
Wprowadzenie

 Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu współpracy pod nazwą „Dzie-
dzictwo – Naszą Atrakcją”, realizowanego w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest promocja walorów kulturo-
wych i atrakcji turystycznych. Uczestniczy w nim siedem Lokalnych Grup Działania 
z pięciu województw: LGD „Białe Ługi” (województwo świętokrzyskie), LGD „Gryflan-
dia” (województwo zachodniopomorskie), LGD „Kraina Rawki” (województwo łódz-
kie), LGD „Nasza Suwalszczyzna (województwo podlaskie), LGD „Owocowy Szlak” 
(województwo lubelskie), LGD „Region Włoszczowski” (województwo świętokrzyskie, 
łódzkie i śląskie) i LGD „Sejneńszczyzna” (województwo podlaskie). 
 Na terenie ich działania istotnym składnikiem życia społecznego jest zawierająca 
wiele oryginalnych elementów i kultywowana od wielu wieków kultura ludowa. Obecnie 
podlega ona jednak coraz większym zmianom wynikającym z globalizacji oraz unifi-
kacji kulturowej współczesnego świata. Powszechnie dostrzega się, że wiejskość coraz 
bardziej zlewa się z miejskim stylem życia. W szybkim tempie odchodzą w przeszłość 
zwyczaje, obrzędy, wyróżniki codziennej pracy i zabawy wsi. Dla mieszkańców terenu 
Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie na szczęście nie jest to jeszcze 
czas miniony. Dziedzictwo kulturowe stanowi tu bowiem podstawę tożsamości regio-
nalnej. Nadal jest też symbolem, który może decydować o rozwoju społeczności wiej-
skiej, jeśli weźmie się pod uwagę rosnące zainteresowanie turystów tradycyjną kulturą 
ludową.
 Dlatego też w przekazywanym do rąk Czytelników opracowaniu postanowiono 
zebrać informacje dotyczące życia mieszkańców wsi od kołyski aż po… Tworzą one nie 
tylko obraz tradycji, które na co dzień są podtrzymywane, ale dotyczą również wątków 
współcześnie zarzucanych i zapominanych. Jeśliby wielu nie odtworzono i nie zapisano 
to pewnie nikt by się już o nich nie dowiedział. Partnerzy projektu pragną więc utrwalić 
w pamięci dziedzictwo wsi nie tylko dla siebie samych, lecz również z myślą o wszyst-
kich, dla których może ono stanowić atrakcję jako wyraz specyficznej kultury i obrzędo-
wości, czerpiącej z bogactwa przeszłości.
 Zapraszamy więc w podróż do czasów naszych dziadków, na tereny gdzie można 
jeszcze dotknąć minionych czasów i poczuć zapach chleba.
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Od kołyski aż po...

Praca zbiorowa pod redakcją dr. Cezarego Jastrzębskiego 
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Wprowadzenie

 Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu współpracy pod nazwą  
„Dziedzictwo – Naszą Atrakcją”, realizowanego w ramach Osi IV Leader Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest promocja 
walorów kulturowych i atrakcji turystycznych. Uczestniczy w nim siedem Lokalnych 
Grup Działania z pięciu województw: LGD „Białe Ługi” (województwo świętokrzy-
skie), LGD „Gryflandia” (województwo zachodniopomorskie), LGD „Kraina Rawki”  
(województwo łódzkie), LGD „Nasza Suwalszczyzna (województwo podlaskie),  
LGD „Owocowy Szlak” (województwo lubelskie), LGD „Region Włoszczowski”  
(województwo świętokrzyskie, łódzkie i śląskie) i LGD „Sejneńszczyzna” (województwo  
podlaskie). 
 Na terenie ich działania istotnym składnikiem życia społecznego jest zawierająca 
wiele oryginalnych elementów i kultywowana od wielu wieków kultura ludowa. Obecnie 
podlega ona jednak coraz większym zmianom wynikającym z globalizacji oraz unifi-
kacji kulturowej współczesnego świata. Powszechnie dostrzega się, że wiejskość coraz 
bardziej zlewa się z miejskim stylem życia. W szybkim tempie odchodzą w przeszłość 
zwyczaje, obrzędy, wyróżniki codziennej pracy i zabawy wsi. Dla mieszkańców terenu 
Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie na szczęście nie jest to jeszcze 
czas miniony. Dziedzictwo kulturowe stanowi tu bowiem podstawę tożsamości regio-
nalnej. Nadal jest też symbolem, który może decydować o rozwoju społeczności wiej-
skiej, jeśli weźmie się pod uwagę rosnące zainteresowanie turystów tradycyjną kulturą 
ludową.
 Dlatego też w przekazywanym do rąk Czytelników opracowaniu postanowio-
no zebrać informacje dotyczące życia mieszkańców wsi od kołyski aż po… Tworzą one  
nie tylko obraz tradycji, które na co dzień są podtrzymywane, ale dotyczą również wąt-
ków współcześnie zarzucanych i zapominanych. Jeśliby wielu nie odtworzono i nie za-
pisano to pewnie nikt by się już o nich nie dowiedział. Partnerzy projektu pragną więc 
utrwalić w pamięci dziedzictwo wsi nie tylko dla siebie samych, lecz również z myślą  
o wszystkich, dla których może ono stanowić atrakcję jako wyraz specyficznej kultury  
i obrzędowości, czerpiącej z bogactwa przeszłości.
 Zapraszamy więc w podróż do czasów naszych dziadków, na tereny gdzie można 
jeszcze dotknąć minionych chwil i poczuć zapach chleba.
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 Na terenie działania LGD „Białe Ługi” i LGD „Region Włoszczowski”, które znaj-
dują się w większości w województwie świętokrzyskim (a także, w przypadku „Regionu 
Włoszczowskiego, w województwie łódzkim – gminy Gidle i Żytno oraz województwie 
śląskim – miasto i gmina Koniecpol), z wyjątkiem gminy Szydłów dominują gospodar-
stwa małe, rozdrobnione, niskotowarowe. Brak specjalizacji w hodowli czy rodzajach 
upraw.
 W gminie Szydłów znajduje się ok. 1000 ha sadów, w tym 80 proc. śliwowych. 
Ok. 20 tys. ton produkcji śliwy w Polsce, czyli 10 proc., pochodzi z tutejszych upraw. 
Dogodne warunki klimatyczno-glebowe, a zarazem wysoka kultura prowadzenia sadów 
powodują, że owoce z Szydłowa cieszą się uznaniem i dużym popytem na giełdach rolno-
-spożywczych. Produkuje się głównie śliwy deserowe oraz dla przemysłu przetwórczego. 
Te pierwsze od odmian najwcześniejszych - Ruth Gerstetter, Herman, Cacanska Rana 
- po późne: Bluefre, President oraz bardzo cenioną starą odmianę Węgierka Zwykła.  
Te drugie głównie z gatunków Węgierka Łowicka, Węgierka Dąbrowicka, Stanley.  
Sadownicy oferują również lokalny produkt, jakim jest suszona śliwka szydłowska.  
Suszenie odbywa się na tzw. laskach według metody niezmienionej od wielu pokoleń. 
W 2010 r. „Śliwka szydłowska” została wpisana do rejestru produktów rolnych objętych 
ochroną na obszarze Unii Europejskiej.

I. W CODZIENNYM TRUDZIE  

PODSTAWY ROZWOJU KULTURY LUDOWEJ

Specyfika wsi

Krajobraz  z regionu. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Większość mieszkańców gminy Szydłów 
utrzymuje się z sadownictwa. Są to duże gospodar-
stwa, prężnie się rozwijające. Rolnicy skutecznie 
pozyskują środki z Unii Europejskiej, dzięki cze-
mu posiadają nowoczesne sprzęty, wyposażenie  
i chłodnie. Na dobrą sprawę nie ma tu pól  
ze zbożem, ziemniakami czy innymi uprawami. 
Wszystkie pola obsadzone są drzewkami owoco-
wymi.
 Z kolei mieszkańcy Dębna w gminie  
Raków przez ok. 200 ostatnich lat zajmowali się 
wyrabianiem sit i przetaków. Umiejętności prze-
kazywano sobie z ojca na syna. Sito i służący  
do pracy ręcznej przetak to proste urządzenia, słu-
żące do oddzielania od siebie metodą przesiewania 
obiektów mniejszych, mogących przejść przez oka 
sita, od większych, pozostających na powierzch-
ni. Składają się z obłęku i tzw. płótna. Wykonanie 
obłęku jest proste, ale produkcja płótna wymaga precyzji. Najłatwiej plecie się je z łyka 
wyciętego starannie z kawałka drewna, trudniej natomiast z drutu czy końskiego włosia. 
 Sitarze szli do lasu na wyrąb i oglądali dokładnie drzewo od ziemi do wierzchoł-
ka. Jeśli widać było, że jest zaatakowane przez grzyby, należało dokopać się do korzenia 
i sprawdzić, czy daje się łupać. Wówczas i cały pień dobrze się łupał. Najlepszym kawał-
kiem na przetak, by ten z wypróchniałym środkiem. 
 Sitarze z Dębna nie mieli prawa kupować w lesie tzw. dłużycy, tylko drewno opa-
łowe. Mimo to zdobywali jednak surowiec dobrej jakości i wykonywali swoje wyroby  
z kloców sosnowych długich na półtora metra. Rzemiosło to było podstawą utrzymania 
prawie wszystkich rodzin. W latach 60. XX wieku wykonywali je jeszcze Matuszczy-
kowie, Czechowie, Baltynowie, Wojciechowscy, Kobryniowie, Wójcikowie, Łanuchowie  
i Jakubcowie. W czwartki, gdy wypadał dzień targu w Łagowie, chodzili wydeptanymi 
przez siebie ścieżkami w kierunku Rembowa, najpierw przez las Malnik, a dalej przez 
Bardo, koło Trzech Krzyży i przez Wolę Łagowską. 

Śliwki z Szydłowa.
Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Agroturystyka Gratka. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Sita i przetaki nieśli na plecach, powiązane w wiązki po dziesięć albo ułożone w wielki 
słup. Bywało, że wędrowali też w odleglejsze strony: do Pińczowa, Buska, Chmielnika, 
Jędrzejowa, Staszowa i Opatowa.
 W niektórych wioskach działali kowale i szewcy. Kowal trudnił się podkuwaniem 
koni, produkcją podków i gwoździ, ostrzeniem i naprawą narzędzi. Do podstawowego 
wyposażenia szewca należały szpilarek (nazywany także szpikulcem lub szpilardem), 
czyli ostra szpila z rękojeścią, szydło, czyli szpilarek z otworem na nić i tzw. kopyto. 
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój gospodarstw agroturystycznych, któ-
re specjalizują się w różnych dziedzinach. Np. gospodarstwo „Gratka” w Celinach  
Stanisława i Danuty Gratka od trzech lat organizuje ogólnopolskie (w ubiegłym roku 
przybyli także artyści zagraniczni) plenery malarskie z udziałem wybitnych mala-
rzy oraz dzieci z terenu gminy. Wczasy agroturystyczne z odnową biologiczną oferuje 
gospodarstwo agroturystyczne „Pyzówka” w Głuchowie Lasach, należące do Barbary  
Wojciechowskiej. W ofercie kulinarnej jest tu pasta borowikowa. Natomiast dzionia 
rakowskiego można skosztować w gospodarstwie „Korzyna” w Korzennie (Raków)  
Zdzisława i Małgorzaty Pniewskich, gdzie na ponad 40 hektarowej powierzchni moż-
na aktywnie spędzać czas, do dyspozycji gości są: plaża, kąpielisko, rowery wodne  
czy kajaki.         

Okolice Żytna słyną ze stawów hodowlanych. 60-hektarowe gospodarstwo rybackie  
w Ciężkowiczkach na ośmiu stawach zajmuje się całoroczną, ekologiczną hodowlą ryb 
słodkowodnych: karpia, pstrąga, jesiotra, szczupaka, amura i lina. W okresie świątecz-
nym dostarcza nawet 20 ton karpia. Z kolei gospodarstwo rybackie w Silnicy dysponuje 
pięcioma stawami o powierzchni 13 ha i zajmuje się również działalnością agrotury-
styczną.
 Obszar działania LGD „Gryflandia” zalicza się do Pomorza, które w XIX i po-
czątkach XX wieku miało charakter zdecydowanie rolniczy. Mimo długiej linii brze-
gowej rybołówstwo nie odgrywało większego znaczenia gospodarczego. Poza terenami 
przybrzeżnymi rozwijało się tam, gdzie gleby były nieurodzajne. Wieś typowo rolnicza 
była raczej duża, natomiast rybacka niewielka. Mieszkańcy osad rybackich trudnili się 
często także uprawą ziemi, byli to jednak chłopi małorolni. 

Agroturystyka Korzyna. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Wieś jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku była z reguły samowystarczalna.  
W gospodarstwie wytwarzano wszystkie produkty żywnościowe, a także ubrania. Upra-
wiano żyto, jęczmień, owies, z czasem coraz więcej pszenicy i ziemniaków. Sadzono ka-
pustę, marchew, buraki pastewne i cukrowe. Uprawiano len i konopie, a następnie rze-
pak. Hodowano bydło, owce, kury i gęsi. 
Mieszkańcy wsi znajdowali dodatkowe zatrudnienie w gorzelniach, mleczarniach, cu-
krowniach. Zajmowano się zbieraniem grzybów i jagód sprzedawanych później na targu 
w miasteczku. Wyrabiano także miotły, węgiel drzewny do żelazek, wyprawiano skórki 
zwierzęce. W okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem w domach odby-
wało się darcie pierza.
 Mimo wielowiekowego panowania niemieckiego dużo wsi zachowało słowiańską 
genezę nazewnictwa (np. w gminie Brojce dwie trzecie miejscowości). Ich pierwotne nazwy 
zostały przejęte przez osadników niemieckich i przetrwały przez stulecia, ulegając jedynie 
niewielkim zniekształceniom. Po 1945 r. wszystkie nazwy słowiańskie zostały odtworzone. 
 
 
 

  Gminy obszaru LGD „Kraina Rawki” mają charakter typowo rolniczy. W gminach  
Biała Rawska, Kowiesy i Sadkowice wiodącym kierunkiem produkcji jest sadownictwo, 
natomiast w pozostałych gminach dominuje uprawa warzyw i zbóż.

Sad jesienią. Gmina Biała Rawska.  
Zdjęcie Doroty Niezabitowskiej – Pawlikowskiej. 

Kwitnący sad. Gmina Kowiesy. Zdjęcie 
udostępnione przez Urząd Gminy Kowiesy.

Prace polowe, wieś pomorska. Źródło:  
Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Chłop małorolny, wieś pomorska. Źródło:  
Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
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Kwitnący sad. Gmina Biała Rawska. Zdjęcie  Doroty Niezabitowskiej – Pawlikowskiej. 

Sad jesienią. Gmina Kowiesy.  Zdjęcie Pauliny Mozga. 

 O stanie gospodarki rolnej na terenie LGD decyduje sektor gospodarstw  
prywatnych. W rekach prywatnych znajduje się ponad 90% gruntów (prawie całość  
to użytki rolne).  Struktura obszarowa gospodarstw na terenie LGD nie jest korzystna. 
Gospodarstwa  małe (do 5 ha) stanowią połowę ogólnej liczby. Natomiast gospodarstwa 
większe – powyżej 10 ha - stanowią jedynie 20 %. Struktura upraw w ostatnich latach   
nie uległa zmianom, preferuje się uprawę zbóż oraz hodowlę trzody chlewnej i bydła.
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Gospodarstwo agroturystyczne „Politowizna”. Zdjęcie Elżbiety Książkiewicz.

Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek”. Zdjęcie udostępnione przez Urząd Gminy Kowiesy.
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 Warto zwrócić tutaj uwagę na wieloletnie tradycje sadownicze występujące  
w gminach Biała Rawska, Kowiesy i Sadkowice.
 Największy areał sadów jest w gminie Biała Rawska. Ich udział w struktu-
rze użytków rolnych gminy wynosi 42%. Na drugim miejscu jest gmina Sadkowice,  
gdzie sady zajmują prawie 1/2 powierzchni terenów uprawnych, z kolei w gminie  
Kowiesy sady zajmują blisko 1/3 powierzchni gruntów ornych. 
 W przypadku  upraw zbożowych, na terenie działania LGD „Kraina Rawki”  
na pierwszym miejscu (z uwagi na słabe gleby) znajduje się żyto, a potem  mieszanki 
zbożowe. Z pozostałych upraw największy udział mają ziemniaki. Sadzi się ich około 
3478 ha. Największe uprawy warzyw są w Białej Rawskiej i w Cielądzu. 
 Na terenie LGD „Kraina Rawki”, w ostatnich latach nastąpił rozwój gospodarstw 
agroturystycznych, których właściciele wykorzystując doskonałą lokalizację, stworzyli 
idealne miejsca dla tych, którzy chcą odpocząć z dala od zgiełku dużych aglomeracji 
miejskich.
 LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz LGD „Sejneńszczyzna” znajdują się na tere-
nie województwa podlaskiego. To obszar wielokulturowy. Najstarsze tradycje wiążą się  
tu z obecnością plemion Jaćwingów i Bałtów. Potem w ciągu wieków powstał swoisty 
konglomerat kultur: oprócz polskiej tradycji północnomazowieckiej pojawiły się wpły-
wy tradycji litewskiej, czarnoruskiej, mazurskiej z elementami niemieckimi, rosyjskiej  
(w tym staroobrzędowe) i żydowskiej.
 Stosowane więc dla tego terenu określenie „pogranicze narodów i kultur”  
jest nie tylko ze wszech miar uzasadnione, ale też powoduje, że poszczególne subregiony  
w sposób istotny różnią się między sobą i pozostają pod dominującym wpływem jednej 
z tradycji. Tak np. gminy tworzące LGD „Nasza Suwalszczyzna” (Bakałarzewo, Filipów, 
Przerośl, Raczki i Suwałki) odróżniają się od terenów położonych na północ od nich  
i pozostających w kręgu polsko-litewskim, utrzymywaniem tradycji północnomazo-
wieckiej. Natomiast w LGD Sejneńszczyzna (zwłaszcza w gminach Puńsk i Sejny) nie-
zwykle silne jest dziedzictwo litewskie, związane choćby z faktem, że 80 proc. mieszkań-
ców gminy Puńsk stanowią Litwini.
 Rytm życia mieszkańców od stuleci wyznaczały warunki przyrodnicze: surowy 
klimat oraz obecność rozległych terenów leśnych, pagórków i jezior polodowcowych. 
One także miały znaczący wpływ na sposoby gospodarowania i kulturę ludową.
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“Sejneńszczyzna”. Szlak rowerowy - Puszcza Augustowska.

“Sejneńszczyzna” -mapka Powiatu Sejneńskiego. Pogranicze polsko-litewskie.
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Rzeka Czarna Hańcza. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Jeziora Tarasowe na Suwalszczyźnie. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.
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 Poranek nad Jeziorem Wigry. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Suwalszczyzna zimą. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.
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Wypiętrzenia na Suwalszczyźnie. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Krajobraz Suwalszczyzny. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.
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 Suwalszczyzna i Sejneńszczyzna są regionami rolniczymi, zdominowanymi przez 
osadnictwo wiejskie. Uprawiano głównie żyto, owies, jęczmień, pszenicę, len, ziemniaki, 
buraki pastewne, koniczyny, rośliny strączkowe i kapustę, a wcześniej także soczewicę, 
groch i grykę. Obecnie podstawowym źródłem utrzymania ludności jest nadal uprawa 
roli i hodowla zwierząt. Coraz więcej rolników zakłada gospodarstwa agroturystyczne, 
oferując zdrową żywność i domowe potrawy a także łódki i kajaki oraz bezpośredni 
kontakt z naturą.  
 Dawniej bardzo rozpowszechnionym zajęciem kobiet było tkactwo, opiera-
jące się na lnie i owczej wełnie. Wielu mężczyzn zajmowało się wyplataniem różne-
go rodzaju koszy ze słomy, wikliny, korzeni  i „błon” sosnowych. Powszechnie  obra-
biano drewno, co wynikało z potrzeb budownictwa, wyrobu drewnianych naczyń 
zasobowych, mniej skomplikowanych narzędzi rolniczych oraz sprzętów i mebli, 
 a nawet drewnianego obuwia, tzw. klompi.

Agroturystyka. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Rękodzieło. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.
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Rękodzieło - dywanik. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Twórczość ludowa. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.
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W biedniejszych gospodarstwach dodatkowym źródłem utrzymania była praca  
w lesie przy wyrębie i zwózce drewna oraz zbieranie runa leśnego. We wsiach położo-
nych nad jeziorami popularnym zajęciem, a często i zawodem, było rybołówstwo. Wielu 
gospodarzy zajmowało się również hodowlą pszczół w przydomowych pasiekach, uzy-
skany z nich miód i wosk przeznaczano głównie na sprzedaż lub wymianę towarową.  
Do ważnych zajęć należało też zaopatrzenie gospodarstwa domowego w opał, którym 
przez długi czas było drewno zbierane w lasach skarbowych lub dworskich i kopany  
na terenach bagiennych torf.
 Po II wojnie światowej rozwinęła się gospodarka towarowa i nastąpiła specjaliza-
cja w uprawie roli i hodowli zwierząt. Wyraźne nastawienie na produkcję spowodowało 
zanik dotychczasowej samowystarczalności. Powszechne dotąd umiejętności rękodziel-
nicze uległy stopniowemu zapomnieniu, ponieważ wszelkie niezbędne w gospodarstwie 
przedmioty i artykuły stały się ogólnie dostępne. 
 Przeciętne gospodarstwo rolne od kilku wieków przekazywane było jednemu 
spadkobiercy i ma zwykle kilkanaście hektarów, co wyróżnia region na tle okolicznych 
terenów, gdzie dochodziło do dużego rozdrobnienia go-
spodarstw.
 Na terenie LGD „Owocowy Szlak”, należącej  
do województwa lubelskiego, od niepamiętnych czasów 
uprawiano pszenicę, żyto, jęczmień, owies, ziemniaki  
i buraki cukrowe oraz len, konopie, a także rzepak  
i słonecznik, z których bito olej. Uprawiano też rośliny 
przeznaczone na kasze: grykę na kaszę gryczaną i proso  
na kaszę jaglaną. 
Charakterystyczna jest uprawa chmielu, który był od-
dawany do browarów. Każdą szyszkę chmielu zrywano 
ręcznie (gmina Wilków).

Twórczość ludowa. Źródło: Zbiory LGD Nasza Suwalszczyzna.

Chmiel w gminie Wilków. Zdjęcie 
ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Zajmowano się też ogrodnictwem i sadownictwem: jabłkami, gruszkami, cze-
reśniami, wiśniami, malinami, rzepą, bobem, soczewicą, anyżkiem i koprem. Później 
pojawiły się pomidory i kalafiory (gmina Józefów nad Wisłą). W niektórych okolicach 
niemalże wszyscy mieszkańcy od czerwca do października byli zaangażowani również 
w uprawę i zbiór maku (gmina Karczmiska).
 Hodowano krowy, konie oraz świnie, owce i kozy, króliki, kury, kaczki, gęsi. Koń 
był potrzebny do pracy w polu jako zwierzę pociągowe. Służył też jako środek transpor-
tu. Gospodarz pilnował, aby koń był napojony, najedzony i wyczyszczony. Krowę trzy-
mano dla mleka. Trzeba było ją doić dwa-trzy razy dziennie, wyprowadzać na pastwi-
sko i przepolowywać trzy razy dziennie na świeżą trawę oraz poić dwa razy dziennie. 
Krowę karmiono też pokrzywami oraz sieczką z ziemniakami. Na zimę magazynowano 
dla niej siano, buraki pastewne i brukiew. Część gospodarzy trzymała też owce na weł-
nę, mięso i skóry (kożuchy) oraz kozy na mleko. 
 Narzędzia rolnicze przez wieki były bardzo prymitywne. Do uprawy używano 
sochy i motyki, potem pługa koleśnego, radła i drewnianej (najlepiej dębowej) brony.  
Do I wojny światowej podstawowymi narzędziami były pług jednoskibowy, drewniane 
radło z metalową radlicą, drewniana brona z metalowymi gwoździami, drapak i drew-
niany wał. Przy zbiorze używano sierpa, potem także kosy, którą początkowo posługi-
wano się jedynie do koszenia trawy. 

