególnymi datami naszych producentów.
Najważniejszym świętem w Chinach jest Święto Wiosny, czyli chiński Nowy Rok. Obchody
przypadają zwykle w lutym. Trwają 15 dni i kończą się Świętem Latarni. Jednak już dużo
wcześniej rozpoczyna się rytuał przygotowań: generalne porządki mają wygonić z domu złe
duchy, uczta ze słodkiej ryżowej zupy to uroczyste pożegnanie domowego boga kuchni, nie
brakuje także świątecznych zakupów czy przygotowań prezentów.
W wigilię Nowego Roku Chińczycy wręczają bliskim upominki, po czym udają się na uliczne
pokazy sztucznych ogni i petard. Kulminacją imprezy jest korowód osób, który wprawia
wrażenie smoka. Chińczycy resztę wieczoru i noc w gronie rodzinnym, rozmawiając i grając
w różne gry. Kolejne dni tradycyjnie są dniami wolnymi, by Chińczycy mogli odwiedzać
krewnych w innych regionach kraju.
Obecnie w Chinach – zgodnie z chińskim horoskopem – trwa Rok Owcy. Rozpoczął się 19
lutego, zatem zgodnie z tradycją dziś, 5 marca, przypada Święto Latarni.
A zatem? Szczęśliwego Nowego Roku!
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