Sady na lubelskim Powiślu. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Pług jednoskibowy i sierp. Zdjęcia z pracy konkursowej Natalii Filiks.
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 W regionie świętokrzyskim i terenach z nim powiązanych przynależnością 
do LGD, pod względem przestrzennym większość miejscowości ma charakter uli-
cówek. To wsie jednodrożne, o zwartej zabudowie po obydwu stronach drogi lub za-
budowie rozciągniętej, z budynkami po jednej bądź po obydwu stronach drogi. 
Taki układ mają np. następujące wioski: Chańcza, Drogowle, Jamno, Koziel, Lipiny, 
Mędrów, Nowa Huta, Papiernia, Pągowiec, Rakówka i Życiny.     

 
 

 Gdzieniegdzie zachował się istniejący od średniowiecza układ łanowy, w przy-
padku którego zagrody znajdują się po obydwu stronach drogi biegnącej dnem do-
liny. Odchodzą od nich łany wykarczowanego niegdyś pola, a dalej płaty należącego  
do gospodarza lasu. Charakter łanowy zachowały m. in. wioski: Bardo, Celiny, Głuchów, 
Głuchów Lasy, Korzenno, Ociesęki, Pułaczów, Radostów, Rembów, Smyków, Szumsko, 
Szumsko Kolonia, Wola Wąkopna, Wólka Pokłonna i Zalesie.
 Przetrwał również, jak w przypadku np. Rakowa i Dębna, układ przestrzenny 
owalnicowy (zwany też placowym), z centralnie położonym placem o funkcjach wspól-
nych dla wszystkich mieszkańców. 

Układ przestrzenny 

Piotrkowice. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.



24

Stara zabudowa. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Raków z lotu ptaka. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

 Z kolei np. miejscowość Balice ma zwartą zabudowę budynków mieszkalnych  
w niewielkiej odległości od drogi. To układ typowy dla budownictwa z lat 50. XX wie-
ku. W skład zabudowań poszczególnych posesji wchodzi dom mieszkalny, mający  
od podwórka ścianę drewnianą oklejoną gliną i obieloną, a pozostałe ściany z kamienia 
bądź cegły i otynkowane oraz zabudowania gospodarcze: murowaną stajnię i drewnianą 
stodołę.
 W większości wsi poszczególne elementy zabudowy gospodarstwa zlokalizowa-
ne są najczęściej wokół podwórka, otoczonego przez dom, oborę, stodołę, piwnicę, szo-
pę i kurnik.
 Niekiedy domy mieszkalne znajdują się bliżej drogi głównej, a w głębi stoją zabu-
dowania gospodarskie.
 W niektórych miejscowościach zachowały się jeszcze chłopskie budynki drew-
niane lub drewniano-murowane z XIX i początku XX w. Są to przede wszystkim
domy miszkalne.
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  Przyciesie najstarszych obiektów położone są bezpośrednio na ziemi, na pod-
sypce kamiennej lub podmurówce wykonanej z kamienia połączonego gliną. Ścia-
ny mają konstrukcję węgłową, bardzo rzadko sumikowo-łątkową. Ściany zewnętrzne 
najczęściej są w naturalnym kolorze drewna albo bielone wapnem na biało. Do ściany 
frontowej czasami przylega drewniany ganek. Dachy są najczęściej dwuspadowe, kryte 
eternitem. Drzwi i okna zwykle posiadają węgary. Podłoga w większości wykonana jest 
z desek. Sporadycznie jeszcze zachowana polepa gliniana znajduje się jedynie w sieni  
lub komorze. W wielu domach na środkowym tragarzu izby mieszkalnej wyryta jest data 
budowy. W niektórych przetrwały urządzenia ogniowe w postaci trzonu kuchennego  
z kapą, pieca chlebowego i pieca ogrzewczego z zapieckiem, które wykonane są najczęściej  
z kamienia połączonego gliną.

 
 

 Zachowały się również nieliczne stare budynki inwentarsko-gospodarcze z prze-
łomu XIX i XX w. w postaci najczęściej dwupomieszczeniowych obór lub stodół złożonych  
z dwóch zapoli i jednego boiska.
 Zabytkowy układ przestrzenny mają wsie Gidle i Pławno. Pierwsza z nich, choć 
nigdy nie posiadała praw miejskich, charakterem zabudowy przypomina małe miastecz-
ko. Jest to wielodrożnica z małym rynkiem przed zespołem klasztornym. Z kolei Pławno 
wyróżnia się z powodu wykształconego rynku i ulic wychodzących z jego narożników.  

Kuchnia kaflowa. Zdjęcie ze zbiorów  LGD Białe Ługi.
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 Na terenie Pomorza dominującym układem przestrzennym wsi były okolnice, 
owalnice i ulicówki. Wiele z tych wsi do dnia dzisiejszego zachowało swój pierwotny 
kształt. Do najstarszych okolnic (owalny centralny plac, wokół którego lokowano dział-
ki siedliskowe) należy Chełm Gryficki, założony prawdopodobnie w XII w. Bardzo do-
brze zachował się układ okolnicy w Gołańczy Pomorskiej. Na planie owalnicy (większy  
niż w okolnicy obszerny plac na planie owalu, zwany nawsiem, pierwotnie niezabudo-
wany, jedynie z kościołem i stawem) rozwijała się wieś Gosław, od średniowiecza zawsze 
włościańska. Miejscowościami owalnicowymi są także Kłodkowo, Sadlno i Trzebusz.  
Typowo rolnicze Roby to ulicówka (zagrody rozlokowane po obu stronach ulicy), po-
dobnie jak Gąbin. Rzadkim przykładem wsi zaułkowej jest Gorzysław, gdzie układ jest 
zbliżony do owalnicy, z tym, że charakteryzuje się nieprzejezdnością, gdyż posiada jedną 
drogę, kończącą się wewnątrz wsi (Trzebiatów). 
 W układzie przestrzennym wielu wsi przetrwały XIX-wieczne założenia fol-
warczne, które dostosowywały się do istniejącego charakteru wsi lub powstawały  
na tzw. surowym korzeniu. Np. w gminie Płoty zachowało się 25 takich zespołów,  
w tym z zabytkowymi rezydencjami i parkami. Zakładane w średniowieczu wsie pla-
cowe, takie jak np. Bądkowo, Gostyń Łobeski, Mechowo, Natolewice, Pniewo czy  
Wyszobór, z czasem przekształcały się w wielodrożnice albo rozwinęły się w sposób osio-
wy. Niektóre, jak np. Czarne i Dobiesław, uległy przekomponowaniu zgodnie z zasadami 
gospodarki folwarcznej. Domy robotników folwarcznych, potocznie zwane czworakami, 
były wielorodzinne, o zróżnicowanej liczbie mieszkań. Są więc dwojaki (np. Dobiesław, 
Łęczyna), dominujące czworaki (np. Lisowo, Wicimice) i sześcioraki (np. Potuliniec). 
Wznoszono je przede wszystkim z cegły, w układzie parterowym, z wysokimi, dwu-
spadowymi dachami, umożliwiającymi użytkowe wykorzystanie poddaszy. Budowano  
na planie prostokąta, z jednorodnym rozplanowaniem pomieszczeń, obejmującym dwie 
izby, kuchnię, komorę i sień – korytarz ze schodami na poddasze. Wnętrza były dwu-
traktowe, a pomieszczenia w amfiladzie (Płoty).
 Natomiast w gminie Gryfice przetrwało 35 zespołów rezydencjonalno-folwarcz-
nych i folwarcznych. Zostały one wkomponowane w dawne, średniowieczne wsie pla-
cowe (np. Barkowo, Górzno, Otok, Rybokarty) i ulicowe (np. Kołomąć, Prusinowo, 
Świeszewo, Trzygłów). Odnotowano tu obecność dwojaków, czworaków, sześcioraków  
i ośmioraków. Przeobrażenia folwarczne dawnych wsi zachodziły również w gminie 
Karnice. 
 Cechą charakterystyczną tradycyjnego budownictwa ludowego jest konstruk-
cja ryglowa, nazywana również szkieletową, słupowo-ramową, słupowo-ryglową, ra-
mową, ryglową, szachulcową lub murem pruskim. Podstawę stanowi w niej drewniany 
szkielet, który jest złożony z symetrycznie rozłożonych słupów. Są one osadzone dołem  
w podwalinie, górą połączone belką oczepową i na jednej kondygnacji połączone jednym  
lub dwoma poziomami rygli. Całość jest wzmocniona przy rogach za pomocą ukośnych 
zastrzałów, łączących podwalinę, rygiel i oczep. Tzw. fachy, czyli pola międzyryglowe, 
wypełnione są szachulcem utworzonym z drewnianych żerdzi (tzw. strychulce), któ-
re owijano maczanymi w glinie słomianymi warkoczami i z obu stron zalepiano gli-
ną wymieszaną ze słomą, sieczką, plewami, wrzosem i igliwiem. Następnie tynkowano,  
a z czasem również bielono, dzięki czemu uzyskiwano duży kontrast z drewnem szkiele-
tu, które było czernione za pomocą smoły albo dziegciu. Ściany wewnętrzne wypełniano 
strychulcem lub niewypalaną cegłą zwaną pecą, na poddaszu kładziono lżejszą cegłę 
torfową bądź maty trzcinowe, a szczyty szalowano deskami. W odróżnieniu od tego typu 
budownictwa pruskim murem nazywano wypełnienie pola międzyryglowego za pomo-
cą czerwonej cegły.  
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 W krajobrazie kulturowym zwracają uwagę dawne cmentarze, w większości 
ewangelickie, obecnie nieużywane i mocno zaniedbane. Mają charakter przykościelny, 
śródpolny lub wojenny, jak np. w gminie Brojce, gdzie znajduje się ich 19.

 W regionie łódzkim na rozmieszczenie terenów zabudowanych decydujący 
wpływ miały: układ dróg prowadzących do głównego ośrodka osadniczego, kolejność 
zajmowania obszarów leśnych pod uprawy rolne, parcelacje majątków i większych go-
spodarstw łanowych oraz warunki hydrograficzne. Rzutowały one na nierównomierne 
ukształtowanie się pasów zabudowy zagrodowej oraz zabudowy rozproszonej, jak np. 
w gminie Biała Rawska czy Regnów. Z kolei w gminach Cielądz i Sadkowice przeważa 
zabudowa wiejska uformowana w pasma trzydrogowe o jednostronnej, zwartej zabudo-
wie, rzadziej z zabudową dwustronną lub rozproszoną. Historyczny charakter z jedno-
stronną zabudową ciągów komunikacyjnych zachowało wiele wsi w gminie Kowiesy.  

Zespół przestrzenny wsi pomorskiej. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Kowiesy. Zdjęcie udostępnione przez Urząd Gminy Kowiesy.
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Biała Rawska. Zdjęcie Dariusza Bógdała udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska.

 W regionie suwalsko-sejneńskim obecna struktura osadnictwa wiejskiego  
jest efektem dwuwiekowych przeobrażeń. W pierwszej połowie XIX w., w wyniku reform, 
których celem była zamiana pańszczyzny na czynsz, powstały wsie o pasmowym ukła-
dzie pól i rzędowej zabudowie wzdłuż drogi, czyli tzw. rzędówki lub wsie kolonii sznu-
rowych. Wyparły one wcześniejszy i powszechnie występujący na tym terenie typ osad-
niczy - wieś szeregówkę z trójpolowym układem gruntów i z trójpolówką zbiorową jako 
jedyną formą uprawy ziemi. W drugiej połowie XIX w., w wyniku uwłaszczenia chłopów  
i komasacji gruntów, doszło do kolejnej przebudowy osad wiejskich i powstania bardzo 
charakterystycznych wsi o rozproszonej zabudowie i blokowym układzie pól, czyli wsi 
kolonijnych typu farmerskiego. W konsekwencji przechodzono od trójpolówki zbio-
rowej, przez trójpolówkę indywidualną i bezugorową do wielopolówki i płodozmianu, 
wprowadzając przy tym nową strukturę uprawianych roślin, rasy zwierząt i narzędzia.
 Jeszcze do niedawna dominowała zabudowa drewniana. Z drewna iglastego, 
przede wszystkim sosnowego, wznoszono domy, budynki gospodarcze i inwentar-
skie oraz ogrodzenia. Używano też kamieni narzutowych i gliny, z których budowa-
no nie tylko fundamenty, ale i całe konstrukcje ścian, głównie w budynkach inwen-
tarskich. W budynkach drewnianych ściany stawiano z belek w konstrukcji zrębowej, 
w której łączenie naroży wyko nywano na obłap (starszy sposób) lub tzw. rybi ogon.  
Później rozpowszechniła się konstrukcja szkieletowo-szalowana. W budyn-
kach glinianych ściany powstawały przez nakładanie i ubijanie gliny warstwami,  
co nazywano glinobitką. Dachy były dwuspadowe, kryte żytnią słomą lub drewnianymi 
wiórami z olchy lub topoli. 
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 Przeciętna zagroda kolonijna, zbudowana na planie kwadratu, składała się z cha-
łupy, budynków inwentarskich (obory, chlewa, stajni pod jednym dachem lub oddzielnie), 
stodoły i często spichlerza, nazywanego świreniem, który służył nie tylko do magazyno-
wania produktów, ale też jako letnia sypialnia, z czego korzystały niegdyś głównie młode 
małżeństwa. Przy domu budowano wolnostojącą piwnicę z kamieni, zwaną sklepem. 
Każde gospodarstwo musiało posiadać też swoją studnię, kopaną w obrębie podwórza.  
Koło domu urządzano ogródki kwiatowe i warzywne, natomiast za stodołą wygony  
i pastwiska dla zwierząt. Od strony drogi i pól stawiano płoty, dawniej wyplatane z lesz-
czynowych prętów, a później sztachetowe. 
 Początkowo chałupy, zwane też mieszkaniem, składały się z dwóch lub trzech 
pomieszczeń: sieni i izby lub sieni, izby i komory. Najważniejszym pomieszczeniem była 
izba, w której koncentrowało się całe życie domowników. Z czasem oprócz izby i sieni 
budowano kuchnie w miejscu komory za kominem oraz alkierze, czyli pomieszczenia 
do spania, wydzielone cienką ścianką z izby. Odtąd izba stała się pomieszczeniem repre-
zentacyjnym i odświętnym.
 Chałupy należą do tzw. form szerokofrontowych. Dzielą się, w zależ ności od usy-
tuowania wejścia, na symetryczne i asymetryczne. Pierwszy typ posiada je mniej wię-
cej pośrodku budynku, drugi blisko jednej ze ścian szczytowych. Formą wyjściową był 
budynek posiadający tylko dwa pomieszczenia: izbę i sień lub izbę i kuchnię. Bardziej 
rozpowszechnioną formą są domy asymetryczne w róż nych odmianach, z których pod-
stawowa zawiera narożnie zlokalizowaną sień, komorę, izbę i alkierz.

 W każdej chałupie znajdowały się urządzenia ogniowe: duży komin, trzon kuchenny  
z otwartym paleniskiem – nalepa i piec chlebowy. Potem dostawiano także piece ogrzew-
cze oraz murki do siedzenia i spania, a trzony kuchenne przebudowano na tzw. maszyny 
z blatami żeliwnymi i zamkniętym paleniskiem. Często stawiano też wędzarnie.
 Znaczenie domu podkreślało zdobnictwo. Wcześniej polegało głównie na bie-
leniu ścian oraz szalowania drzwi wejściowych, np. we wzór rombu. Szczyty dachów 
wieńczyły deski zwane śparogami, zacięte zwykle w końskie łby lub rogi baranie. 

“Sejneńszczyzna”. Izba regionalna w Zelwie.
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Po I wojnie światowej zdobnictwo było coraz bogatsze. W szczytach dachów szalunki 
układano we wzory jodły, rombu, pajęczyny czy słońca. Nad oknami umieszczano ażu-
rowe nadokienniki z motywami roślinnymi, a węgły budynku obijano ozdobnymi pila-
strami. Przed wejściem do chałupy od strony drogi wystawiano ganki i werandy, a drzwi 
frontowe wykonywano z płycin z bogatym detalem zdobniczym. Elewacje domów były 
szalowane deskami i malowane na zielono, brązowo lub niebiesko.
 Z dawnymi tradycjami budownictwa wiejskiego zaznajamia skansen w Puńsku, 
w którym znajduje się zagroda litewska z XIX w., obejmująca trzyizbową chałupę z sienią 
i dachem typu dymnikowego, spichlerz (z wydrążoną kłodą do przechowywania zboża), 
oborę (z trzema pomieszczeniami o osobnych wejściach) i zrekonstruowaną stodołę. 
Budynki są drewniane, zrębowe, postawione na kamieniach, kryte słomą. W otoczeniu 
ogród kwiatowy i warzywny.
 We wsiach Sarnetki, Posejnele, Pogorzelec, Daniłowce i Giby zachowały się chaty 
suwalskie z XIX i początku XX w. W Izbie Regionalnej „Dawna Wieś” w Zelwie Dariusz 
Piekut  zgromadził setki dawnych urządzeń gospodarstwa domowego i narzędzi rolni-
czych. 
 W regionie lubelskim typowa zagroda biednej wiejskiej rodziny była dwubu-
dynkowa. Składała się z chałupy i stodoły oraz ubikacji, studni korbowej lub z żura-
wiem, psiej budy i kopca na ziemniaki. Zagrody zamożniejszych właścicieli były złożone  
z chałupy, zabudowań gospodarczych w formie zwartej, zwanych okólnikiem, złożonych  
ze stodoły z podwieszonymi gołębnikami, obory, chlewu, spichlerza ze stajniami z pod-
dachami. W okólniku trzymano drób, trzodę chlewną, drewno opałowe oraz przedmio-
ty i narzędzia potrzebne w obejściu. Poza zwartą zabudową znajdowały się murowana 
piwnica i studnia z żurawiem. Przy chałupie był ogródek kwiatowo-warzywny. Zagroda 
otoczona była płotem sztachetowym.

Okólnik gospodarczy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Chałupy (tzw. typ lubelski) były budowane na planie prostokąta, z drewnianych 
bali sosnowych w konstrukcji wieńcowej i kryte czterospadową strzechą. Składały się  
z trzech pomieszczeń – sieni, izby i komory. Pod komorą znajdowała się piwnica muro-
wana z kamienia łamanego. Podłogę stanowiła gliniana polepa, nazywana ziemią. 
Urządzenie ogniowe składało się z trzonu kuchennego, pieca chlebowego, zapiecka  
oraz znajdującego się w środku sieni komina. Umiejscowione było w izbie przy ścianie 
z sienią. Występowały też chałupy szerokofrontowe z podcieniem wzdłużnym, zwanym 
kalenicowym. 
 Dominującym elementem wnętrza chałupy lubelskiej była kuchnia z otwartym 
paleniskiem z gliny (nalepą), piecem chlebowym, ogrzewaczem i kapą. Do odprowa-
dzania do komina dymu, który zbierał się nad kapą, służył przewód dymowy upleciony 
z wikliny i oblepiony gliną (tzw. świnka). Glinianą nalepę z czasem zastąpiono paleni-
skiem krytym żelazną płytą, a następnie płytą z fajerkami. Miejsce do przygotowywa-
nia posiłków było usytuowane przy piecu i składało się z ławek okalających piec, szafy 
otwartej oraz stołków na kołkowych nogach lub taboretów, które służyły do spożywania 
posiłków, przy nich zasiadano na niskich stołeczkach.

 Ważnym elementem dekoracyjnym był siestrzan – belka biegnąca pod pułapem 
– często z fazowanymi krawędziami oraz różnego rodzaju inskrypcjami, takimi jak: imię 
i nazwisko właściciela, czy gmerek cieśli. Służył on jako półka do przechowywania do-
kumentów, papierów urzędowych, pieniędzy i książeczek do nabożeństwa.

Chałupa lubelska połączona z murowaną piwnicą. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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Drugą część izby stanowiło miejsce prze-
znaczone do odpoczynku, nazywano  
ją alkierzem. Łóżka znajdowały się zwykle 
wzdłuż dłuższych ścian budynku. Star-
si gospodarze lub dzieci spali na trzonie 
pieca chlebowego. Do spania, a w cią-
gu dnia do siedzenia, wykorzystywano 
ławy z wysuwaną szufladą (kanapy, szla-
banki) z oparciami bocznymi i tylnymi. 
Mieszkańcy Lubelszczyzny spali na sło-
mie przykrytej lnianym prześcieradłem 
lub na siennikach wypchanych słomą 
pod pościelą wypełnioną gęsimi piórami.  
W ciągu dnia łóżko przykrywano lnianą 
płachtą, w dni świąteczne ozdobioną ha-
ftem lub szydełkową koronką.
  Jedynymi przedmiotami dekora-
cyjnymi w chałupie były święte obrazy po-
wieszone w rzędzie nad łóżkami, których 

ramy zdobiono niekiedy kolorowymi bibułkowymi kwiatkami. Stół, z ustawionymi 
z obu stron ławami, stał zazwyczaj przy szczytowej ścianie na wprost drzwi wejściowych. 
Nakrywano go białym obrusem i ustawiano na nim krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa 
lub gipsową figurkę Matki Boskiej, przystrojoną kwiatami z bibuły. Do przechowywa-
nia obrusów, pościeli, świątecznej odzieży, bielizny i innych tkanin służyły dekorowane 
skrzynie, później kufry z wypukłym wiekiem. 
 Wnętrze tradycyjnej wiejskiej chaty lubelskiej było bielone kilkakrotnie w ciągu 
roku (przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, na Zielone Świątki i zaduszki) za pomo-
cą rozpuszczonej w wodzie glinki z dodatkiem niebieskiej farbki oraz wapna.
 W pobliżu chałupy stawiano drewniane lub wiklinowe szopy zwane skarbówka-
mi. Były to letnie kuchnie służące do przygotowania posiłków dla domowników i karmy 
dla zwierząt. 

Wnętrze izby lubelskiej. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Piec chlebowy.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 W regionie świętokrzyskim (i terenami z nim powiązanymi przynależnością  
do LGD) uprawiano zboża - pszenicę, żyto, owies, jęczmień (także na kaszę jęczmienną) 
i proso (również na kaszę jaglaną) oraz grykę – tatarkę. Sadzono ziemniaki, buraki, rze-
pę, brukiew, fasolę i len, z którego wyrabiano olej. Hodowano konie, krowy, owce, świ-
nie, gęsi, kury i perliczki. Mówiono: „Co to za gospodarz, co ni mo ogrodu” i w związku  
z tym w przydomowym sadzie musiało być co najmniej kilka drzew owocowych  
- jabłoni, śliw, gruszy, wiśni i czereśni – oraz krzewów: agrestu i porzeczki, przy czym 
tylko czerwonej i białej, gdyż nie było czarnej.

 W niektórych okolicach bardzo popularne były konie. Np. w Balicach na 120 
gospodarstw znajdowało się 250-300 koni. Powszechnymi były wozy kute, tzw. żelazne,  
a w czasie zimy stylizowane sanie. Tradycyjne wyjazdy na targi czwartkowe  
do Chmielnika (wcześniej do Stopnicy) wymagały obowiązkowo tzw. półkosek  
wykonanych z wikliny lub skrzyń (głównie z jednolitych desek topolowych) z metalowy-
mi okuciami i ozdobnymi elementami. Dekorowano uprząż końską, mocując wełniane 
dzwoneczki przy uzdach, na pasach i przy biczyskach.

Kwoka z kurczętami. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Zagroda wiejska. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Ciągłe zajęcia 
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 Wiele pracy wymagała obróbka lnu. Aby go uzyskać wczesną wiosną należało 
wysiać nasiona tzw. siemienia. Roślina na zagonie wyrasta do około 80 cm wysoko-
ści. Ma drobne, niebieskie kwiatki, które utrzymują się od czerwca do sierpnia. Bar-
dzo szybko więdną, ale rozwijają się następne. Po przekwitnięciu rośliny i całkowitym 
osiągnięciu dojrzałości nasion len wyrywano ręcznie razem z korzeniami. Wiązano go  
w małe snopeczki, ustawiane na polu do przesuszenia. Po całkowitym wyschnięciu rośli-
nę młócono, aby uzyskać nasiona, tzw. siemię. Słomę ponownie wiązano w snopki, które 
zanurzano w wodzie, najczęściej w wyrobiskach potorfowych, aby przegniły zdrewniałe 
osłonki łodyg.
 

 Wyciągnięte z wody snopki ponownie suszono na słońcu, a następnie kruszono 
łodygi na tzw. międlicy. Uzyskaną słomę lnu oczyszczano z twardej powłoki poprzez 
czesanie na szczotkach o różnej gęstości. Wyszczotkowaną przędzę rozdzielano na ga-
tunki, aby uzyskać lepsze i gorsze nici. Z pierwszej jakości nici tkano płótno, a gorsze 
służyły do produkcji worków, sznurów, derek i chodników.
 Uzyskanie przędzy lnianej odbywało się na specjalnym urządzeniu zwanym 
kołowrotkiem. Przędzenie odbywało się od około połowy listopada do końca stycznia.  
Korzystano przy tym z lamp naftowych, karbidowych, a nawet świec. Uzyskaną przędzę 
zwijano z kołowrotków na kłębki, zaś z kłębków nawijano na motowidło. Wykorzysty-
wano ją następnie jako osnowę na krosnach i nici do tkania. W domu ustawiano warsz-
tat tkacki, czyli krosna. Wymagało to wynoszenia lub ścieśniania sprzętów domowych. 
Podczas ich montowania pomagali znajomi, sąsiedzi. Tkano w pośpiechu, gdyż nadcho-
dziła wiosna, która zmuszała do podjęcia prac w polu. 

Kwiat lnu. Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.

Warsztat tkacki. Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.Motowidło. Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.

Kołowrót.  
Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.
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 Utkane płótno wymagało dalszej obróbki w formie wielokrotnego moczenia, 
zwanego wybielaniem, polegającego na rozkładaniu mokrego płótna na łące w pobli-
żu wody i wystawiania go na działanie promieni słonecznych. Uzyskaną tkaninę lnianą 
przeznaczano na pościel, bieliznę damską, męską, ręczniki.
 Len był wykorzystywany nie tylko jako surowiec do produkcji przędzy i tkanin. 
Nasiona przeznaczano na cele spożywcze i paszowe. Produkowano z nich olej, który słu-
żył jako tłuszcz roślinny. Odpadem przy produkcji oleju był tzw. makuch, przeznaczany 
na karmę dla zwierząt. Ponadto olej służył do domowego wyrobu mydła w połączeniu  
z ałunem, a także do wyrobu kitu okiennego i pokostu.
 Na Pomorzu w rybołówstwie zatrudnienie znajdowała cała rodzina rybaka. 
Oprócz połowów wiele wysiłku wymagał wyrób sieci, ich czyszczenie i naprawa. Ryby 
świeże i wędzone sprzedawano na miejskich targowiskach, pokonując czasem kilkana-
ście kilometrów. Na Pomorzu funkcjonowały związki rybackie, tzw. maszoperie łódko-
we lub sieciowe opierające się na wspólnocie sieci i toni wodnych. Wspólnie łowiono, 
sprawiedliwie dzielono się połowem, wędzono ryby oraz opiekowano się wdowami  
i sierotami po zmarłych rybakach. Do maszoperii mogli należeć wszyscy rybacy z danej 
wioski, jeśli tylko wnieśli odpowiedni wkład w postaci pracy i sprzętu, co upoważniało 
do równego podziału zysków. Na czele maszoperii stał szyper. Często było to stanowisko 
dziedziczne. Łowiono zarówno na morzu, jak i na jeziorach. Na płyciznach używano 
specjalnych koszy wiklinowych – więcierzy. Zimą łowiono za pomocą niewodu, czyli 
sieci wpuszczanej do wody przez przeręble. 
 Na Pomorzu Zachodnim, w odróżnieniu od np. Kaszub, dominuje ludność na-
pływowa, nie związana wcześniej z rybołówstwem. Pierwsi osadnicy uczyli się zawo-
du od Niemców, kolejni od Polaków już przyuczonych do rybactwa. Po przemianach  
1989 r. sytuacja rybaków zmieniała się. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zlikwido-
wano część floty rybackiej, ale za to byt pozostałych rybaków uległ nieznacznej popra-
wie. Ponieważ współczesny sprzęt połowowy nie wymaga wielu zabiegów, część rodzin 
rybackich zajęła się prowadzeniem punktów gastronomicznych (wędzarnie, smażalnie), 
pośrednictwem w handlu rybami lub w działalności turystycznej (połowy sportowe, 
baza noclegowe).
 W Mrzeżynie w gminie Trzebiatów znajduje się port rybacki, będący znakomitym 
miejscem postoju dużych jednostek rybackich. Jest on również wyjątkowo malowniczy, 
choć niewłaściwe wybudowane główki wejścia do portu sprawia, że jest niebezpieczny 
dla rybaków, szczególnie podczas złej pogody. Natomiast w gminie Rewal znajdują się 
dwie przystanie rybackie: w Rewalu i Niechorzu. W Rewalu kutry przechowywane są  
na plaży. Turyści mogą zobaczyć łodzie rybackie wyciągane z morza przy użyciu syste-
mu bloków, wciągarek lub ciągnika. Ze względu na specyfikę przystani rybacy dysponują 
tu jednostkami do 15 m długości. W Niechorzu od 1993 r. działa Muzeum Rybołówstwa 
Morskiego. W czterech salach wystawowych mieści się ponad 200 eksponatów związa-
nych z pracą bałtyckich rybaków: narzędzia połowowe, nawigacyjne, ochronne, fotogra-
fie m.in. akcji ratunkowych na Bałtyku, a także kolekcja fauny i flory.
 Przystanie rybackie oraz port to miejsca, w których można kupić ryby „z bur-
ty”, wprost od rybaków wracających z morza. To znakomity sposób na zapoznanie się 
z lokalnym folklorem, jak i na obserwację pracy rybaków. Nierzadko można obejrzeć 
ciekawe okazy morskie, które wpadły w sieci.
 Niegdyś na licznych torfowiskach Pomorza pozyskiwano niskokaloryczny suro-
wiec do opalania pieców. Był to najtańszy materiał opałowy, ale jego wydobycie wy-
magało wiele wysiłku. Kopanie torfu rozpoczynano między Wielkanocą a Zielonymi 
Świątkami. Czekano na dobrą, słoneczną pogodę, ponieważ deszcz uniemożliwiał 
schnięcie. Rozpoczynano od zdarcia wyznaczonej powierzchni łąki. Po dotarciu do tor-
fu wycinano go odpowiednim szpadlem i kostki przenoszono na powierzchnię, aby wy-
schły. Po tygodniu kostki odwracano, a następnie układano w piramidy po 100 sztuk,  
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żeby wysychały ze wszystkich stron. Jeśli torf był bardzo wodnisty, pomagające przy kopa-
niu kobiety musiały kostki uformować w drewnianych foremkach. Jeśli otwór, z którego 
wydobywano torf, był głęboki budowano pochylnię, po której jeżdżono taczkami. W cią-
gu tygodnia formowano około 100 tysięcy kostek torfu. Kostki wysychały przez całe lato,  
a po zakończeniu żniw były zwożone do szop i układane warstwami.
 Dawniej w wielu pomorskich wioskach wiosną odbywało się strzyżenie owiec. 
Jeśli hodowla była duża, uczestniczyło w nim kilkanaście osób. Rozpoczynano od my-
cia pojedynczych sztuk zwierząt w rzece lub stawie, aby oczyścić i rozprostować wełnę. 
Przez kilka następnych dni owce schły w owczarniach. Strzyżono je specjalnymi nożyca-
mi. Po zakończeniu strzyżenia rozpoczynano je u kolejnego gospodarza.

   
  Na Ziemi Rawskiej w wielu wioskach istotnym problemem był brak opału. Zdo-
bycie go nastręczało wiele trudności, o czym tak pisał Władysław Szcześniak z Pach: 
„Z powodu dość dalekiej odległości od lasów, w wiosce naszej i okolicznych odczuwało się 
zawsze brak opału. Po drzewo daleko było jechać i drogo kosztowało, a węgla nie było skąd 
sprowadzić, toteż nie był nawet znany. Za opał służyły wymłócone łodygi łubinu nasienne-
go (lubinianka) oraz sucha nać z kartofli (łęciny) a nawet słoma. Trudności opałowe spra-
wiły więc, że ludzie musieli kopać na opał torf, który znajdował się na łąkach sąsiedniego 
majątku, gdzie można go było kopać ile kto chciał, ale połowa wykopanego i ususzonego 
torfu szła dla dworu. Wraz z innymi mój ojciec również chodził na łąki do kopania torfu. 
W tym  celu posiadał specjalny nóż, zrobiony przez kowala, umocowany na długim pręcie 
żelaznym. Po zdjęciu darni narzynano wzdłuż warstwę torfu, zapuszczając nóż w głąb,  
aż po sam trzonek. Następnie krojono wszerz, nadając formę dużych cegiełek. Po tych przy-
gotowaniach kopiący torf wchodzili do dołu w podwiniętych do kolan nogawicach i stojąc 
boso, po kolana  w zimnej wodzie i czarnej mazi, wykrawali z boku tym samym nożem 
pojedyncze cegły i wyrzucali je do góry. Żeby się świeża cegła torfu nie rozleciała, łapała 
je w ręce druga osoba stojąca nad dołem i układała na taczki, którymi odwoziła je na 
bok, a następnie układała na murawie w koziołki. Do wyschnięcia na dobre koziołki mu-
siały być parokrotnie przestawiane i wreszcie wysuszone cegiełki ustawiano w sągi. (...)  
Do rozpałki pod kuchnią i do palenia w piecu chlebowym potrzebne było drzewo. Szczapy 
były za drogie, palono więc karpiną, którą trzeba było karczować w najbliższym lesie hra-
biowskim i dzielić się ze dworem, podobnie jak torfem. Karczowanie kosztowało dużo potu, 
gdyż wydobywanie z ziemi pniaków i korzeni tylko przy pomocy szpadla, oskarda i siekie-
ry, a także rąbanie ich, wymagało nie lada wysiłku fizycznego. Do lasu było około pięciu ki-
lometrów, toteż ojciec wybierał się  tam na cały dzień furmanką, zabierając narzędzia oraz 
jedzenie. Przy okazji koń pasł się w lesie, a w drodze powrotnej udawało mu się zawsze  
coś przywieźć, a więc uzbieranych gałęzi, szyszek, czy wykarczowanych drobnych korzeni. 

Strzyżenie owiec na Pomorzu. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
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Po „obrobieniu” zaś sprawy z gajowym, przywiózł czasem pełną furę świeżo naciętych ga-
łęzi, a pod spodem nawet grubszego pniaka”.
 W województwie podlaskim bardzo ważnym dodatkowym zajęciem wielu 
mieszkańców, a w niektórych przypadkach podstawowym, była praca w lesie przy wy-
rębie i zwózce drewna oraz jego przeróbce. We wsiach położonych w bezpośrednim  
sąsiedztwie jezior, zajmowano się rybołówstwem. W niektórych miejscowościach istnia-
ły wyspecjalizowane warsztaty produkujące wyroby na sprzedaż lub na wymianę towa-
rową. Wyrabiano głównie dłubane naczynia, kosze wiklinowe, drewniane łyżki, naczy-
nia bednarskie. W wielu wsiach istniały też zawodowe warsztaty kowalskie i garncarskie. 
Wiedzę przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ale te tradycyjne umiejętności 
zanikły po II wojnie światowej.
 Dawniej masowo uprawiano len, który poddawano uciążliwej obróbce: był młó-
cony cepami, łamany za pomocą międlicy i cierlicy, miał wybijane paździerze za pomo-
cą szabelki, był kilkakrotnie czesany. W wyniku tych zabiegów otrzymywano włókno  
do przędzenia. Cienka nitka najwyższej jakości służyła następnie do tkania koszul  
i ręczników. Z pozostałego surowca wykonywano grubszą nić do tkania ubrań codzien-
nego użytku, chodników i worków. Niektórzy rozdzielali włókno nie na dwa, a na więcej 
gatunków włókna i przędzy. Po przędzeniu na kołowrotku nici nawijano na motowidło 
(w zależności od zastosowania było ich kilka rodzajów) i przygotowywano do tkania.
 
 

  W regionie lubelskim przez kilka wieków masowo uprawiano len i konopie, które 
po wyrośnięciu były rwane, wiązane w małe snopki, suszone i młócone. Następnie kobiety 
moczyły słomę przez ok. trzy tygodnie w wodzie lub zraszały w celu oddzielenia włókien 
od paździerza. Wczesną jesienią słomę suszono na słońcu lub w specjalnie opalanych do-

Sejneńszczyzna.  Warsztat tkacki.

Międlica. Zdjęcie z pracy konkursowej Natalii Filiks.

Sejneńszczyzna. Ozdoby z lnu.



38

łach. Potem międlono w międlicach, pocierano na cierlicach oraz czesano włókno i pakuły.  
Te ostatnie częściowo wykorzystywano na sznurki do wyrobu chodników i derek.  
Z czesanego włókna i lnianych pakuł przędzono nici na wrzecionie (do końca II woj-
ny światowej) lub kołowrotku, po czym przewijano je na motowidle w motki, przewią-
zując co kilkanaście nitek, aby uzyskać pasma. Następnie motki prano. Przygotowane 
nici oddawano do tkacza, który wykonywał tzw. cienkie płótno (z czesanego włókna) 
lub zgrzebne płótno (z nici przędzonych z pakuł). Płótno moczono i bielono na słońcu.  
Z cienkiego szyto bieliznę osobistą i pościelową, a ze zgrzebnego spódnice, spodnie, za-
paski, worki, płachty do siewu. Z włókna konopnego powroźnicy kręcili liny, powrozy, 
postronki i sznury.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Mieszkańcy miejscowości położonych nad Wisłą trudnili się także rybołówstwem. 
Łowiono „na pusta”, czyli z wykorzystaniem drgawicy, wykonanej z trzech siatek: 
dwóch zewnętrznych z mocnej przędzy o dużych okach (nazywanych podrygułem)  
i wewnętrznej z cienkiej przędzy o okach różnej wielkości. W wodach stojących i zale-
wach Wisły używano sieci ciągniętych po dnie z tzw. matnią – umocowanym pośrodku 
worem z małymi oczkami. Powszechnie używano foty, mającej gęstą siatkę przymo-
cowaną do dwóch drewnianych drążków rozkładających się nożycowo oraz podrywki  
z luźno osadzoną siatką, spoczywającą na skrzyżowanych pałąkach, zawieszonych  
na długiej tyczce.
 W czasie przyboru stawiano kilkunastometrowe sznury, przymocowane  
do wbitych w dno tyczek albo potężnych kamieni. Przywiązywano do nich 30-45, 80 
-centymetrowych strągiewek, które miały haczyki z dżdżownicami, serem lub kiełbika-
mi i uklejkami. Chwytały się na nie węgorze, szczupaki i brzany. W rzece zastawiano też 
saki, żaki, więcierze i wieraszki jako pułapki na szczupaki, liny, okonie, jazgarze, sumy  
i miętusy. Złowione ryby sprzedawano lub umieszczano w wiklinowych sadzach na dnie  
Wisły. Dla przedłużenia świeżości rozkładano je w piwnicach i przekładano pokrzywami.  
Wiele czasu zajmowało wykonywanie i konserwowanie sprzętu rybackiego, czym zaj-
mowano się przede wszystkim w okresie zimowym.
 Powszechnym zajęciem było bicie, czyli produkcja oleju jadalnego z nasion lnu 
lub rzepaku, rzadziej słonecznika, gorczycy białej lub maku. Kilka osób naciskało wspól-
nie na drąg przymocowany do prasy, w której znajdowało się kilka kilogramów nasion 
zawiniętych w płótno konopne. Sprasowane płyty z resztkami oleju, zwane makuchami, 
stanowiły cenną karmę dla zwierząt.

Kołowrotek i motowidło. Zdjęcia z pracy konkursowej Natalii Filiks.
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Prace polowe

Siew

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) siew rozpoczynano 8 września, w dniu Matki Boskiej Siewnej. Wierzono,  
że wówczas ziarno da dobry plon. Ziarno niesiono w koszyku lub przewieszonej przez 
ramię płachcie i idąc rzucano garściami. Przed orką w miejscu gdzie planowano pierw-
szą skibę, układano znak krzyża z gałązek palmy poświęconej w Niedzielę Palmową. 
W przypadku owsa bardzo popularne było powiedzenie: „Kto sieje w błoto, ten zbiera 
złoto”.

        
 Na Ziemi Rawskiej siewu zboża zawsze dokonywał sam gospodarz. Worki  
z ziarnem siewnym rozwożono po polu i ustawiano na przygotowanej pod zasiew roli. 
Gospodarz przywiązywał sobie do lewego ramienia lnianą płachtę i nagarniał do niej 
ziarno. Żegnał się znakiem krzyża i ruszał wzdłuż zagonów. Miarowym ruchem brał 
ziarno z płachty i rozrzucał po roli. Pole szybko bronowano, aby przykryć ziarna ziemią  
i uniemożliwić ich wybieranie przez gawrony. Ptaki trzeba było nieustannie odpędzać. 
W tym celu wykorzystywano strachy wykonane ze starych łachmanów przymocowa-
nych do zbitych na krzyż patyków. 
 W województwie podlaskim wiosną wysiewano zboża jare, a więc owies, jęcz-
mień i pszenicę, a jesienią żyto. Starano się przestrzegać zwyczajowo wyznaczonych 
dni siewu, w tym przede wszystkim 8 września, kiedy wypada święto Matki Boskiej  
Siewnej. Wierzono, że wysianie wówczas choć kilku garści zboża zapewni dobry uro-
dzaj. W czasie siewu księżyc powinien być w pełni. Siewu nie należało rozpoczynać, gdy 
księżyc i słońce świeciły razem. W dniu siewu nie należało pożyczać nikomu ziarna, 
ponieważ groził wówczas nieurodzaj. Do wysiewanego zboża dodawano ziarna z wianka 
poświęconego podczas uroczystości Matki Boskiej Zielnej.

Krajobraz Świętokrzyski. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Jęczmień należało siać, dopóki księżyc był rogaty (czyli rosnący, po pierwszej 
kwadrze). Jeżeli zaczęło się siać, gdy niebo było puste (czyli podczas nowiu księżyca)  
to kłosy także miały być puste. Konopie należało siać podczas nowiu księżyca, gdyż do-
brze z ziemi wyrastały. Ponieważ jednak generalnie zabraniano pracy nocą, należało zo-
stawić na polu wszystkie narzędzia, zaprzęgi, a nawet bat. Ziemię pod zasiew lnu nale-
żało zaorać wieczorem i dopiero nazajutrz wcześnie rano zaczynano siew. Kwiaty miały 
obficie kwitnąć, jeśli zostały posadzone podczas pełni księżyca. 

Zboże.
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 Na Lubelszczyźnie wiosną siało się jęczmień, pszenicę jarą, owies, sadzono kar-
tofle, buraki. Na jesień siało się zboże ozime, pszenicę, żyto, pszenżyto. Pszenica i żyto 
były przerabiane na mąkę, co odbywało się w młynach wodnych lub młynach wiatro-
wych. Owies stanowił pożywienie dla zwierząt hodowlanych. 
 Przekładano płachtę na krzyż i zawieszano przed sobą, siało się ręką. Przed zasia-
niem pierwszej garści zboża najpierw trzeba było się przeżegnać.
 Bronowano za pomocą grabi, potem broną, która pierwotnie wykonana była  
z samego drewna. Bronę ciągnęli za sobą ludzie. Jesienny siew rozpoczynano  
8 września, w dniu Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zwanym też dniem Matki Boskiej  
Siewnej. Należało wówczas zasiać choćby skrawek pola, aby uzyskać błogosławieństwo 
Matki Boskiej. Siew ozimin kończono w dniu św. Mateusza (21 września), kiedy miał 
miejsce obrzęd dosiewek. Polegał on na tym, że na polu rozrzucano słomę ze zboża tego 
samego gatunku, aby zboże urosło tak samo dorodne. Wszystkie prace polowe należało 
zakończyć w dniu św. Marcina (11 listopada).

Sianokosy

 W okolicach świętokrzyskich sianokosy zaczynały się przed świętym Janem, 
czyli 24 czerwca. Kosiło się rano, z rosą. Dawniej sierpem, potem kosą. Urządzano ob-
rzęd wyzwolin kosiarza, który dotyczył chłopców po raz pierwszych koszących trawę.  
Poddawano ich różnym zabawnym próbom, aby sprawdzić umiejętności. Suszyło się 
grabiami: „Siano schnie na grabiach, dziecko rośnie na rękach”.

Sianokosy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Sianokosy odbywały się zawsze w jednym, bardzo krótkim terminie. Bez żadnych 
umów, uzgodnień wszyscy wychodzili z kosami na swoje łąki. Mężczyźni kosili, a rolą ko-
biet było rozrzucanie pokosów i dostarczanie posiłku. Kosiarze nie schodzili w południe 
do domów. Na łąki zabierali młotki i małe, drewniane klocki z wbitymi w nie tzw. babka-
mi do klepania kos. Stępione narzędzia klepali na łąkach. Słychać więc było klepanie kos 
i ostrzenie ich osełkami. Mężczyźni kosili na bosaka, mając lekko podwinięte spodnie  
i przeważnie białe koszule z długimi rękawami. Na głowie obowiązkowo czarny kapelusz. 
Posiłek składał się głównie z gotowanych jaj kurzych oraz chleba i mleka albo czarnej, 
niesłodzonej kawy. Napoje przynoszone były w pięciolitrowych, metalowych bańkach.

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 Na Lubelszczyźnie koszeniem i suszeniem trawy zajmowano się przez całe lato, 
równocześnie z innymi pracami w polu. Siano z łąk zbierano 2-3 razy w roku. Trawę 
koszono kosami ręcznymi. Pokosy należało rozrzucić równomiernie po całym polu.  
Następnego dnia trawę przerzucano na drugą stronę. Podsuszone siano zgrabiano  
i układano w kopy. Po kilku dniach suche siano noszono w dużych płachtach z tkaniny, 
tzw. zojdach, zakładanych na plecy lub zwożono wozami do stodoły. Trawa na wszyst-
kich miedzach była dokładnie wyrżnięta sierpem. 

Żniwa

 Na Ziemi Świętokrzyskiej i w jej sąsiedztwie żniwa rozpoczynano w sobo-
tę, w pobliżu przypadającego 16 lipca święta Matki Boskiej Szkaplerznej. Z pierw-
szych garści układano na ziemi krzyż. Dawniej żęło się sierpem i dlatego mało 
która kobieta miała wszystkie pace u lewej ręki. Najczęściej ucinano lub ranio-
no sierpem palec mały i serdeczny. Pracowano na stojąco, ale ze zmęczenia szu-
kano też łatwiejszych pozycji, w tym także na kolanach, co nazywano „chełem”.  
W takich przypadkach przygadywano sobie: Baba mówi - „Panie Boże, jak ciężko  
na stojąco, daj na siedząco”. Ale dalej źle i baba dodaje – „Daj, Panie Boże, na leżąco”.  
Padała wówczas odpowiedź – „Chełem, babo, chełem, aż ci wyjdą oczy tełem”. 
 Zboże odbierano garstkami i układano w wiązane powrósłami snopki. Następ-
nie ustawiano je pionowo w mendle, czyli stosy złożone z 15-18 sztuk. Zostawiało się 
tzw. przepiórkę, czyli kępkę zboża, w której mogła schronić się przepiórka. Gdy snop-
ki wyschły, były zwożone do stodoły i młócone. Dawniej końmi, a jeśli ich nie było  
w gospodarstwie to krowami. Potem młócono cepami, z wykorzystaniem szufelki zwa-
nej wiejaczką albo czerpaka. Męłło się w żarnach.

Sianokosy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.Sianokosy. Zdj. Jacek Rosły.
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Kłosy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

 W okolicy Moskorzewa, kiedy zakończono żniwa i został do ustawienia ostatni 
mendel wtedy niespodziewanie obstawiano gospodarza snopami i życzono wielu zia-
ren podczas młocki. Gospodarz stawiał gorzałkę. Jeśli to był młody gospodarz, któremu  
ojciec niedawno przekazał gospodarstwo, stawał przed nim. Ojciec brał wiecheć zboża  
i wręczał synowi na znak dobrych urodzajów.
 Zwyczajowo żniwa kończono na święto Matki Boskiej Zielnej, czyli 15 sierpnia.

Snopki. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Na Pomorzu, jeśli na polu pojawił się ktoś obcy, wiązano go powrósłem. Rozwią-
zywano go dopiero po wykupieniu. Pierwszego dnia żniw na pole przybywał także dzie-
dzic, któremu wiązano kolorową wstążkę. Przy śpiewie przodownicy dziedzic musiał 
się również wykupić. Jeszcze w czasie trwania pracy gospodarz lub właściciel majątku 
otrzymywał wieniec ze słomy, co było znakiem, że pracujący czekają na zabawę po za-
kończeniu żniw. 

 
 

  Powszechnym zwyczajem było ustawianie tzw. Starego, czyli ostatniego snop-
ka, który skoszono i ustawiono w mendel. Ponieważ nikt nie chciał kończyć pracy jako 
ostatni, zwłaszcza młode dziewczęta, którym groziło to staropanieństwem, atmosfera 
była nerwowa. ,,Starego”, który miał formę kukły, robiła najstarsza żniwiarka. Na widłach 
umieszczano tułów ze słomy i kłosów, czasem zakładano ubranie, ozdabiano kwiatami. 
Zdarzało się, że przygotowywano także kukłę ,,Starej”. Kukły, z towarzyszeniem muzyki 
i tańców, oddawano gospodarzowi. 
 Na Ziemi Rawskiej żniwa rozpoczynano z imieniem Bożym i zazwyczaj w sobotę 
ze względu na to, iż sobota była dniem Matki Boskiej. Święcono sierpy i kosy. Modlono 
się i żegnano pole znakiem krzyża. Na krzyż składano pierwsze ucięte kłosy. Pierwszą 
garść zboża zawsze ścinał w milczeniu ktoś znaczny i ważny, czyli gospodarz, gospo-
dyni bądź dziedzic. Żniwiarze podczas pierwszego dnia pracy ubierali się odświętnie.  
W czasie żniw pracowano od świtu do nocy.

Młocka cepem. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 W regionie suwalsko-sejneńskim żniwa rozpoczynano tzw. zażynkiem, który 
odbywał się w sobotę i miał zapowiadać lekką oraz szybko ukończoną pracę. Unikano 
początku żniw w poniedziałek. Najpierw żegnano się i odmawiano modlitwy, a z pierw-
szych ściętych kłosów na ziemi układano krzyż, co miało zapewnić szczęśliwą pracę. 
Pierwszego dnia wiązano słomiane powrósło, którym opasywano gospodarza życząc mu 
długiego życia i zobowiązując w ten sposób do przekazania pieniężnego wykupu. 
 Dawniej, gdy zboże zbierano z użyciem sierpów, tempo pracy wyznaczała ko-
bieta zwana przodownicą. Wraz z użyciem kos rolę tę zaczął pełnić gospodarz, który 
stał na czele kosiarzy. Organizowano tzw. tłokę, czyli pomoc sąsiedzką, zwłaszcza przy 
koszeniu żyta i w dniu zakończenia żniw, co zobowiązywało do zaproszenia uczest-
ników na zabawę dożynkową. Snopy ustawiano w gromady (najczęściej dziesięć par,  
czyli 20 sztuk), liczone na kopy (60 sztuk) albo w kopice, zwane też mendlami (15 sztuk). 
Znane były też dziesiątki, czyli kopice złożone z dziesięciu snopów. Nie ścinano ostatniej 
kępki zboża, zwanej pępkiem lub pępem (niegdyś wierzono, że „pępek” stanowi zapłatę 
dla ducha opiekującego się zbożem). Przystrajano ją kwiatami i zielonymi gałązkami,  
w tym zwłaszcza jarzębiny, gdyż wierzono, że dzięki temu przyszłoroczne ziarna będą 
tak samo wielkie. Dookoła układano krąg z kamieni (ich ilość miała wpływać na ilość 
jajek znoszonych przez kury) i pośrodku umieszczano kawałek chleba z przeznaczeniem 
dla dzikich zwierząt, przede wszystkim zajęcy. Uważano też, że pozostawienie chleba 
gwarantuje, iż na polu zawsze będzie rodził się chleb. W niektórych miejscowościach 
chleb dzielono na pół. Jedną część zjadano, a drugą zakopywano w ziemi. Z ostatniego 
snopka zboża pleciono wieniec i obowiązkowo wręczano go gospodarzom.
 Zboże stało na polu przez około tydzień, aby dobrze wyschło i nie pleśniało  
w stodole. Zwózkę organizowano drabiniastymi wozami układając maksimum cztery 
kopy kłosami do osoby odbierającej, aby nie utracić ziarna. Całość spinano drągiem 
zwanym powązem. Zanim wjechano do zagrody celowo zrzucano jeden snopek, aby 
gryzonie nie jadły zboża w stodole. Na miejscu wkładano pod zboże kamień, gdyż wie-
rzono, że myszy spróbują go ugryźć i zniechęcą się do jedzenia w tej stodole. Przed klę-
ską gryzoni miało też chronić całkowite zachowywanie milczenia podczas zwózki.
 Zwyczajowo żniwa kończono w dniu Matki Boskiej Zielnej.   
 Na Lubelszczyźnie pierwsze kłosy ścinano w sobotę, ponieważ to dzień poświę-
cony Matce Boskiej. Pierwszy skoszony snop zostawiano do wigilii. W rogu pola zosta-
wiano tzw. kozę - garstkę nieskoszonego zboża, którą wiązano, przystrajano kwiatami, 
plewiono, zruszano pod zasiew i wkruszano ziarno, by zapewnić urodzaj w przyszłym 
roku.
 Koszono sierpem lub kosą. Za kosiarzem szła gospodyni, która odbierała zbo-
że na garści, związywała powrósłami z żytniej słomy i kłosami do góry stawiała snop-
ki w kupki. Po wysuszeniu snopki zwożono wozem do stodoły. Jesienią, po skończe-
niu innych prac, przystępowano do młócenia cepami. Młócono w stodole na klepisku, 
przeważnie po trzy osoby, w ustalonym rytmie. Dwie kobiety wygrabiały zboże na bok,  
a dwie na przetaku wytrzepywały pokruszoną słomę. Następnie odwiewano ziarno  
od plew za pomocą młynka. Przygotowane ziarno mełło się w żarnach na mąkę, wte-
dy gdy była potrzebna, a kto bogatszy, wiózł je do młyna, aby mieć mąkę na cały rok,  
na chleb i placek razowy.
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Wykopki

 W województwie świętokrzyskim (i na terenach z nim powiązanych przynależ-
nością do LGD) wykopki zaczynało się czasami już od Matki Boskiej Siewnej, przypa-
dającej 8 września, choć największe natężenie prac przypadało kilkanaście dni później. 
Używano motyki. Kopało się grupowo, w kilka gospodyń. Najpierw u jednej, potem  
u następnych z kręgu sąsiedzkiego. Praca trwała od świtu do nocy, z jedną przerwą  
na posiłek, który dostarczała gospodyni. Potrawy były jednogarnkowe, czasem poda-
wano na deser owoce. Do picia służyła kawa zbożowa z mlekiem. Na koniec urządzano 
„okrężne” – muzykę, tańce, śpiewy z gorzałką albo bimbrem. 
 Zbierano wysuszone łodygi ziemniaków oraz różnych chwastów i spalano bez-
pośrednio na polu. Przez ten czas w jesienne dni po całej wsi i okolicach snuły się powoli, 
nisko nad ziemią, dymy o miłym, charakterystycznym zapachu. Dzieci piekły ziemniaki. 
Część łodyg wykorzystywano na pokrycie ziemniaczanych kopców.
 Kiedy zakończono kopanie ziemniaków motykami i napełniono ostatni koszyk, 
wtedy ktoś niespodziewanie wysypywał te ziemniaki z koszyka obok nóg gospodarza 
mówiąc: „Daj Boże zebrać w przyszłe kopanie tyle wozów ziemniaków, ile sztuk było  
w ostatnim koszyku.
 
Kopanie ziemniaków, 
Władysława Jarmuda, Żelisławice w gminie Secemin
OSOBY:
- gospodyni - Maciejowa
- gospodarz - Maciej
- córka - Wanda i jej dziecko
- babka wiejska - Wickowa odbierająca porody
- kumoszka - Krystyna
- sąsiadki - Hanka, Gabrysia, Bronka, Józia, Walerka, Maryś, Irena, które kopią  
i zbierają ziemniaki na polu u gospodarzy Maciejów
SCENOGRAFIA. Pole, badyle ziemniaczane z ziemniakami w rządkach, na nich 
niteczki pajęcze „babiego lata”. Na widocznym miejscu miarki z burakami, mar-
chewką, kapustą, a w głębi pola małe brzózki, liście na ziemi, obok wrzos.
REKWIZYTY. Koszyki, motyki, kijki, płachta lniana na kołyskę dla dziecka, bań-
ka do kawy, bat, drewno na ognisko, kosz ziemniaków, płachetka do podobiadku, 
placek drożdżowy, kawa, chustka. Koszyki i motyki są użyte do kopania i zbierania 

Młynek. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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ziemniaków, które wsypuje się do dużego kosza. Kijki i lniana płachta służą do zro-
bienia kołyski do spania dla dziecka. Bańka 2-litrowa do kawy, placek drożdżowy 
na „podobiadek”, czyli posiłek przed obiadem na polu. Bat dla gospodarza, który 
przyjechał z gospodynią na wozie. Drewno użyto do palenia ogniska, w którym 
pieką się ziemniaki.
STROJE. Ubiory kobiet i mężczyzny są robocze. Kobiety są ubrane w bluzki flane-
lowe, spódnice bawełniane lub lniane, chusteczki kolorowe na głowie, pantofle lub 
buty krótkie. Mężczyzna w ubraniu drelichowym, koszula płócienna, czapka-myc-
ka na głowie, buty - kamasze. Babka wiejska jest ubrana odświętnie - na głowie 
chusteczka wełniana, cienka z frędzlami, zapaska świąteczna, a w ręku koszyczek  
z powijakami, ziołami do kąpania.
Kobiety w zapaskach z koszykami i motykami idą na pole z dwóch stron, stoją  
i rozmawiają. 
GABRYSIA - Gospodyni jesce ni ma na polu. Nawyorywane zimnioków tu i tam. 
Musimy zacekać, bo nie wimy, które to ich stajanie. 
A jak momy stoć, to se może zaśpiwojmy: 
Wspólny śpiew. 
Oj żniwa już minęły, da zblizo sie kopanie 
Trza łobielić. naprawić, da i zrobić nom pranie. 
Oj, dosiwojta chłopy, da motyki sykujta, 
Bo zacyny na niwie, da az sie motyka migo. 
Oj, śpiwajo na niwie, da az sie tam rozligo, 
Z robotom sie zwijajo, da az sie motyka migo.
- O, gospodyni idzie!
MACIEJOWA - Witojta na moim polu. Szczęść Boże wszystkim wom.
WSZYSCY odpowiadają - Dej Panie Boże. 
MACIEJOWA - Wyłoroł Maciej takie stajanie. Nie wim. czy wykopiemy. 
Dzionek pikny sie zacyno, słónko świci od rana. Ale spójrzta, jak snuje sie babie lato 
na kopanisku. Mówio, że koło świnty Jadwigi babie lato fruwo na wyścigi.
HANKA - A juz na Emila, babskie lato sie przesilo. 
Jo znom tako śpiewecke, to zaśpiwom wom. 
Babie lato leci, snuje smętne nutki 
Zima wnet nastanie, trza sykować butki. 
Nase babie lato nie lada nie lada 
Niechze go podziwio dziś cało gromada. 
MACIEJOWA - Ładnie zaśpiwałaś, a kto cie naucył?
HANKA - Babcia mnie naucyli.
WALERKA - Babie lato leci, nitecki fruwajo, liście z drzew leco, dziń krótszy, noce 
długie i chłodne, ptaki odlatujo. To juz jesiń. Trza kopać nie cekać. Jesiń niesie tyle 
skarbów i wszystko trza zebrać, choć smutno, ale bogato.
MACIEJOWA - Prowde powiedziałaś. Ale jo to pójde do dómu, usykuje podobia-
dek, a wy kopta.
GABRYSIA - Oj, kopanie to cinżko robota. Trza motykami z ty twardy zimi wyko-
pywać źmiocki. Gospodorz spulchnił radłym. Jest tero lzy, ale trza wszystko wyko-
pać, bo chłodami żoden źmiocek ni może zostać w zimi. Jo zaśpiwom śpiwecke, co 
mój tata śpiwali se przy obredlaniu źmioków.
Obredloj, podsypuj
Moje radełecko
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A zimniocki rośnijta            
Jak z klocka kółecko.
Niech mi sie urodzo
Gynsto pod krzokami
Zebym wos zawoził
Skrzyniom i workami.
JÓZIA - Te zimnioki to nawet ładne, urodziły sie, duzo ich i wielkie so. 
Zimia dobro, gospodarz dbo o zimie. W pore orze, sieje, sadzi. Wszystko sie rodzi.
WALERKA - Ile to trza sie nachodzić, zeby co urosło. To prawda, ze jak gospodorz 
po polu nie chodzi, to nic mu sie na nim nie urodzi. Gospodorz winien wiedzieć  
o polu i stajni, a gospodyni o kuchni i spiżarni. MARYŚ - Trza sie narobić. Ale zim-
nioki to jak chleb powszedni, wszyscy potrzebujo i wszystkim smakujo. 
IRENA - Dobrze mówis, ale pamintota, jaki grod był ubiegłego lata? 
Wszystko zmłóciło i zabrała woda. Na nic nasa robota.
Wanda przychodzi z dzieckiem owiniętym w chustkę.
WANDA - Przysłam z małym kopać. Ciepło jest, to na polu bedzie mu sie dobrze 
spało. Kumoska, pomóz mi zrobić kołyske. Łojciec tu przywiózł jak wyłorywoł 
zimnioki. O, kijki so, płachta tyz.
Robią kołyskę i Wanda wkłada dziecko z chustką: 
WANDA - Śpij, malutki, śpij!
Dziecko płacze. 
WANDA - Nie płac, nie płac. 
BRONKA - A moze, kto urok rzucił na małego? 
WANDA - Sła w pole Wojciechowo, spojrzała i posła. 
KUMOSZKA - Wanda, dej to dziecko, jo umie odcynić urok.
Przepluwa na czterv strony i mówi:
„Na psie, na kocie, na baranie ocy,
Zeby nikt nie urzek jako zobocy”.
Dziecko daje Wandzie, kładzie do kołyski, usypia. 
Wickowa przechodzi koło kopania. 
WICKOWA - Szczęść Boże na robote. 
WSZYSCY - Dej Panie Boże.

Inscenizacja pt.”Wykopki” wykonywana przez zespół Przepiórki z Żelisławic.  
Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.
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WICKOWA - Wybrałam sie drogom polnom. 
Chciałam zobocyć swoje zimnioki, cy zdatne do kopanio. 
HANKA - Jo to przyjde do wos, do kopanio, odrobić. 
WSZYSTKIE – My tyz przyjdziemy.
WICKOWA - Spies się, bo obsyłali od Antka Kowolowego, tego zza stawu, do Helki, 
podobno mo rodzić. Wzinam powijoki, troche ziół, zeby było w cym małe wykąpać. 
- odchodzi.
KUMOSZKA - Mój ty Boże, godali, ze Helka w dómu ino siedzi. Nigdy nie wycho-
dzi. Tako spokojno, a i z dómu porządnego. A tu matkom bedzie.
BRONKA - Ale to im sie narobiło. Przeciez jakiś ojciec musi być i Helka na pewno 
wi. Wickowo to bedzie wiedzieć.
Wanda zagląda do dziecka.
WANDA - Kopiemy, kopiemy, a moich gospodarzy nie widać. - Rozgląda się 
- O, jado, jado! 
MACIEJ - Prr, prr.
Z batem przychodzi, wnoszą z Maciejową podobiadek.
MACIEJ - Sąsiadki, sąsiadki, zróbta miejsce. Trza zjeść i odpocąć. 
Kopiec wykopołem, słóma na przykrycie gotowo.
MACIEJOWA - Wanda, pomóz mi. Kraj placek, a jo kawe wleje, póki gorąco. 
MACIEJ - O, widzz, żeśta stajanie zimnioków wykopały, nawet ładne.
JÓZIA - Gospodorzu, co wy bedzieta robić z tymi zimniokami?
MACIEJ - Sprzedo sie na targowisku. A zima sie zbliżo, trza małemu kupić ubranie, 
Wandzie buty, a i do jedzynio słoniny na okrase.
MACIEJÓWA - Idź do ogniska, drzewo lezy, piec zimnioki. O, Wickowo wroco.  
Siadojcie z nami, napijecie sie kawy z mlekim. Dobry placek juz ze świzy mąki,  
a kawa z cykoryją. Zaro inny smak.
BRONKA - Mówcie, co sie urodziło.
WICKOWA - Chłopok jest i to niemały, na pół łokcia. Ale Helka płace, matka pła-
ce. Tylko Antek sie śmieje, bo dziadkiem jest.
BRONKA - A Helka wi, kto jest ojcym?
WICKOWA - Powiedziała mi z płacym, ze przechodziła przez rzyke, woda była  
po pas i skóńczył sie ji czas.
HONORKA - Oj, baby, baby, przez rzyke i dziecko sie urodziło.
MACIEJ - Może to tam, gdzie nasa Wanda przechodziła, koło ty krzywy olsyny.
WANDA - Oj, łociec, łociec, dejcie spokój.
MACIEJ - Opowim wom, jak to baba z diabłym wojówała. Dawno, dawno tymu, 
była baba, co miała z diabłym spółke. Razym sioli i razym mieli zbirać. Nadesła 
jesiń, diobeł wybroł sie z babom w pole wykopać to, co urosło. Baba powiado:
- Toz ty weźmies, to co nad zimią rośnie, a drugi roz to, co w zimi.
- Dobrze - odrzekł diobeł.
Zabrali sie do roboty. Najpierw kopali zimnioki. Diobeł broł z góry, badyle zimnio-
cane, a baba z dołu, co najlepse - zimnioki. Źle na tym wysedł diobeł i złości sie. 
Wtedy baba powiado do niego:
- O, co sie tak gniwos. Teroz ty bedzies broł z dołu, a jo z góry. Wycinajo razym 
kapuste. Baba główki zwiezła z pola. A diabłu zostawiła same głąby. Złe diablisko 
rozgniewało sie strasznie i rzucało głąbami. Trafił babe w dolno czyńść ciała. Zrobił 
babie dziure. Chcioł i te dziure załatać diablom skórom, ale na to juz baba sie nie 
zgodziła. Ale i tak złapała kija i mu wloła. Diobeł juz wincy nie chcioł mieć żadny 
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spółki z babom. Baba sie śmioła az echo poniosło po polach.
WANDA - Tako prowda jest - „Gdzie diabeł ni moze, tam babe pośle”. 
HANKA - Słonko sie juz nachyliło, kopmy, zeby skóńcyć. 
WALERKA - Mówio, ze południe robi pon, a wiecór robi sie som. 
MACIEJ - Zimnioki sie upiekły, trza jeś.
Kobiety jedzą zimnioki.
MACIEJ - Nic nie śpiwota. Tam na polach śpiwajo az sie rozligo. 
WSZYSTKIE - Zaśpiwojmy „Tam pod lasem”. 
Tam pod lasem skowronecek 
W górze wstrzymoł sie 
To dlo mego taty śpiwo 
Najpiękniejszo pieśń.
Gdy od pługa skiba leci 
Rozsypuje sie
Tato z czoła pot ociro 
Do mnie śmieje sie.
JÓZIA i WALERKA obsypując ziemniakami 
- Zimnioki my wykopały, tero gospodorzy obsypiemy. 
JÓZIA - Zeby sie rodziły, duże rosły, nie gniły. 
WALERKA - Zeby przez caluśki rocek nie brakowało.
MACIEJOWA - Ciese sie, ze takie stajanie wykopane. Bóg wom zapłać. 
Pójdziemy na obiod. Maciej, kupiłam flasecke, schowałam do kuferka. Nie brołeś?
MACIEJ - Miołem schowano okowitke w gacisku, tom wypił. A tamty nie rusołem. 
Zabiore wos, bierzta kosyki i pojedziemy.
WSZYSTKIE - Zaśpiwomy na odchodne.
Skowronecku śpiwoj, śpiwoj, 
Ty to dobrze wisz 
Ze najcinższo praca w polu
 Mego taty jest.
Do dziś śpiwo skowronecek 
Nad tym chłopem w głos 
On zno dole i niedole 
Tego chłopa los.

 W regionie lubelskim przed przystąpieniem do sadzenia ziemniaków gospo-
dynie wynosiły z piwnicy w koszykach średnie ziemniaki i kroiły je w ten sposób,  
aby w okrawku przeznaczonym do sadzenia były najładniejsze oczka. Ziemniaki sadzo-
no ręcznie na początku maja. Zaczynano od ziemniaka poświęconego podczas Wielkiej 
Soboty, co miało zapewnić urodzaj i uchronić plony od zarazy. Używano różnych narzę-
dzi: do wykonania rządków - motyki dziubki, a później radełka konnego, do przekopy-
wania - motyki widełek, do okopywania - dziubki, do wykopywania - motyki siekierki. 
Także ręcznie, za pomocą motyki, kopano ziemniaki. Zbierano je w koszyki wiklinowe  
i zsypywano w worki. Pomagali sąsiedzi. Gospodarze na miejscu podawali obiad, złożo-
ny najczęściej z kapusty, placka drożdżowego i białej kawy. Gdy gospodarz kończył wy-
kopki pracujący przewracali gospodynię na plecy i przeciągali ją po polu, a ona musiała 
za to postawić do obiadu wódkę.
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II. Odwieczne Tradycje

W rodzinie

Urodziny
 
 W regionie świętokrzyskim (i na terenach z nim powiązanych przynależnością 
do LGD)poród odbywał się w domu. Pomagały tzw. babki. W tym czasie dziadek szyko-
wał koguta i wódkę, aby uczcić urodziny. Dopóki nie ochrzczono dziecka matce nie wol-
no było nosić wody z publicznej studni, gdyż mogło to doprowadzić do wylęgnięcia się 
robaków. Wynajęta babka zanosiła dziecko do kościoła i odbywał się chrzest. Gdy matka 
czuła się lepiej szła do kościoła na wywód – wchodziła ze świecą do zakrystii, dawała 
księdzu ofiarę i otrzymywała błogosławieństwo. Odtąd mogła wykonywać już wszystkie 
codzienne czynności.
 Najczęściej dziecko otrzymywało imię jakiegoś świętego. Zwykle tego, który był 
patronem w dniu urodzin. Na rodziców chrzestnych wybierano ludzi zamożnych i spra-
wiedliwych, ażeby dziecko mogło się na nich wzorować. W przypadku jakiegoś nieszczę-
ścia chrzestni mogli opiekować się dzieckiem (Pierzchnica). Do chrztu dziecko zanosili 
tylko chrzestni rodzice. Niektóre osoby, z powodu ich majętności, tak często obarczano 
tym obowiązkiem, że miały nawet po 40 chrześniaków. Nie wszyscy więc byli zadowole-
ni z zaproszenia. Po powrocie z kościoła ojciec chrzestny wypowiadał słowa powitalne: 
Wywieźliśmy heretyka, a przywieźliśmy katolika. Potem domownicy i chrzestni zasiada-
li do stołu.
 Na Pomorzu po porodzie do matki przychodziły krewne i sąsiadki, aby obejrzeć 
noworodka oraz przez szereg sposobów zapewnić mu zdrowie i pomyślność. Przynosiły 
zupę, żeby matka szybciej wróciła do sił. Dziecko kładziono pod ławką, aby było w życiu 
pokorne, a ubranka zakładano na lewą stronę, żeby uchronić je przed złym spojrzeniem. 
Przed chrztem rodzice chrzestni posyłali prezenty: masło, bańkę z mlekiem, pienią-
dze, list z błogosławieństwem, jeśli to była dziewczynka – wstążkę lub ziarnka lnu, żeby  
dobrze pracowała przy żniwach. Na chrzestnych często wybierano osoby, które jako 
pierwsze po porodzie przekroczyły próg domostwa. Kiedy dziecko kończyło roczek, 
dawano mu kawałek chleba, monetę, igłę z nitką oraz kartkę ze śpiewnika. Wierzono,  
że dzięki temu wyrośnie na człowieka mądrego, pobożnego, pracowitego, któremu nie 
zabraknie jedzenia i pieniędzy. Pilnowano, żeby w ciągu pierwszego roku, na twarz 
dziecka nie spadły krople deszczu, ponieważ uważano, że będzie wtedy piegowate.  
Nad kołyską wieszano czasem tzw. ptaka życia, który miał ochronić niemowlę.
 Na Ziemi Rawskiej porody odbywały się w domu, wyłącznie w obecności dojrza-
łych i doświadczonych kobiet, często w asyście akuszerki lub wiejskiej babki. Mężczyźni 
nie byli dopuszczani. Po zakończonym szczęśliwie porodzie położnica zawsze z szacun-
kiem dziękowała akuszerce poprzez pocałowanie jej rąk.
 Chrzest odbywał się nawet kilka dni po urodzeniu, pomiędzy pierwszym, a trze-
cim dniem od dnia przyjścia na świat, bądź w najbliższą niedzielę. Wierzono, że dziecko 
może przejmować cechy charakteru rodziców chrzestnych i dlatego wybierano osoby 
cieszące się szacunkiem, z dobrym charakterem i pogodnym usposobieniem. Najczęściej 
byli to przedstawiciele najbliższej rodziny: dziadkowie, ciotki, wujowie, bliscy kuzyni. 
Nie wolno było odmówić, bo inaczej dziecku groziła ciężka choroba, a nawet śmierć.
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 Bardzo często nadawano imię patrona dnia, w którym dziecko się urodziło.  
Pierworodny syn zawsze otrzymywał imię po ojcu, dziadku lub  pradziadku, a córka  
po babci. Dzieciom dawano również imiona świętych lub imiona bohaterów utworów 
literackich. 
 W trakcie mszy świętej dziecko trzymali nie rodzice, ale  chrzestni. Chłop-
czykiem zajmował się ojciec chrzestny, a dziewczynką matka chrzestna. Po powrocie  
do domu chrzestni, a niekiedy nawet rodzice i dziadkowie, trzymając dziecko na rękach, 
tańczyli na środku izby i śpiewali. Miało to zapewnić w przyszłości powodzenie u płci 
przeciwnej, lekkość w tańcu i łatwość wysławiania się. 
 Na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie kobietę ciężarną obowiązywało wiele reguł, 
którymi powinna się kierować. Nie proszono jej ani w kumy, ani na wesele. Powinna 
byłą unikać zapatrzenia się na kogoś, szczególnie na osobę ułomną lub oszpeconą, gdyż 
taki wygląd mogło odziedziczyć  dziecko. Wierzono, że jeśli kobieta ciężarna przestra-
szy się myszy i dotknie swego ciała, to w tym miejscu dziecko będzie miało owłosione 
znamię. Jeżeli  kobieta ciężarna przestraszy się ognia i dotknie swego ciała, dziecko bę-
dzie w tym miejscu miało czerwone znamię, tzw. płomień. Kobieta w ciąży nie powinna  

też przechodzić przez płot, gdyż groziło to okrę-
ceniem się dziecka pępowiną i uduszeniem.  
Kobiety, które szły do ślubu będąc w ciąży,  
nie powinny ozdabiać swojej  sukienki  mirtem  
ani  innymi  zielonymi  gałązkami, gdyż groziło 
to urodzeniem słabego i chorowitego dziecka. 
Do pierwszej kąpieli nowonarodzonego dziec-
ka wkładano monetę, aby w przyszłości było 
bogate i zdrowe. Niemowlę układano do koły-
ski ciasno owinięte pieluszkami, gdyż wierzono,  
że zapewnia to prosty kręgosłup. Często dodat-
kowo ciasno owijano pieluszki tzw. powijakiem, 
czyli tasiemką z płótna. Uważano, że pieluchy 
nie powinny suszyć się na dworze po zachodzie 
słońca, aby dziecko nie zanosiło się od  płaczu. 
Na rączce dziecka matka zawiązywała czerwo-
ną wstążkę lub nitkę, co miało uchronić dziec-
ko od złego spojrzenia i rzucenia na nie uroku.
 Przed chrztem ani matka, ani dziecko  
nie powinny opuszczać domu. Chrzciny wyma-
gały wielu przygotowań. Przede wszystkim na-

Chrzest. Zdjęcie z pracy konkursowej  
Agnieszki Grotek.

Chrzest. Zdjęcie z pracy konkursowej Agnieszki Grotek.
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leżało znaleźć odpowiednich rodziców chrzestnych. W przyszłości mieli oni także trzy-
mać do chrztu kolejne dzieci w tej rodzinie. Nie musieli to być członkowie najbliższej 
rodziny. Ważne, aby cieszyli się poważaniem i szacunkiem. Liczyła się też zamożność,  
bo im bogatszy był kum, tym większe mogły być tzw. wykupy, czyli prezenty, które dziec-
ko tradycyjnie otrzymywało na Wielkanoc. Chrzest odbywał się po mszy świętej w nie-
dzielę. Nie uczestniczyli w nim rodzice dziecka, jedynie chrzestni. Musieli pamiętać,  
aby w czasie chrztu nie kołysać płaczącego niemowlęcia, gdyż wierzono, że grozi to za-
chorowaniem na padaczkę. Becik strojono mirtem, paprotką i innymi zielonymi gałąz-
kami. 
 Po powrocie z kościoła urządzano poczęstunek, podczas którego opowiadano 
wesołe historyjki i bawiono się w różnego rodzaju zabawy. Śpiewano humorystyczne,  
a nawet rubaszne pieśni, poświęcone przede wszystkim kumom.

 
Kum z kumeńką do sieni,

Ona jemu pieczeni,
 Daj kuma daj dusa
 Daj kumeńku charosza

Kum z kumeńką do kuchni,
Ona jemu piecuchni,

 Daj kuma daj dusa
 Daj mameńko charosza

Kum z kumeńką na łóżko,
Ona jemu jabłuszko,

 Daj kuma daj dusa
 Daj kumeńku charosza 

 Na Lubelszczyźnie wierzono, że kobieta, która nie dostała na czas miesiączki, 
powinna zerwać na cmentarzu barwinek, zaparzyć go i wypić. Jeśli nie była w ciąży, 
dostawała miesiączki, a jeśli była – już nie. Jeżeli miał urodzić się syn, kobieta powinna 
mieć dziobaty brzuch, jeśli córka – kobieta miała mieć na twarzy plamy. Córka rodziła 
się tydzień przed terminem, a chłopiec tydzień lub dwa tygodnie później.
 Poród odbierała w domu akuszer-
ka. Jeśli dziecko urodziło się słabe i groziła  
mu śmierć kobieta ta mogła je ochrzcić wodą 
święconą wypowiadając formułę „Ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 
Mogła to uczynić także matka.
 Przez tydzień niemowlę miało nogi 
okręcone w powijak zrobiony ze starego 
prześcieradła lub lnianej koszuli, by nie mia-
ło krzywych nóg. Wierzono także, że jak się 
chłopca owinie w powijaki, to będzie on pro-
sty i będzie miał powodzenie. Dzieci spały  
w kołyskach wiklinowych lub drewnianych. 
Wózki były plecione z wikliny i na dużych ko-
łach. Nie było smoczków – dzieciom dawano 
do ssania szmatkę zamoczoną w wodzie i na-
sączoną cukrem.
 W urzędzie stanu cywilnego dziec-
ko zapisywał ojciec. Zdarzały się przypadki, 
że zbytnio świętując narodziny dziecka poda-
wał złą datę urodzenia i imię. 

Kołyska. Zdjęcie ze zbiorów  
LGD Owocowy Szlak.
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 Przed chrztem ojciec zapraszał kumów, których podejmował wódką. Chrzest-
nymi byli najczęściej sąsiedzi. W tym czasie babka, która była obecna przy porodzie, 
przygotowywała dziecko. Kiedy zawijała je w pieluchy prosiła, aby goście dali pieniądze  
i wkładała je dziecku do pieluchy. Wierzono, że wówczas dziecko będzie bogate i szczęśli-
we. Chrzestni trzymali w kościele zapaloną gromnicę dziecka. Ci, którzy czekali w domu 
na powrót od chrztu, pytali: „Niesieta płacki?” Ci, którzy wracali, musieli odpowiedzieć: 
„Nie, ostawiliśmy tam na gościńcu albo na przecnicu”. Chodziło o to żeby pozostawić 
płaczkę, by dziecko nie było płaczliwe. Na chrzcinach nie zasiadano dookoła stołu, tylko 
tam, gdzie było miejsce: na łóżkach, ławach, stołkach. Ojciec dziecka częstował wódką, 
a matka częstowała pokrojonymi kawałkami mięsa i placka.
 Gdzieniegdzie wierzono, że na chrzcie dziecko powinno otrzymać dwa imiona, 
gdyż tak, jak zdarza się, że rodzą się bliźnięta, tak i często przychodzi na świat człowiek 
o dwóch duszach. Ta druga dusza otrzymuje zatem drugie imię. Jeśli na chrzcie dziecko 
otrzyma tylko jedno imię, a będzie miało dwie dusze, to zostanie strzygą, czyli upiorem, 
a dziewczynka – czarownicą. 
 Jeśli dziecko powiedziało pierwsze słowo mama, wierzono, że będzie miało sio-
strę, a jeżeli tata, to wtedy miał urodzić się brat. W pierwsze urodziny należało położyć 
na ławie książeczkę, różaniec, pieniądze i kieliszek. Wierzono, że jeżeli dziecko weźmie 
do ręki książeczkę lub różaniec – będzie księdzem lub zakonnicą. Jeśli wzięło pieniądze, 
miało być bogate, a jeśli kieliszek, znaczyło to, że będzie lubiło pić wódkę. Odpadniętą 
pępowinę matka zwijała i pakowała w papier. Gdy dziecko było większe, dawała mu 
zawiniątko do zabawy. Jeśli szybko rozwijało pępowinę, znaczyło to, że będzie zdolne. 
Jeżeli dziecko było bardzo chore na łące zbierano ziele zwane chabziną, gotowano je  
i kąpano dziecko w przestudzonym wywarze, uważając to za ostatni ratunek.

 
Swaty i zaręczyny

 W regionie świętokrzyskim i jego okolicach małżeństwa były najczęściej umo-
wami zawieranymi między dwiema rodzinami. Często traktowano je jako interes, 
dzięki któremu gospodarstwo zyskiwało siłę roboczą oraz posag. Dążono do tego, aby 
nie dzielić majątku i dlatego doprowadzano do tzw. mian: jeśli chłopak miał żenić się  
z dziewczyną, to jego siostra przeznaczana była dla brata pierwszej dziewczyny. Dlatego  
tak ważny był dobór współmałżonków. Upoważniano do tego człowieka zwanego swa-
tem. On miał się dowiedzieć gdzie była interesująca dziewczyna i dopiero wówczas ro-
dzina mężczyzny zaczynała o nią starania. 
 Swaty, zwane też zwiadami, odpowiadały dzisiejszym oświadczynom. Przebie-
gały zwykle według ustalonego przez tradycję wzorca. Na około trzy tygodnie przed 
planowanym ślubem do rodziców panny młodej przybywał swat, często w towarzy-
stwie najbliższych krewnych pana młodego. Obowiązkowo przynoszono butelkę wódki.  
Powód wizyty nigdy nie był oficjalnie ogłaszany. Najczęściej przychodzono pod pozo-
rem kupna lub poszukiwania zaginionej gęsi, owcy, jałówki. 
 Zwykle nie sama dziewczyna, ale jej rodzina decydowała o wydaniu za mąż 
(utarło się w tej sprawie wiele powiedzeń panieńskich, np.: „Ojcowie chłopa wybrali, 
do ołtarza iść kazali”; „Za chłopa ją niewolą”), jednak często manifestowana postawa 
dziewczyny miała symboliczne znaczenie. Jeśli bowiem po rozlaniu wódki w kieliszki 
ewentualna panna młoda napiła się alkoholu to wyrażała w ten sposób zgodę na przy-
jęcie oświadczyn. Jeśli zaś nie wypiła lub rodzina ociągała się z podaniem kieliszków, 
swaty nie dochodziły do skutku.
 Przypieczętowaniem swatów były zrękowiny, zwane też zmówinami, czyli zarę-
czyny. Mogły mieć miejsce jeszcze tego samego dnia, co swaty. Odbywały się zawsze 
w obecności świadków. Gwarancją dotrzymania umowy było podanie sobie rąk przez 
przyszłych małżonków. Starosta weselny, czyli ojciec panny młodej, prowadził ich trzy-
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krotnie dookoła stołu, na którym leżał bochenek chleba. Podawali sobie ręce na chlebie, 
starosta związywał je chustą, po czym trzykrotnie pytał rodzinę panny młodej: „Z wolą 
czy nie z wolą”. Za każdym razem musiała paść odpowiedź „Z wolą”. 
Rozwiązywano ręce młodych i podawano po kawałku chleba do zjedzenia. Następnie 
dzielono bochenek między zebranych. Zaręczeni wymieniali się wiankami, w później-
szym okresie pierścionkami i prezentami. Dziewczyna wręczała mężczyźnie własnoręcz-
nie uszytą koszulę, a otrzymywała przetyczkę do kądzieli. 

 Na Pomorzu nie wszystkie małżeństwa były zawierane ze względu na uczucia, 
jakimi darzyli siebie młodzi. Często decydującą rolę odgrywał posag lub podeszły wiek  
i choroba rodziców, którzy chcieli przekazać gospodarstwo młodym. Kiedy w domu 
była panna na wydaniu, wówczas wywieszano na zewnątrz zielone gałązki, a dziewczyna 
nosiła niebieski fartuch. Bardzo rzadko zawierano małżeństwa z osobami spoza danej 
wsi. Jeśli jednak brakowało odpowiedniego kandydata lub kandydatki, rodzice opłacali 
handlarza końmi, który miał za zadanie wyszukać odpowiednią partię w sąsiednich wio-
skach. Zaręczyny odbywały się zawsze w niedzielę.
 Na Ziemi Rawskiej często śpiewano pieśni miłosne i zalotne

Janusz Furmański, „W pogodny wiecorek nasego poznania”
W pogodny wiecorek nasego poznania,

| ach widzis, ach widzis, Marysiu kochana | Bis
 Cy widzis Marysiu tyn kamiń pod wodum
 | jak kamiń popłynie ozynie sie z tobum | Bis

Cy tyś Janku widzioł, zeby kamiń pływoł,
| cy jo cie prosiła, zebyś u mnie bywoł | Bis

 Cy widzis Jasińku te gwiazdy na niebie,
 | jak wszystkie policys, to wyjde za ciebie | Bis

Woloł bym jo, wolał ciebie pocałować,
| niz wszystkie gwiazdecki na niebie rachować | Bis

  
 Za najlepszy wiek na zawarcie małżeństwa uznawano w przypadku kobiet  
20-25 lat, natomiast mężczyzn – 25-30 lat. Po tym czasie starych kawalerów nazywano 
„pachołami”, a starym pannom płatano mnóstwo żartów. Małżeństwa były najczęściej 
umowami między dwoma rodzinami, w wielu przypadkach traktowanymi jako interes .

 Inscenizacja zaręczyny. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.



56

 Gdy mężczyzna upatrzył sobie pannę z odpowiednim majątkiem, wskazywał 
ją rodzicom. Często panny nastręczał swat. Najczęściej w niedzielę, z ojcem lub matką 
i ze swatem, jechano do rodziców panny młodej. Pytano o warunki małżeństwa, pito 
wódkę i jedzono jajecznicę ze słoniną. Starsi radzili i umawiali się w izbie, a młodzi  
w sieni. Taki tradycyjny przetarg o pannę młodą nazywano kusokami. W tym samym 
tygodniu jechano do pacierza w tej parafii, w której młodzi mieli mieć gospodarstwo. 
 Po pierwszych zapowiedziach odbywały się tzw. dziewosłęby, czyli zmówiny, 
podczas których wybierano dziewosłęba – starostę weselnego i wszystkich odpowie-
dzialnych za przebieg ceremonii weselnych. Pomyślne dziewosłęby kończyły się tańca-
mi i zabawą. Od trzeciej zapowiedzi narzeczonych nazywano już młodymi. 
 Zapraszanie gości na wesele, czyli tzw. sprosiny, odbywało się w środy i czwart-
ki ostatniego tygodnia przed ślubem. Starszy drużba, często w towarzystwie młodych, 
zapraszał gości poprzez recytację oracji przy akompaniamencie kapeli. Najczęściej śpie-
wano pieśń pt. „Jechaliśmy przez wieś”.
 Na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie spotkania panien na wydaniu i kawalerów 
odbywały się podczas prządek, w czasie miesięcy zimowych. Organizowano je w naj-
większym we wsi domu. Innymi okazjami do spotkań były jarmarki, święta i spotkania 
pod kościołem - kawalerowie wychodzili wcześniej z nabożeństwa i ustawiali się przed 
świątynią, aby obejrzeć wszystkie dziewczyny nie tylko ze swojej wsi, ale z całej parafii.
 Panny na wydaniu dbały o to, by mieć ładny ogródek, a w nim kwiaty do wianka. 
Rosły tam również ruta, mirt, lawenda i rozmaryn, z których nawet w czasie zimy moż-
na było wykonać zielony wianek. Kiedy panna wyszła za mąż jest niedoglądany ogródek 
zarastał.
 W kojarzeniu par pomagała najbliższa rodzina i chrzestni. Ważną rolę mie-
li swatowie, którzy czynili pierwsze rozeznania w sprawach majątkowych, a następnie 
wraz z kawalerem i jego ojcem przybywali do domu panny. Decydujące zdanie o przyję-
ciu bądź nie zalotnika miał ojciec panny młodej. Jeżeli przyjął zaloty kawalera, dopiero 
wówczas zainteresowana mogła wyrazić swoją opinię.
 Zrękowiny, nazywane też zmówinami, odbywały się w gronie najbliższej rodzi-
ny. Do  domu panny młodej szedł pochód. Na jego czele kawaler, potem rodzice, muzy-
kanci, sąsiedzi, swat ze swatką. Pan młody przynosił gorzałkę i chleb. Przed poczęstun-
kiem przyszli państwo młodzi jedli chleb maczany w soli.
 Na Lubelszczyźnie ślub musiał być obowiązkowo poprzedzony oświadczynami 
i zaręczynami. Oświadczyny polegały na tym, że kawaler odwiedzał dom ukochanej, 
zwracał się o rękę do jej ojca, a jeśli ten wyraził zgodę, planowano zaręczyny. 
 Rodzina doradzała mężczyznom, aby wybierali panny z bogatych domów, mó-
wiąc: „Idź tam, gdzie się dachy ku słońcowi świcu”, czyli tam, gdzie dachy były kryte 
blachą. Rodzice wybierali swym dzieciom partnerów, a te musiały podporządkować się 
decyzji. Niekiedy dziewczyna po raz pierwszy widziała przyszłego męża podczas zarę-
czyn. 
 Przed zaręczynami, zwanymi też zmówinami, dziewczyna nie mogła być  
w domu chłopaka. Rodzice kawalera przyjeżdżali do domu panny, gdzie organizowa-
no przyjęcie z udziałem rodziny i znajomych. Kulminacyjnym punktem było nałoże-
nie pierścionków. Narzeczony nakładał wybrance pierścionek na czwarty palec lewej 
ręki i zobowiązywał się do zawarcia małżeństwa. Podczas zaręczyn często ustalano datę  
i szczegóły ślubu. Swatowa przynosiła wódkę i mówiła do przyszłej synowej:  
„Jak masz chęć to odkręć, a jak nie masz chęci to inna odkręci!”. Pytano też o posag 
panny: „Co dacie kumie za nogami?”, co oznaczało co rodzice dadzą za wydanie córki  
za mąż.  Znane było powiedzenie: „Ty masz córkę, ja mam brata, będzie dzieci cała cha-
ta.” Bez istotnych powodów z obietnicy małżeństwa nie można było się wycofać.
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Wieczór panieński

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością 
do LGD) wieczór panieński, czyli ostatni wieczór spędzany przez pannę w rodzinnym 
domu w gronie druhen i starościn, miał ważne znaczenie symboliczne. Był zarówno 
pożegnaniem z dotychczasowym wolnym stanem, jak i pochwałą niewinności panny 
młodej, zachowanej aż do wesela. W wieczór panieński starościny piekły ciasta wesel-
ne, natomiast dziewczęta wiły wianki dla siebie oraz koronę ślubną dla panny młodej.  
Ubierały rózgę weselną czyli jeden z najważniejszych rekwizytów obrzędu weselnego. 
Była to gałąź sosny, świerka lub jałowca, ozdobiona jabłkami, orzechami, zielonymi 
gałązkami, ptasimi piórkami i wstążkami. W dniu ślubu była ona przekazywana sta-
rościnie weselnej. Stanowiła atrybut jej godności i jednocześnie była symbolem wese-
la. Do połowy XIX w. ważnym elementem przedślubnego wieczoru były rozpleciny.  
Późnym wieczorem do domu panny młodej przybywali mężczyźni. Odprawiano wówczas 
obrzęd inicjacyjny polegający na rytualnym rozpuszczeniu i rozczesaniu dziewczęcego 
warkocza panny młodej przez starszego drużbę, starostę lub pana młodego. Rozpleciny 
wyprawiano tylko dziewicom. Wieczór kończył się odśpiewaniem pieśni pożegnalnej 
skierowanej najpierw do pana młodego, drużbów i na koniec do panny młodej.
 W okolicy Daleszyc w wieczór panieński młode dziewczyny zbierały się,  
żeby upleść pannie młodej wianek zwany strefieniem. 
 Na Ziemi Rawskiej w sobotni wieczór przedślubny miało miejsce wicie obrzę-
dowego wianka. Druhny wraz z panną młodą śpiewały rzewne pieśni. Panna młoda 
chodziła dookoła stołu z tacą z wiankiem, cukierkami i orzechami. Za nią szły druhny 
śpiewające:
Oj woda, woda, woda lelija
nasza Marysia tak się uwija. 
 Potem panna młoda oddawała wianek narzeczonemu, a cukierki i  orzechy  
dzieciom. Wieczór kończył się zabawą taneczną przy muzyce kapeli.
 

Wesele
 
 Na Ziemi Świętokrzyskiej i w jej sąsiedztwie wesele odbywało się w niedzielę. 
Rano do domu pana młodego podjeżdżały furmanki tworzące orszak weselny złożony  
z druhen i druhów. Konie przybrane były kolorowymi wstążkami, a wozy miały  

Inscenizacja korowodu weselnego. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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półkoszki, czyli nadwozie wyplecione z wikliny. Muzykanci, zwykle w składzie skrzyp-
ce, harmonia, trąbka i bębenek, grali żałosną, pożegnalną melodię. Potem na wesoło  
ruszano do panny młodej i do kościoła. Po ślubie, podczas jazdy, woźnice starali się, aby 
państwo młodzi wypadli z furmanki, co miało przynieść szczęście. Pozostałe pojazdy 
zajeżdżały sobie drogę i zahaczały o siebie, często więc także goście lądowali na drodze. 
Wesele odbywało się w domu panny młodej oraz w domu jej sąsiada, gdzie urządzano 
tańce. 
 Przed wejściem ustawiali się muzykanci i muzyką witali nadchodzących,  
za co dostawali napiwki. Państwa młodych i gości witano chlebem lub plackiem położo-
nym na przetaku. Starosta weselny stał w drzwiach i każdego częstował wódką.

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Podczas wesela odbywały się oczepiny. Uczestniczyły w nich tylko kobiety.  
Śpiewały pieśń „Oj chmielu, chmielu” i uroczyście zdejmowały pannie młodej strefień, 
czyli symbolizujący stan panieński wianek wykonany z mirtu, ruty, lawendy lub rozma-
rynu oraz ozdobiony kwiatami i wstążkami. Obcinały jej warkocz i zakładały czepek, 
który przynależał tylko mężatkom.

 
Oj, chmielu, chmielu, ty bujny ziele

Nie będzie bez cię żadne wesele
Oj, chmielu, ty niebożę, to na dół

 To ku górze, chmielu niebożę.
Oj, chmielu, chmielu, szeroki liście

Tę młodą pannę oczepiliście
 Oj chmielu, ty niebożę, to na dół
 To ku górze, chmielu, nieboże

 Na weselach często dochodziło do bijatyk, gdy zjawiał się jakiś nieproszony gość 
i wszczynał awantury. W czasie uroczystości goście śpiewali moralizatorskie i żartobliwe 
przyśpiewki, jak np. ta z okolic Pierzchnicy:

Zagraj mi muzyczko marsza weselnego
       A niech ja się dostanę do państwa młodego.

 Moje mili goście proszę nic nie gadać
 Bo ja teraz będę prezenty rozdawać.

 Inscenizacja. Powitanie chlebem. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Daję ja wam daję ten bochenek chleba
Bo tego jest w życiu najbardziej potrzeba.

  Daję ci ja, młoda, tę nowiutką tarkę
  Żebyś prowadziła dobrze gospodarkę.

Daję ci, Marysiu, ten wałek dębowy,
Żebyś mu wybiła wszystkie panny z głowy.

  Żaliłaś się, Maryś, żeś majtek nie miała,
  Oto jest prezencik – teściowa ci dała.

Nie martw się Marysiu, że podarte w kroku,
Bo twoja teściowa chodziła pół roku.

  A teraz młodemu daję te lakierki,
  Żeby sobie chodził z żoną na spacerki.

Co tak Jasiu myślisz i spuściłeś głowę?
Pewnie sobie myślisz czy dostaniesz krowę.

  Nie martw że się Jasiu, teściu honorowy
   Nie wypuści córki póki nie da krowy.

Daję ja wam, daję, gałązeczkę ziela
Byście doczekali złotego wesela

  Niechaj młodzi żyją w szczęściu i radości
  Tego im dziś życzą tu zebrani gości.
 
 Jeszcze przed ślubem starsza druhna zapraszała do swego domu muzykantów 
drużbów i druhny. Musiała być przygotowana na tańce i ucztowanie. Wtedy też dobie-
rano się w pary, które miały stać w szeregu w kościele. Tydzień po weselu odbywały się 
poprawiny. 

 Na Pomorzu wesela urządzano najczęściej jesienią, kiedy zakończono większość 
prac polowych. Na uroczystość zapraszał swat przystrojony w kolorowe wstążki i jeżdżą-
cy konno (Trzebiatów, Kamień, Pyrzyce). Posag panny młodej (stroje, bielizna, pościel) 
był przed zaślubinami prany i wieszany przed domem, tak aby każdy mógł go zobaczyć 
i ocenić. 
 Śluby odbywały się w piątek. W XIX wieku panna młoda zakładała na wese-
le strój regionalny, w późniejszym okresie obowiązywały ciemne suknie. Pan młody,  
jeśli służył w wojsku, zakładał mundur. Dopiero po I wojnie światowej rozpowszechniły 

 Wesele marzyskie. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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się białe suknie i fraki lub garnitury. Ślubny wianek pleciono z rozmarynu. Mieszkań-
cy wsi towarzyszyli młodej parze w drodze do kościoła. Panna młoda rzucała w tłum 
specjalne ciastka, tzw. pomorskie bułeczki. Weselnikom przygrywała wiejska kapela. 
W domu młoda para otrzymywała na powitanie chleb i masło. Na wesele zapraszano 
wszystkich krewnych, sąsiadów i co znaczniejszych gospodarzy. 
 Jeśli w dniu ślubu była burza, mówiono, że młodzi mają przed sobą burzli-
we życie, ale jeśli napadało pannie młodej do wianka, oznaczało to, że będzie miała 
dużo szczęścia. Nie należało zasłaniać okien w domu, w którym odbywało się wesele.  
Im więcej osób zaglądało do środka, tym więcej szczęścia mieli mieć nowożeńcy.  
 W regionie rawskim wesela często odbywały się w okresach świątecznych lub 
w czasie wolnym od  ważniejszych prac gospodarskich. Dawniej śluby odbywały się 
tylko w  niedzielę, podczas sumy o godzinie 12. Od wprowadzenia ślubów cywilnych  
w urzędach uroczystości kościelne odbywają się w sobotę.

Fotografia ślubna. Zdjęcie ze zbiorów Państwa Marciniaków.  
Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ziemi Rawskiej.
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 W dniu wesela rano zjawiali się muzykanci, którzy witali przybywających gości 
przed domem panny młodej. Częstowano napitkiem. Zwyczaj witania nazywano ogry-
waniem. Muzykanci witali możliwie jak najdalej od domu – im gość ważniejszy, tym 
wcześniej należało go dostrzec.
  

  
  
  
  
  
 
 

  
  

 

  
  

   
  

 
 

 Panna młoda zakładała białą suknię, welon i wianek, a pan młody czarny gar-
nitur. Pannę młodą ubierano w stodole i przy muzyce wprowadzano do domu, gdzie 
czekała na  młodego. Gdy ten nadjeżdżał zamykano wrota i żądano dokumentów.  
Dopiero po okazaniu własnoręcznie albo przez sąsiadów wypisanych papierów  
z odciskami monet zamiast pieczęci oraz wyimaginowanymi podpisami wójta i sekre-
tarza witano go wódką i prowadzono do izby. Młodzi wymieniali się podarunkami  
przy śpiewach, tańcach, spożywaniu pokarmów. Starszy drużba siadał za stołem z panną 
młodą, zaś starsza druhna z panem młodym.

Przygotowania do wesela. Zdjęcie z pracy konkursowej Aleksandry Salamon.

Fotografia ślubna, 1955 rok. Zdjęcie z pracy  
konkursowej Aleksandry Salamon.

Fotografia ślubna. Zdjęcie z pracy konkursowej 
Aleksandry Salamon. 
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 Potem odbywały się rozpleciny, które polegały na rytualnym rozpuszczeniu  
i rozczesaniu warkocza panny młodej przez starszego drużbę, starostę lub pana młodego. 
Był to obrzęd wyrażający oddanie panny młodej, jej wianka i warkocza panu młodemu, 
zgodę i aprobatę rodziny na utratę dziewictwa w legalnie zawieranym związku małżeń-
skim i na pożycie małżeńskie młodej pary. Przy wtórze specjalnych pieśni następowało 
pierwsze zbieranie datków na wianek przez starszego swata. 

  

W końcu szykowano się do kościoła. Młoda 
para padała do nóg rodzicom i prosiła o bło-
gosławieństwo. Odbywało się ono według 
ściśle określonego wzoru: tuż przed wyjaz-
dem do kościoła rodzice zasiadali bądź sta-
wali pod świętymi obrazami i  za  okrytym 
białym obrusem stołem, na którym znaj-
dowały się krzyż, woda święcona, kropidło, 
niekiedy chleb i sól. Para młoda kłaniała się 
rodzicom i klękała przed nimi. Rodzice bło-
gosławili młodych świętym obrazem kreśląc 
nad ich głowami znak krzyża.

 Do kościoła udawano się furmankami  
lub bryczkami przystrojonymi kokardami. 
Panna młoda, jadąca zawsze na czele, siada-
ła ze starszym drużbą, a pan młody ze star-
szą druhną na osobnej furze. Przy wyjeździe 

i przez całą drogę śpiewano różne piosenki.

Fotografia ślubna Zofii i Józefa Koczywąsów  
z 1943 roku. Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Sujki 

udostępnione przez  Danutę Dębską.

Fotografia ślubna Stefanii i Stanisława Sujków 
z 1947 roku. Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Sujki 

udostępnione przez  Danutę Dębską.

Zdjęcie Józefy i Henryka Kowalczyków  
z 1958 roku wykonane przed wyjazdem  

do kościoła. Fotografia ze zbiorów Józefy  
Kowalczyk udostępniona przez Danutę Dębską.
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 Podróż do ślubu. Zdjęcie z pracy konkursowej Aleksandry Salamon.

Fotografia ślubna Krystyny i Andrzeja Salamon, 1958 rok.  
Zdjęcie ze zbiorów Rodziny Salamon.

Goście weselni, 1980 rok. Zdjęcie z pracy konkursowej Agnieszki Grotek.
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 Pannę młodą, która niosła zapaloną gromnicę, do ołtarza prowadził starszy 
drużba, a pana młodego starsza druhna.
 Po ślubie druhny śpiewały żartobliwe piosenki, np.:

Wysła z kościołecka
Juz ci nie panienecka

Wysła z kościołecka udezyła zubca
Pojeła, pojeła Kosieńka głupca.

 Następnie orszak ślubny jechał na wesele, które odbywało się w  domu panny 
młodej. Rodzice witali nowożeńców chlebem i  solą. Pannie młodej podawano dziec-
ko, co miało przynieść jej szczęśliwe macierzyństwo. Zasiadano do stołów, śpiewano  
i posilano się. Pierwszy toast wznoszono tzw. grzanką, czyli ciepłym trunkiem z masła, 
cukru i wódki. W chałupie sąsiadów lub na zewnątrz, na rozłożonej podłodze, odbywały 
się tańce: mazury, oberki i mazurki. Popularny był również tzw. owczarek, czyli taniec 
 – zabawa ze śpiewem i towarzyszącą muzyką w rytmie oberka.

 
      
 Kulminacyjnym punktem wesela były oczepiny. Według dawniejszej trady-
cji miały regionalną nazwę „lotane” i odbywały się przy wtórze licznych śpiewów oraz  
z dookolnym ruchem tanecznym. Zgodnie z nowszą tradycją nazywały się „siedzone” 
i odbywały się bez jakiegokolwiek tańczenia. Muzycy grali „Oj, chmielu, chmielu”.  
Druhny najpierw zasłaniały pannę młodą, która siedziała zakryta zapaską na ławie.  
Następnie starszy drużba tańczył po kolei z każdą druhną, szukając młodej. Z kolei pan-
na młoda uciekała po kryjomu w drugi kąt, kryjąc się za starsze kobiety i oddając zapa-
skę starszej druhnie. Starszy drużba tańczył tylko z tą druhną, która była okryta w zapa-
skę, myśląc że to panna młoda. Odkrywał zapaskę i spostrzegał, że to nie panna młoda. 
Oddawał więc ją innemu drużbie, żeby z nią tańczył, sam zaś nadal szukał. 

Fotografie ślubne.  
Zdjęcia z pracy konkursowej Aleksandry Salamon.

Oczepiny. Zdjęcie z pracy  
konkursowej Agnieszki Grotek.

Inscenizacja Wesela w Wilkowicach na podstawie książki Danuty 
Dębskiej „Obrzęd tradycyjnego wesela w Wilkowicach”.  

Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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Gdy w końcu odnalazł pannę młodą ta w tańcu udawała kulawą. Starszy drużba próbo-
wał ją posadzić na kolanach jednego z mężczyzn, ale druhny mu na to nie pozwalały. 
Dopiero za trzecim razem panna młoda siadała i czekała na zdjęcie wieńca i wstążek  
z głowy. W towarzystwie druhen i drużbów pan młody stawał przy pannie młodej i mu-
siał wyjąć z jej włosów trzy szpile. Panna młoda stale mu w tym jednak przeszkadzała. 

 Następnie starsze kobiety na przemian z panną młodą śpiewały:

A just to prec moja Kasiu, just to prec
Ciśnij wstąski na gałązki, włóz cepiec.
A nie bede w tym cepecku chodziła
Bo sie bede ojca matki wstydziła.
A nie wstydz się moja Kasiu, nie wstydz się
Ciśnij wstąski na gałązki, ośmij się.
A dadana, dana, dana, da dana!
A dadana, dana, dana, da dana!
Jedna ze starszych kobiet zdejmowała mło-
dej wstążki z głowy i wieszała je pod obra-
zem Matki Boskiej, druhny zaś śpiewały:
A ja kszyce, a jo wołum,
Panna młodo z gołum głowum.
Ruciany wianecku just ześ my się zminił
A just my się nie będzies na główce zielenił.
Tkoś mum mówi, tkoś mum sepce,
Że krzesna matka niesum cepce.
Cyś ta nie jedli Macejowy krowy
Coś ta nie okryli młody głowy.
Cy num sie widzi, cy num sie zdaje
Że krzesno matka cepek daje.
Chrzestna matka polewała wodą święconą 
głowę panny młodej, żegnała trzykrotnie 
czepek i zakładała go jej na głowę. Panna 
młoda dwukrotnie zrzucała czepek na kola-
na i dopiero za trzecim razem pozwalała go  
sobie odpowiednio upiąć.
Druhny śpiewały:
A wy baby, a wy chyry pocośta jom ocypiły.
Starsze kobiety odpowiadały śpiewem:
Idźta druchny świńskum drogum
Gdzieśta podziały pannę młodum.
Na co znowu druhny:
A wy baby z kołtunamy
Una siedzi między nami.
Wyleciała z pod podłogi zióbka
Zrobiła się z panny młodej koleka
Wyleciała z pod podłogi ziaba
Zrobiła się z panny młodej baba. 

 Potem  zaczynała się zbiórka datków pieniężnych. Starsza druhna siadała  
na krześle i w poduszce trzymała talerz. Tańczący z panną młodą rzucali na talerz pie-
niądze, starając się go stłuc. 

Inscenizacja Wesela w Wilkowicach  
na podstawie książki Danuty Dębskiej

 „Obrzęd tradycyjnego wesela w Wilkowicach”. 
Zdjęcia ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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Swat zachęcał śpiewem do dużych datków:

A schodźta się mili goście schodźta się
Pannie młody na cepek złózta się.

Co my się widzi co my się zdaje
Że krzesny ociec na cepecek daje.

Sto złotych zaduza a dziesieć za mało
Ale choć z piedziesiąt toby im się zdało.

A dajcie ji na garnuszek
Bo ki słuce peperusek.

A dajcie i na korale
Żeby miała razym dwoje.

Grube, grube na cepecek dawać
Panna młodo młodziusińko

Nie umi rachować.
Misecka goło pinindzy woło

Misecka brzyncy pinindzy wincy.
 

W końcu pan młody rzu-
cał cały swój portfel na talerz.  
Po oczepinach rozstawiano sto-
ły do jedzenia i zabawa trwała 
do rana. Odbywały się jeszcze 
tylko tzw. pokładziny. Pochód 
gości prowadził pannę młodą  
do odpowiednio przygotowane-
go pokoju, gdzie małżonkowie 
po raz pierwszy wspólnie kładli 
się do łóżka. Wcześniej pan mło-
dy musiał poczęstować gości sło-
dyczami i stąd wywodzi się na-
zwa cukrowa wieczerza. 
 Rano weselnicy rozjeżdżali 

się do domów ze śpiewem, aby wrócić na poprawiny trwające często nawet kilka dni. Po-
tem odbywały się przenosiny, czayli uroczysta przeprowadzka żony wraz z jej ślubnym 
posagiem do domu męża. 
 Na terenie Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny wesela trwały zazwyczaj dwa dni:  
jeden u panny młodej, następny u pana młodego. Każdy ojciec chciał godnie wydać 
córkę za mąż. Do uroczystości przygotowywano się przez kilka miesięcy. Rodzina pana 
młodego zbierała pieniądze na trunki i muzykantów, a rodzina panny młodej na wy-
stawne przyjęcie. Zazwyczaj śluby i wesela organizowane były po ostatnich pracach po-
lowych. Przed wyjazdem pary młodej do kościoła rodzice udzielali błogosławieństwa. 
Przed domem przygrywał wiejski grajek, druhny przypinały swoim partnerom bukiet  
z mirtu, przepasany białą wstążeczką. a
 Para młoda, swat, swacha, druhny i drużbowie musieli mieć odpowiednie ozdo-
by w postaci wianka, wstążek, kokard lub ręczników. Wianek posiadała panna młoda. 
Dużą, białą kokardę po lewej stronie przypinano do stroju pana młodego. Mniejsze ko-
kardki lub wstążki zdobiły lewą stronę ubiorów druhen i drużbów. Swat miał białą ko-
kardę przypiętą do prawej klapy marynarki lub ręcznik przewiązany przez prawe ramię. 
Wyróżnikiem swachy była niebieska kokarda zdobiąca prawą stronę włosów.   
 Orszak jadący z kościoła zatrzymywany był bramą z gałęzi, kwiatów, sło-
my. Za przejazd trzeba było zapłacić gorzałką, słodyczami, drobnym datkiem.  
Rodzice witali młodą parę chlebem i solą. Teściowa kładła miotłę w przejściu: jeżeli 
młoda mężatka przeszła przez nią, oznaczało to, że będzie niegospodarna, zaś jeże-
li podniosła miotłę i postawiła w kącie, oznaczało to, że jest gospodarna i zaradna.  

 Inscenizacja Wesela w Wilkowicach na podstawie  
książki Danuty Dębskiej „Obrzęd tradycyjnego wesela  

w Wilkowicach”. Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki .
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Wesele, 1967 rok. Przenosiny. Zdjęcie ze zbiorów Rodziny Salamon.

Goście weselni, 1967 rok. Zdjęcie ze zbiorów Rodziny Salamon.

Wesele, 1967 rok. Zdjęcie ze zbiorów Rodziny Salamon.
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Następnie rodzice wspólnie z nowożeńcami obchodzili wnętrza domu. Potem do środka 
wchodzili goście. Ucztę weselną rozpoczynano od obiadu.
 Pannę młodą czekał biały wieniec, czyli obowiązek zatańczenia z każdym go-
ściem, za co otrzymywała datek pieniężny. Zazwyczaj wesele przerywano wczesnym 
wieczorem, aby goście mogli wrócić do swoich domów na tzw. obszykunek, czyli opo-
rządzenie zwierząt. Potem powracano na wesele. Jeśli brakowało miejsca na tańce  
to organizowano je w stodole lub w zaprzyjaźnionym domu, który nazywano przechod-
niakiem.
 O północy odbywały się oczepiny. Pannie młodej ścinano, bądź skracano włosy. 
Zamiast wianka dostawała czepiec, czyli symbol kobiety zamężnej. Oczepinom towa-
rzyszyły liczne zabawy, żarty i okrzyki mężatek: „Nasza ona”. Potem następowały prze-
nosiny: wraz z żoną przewożono do domu męża cały jej posag. Teściowa czekała na 
pannę młodą z chlebem. Pan młody przenosił żonę przez próg, ale niekiedy wnoszono ją  
na skrzyni posagowej, na pierzynie albo na krześle.

  
  Ważnym elementem wesela był korowaj, czyli pieczywo obrzędowe, znane  
pod tą nazwą w wielu krajach słowiańskich, a w naszym kraju jedynie na Suwalszczyź-
nie, Podlasiu i w niektórych rejonach Mazowsza. Wypiekało się go z ciasta razowego  
lub pszennego, albo obu naraz. Miał kształt okrągły o średnicy nawet do 40 centyme-
trów. Na wierzchu umieszczano bogato zdobione i plecione z ciasta warkocze oraz figur-
ki zwierząt i ludzi. Korowaj pieczono z zachowaniem tradycyjnych rytuałów. Do izby  
nie wpuszczano mężczyzn. Wypieku dokonywała swacha lub starsze kobiety pod jej 
nadzorem. Przed rozpoczęciem pracy kreślono znak krzyża i modlono się o udany wy-
piek. Podczas wkładania i wyjmowania ciasta z pieca śpiewano specjalne pieśni obrzę-
dowe i przymawiano się o poczęstunek. Aby ciasto dobrze wyrosło w trakcie pieczenia 
kobiety podskakiwały, klaskały i stukały w powałę łopatą chlebową. Upieczony korowaj 
kładziono na wierzchu od dzieży i uroczyście zanoszono do komory. Po posprzątaniu 

Korowaj - ciasto weselne. Własność LGD Nasza Suwalszczyzna.
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gospodarze stawiali wódkę z zakąską.
 Zgodnie ze zwyczajem na jedno wesele można było upiec tylko jeden korowaj, 
nawet jeśli nie był on udany. Odpowiednio wypieczone ciasto wróżyło szczęście mał-
żeńskie i dostatek. Złe pożycie małżeńskie, odejście lub wcześniejszą śmierć jednego  
z małżonków zapowiadał korowaj krzywy, popękany, z odpadającymi ozdobami. 
Podczas wesela korowaj bywał wykupywany przez swata i uroczyście dzielony między 
uczestników. Przy krojeniu kropiono go wodą symbolizującą krew, co nazywano zarzy-
naniem barana lub cielęcia. Obdarowani korowajem goście odwzajemniali się podarun-
kami lub pieniędzmi.
 Z czasem na weselach popularne stały się sękacze.
 Na Lubelszczyźnie gości na wesele zapraszano około dwa tygodnie wcześniej.  
W dzień wesela w przetaku wynosiło się placek i częstowano sąsiadów przez płot, zwłasz-
cza dzieci, które zostawały tego dnia w domu. 
 Panna młoda ubrana była w długą białą sukienkę, obowiązkowo z długim ręka-
wem. We włosach miała upięty biały welon lub wianek z kwiatów i trzymała wiązankę ze 
„szparagów”. Pan młody nosił czarny garnitur, koszulę oraz muchę lub krawat. Najpierw 
jechał do narzeczonej konno w asyście panien i orkiestry. Robiono bramy (u panny mło-
dej ze słomy), którymi zastawiano przejazd i pan młody musiał dawać butelkę wódki. 
Do ślubu jechano wasągami, czyli wozami z plecionej wikliny. Konie były ozdobione 
kotylionami z karbowanej bibuły i miały klapki przy oczach. Orkiestra jechała do same-
go kościoła. Goście podjeżdżali furmankami. Jeżeli do kościoła nie było daleko orszak 
weselny szedł pieszo: najpierw państwo młodzi, a za nimi parami wszyscy młodzi.
 Przed wyjściem do kościoła odbywało się błogosławieństwo rodziców, mające 
chronić młodą parę przed nieszczęściem. Wstępem było długie pożegnanie, podzięko-
wanie i przeprosiny. Rodzice żegnali parę młodą znakiem krzyża i kropili wodą święco-
ną. Śpiewano pieśń:

Pobłogosław mamo prawą ręką na krzyż,
Bo już ostatni raz na mój wianek patrzysz.

Mama pożegnała, ręce załamała
Córuś, moja córuś, cóżem doczekała!

Weszli do Kościoła organy zagrały
Świece zapalili, ręce zawiązali

Związał im ksiądz ręce przy wielkim ołtarzu,
Nikt nas nie rozłączy, aż na tym cmentarzu

Fotografia ślubna. Zdjęcie z pracy konkursowej Natalii Wilczyńskiej i Karoliny Dudy.
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 Po drodze do kościoła także napotykano bramy. W kościele, w drodze do ołtarza, 
o długi welon troszczyła się starsza druhna, matka lub małe dziecko. Przy składaniu ży-
czeń nikt nie dawał kwiatów. Czasem wykonywano jedną wspólną fotografię, po jednej 
stronie ustawiając gości pana młodego, po drugiej panny młodej. 
 Po ślubie rodzina witała młodych chlebem i solą, co nadal jest kultywowane. 
Córka przekazywana była spod władzy ojca albo innego męskiego członka rodziny,  
pod władzę męża. Drużbami byli panna i kawaler, a starostami osoby starsze. Goście 
mieli kotyliony z białej wstążki, do której były doczepione szparagi.
 Wesele odbywało się w chacie, przy stołach. Tańczono na podwórku, na ułożo-
nych deskach, a w zimie u sąsiada w izbie. Przygrywała orkiestra z akordeonem, skrzyp-
cami, trąbką i bębenkiem. Śpiewano dużo przyśpiewek weselnych, w tym stary utwór  
„Oj, chmielu, chmielu”. Stół weselny był bogato zastawiony. Klasyczny zestaw dań we-
selnych stanowiły: rosół z kluskami, barszcz czerwony, groch, kapusta, pierogi z ka-
szą gryczaną i serem, pierogi z soczewicą oraz mięso, kiełbasa, galarety, kaszanka, gęsi 
pieczone, ogórki kwaszone. Był też korowaj, znany też pod nazwą kołacza weselnego, 
czyli prezent ślubny od starościny dla panny młodej. Przygotowywały go dzień wcze-

śniej dziewczęta nazywane koro-
wajnicami, a przy jego wypieku 
nie mogli być obecni mężczyźni.  
Biedniejsi dodawali do korowa-
jów także marchew, ziemnia-
ki, buraki lub dynię. Alkohol  
to przede wszystkim bimber  
z ziemniaków, żyta lub jęczmie-
nia, piwo, krupnik z miodu i wód-
ki, który goście często pili z jedne-
go kieliszka. Ciasta – najczęściej 
drożdżowe, serniki i z owocami 
- były roznoszone na sitku, bez 
nakryć. 
 O północy odbywały się 
oczepiny, podczas których pan-
na młoda dołączała do grona 
mężatek. Przy wtórze piosenek 
druhny zdejmowały jej wianek 

i symbolicznie ścinały warkocz. 
Starsze, zamężne kobiety, nakładały  

w miejsce wianka czepiec naznaczony znakiem krzyża i będący atrybutem małżeństwa. 
Zwyczajowi temu towarzyszyły różne zabawy, np. panna młoda uciekała przed druhna-
mi chcącymi zdjąć jej wianek. Niezwykle ważnym elementem oczepin była dzieża chle-
bowa. Zgodnie z obyczajem każda gospodyni bardzo dbała o swoją dzieżę, czyli naczynie  
w kształcie cebra, wykonane z klepek sosnowych lub dębowych, służące do rozczyniania 
i wyrastania ciasta chlebowego. W czasie wesela zmieniało się w tzw. chlebny tron.
 Na noc poślubną przynoszono łóżko ze stodoły, gdyż tam na czas wesela wyno-
szono meble. Często wraz z parą młodą spali w nim zmęczeni goście. Następnego dnia 
odbywały się poprawiny, na które goście przynosili ze sobą wódkę i wesele przeciągało 
się nawet do tygodnia. 
 Istniał zwyczaj, aby następnego dnia po ślubie nowożeńcy udali się do kościoła. 
 W okolicy Karczmisk drugiego dnia wesela znany był zwyczaj przebierania się – 
tzw. Przebierańcy. Młodzież, odgrywająca Młodą Parę, cygankę, rejenta, lekarza, policjanta 
i inne osoby, przedstawiała żartobliwe scenki. Podczas wspólnej zabawy z domu  
panny młodej zabierano wszystko, co może przydać się nowożeńcom i zanoszono  
do domu pana młodego.

Oczepiny. Zdjęcie z pracy konkursowej  
Natalii Wilczyńskiej i Karoliny Dudy.
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 Rankiem trzeciego dnia ci goście, którzy pragnęli jeszcze odwiedzić dom wesel-
ny wbijali niedaleko od niego drewniany kołek zwany klinem.

Śmierć i pogrzeb

 W województwie świętokrzyskim (i na terenach z nim powiązanych przyna-
leżnością do LGD) ciało zmarłego zawsze przebywało w domu. Jeżeli śmierć nastąpiła  
w innym miejscu, np. w szpitalu, to dzień przed pogrzebem przywożono ciało do domu. 
Ksiądz odprawiał krótką modlitwę w domu zmarłego, skąd wyruszał pieszy kondukt 
żałobny. Trumna spoczywała na wozie konnym. Zatrzymywano się przy wiejskiej  
kapliczce, gdzie kapłan żegnał zmarłego w imieniu wsi. 
 Bogatsi wynajmowali płaczkę, która nie tylko intonowała pieśni żałobne,  
ale też wypowiadała się na temat zmarłej osoby podczas postoju przy krzyżu. Po pogrze-
bie odbywała się stypa, na której wspominano zmarłego i jego dobre uczynki. Często 
wykonywano wysokie trumny, ponieważ wiele kobiet umierało w ciąży. 
 Żałoba za rodziców trwała rok i 6 tygodni, za małżonka – rok.
 Na Pomorzu nie śpiewano przy zmarłych. Zasłaniano lustra i okna, otwierano 
jednak drzwi do stajni, aby ze zmarłym gospodarzem lub gospodynią mogły się po-
żegnać także zwierzęta. Złą nowinę należało obwieścić również pszczołom. Jeśli tego 
nie uczyniono pszczoły mogły wyginąć. Przestrzegano, aby jak najmniej płakać przy 
zmarłym, gdyż w ten sposób odbierano mu spokój. Płonące przy trumnie świece miały 
odegnać złe duchy. Sąsiedzi żegnali się ze zmarłym ściskając jego dłoń. Jeśli zmarła mło-
da dziewczyna, na trumnie kładziono tzw. koronę śmiertelną, kobietę zmarłą w połogu 
chowano w sukni ślubnej. Po zamknięciu trumny uważano, żeby niczego nie upuścić, 
oznaczało to bowiem nowe nieszczęście.
 W województwie łódzkim uważano, że śmierć powinna następować tylko  
w domu, we  własnym łóżku i wśród najbliższych. Do umierającego zawsze wzywano 
księdza, by udzielił sakramentów. Rodzina do końca czuwała i modliła się. Należało 
powstrzymywać się od rozmów i głośnego płaczu, aby umierający odszedł w spoko-
ju. Przygotowaniem zwłok do pochówku zajmowała się starsza i doświadczona osoba z 
pomocą sąsiadów, nigdy rodzina, gdyż wierzono, że dotknięcie zwłok może spowodo-
wać pociągnięcie przez zmarłego kogoś z rodziny do grobu. Nieboszczykowi zamykano 
oczy, gdyż uważano, że może wypatrzeć osobę z rodziny, co spowoduje jej rychłą śmierć.  
Zamykano także usta zmarłego, aby jego dusza nie mogła z powrotem wrócić do ciała  
i aby w ten sposób nie został zjawą błąkającą się po ziemi.
 Dawniej zmarłego ubierano w długą białą koszulę lnianą i przykrywano całunem 
z płótna. Z czasem zakładano też płócienne pończochy. Dopiero od ok. stu lat zmarłych 
zaczęto chować w stroju ulubionym za życia lub w całkiem nowym ubiorze i obuwiu. 
Osoby młode, narzeczonych i nowożeńców ubierano w stroje ślubne. Pannom rozpusz-
czano włosy i ubierano je w białe suknie. Małżonkom zdejmowano obrączki ślubne, aby 
nie pociągnęli żyjącego współmałżonka za sobą do grobu. Ręce nieboszczyka oplatano 
różańcem lub wkładano w nie modlitewnik bądź obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej 
albo świętego patrona. Nie wolno było dawać zmarłemu obrazka z wizerunkiem Chry-
stusa albo krzyża, gdyż istniał zakaz powtórnego składania Jezusa do grobu. 
 Trumnę z ciałem zmarłego ustawiano pośrodku izby. U wezgłowia stawiano za-
paloną świecę, która paliła się przez całą noc, aby jej światło strzegło przed złymi du-
chami zarówno zmarłego, jak i żywych. W izbie, na znak żałoby, zakrywano wszystkie 
lustra. Także i po to, aby zapobiec utrwaleniu się w lustrze odbicia zmarłego, w tym 
zwłaszcza jego oczu. Zatrzymywano zegary, by nie zakłócać ciszy i spokoju zmarłemu. 
Zasłaniano okna, żeby nikt nie zajrzał do izby, bo wtedy osoba ta mogła wkrótce umrzeć. 
Z izby usuwano wszelką żywność i wodę pitną, by nie uległy skażeniu. Wynoszono zioła 
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i poświęcone przedmioty, ponieważ mogły stracić swą wyjątkową moc.
 Wieczorami, w dni poprzedzające pogrzeb, do domu zmarłego przychodzili 
mieszkańcy wsi, by modlić się i śpiewać pieśni w intencji jego duszy. Najczęściej czuwa-
no przez ok. 4 godziny, do północy, w każdy wieczór przed pogrzebem, który odbywał 
się trzeciego dnia od śmierci. W dniu pogrzebu śpiewano przed wyprowadzeniem ciała 
zmarłego z domu i podczas konduktu żałobnego do przydrożnego krzyża lub kapliczki, 
skąd do kościoła kondukt podążał z kapłanem. 

 
 
 

   Obecnych na pogrzebie rodzina zmarłego zapraszała na stypę, zwaną też strawą 
lub obiatą. Wspominano zmarłego i zawsze mówiono o nim dobrze. Częstowano potra-
wami i wódką. Stypę organizowano najczęściej w karczmie lub w domu.
 Żałobę po najbliższych członkach rodziny, czyli po rodzicach, dzieciach i mał-
żonkach, noszono rok i sześć tygodni bądź półtora roku, natomiast po rodzeństwie sześć 
miesięcy, a po dalszych krewnych sześć tygodni.
 Na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie do umierającego wzywano księdza z pa-

Pogrzeb, 1960 rok. Zdjęcia ze zbiorów Rodziny Salamon.
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rafii, do której należy lub z najbliższego kościoła. Duchowny spowiadał, udzielał ostat-
niej Komunii Świętej i namaszczał konającego świętymi olejami. Na przyjęcie księdza 
przygotowywał się cały dom: ustawiano stół nakryty białym obrusem, a na nim wodę  
święconą, krzyż, dwie zapalone świece i watę do wycierania olejów. Razem z duchow-
nym przychodzili także najbliżsi sąsiedzi. Osoba, która wychodzi po księdza, w czasie 
drogi powrotnej nie może się odzywać. Podczas ostatniej spowiedzi rodzina i znajomi 
umierającego zbierali się za zamkniętymi drzwiami w sąsiednim pomieszczeniu i mo-
dlili się w jego intencji.
 Umierającemu wkładano do ręki zapaloną gromnicę. Zapalano ją ponownie 
już po ułożeniu ciała w trumnie, na czas modlitewnego czuwania i potem zabierano  
na cmentarz, gdzie powinna się dopalić razem z innymi lampkami. Zwracano szczegól-
ną uwagę na to, aby nie przeszkadzać w śmierci: nie dotykać konającego, nie płakać nad 
nim, gdyż umieranie będzie trwało bardzo długo i będzie wyjątkowo męczące. Zmarłe-
mu należało zamknąć oczy. Jeśli powieki się otwierały, kładziono na nie monety, które 
następnie należało włożyć do trumny, jak wszystko, z czym zmarły miał bezpośredni 
kontakt lub to, co zostało dla niego przygotowane, w tym zwłaszcza różaniec i obrazek 
ze świętym patronem zmarłego. Nie powinno się spoglądać w oczy nieboszczyka, ponie-
waż oznacza to rychłą śmierć patrzącego.
 Myciem i ubieraniem ciała przeważnie zajmowały się dzieci nieżyjącego:  
córka przygotowywała do pogrzebu matkę, a syn ojca. Kobiety chowano w chustkach 
na głowach, a mężczyzn z czapkami. Niezamężne dziewczyny ubierano w suknię ślub-
ną i welon, nieżonatych chłopców - w ślubny garnitur z małą kokardką z białej wstążki 
w klapie. Stare panny miały na głowie dwie chustki: białą, założoną głęboko na czoło  
i drugą, często czarną, zawiązaną na wierzchu, przy czym koniec białej chustki nie mógł 
być przysłonięty przez chustkę czarną. U starego kawalera z kieszeni marynarki wystaje 
fragment białej chusteczki.
 Do czasu sprowadzenia trumny zmarłego układano na desce umieszczonej  
na krzesłach lub taboretach. Nie należało zapominać, aby nie układać dłoni zmarłego, 
gdyż uważano, że ręce składa się tylko raz, w trumnie, co zapobiega ich rozsuwaniu się. 
A rozsunięte dłonie miały być znakiem licznych pogrzebów w domu.
 Następnie odbywało się trzydniowe czuwanie przy otwartej trumnie zmarłego. 
Rodzina i sąsiedzi zbierali się wieczorem i pod przewodnictwem specjalnie zaproszone-
go tzw. śpiewaka odmawiano lub śpiewano różaniec i inne pieśni religijne.
 Zmarłego nie można było zostawiać w domu samego, a w pomieszczeniu  
z trumną musiało palić się światło. Należało zasłonić wszystkie lustra, gdyż wierzono, 
że jeśli zmarły odbije się w lustrze to śmierć jeszcze długo nie odejdzie z tego miejsca.  
Do powrotu z pogrzebu należało także zatrzymać wszystkie zegary na godzinie zgonu, 
by pokazać śmierci, że czas nie ma w tym domu znaczenia, więc i ona nie może już ni-
kogo stąd zabrać.
 Przed pogrzebem do domu zmarłego przybywał ksiądz i odprawiał krótką mo-
dlitwę. Trumnę wynosili obcy ludzie, przeważnie mężczyźni. Wyjątkiem było zmar-
łe dziecko, którego trumnę niosły kilkunastoletnie, niezamężne dziewczyny, ubrane  
na biało. Po wyprowadzeniu z domu trumny nie powinien zostać w nim nikt z najbliż-
szej rodziny, nawet przez nieuwagę, ponieważ zapowiadało to jej śmierć. Jeżeli stypa 
odbywała się w domu, nie można było sprzątnąć niczego ze stołu. Pozostawione na noc 
resztki jedzenia miały być ostatnim posiłkiem zmarłego, którego nie wolno mu było 
odmawiać.
 Żałoba po zmarłym trwała przez rok i najbliższa rodzina ubierała się w czarne 
stroje, mężczyźni z najbliższej rodziny nosili na rękawie czarną opaskę i nie uczestniczyli 
przez okres żałoby w uroczystościach np. wesele itp.
 W regionie lubelskim zmarły zawsze leżał w domu. Umierającemu wkładano  
do ręki zapaloną gromnicę, co miało pozwolić na odejście w spokoju. Do trumny wkła-
dano różaniec, obrazek i książeczkę do nabożeństwa, a także osobiste rzeczy: okulary, 



74

laskę, kaszkiet. Wkładano też drobne monety na wykupienie się od diabła. Do pomiesz-
czenia, gdzie leżał zmarły, wnoszono jaśmin, a pod trumnę podkładano żelazny przed-
miot, np. siekierę żeby nie było zaduchu w pomieszczeniu. Przy trumnie modlono się  
i śpiewano pieśni żałobne. Aby nie bać się zmarłego, najpierw należało spojrzeć na jego 
buty, a dopiero potem na twarz.
 Pogrzeb był zawsze na trzeci dzień. Przy wyprowadzaniu zmarłego otwierało się 
wszystkie drzwi w gospodarstwie – od obory, stodoły, furtkę, aby duch zmarłego opuścił 
gospodarstwo.
 Nad progiem domu trzy razy opuszczało się trumnę lub trzy razy lekko uderzało 
w próg, żeby zmarły pożegnał się z domem. Po pogrzebie wyprawiano stypę z jedzeniem 
i wódką, a łóżko zmarłego palono, zwłaszcza jeśli chorował.
 Żałoba po matce trwała rok i 6 tygodni, po ojcu i mężu rok, po siostrze  
3-6 miesięcy.

Praca uświęcona tradycją

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) przed każdą pracą należało się pomodlić. Pracujących w polu pozdrawiało się 
,,Szczęść Boże”. Podobnie pozdrawiano się wchodząc do czyjegoś domu. Przed włoże-
niem chleba do pieca na pierwszym bochnie gospodyni rysowała znak krzyża. Prace 
polowe zaczynało się w sobotę. Był to dzień Maryjny i zaczęta wówczas praca spotykała 
się z błogosławieństwem Matki Bożej. Gdy wiosną konie wychodziły w pole pierwszy raz 
i gdy po zimie krowy po raz pierwszy były wypędzane na pastwisko, gospodarz pokra-
piał je święconą wodą.
 Nie zaczynało się żadnych prac w piątek. Chleb czyniło się w dzieży. Mąka była 
na nieckach. Do zgarniania węgli z pieca służył pociesek, a do zamiecenia pomietko.  

Chleb orkiszowy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Na koniec żniw był wianek i gospodarz musiał postawić wino albo wódkę. Podobnie 
na zakończenie etapu prac budowlanych. Jak sadzono ziemniaki to przewracano się  
w bruzdy, żeby urosły wielkie ziemniaki.
 Wieczorami kobiety skubały pierze. Najczęściej przy tym śpiewano. W ostatnim 
dniu skubania organizowano przyjęcie, które np. w okolicy Chmielnika zwano pierza-
kiem.
 W okolicy Moskorzewa ziemniaki sadzono pod skibę. Po zakończeniu tej pracy 
gospodarz kładł się na ziemi wzdłuż grządek, co oznaczało, że pragnie aby ziemniaki 
urosły takie duże jak on sam.
 Na Ziemi Rawskiej w listopadzie, po zakończeniu prac polowych lub dopiero 
wraz z zimą, rozpoczynało się darcie pierza, zwane inaczej pierzaczką. Odbywało się  
w domu, w którym była dorastająca dziewczyna i należało przygotować jej posag skła-
dający się z pierzyny, dwóch poduszek i dwóch „jaśków”. Uczestniczyły zarówno starsze 
kobiety, jak i młode dziewczyny, a także chłopcy, aby je rozśmieszać. Opowiadano legen-
dy, dowcipy, plotkowano, śpiewano piosenki i przyśpiewki, np. :

„Umarł Maciek”
Umarł Maciek, umarł

I leży na desce,
Żeby mu zagrali,

Podskoczyłby jeszcze,
Bo w Mazurze taka dusza, 
Gdy mu grają to się rusza, 

Oj dana, dana, dana, dana, dana..

„Boli mnie noga”
Boli mnie noga w biodrze
Nie mogę chodzić dobrze

Kura mnie nadeptała
I nóżkę mi złamała

Oj dana, dana, dana…
Chodź dziewczę potańcować

Każę ja tobie zagrać
Nie chcę, nie chcę, nie mogę,

Jestem chora na nogę.
 Oj dana, dana, dana…

 Pośrodku izby ustawiano wielką misę, 
do której każda z kobiet zsypywała pierze  
po wypełnieniu mniejszego naczynia trzyma-
nego na kolanach. Chłopcy robili psikusy, np. 
łapali wróble pod strzechą i wpuszczali je do 
izby, żeby pióra wzbiły się w powietrze. 
 Darcie pierza w jednym gospodarstwie 
trwało około miesiąca, po czym szykowano 
huczną zabawę zwaną okrężne lub wyskubek, 
stanowiącą formę zapłaty za  pracę i  pomoc. 
Gospodynie piekły pączki z konfiturami śliw-
kowymi i kołacze oraz przyrządzały pieczoną 
gęś, natomiast chłopcy przynosili alkohol. Go-

Pierzawka. Rysunek z pracy konkursowej 
Małgorzaty Matysiak. 
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spodyni, która nie urządziłaby wyskubka nie mogła liczyć na sąsiedzką pomoc w następ-
nym roku. 

Zwyczaje religijne

Nowy Rok (1 stycznia)
 W regionie świętokrzyskim i okolicach ważnym zwyczajem było ogrywanie  
Nowego Roku. W noc sylwestrową grupa młodzieży z instrumentami muzycznymi 
chodziła po wsi i przed domami śpiewała kolędy oraz wesołe piosenki. Otrzymawszy 
drobny datek składała życzenia wręczając gospodarzowi sosnową gałązkę. Gałązki takie 
zawieszano na domach i ogrodzeniach.
 Rano gospodarz wstawał wcześnie i szedł po Nowy Rok. Przynosił sosnę i jało-
wiec, po czym po gałązce zostawiał w domu, stajni i stodole. W chałupie rozpalał ogień, 
podpalał trzy lub pięć gałązek jałowca i wyganiał nim stary rok. Każdy gospodarz starał 
się szybko wrócić do domu, żeby mu się lepiej szczęściło od innych.
 Na Pomorzu przed Nowym Rokiem wróżono, starając się przepowiedzieć po-
godę lub obfitość plonów. Krajano cebulę na 12 talarków: mokry plaster oznaczał po-
godę deszczową w danym miesiącu. Lano ołów, puszczano łódeczki ze skorupy orzecha  

ze świeczkami (jeśli dwie się zeszły oznaczało to ślub), obwiązywano słomą i okadzano 
drzewka owocowe, aby obrodziły w nowym roku.
   W regionie rawskim przy każdej sposobności składano sobie ży-
czenia.
Jan Babicki:

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
Żeby wam się darzyła, mnożyła pszenica i groch,

Aby wam się darzyło, mnożyło zboże i w komorze,
Na kołeczku i w woreczku, daj Boże,

Żebyście mieli tyle wołków, ile w płocie kołków,
Tyle owiec, ile w lesie mrowiec

I żeby stał snop przy snopie, kopa przy kopie,
A gospodarz między kopami.

Jako miesiąc między gwiazdami,

Święto Trzech Króli na Pomorzu. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
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I żeby szedł wóz za wozem do gumna,
Jak pszczoły do ula

I żebyście byli tacy weseli, jak w niebie Anieli!
 Na Lubelszczyźnie muzykanci wiejscy chodzili z życzeniami do najlepszych go-
spodarzy. Składali życzenia i grali u nich w domu za co byli częstowani jadłem i wódką. 
Fornale stroili białego konia przed domem, przewodnik składał życzenia, a ci, którzy 
nie trzymali konia, strzelali rzemiennymi batami. W zależności od otrzymanego datku 
bisowali. Biegano po gałązkę świerku do lasu. Kto z danego domu przyniósł ją pierwszy, 
ten miał mieć szczęście w nowym roku. Z gałązką świerku szło się również w gości, aby 
zanieść Nowy Rok i szczęście.
 W dzień Nowego Roku obserwowano pogodę i niebo i wróżono z nich o pogo-
dzie i urodzaju w nadchodzącym roku. W ślad za tym utarło się przysłowie: W Nowym 
Roku jasno, w gumnach będzie ciasno.

Trzech Króli (6 stycznia)

 Trzech Króli to potoczna nazwa Święta Objawienia Pańskiego. Na pamiątkę 
trzech mędrców ze Wschodu poświęconą kredą na drzwiach wypisuje się litery K+M+B 
wraz z roczną datą.

 W regionie świętokrzyskim, w okolicach Balic, w pierwszej połowie stycz-
nia trzech młodych chłopców przebranych w królewskie szaty obchodziło domy. 
Śpiewali kolędy i pastorałki oraz składali życzenia, za co otrzymywali drobne datki. 
    Na Pomorzu w okresie między Bożym Narodzeniem a świętem 
Trzech Króli urządzano pochód z Herodem lub pochód Trzech Króli.
 Na Ziemi Rawskiej poświęconą kredą rysowano także krzyże na narożach bu-
dynków gospodarczych, w celu ochrony przed złymi mocami. Znaczono też krzyż na 
głowach krów, aby czarownice nie odebrały im mleka. Do szopek w kościołach dosta-
wiano figurki trzech mędrców. Wieczór należało obowiązkowo spędzić na wspólnym 
śpiewaniu kolęd, jak i na zabawie towarzyskiej. Wszyscy członkowie rodziny wspólnie 
jedli pierogi z serem. 
 Na Lubelszczyźnie gospodynie święciły w kościele kredę i kadzidło, które same 
przygotowywały. Poświęconą kredą pisano na drzwiach wejściowych domów symbole 

Kolędnicy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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K+M+B, oznaczające Trzech Króli. Kadzidłem kadziło się krowy po ocieleniu, żeby mle-
ka nie zabrała czarownica.

Święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego)

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) po poświęceniu w kościele zapaloną gromnicę niesiono do domu, gdzie dy-
mem rysowano krzyż na drzwiach. W czasie burzy stawiano i zapalano gromnicę  
w oknie, aby uchroniła od pożaru. Zapalano ją przy łożu konającego lub dawano mu  
do ręki, aby za pośrednictwem światła skrócić cierpienia. 
 Był to czas kończący okres zalotów ludzi młodych: „Na Matki Boski Gromniczny 
idź już ode mnie mój śliczny”. 
 Na Ziemi Rawskiej dawniej gromnice musiały być wykonane z wosku pszczelego 
lub bartnicy. Ozdabiano je  do  poświęcenia kokardą, a czasami drobnymi kwiatkami. 
Po powrocie do domu naznaczano znak krzyża dymem z zapalonej gromnicy na belce 
drewnianej bądź na suficie w kuchni. Gromnicę zapalano przy okazji różnych ważnych 
świąt, a już obowiązkowo podczas burzy i stawiano w oknie, aby strzegła przed nieszczę-
ściem.
 Powiedzenie panien, które nie miały jeszcze kawalera, że „Po gromniczny poca-
łuj mnie gdzieś mój śliczny”, oznaczało, iż za późno jest już dla nich na wesele podczas 
karnawału. 
 Na Lubelszczyźnie wierni przynosili i nadal przynoszą do poświęcenia w ko-
ściele świece zwane gromnicami, które ozdabia się zielenią i wstążkami, a dawniej  
- pakułami lnu. Wracając z kościoła trzeba nieść zapaloną gromnicę aż do domu. W izbie 
kopcono znak krzyża na belkach stropowych, co domownikom wróżyło pomyślność, 
a także miało uchronić od gromów. Podpalano dzieciom włosy w czterech miejscach 
naokoło głowy, żeby się nie bały piorunów. W czasie burzy gromnicę zapalano i stawiano 
w oknie, aby chroniła dom i jego mieszkańców. Wierzono również, że świeca ta chroni 
przed wilkami.
 Zachowało się także podanie o Matce Boskiej Gromnicznej, które głosi, że Matka 
Boska kiedy szła przez las napadły ją psy, ale miała ona świecę, którą zapaliła i światłem 
tym się uratowała.
 Wierzono, że jeśli ogień głośno strzelał, gdy w kościele paliły się gromnice,  
to lato będzie burzowe i grzmotliwe.
 Kończył się karnawał i możliwość zamążpójścia, dlatego panny komentowały: 
„Po Gromnicny, pocałuj mnie w d… mój ślicny”.

Popielec

 Środa popielcowa rozpoczynała okres Wielkiego Postu, który poprzedza uroczy-
ste obchody Wielkanocy i trwa 40 dni, aż do Niedzieli Palmowej. 
 W regionie świętokrzyskim i najbliższych okolicach gospodynie skrupulat-
nie szorowały wszystkie garnki i rondle popiołem, aby usunąć pozostałości tłuszczu.  
Stawiano je w górnej części pieca do góry dnem. Potrawy podawano bez okrasy.  
Na stole nie wolno było stawiać nabiału. Zakazane było też jedzenie jajek, picie alkoholu.  
Na śniadanie zwykle był suchy chleb z kawą zbożową bez mleka, a na obiad kapuśniak 
na wodzie z ziemniakami, kluski z serem, kasza jaglana z rozgotowanymi owocami, ryby 
z rzeki. Jadano pieczone w piekarniku ziemniaki w mundurkach, po rozkrojeniu pole-
wane olejem lnianym. Przez cały post trzeba było chodzić do kościoła na Gorzkie Żale, 
a w każdy piątek na Drogę Krzyżową.
 Na Ziemi Rawskiej postu przestrzegano bardzo skrupulatnie. Nie jedzono mięsa, 
tłuszczów zwierzęcych, a nawet cukru, miodu i nabiału. Żywiono się przede wszystkim 
postnym żurem, ziemniakami, gotowaną i surową kiszoną kapustą, gotowaną brukwią. 
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Tylko w niedziele pozwalano sobie na trochę obfitsze jedzenie. 
  W połowie wielkiego postu obchodzono półpoście. Chłopcy biegali po wsi hała-
sując drewnianymi kołatkami i terkotkami. Czasami gliniane garnki wypełnione popio-
łem rozbijali o drzwi domów, w których mieszkały panny na wydaniu. Chłopak, które-
mu podobała się dziewczyna, olejem z sadzami lub czarną farbą malował na murach jej 
domu różne wyrazy i obrazki. 
 Na Lubelszczyźnie wraz z nastaniem północy w dzień poprzedzający środę 
popielcową, milkły zabawy. Rozpoczynał się Wielki Post. Wystrzegano się wszelkiego 
tłuszczu zwierzęcego, nawet mleka. Garnki myto i wyparzano, żeby nie były nasiąknię-
te tłuszczem. Spożywano potrawy postne: żur, kapuśniak z chlebem, słoduchę, kisiel  
z owsa, rosół ze śledzi, groch, prażo-
ny len, barszcz grzybowy, ziemniaki 
z lnem, ziemniaki przypiekane na 
kuchni, kapuśniaki z kaszy jaglanej 
z olejem, suszone jabłka, gruszki, 
cebulę, olej rzepakowy, który doda-
wany był niemal do wszystkich po-
traw. 
 W środku Wielkiego Postu 
przypada tzw. Środopoście, czyli 
„przebijanie postu”, które wiąza-
ło się dawniej z licznymi żartami  
ze strony chłopców. Malowa-
li pannom okna, zastawiali 
drzwi drągiem, po czym krzy-
czeli np. że się pali i panny 
krzyczały, gdyż nie mogły się wydostać z domu. Rozkładano i wynoszono wozy  
na dach. Chłopak potrafił też wrzucić gar-
nek z popiołem do mieszkania panny, do której żywił urazę  
np. za to, że go nie chciała. Jeżeli chłopak chodził do panny i nie pobrali się przed po-
stem, to zdarzało się, że słomą wyścielano drogę od domu panny do domu kawalera. 

Palmy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Malowanie okien w Środopoście. 
Zdjęcie: Marta Kucharczyk - Maj
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 W okolicy Karczmisk pannom lub kawalerom przypinano z tyłu do ubrania  
tzw. kloka, czyli szkielet śledzia lub kartkę papieru.

Niedziela Palmowa

 Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Kwietną albo Niedzielą Wierzbną, roz-
poczyna wielkanocny Wielki Tydzień i wszelkie uroczystości związane z Wielkanocą.  
W kościołach podczas każdego nabożeństwa święcone są palmy wielkanocne.
 Na Ziemi Świętokrzyskiej i w jej sąsiedztwie palmy wykonane były z gałązek 
wierzby, przystrojonych różnymi ozdobami. Aby zapobiegać bólowi gardła należało zjeść 
jedną z wierzbowych bazi. Przetarcie oczu miało zapewnić dobry wzrok i jasność umysłu.  
Palmą należało dotknąć każde zwierzę, które wiosną po raz pierwszy wypędzano  
z obory na pastwisko. Miało to je chronić przed wszelkimi chorobami.
 W regionie rawskim na każdym nabożeństwie w kościele święcono palmy,  
a podczas sumy odbywały się uroczyste procesje. Palmy wykonywano z gałązek wierzbo-
wych, tui, bukszpanu, borówek, cisu i przybierano suszonymi kwiatkami i kolorowymi 
wstążkami. Poświęconą palmę wkładano za święty obraz i pozostawiano na cały rok, 
żeby strzegła domu, chroniła od pożaru i wszelkiego zła. Połykano wyjęte z palmy bazie, 
które miały chronić od przeziębienia i bólu gardła.
 W województwie podlaskim palmy wykonywano z roślin, które jako pierwsze 
na wiosnę wypuszczają liście, czyli z wierzby, porzeczki lub maliny. Wybierano trzy  
lub pięć gałązek, starając się, aby były jak najdłuższe, gdyż wierzono, że tak samo wy-
soko wyrośnie na polu len. Wykonywano dwa rodzaje palm: dla kobiet i dla mężczyzn.  
Te pierwsze były większe i ozdobniejsze. Znany był także zwyczaj wykonywania palm 
przez panny dla kawalerów, co odbywało się w grupkach i wiązało z rywalizacją o naj-
ładniejsze wykonanie. 
 Po poświęceniu palm w kościele i następnie w domach uderzano się nimi wza-
jemnie mówiąc:

Palmy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Procesja z palmami. Zdjęcia ze strony Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Babsku.

Wierzba bije, nie zabije,
Za tydzień Wielki Dzień.

 Palmy przechowywano przez rok w izbie, zatknięte za święte obrazy albo za belki 
stropowe. W razie burzy stawiano je w oknie, aby strzegły od piorunów. Uderzano nimi 
zwierzęta po raz pierwszy wychodzące wiosną na pastwisko, a nawet wkładano zmarłym 
do trumny.
 W okolicy Puńska, mieszkańcy zanoszą do poświęcenia w kościele albo palmy, 
albo zielone gałązki kwiatów doniczkowych, bądź cisu, bukszpanu i wierzby. 
 Na Lubelszczyźnie palmy wielkanocne wykonywano samodzielne w domu  
z gałązek wierzbowych i leszczynowych, trzciny wodnej, bagna, barwinka, widłaka, 
bukszpanu, borówki, lnu, gałązek porzeczki lub wiśni. Niekiedy zdobiono je również 
kwiatkami z papieru lub bibuły oraz wstążkami. Według wierzeń palma wielkanocna 
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miała wielką moc ochronną. Była 
symbolem płodności, urodzaju, 
strzegła domostw przed choro-
bami, złem, piorunem, ogniem. 
Palma wetknięta w polu chroni-
ła zboże przed nawałnicami i za-
pewniała obfite plony. Włożona 
za obraz lub pod strzechę chroniła 
przed piorunami. Połknięte kotki  
z bazi chroniły gardło przed choro-
bami. Wykorzystywano ją jako kro-
pidło przy kolędzie i święcono nią 
pole w Wielkanoc. Palmą uderzano 
bydło przy pierwszym wypędzeniu 
na pastwisko. W niektórych domo-
stwach kładziono palmę na próg 
obory, by bydło przez nią przeszło. 
Zwyczaj ten miał chronić zwierzęta 
przed chorobami. Cząstek palmy 
używano też do okadzania chorych. 
 Palmy nie wolno wyrzucić. 
Jest to rzecz święcona, więc można 
ją tylko spalić. 
 W okolicy Karczmisk w Nie-
dzielę Palmową po zakończonej pro-
cesji organista wchodził do kościoła i zamykał drzwi, a ksiądz zostawał na zewnątrz. Organista 
śpiewał, a ksiądz odpowiadał mu także śpiewem, po czym ksiądz uderzał trzy razy krzyżem  
w drzwi, które się otwierały i wszyscy wierni mogli wejść do kościoła.

Wielkanoc

Palmy wielkanocne. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.

Ozdoby wielkanocne. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) dwa tygodnie przed Wielkanocą każda chałupa musiała być świeżo wybielona. 
Kupowano wapno lasowane i zalewano gorącą wodą. Gdy przestało się burzyć doda-
wano lakmusu, żeby otrzymać błękitny odcień. W ciągu kilku godzin, z użyciem pędzli  
z prosa, dom był wybielony. 
 W Rakowie niektórzy nadal wybierają się w Wielki Piątek przed wschodem słoń-
ca do źródełka w Pągowcu. Myją się wodą, która w tym dniu ma mieć szczególne wła-
ściwości i chronić przed zołzą, czyli wszelkiego rodzaju wysypkami skórnymi. Nabierają 
też wodę do pojemników, aby wszyscy domownicy mogli jej skosztować dla zdrowia. 
Wędrówka do źródła musi odbywać się w całkowitym milczeniu, gdyż inaczej woda 
może stracić cudowną moc. 
 Nie podtrzymywany obecnie zwyczaj obywania twarzy, rąk i nóg w Wielki  
Piątek związany był również z rzeką Wschodnią w Chmielniku, gdzie rozpoczynano  
w ten sposób nowe, nie grzeszne życie.
 W Wielki Piątek kobiety wieszały na płocie wszystkie poduszki, mówiąc przy 
tym: „Nicym białe gesi w locie/ kłade poduski na płocie./ Przezegnom kazdo trzy razy/ 
niechze mi sie ptastwo darzy”. 
 Dzień przed rezurekcją chłopcy przygotowywali klucz z dziurą, do której do-
pasowywali i dowiązywali gwóźdź. Do dziurki sypano siarkę zeskrobaną z zapałek.  
Uderzano gwoździem o twardy przedmiot, aby jego drugi koniec zgniótł masę zapalają-
cą. Huk był bardzo głośny. Strzelano obok kościoła, przed rezurekcją.
 W czasie Wielkiej Nocy młodzi mężczyźni zdejmowali ludziom bramy i chowali 
je lub przenosili do innego gospodarstwa. Inni rozmontowywali wozy konne, wnosili  
na dachy i tam składali.
 W Poniedziałek Wielkanocny od rana trwał śmigus dyngus. W okolicy Mosko-
rzewa w lejek wykonywano sikawki z gałązek czarnego bzu. Wyjmowano rdzeń i do-
pasowywano do otworu drewniany tłok, na wzór pompki do roweru. Naciągano wodę  
i polewano.
 Do chrześniaków wybierano się z tzw. śmingustem, czyli drobnym prezentem. 
Mężczyźni i chłopcy chodzili z krzyżem jako śminguściarze. Odwiedzali każdy dom. 
Panny i młode mężatki oblewali wodą. Od gospodyń otrzymywali placki oraz gotowa-
ne i surowe jajka. Na koniec zjadali podarunki. Surowe jajka przeznaczali na sprzedaż,  
a zarobek przeznaczali na ofiarę za nabożeństwo kościelne w intencji wioski. 
 W okolicach Chmielnika po południu w Poniedziałek Wielkanocny dzieci  
i młodzież organizowały tzw. meks – wyjście na piknik do lasu, natomiast w okolicach  
Daleszyc wykonywano pisanki z sitowia – z trawy wyciągano tzw. duszę i dekorowano 
nią jajka.
 Na Pomorzu przed Wielkanocą, w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, po przed-
południowych mszach odwiedzano groby bliskich. W niedzielę przynoszono do do-
mów wodę źródlaną, która miała przynieść zdrowie i urodę. Niosące wodę dziewczęta  
nie mogły się przez całą drogę odezwać, co tylko prowokowało chłopców do licznych 
żartów. Kultywowano zwyczaj tzw. wymiatania zimy, co czyniono specjalnie kupowa-
nymi miotełkami i rózgami, którymi bito się w niedzielny poranek. Dzieci chętnie kon-
kurowały ze sobą w toczeniu ugotowanych jajek na pochyłej desce. W drugi dzień świąt 
polewano się wpiodą. Był to jednak zwyczaj całkowicie nieznany w zachodniej części 
Pomorza.
 Na Ziemi Rawskiej w Wielki Tydzień wróżono pogodę na cały rok: jaka była 
Wielka Środa, taka będzie wiosna, Wielki  Czwartek - lato, Wielki Piątek - pogoda  
w żniwa i wykopki, Wielka Sobota - zima.



84

Święcenie pokarmów. Zdjęcie ze strony Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Babsku.

Przygotowanie potraw wielkanocnych. 
Zdjęcie z pracy konkursowej  

Darii Walczak.

 Poniedziałek, wtorek i środa były dniami poświęconymi pojednaniu. Robio-
no wielkie porządki i przyozdabiano domy, ale prace należało zakończyć najpóźniej  
we wtorek. W Wielką Środę wodą poświęconą w ubiegłym roku gospodarze święcili 
pola, żeby dobrze rodziły. W Wielki Piątek sadzono nowe drzewka owocowe, bo dzięki 
temu miały dobrze się przyjmować i dorodnie owocować. W tym dniu obowiązywał ści-
sły post - na obiad jadano przeważnie śledzia z ziemniakami w mundurkach bądź postny 
żur z ziemniakami. Pieczono ciasta i gotowano, gdyż wszystkie potrawy wielkanocne 
musiały być przygotowane tego dnia lub najpóźniej w Wielką Sobotę. 
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Gotowano także i malowano jajka, a młode dziewczyny myły włosy w wodzie po nich, 
aby fryzura była gęsta i piękna. W Wielką Sobotę święcono wszystkie potrawy na śniada-
nie wielkanocne. Ustawiano je na udekorowanym stole, przy którym domownicy czekali 
na przybycie księdza.
 W niedzielę wielkanocną, podczas procesji rezurekcyjnej, strzelano z kalichlor-
ku wiązanego w pęczki i uderzanego kamieniem. Po nabożeństwie odbywały się wyści-
gi, gdyż wierzono, że kto będzie pierwszy w domu, ten będzie miał dorodną pszenicę.  
Początkiem śniadania wielkanocnego było dzielenie się jajkiem i składanie życzeń. 
Wśród potraw nie mogło zabraknąć wędzonego mięsa, kiełbas, jajek, chrzanu, masła, 
chleba, bab, mazurków, sernika i kołacza. Honorowe miejsce zajmował baranek. 
 W pierwszy dzień wieczorem chodzono po dyngusie, zwłaszcza tam, gdzie go-
spodarze byli życzliwi lub znajdowały się panny na wydaniu. Śpiewano piosenki przy 
wtórze instrumentów otrzymując za to jajka lub kieliszek wódki. Oto przykładowe pieśni: 

Przyszliśmy tu „po dyngusie”,
Zaśpiewamy o Jezusie,

O Jezusie, o Maryi,
O tych darach co są w skrzyni.

My ładnie śpiewamy,
Leci głos po lesie.

Niechże nam gosposia,
„Dyngusik” wyniesie.

„Spicie czy nie spicie?”
A cy śpicie cy nie śpicie, cy num śpiwać pozwolicie?

Do tego tu dumu wstympuimy, zdrowia, scynścia winsuimy.
Winsuimy wesołego od Pana Jezusa, od samego.

Od Pana Jezusa, od Maryi wynieś num dyngus Pani gospodyni.

„Na zielony łunce…”
Na zieluny łunce wruna jajo piła,
 zeby ci sie matko córka ozyniła.

A jak sie ozyni bedzie sobie panium,
bedzie łuna jeździć bryckum malowanum.

Bryckum malowanum, daseckim nakrytum, 
bedzie łuna panium, nie wiejskum kobitum.

 Poniedziałek Wielkanocny był czasem zabaw, zalotów i żartów, związanych  
ze zwyczajem śmigusa – dyngusa, czyli oblewania się wodą. Chłopcy wylewali wiadra 
wody na ładne i lubiane dziewczęta, a nawet zanurzali je w stawach i korytach do pojenia 
bydła. Panowało przekonanie, że ta dziewczyna, którą najmocniej oblano, jako pierw-
sza wyjdzie za mąż. Czasami starsi ludzie delikatnie polewali się perfumami. Do dzisiaj  
gospodarze kropią pola wodą świeconą za pomocą kropidła z palmy wielkanocnej.
 Kawalerowie śpiewali i stukali do drzwi, a gospodarze, aby nie być oblanymi 
wodą, wynosili tzw. dyngus, czyli wykup: jajka, kiełbasę lub pieniądze. 
 W okolicach Rawy Mazowieckiej chodzono z tzw. kurkiem dyngusowym  
- początkowo żywym, później wypchanym, glinianym bądź drewnianym kogutem 
umieszczonym na dwukołowym i czerwonym wózku z dyszlem, ozdobionym różnoko-
lorowymi wstęgami i koralikami. Czasem na ruchomej tarczy obrotowej umieszczano 
dodatkowo laleczki w strojach regionalnych. Z kurkiem dyngusowym szli kawalero-
wie, nazywani kurcarzami, którzy mieli ze sobą koszyczki na datki, drewniane szpryce 
- sikawki dyngusowe na wodę, klekoty zwane również bocianami kurcarskimi, którymi 



86

wszczynali wielki hałas, jak również żmijki dyngusowe, czyli składane deseczki zakoń-
czone ostrym gwoździem albo szpilką do straszenia i kłucia dziewczyn. Wybranego, 
pięknego kurka dyngusowego karmiono ziarnem pszenicy namoczonym w wódce lub 
spirytusie, aby nie wyrywał się, tylko głośno piał. Obchody kurcarskie miały za każdym 
razem charakter zalotów i miały na celu kojarzenie młodych par. Natomiast skojarzonym 
już młodym małżeństwom miały zapewnić zdrowe i liczne potomstwo, gdyż od wieków 
kogut uchodził za symbol siły, urody, męskości i płodności. Kurcarze śpiewali, na przy-
kład:

 
A i wy, dziewuchy,

złóżta po sześć groszy,
puścimy koguta

do jednej kokoszy.
Bo ten nasz kogutek
nie na darmo skoczy,
osiemnaście kurcząt

od razu wytoczy.
A i wy, mamusie,

przykażcie swym córom,
żeby nie chodziły
do stodoły dziurą,
cielętom po siano,

krowom po zguniny,
Dyngus ci to dyngus,

pani gospodyni!”

 Natomiast kilkunastoletnie dziewczyny chodziły z gaikiem - niewielką choinką 
świerkową lub jodłową, przystrojoną różnobarwnymi wstążkami, bibułkami i pierzami, 
z umieszczoną na wierzchołku lalką. Gaik mógł być również wykonany z czterech prę-
tów leszczynowych wygiętych w formie kuli, na której szczycie umieszczano krzyżyk, 
a trochę niżej średniej wielkości jabłko. Całość byłą przytroczona do drążka i ozdobiona 
różnokolorowymi wstążkami z bibuły. Dziewczęta chodziły od domu do domu, tańczyły, 
śpiewały i obracały drzewkiem lub kulą. Nie wstępowały jednak do izb, tylko pozostawa-
ły pod oknami chałup. Po otrzymaniu datków śpiewały „Za te dary dziękujemy”.
 W województwie podlaskim Wielki Tydzień to czas wielkich porządków i przy-
gotowań do świąt. Żywa jest jeszcze tradycja malowania jajek, święcenia kredy, wody, 
ognia i pokarmu oraz „chodzenia po Allelui”, czyli odwiedzania domów, śpiewania  
i wygłaszania oracji w zamian za słodycze, owoce, pieniądze, rzadko – pisanki. W pierw-
szy i drugi dzień świąt biorą w tym udział kawalerowie. Podchodzą do okien domów  
i jeden pyta: Pani Matko, Panie Ojcze, pozwólcie dom rozweselić, boskim słowem po-
cieszyć, a nam, młodym chłopakom, alleluja zaśpiewać. Zwykle nie spotykają się z od-
mową, więc śpiewają jedną pieśń wielkanocną i wygłaszają oracje. Wcześniej zamiast 
oracji śpiewano tzw. konopielki. Były to wielkanocne kolędy życzące, adresowane  
np. do gospodarza lub gospodyni i zawierające życzenia obfitości plonów, dostatku, do-
brego zdrowia zarówno dla domowników, jak i zwierząt domowych. Inny rodzaj kono-
pielek związany był z obecnością panien na wydaniu. 
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W tym przypadku śpiewano na przykład:

Cienka niewielka, w lenku kanapielka,
Hej wino, wino zieleno!

Jeszcze cieńsza niż ładniejsza.
Hej wino, wino zieleno!

 Tam dziewczyna pawki pasie,
 Hej wino, wino zieleno!
 pawki pasie, piórka zbiera,
 Hej wino, wino zieleno!
 A z tych piórek wianuszek wije.
 Hej wino, wino zieleno!

I uwiła pełen wieniec
Hej wino, wino zieleno!
i na główkę go włożyła.
Hej wino, wino zieleno!

 Skąd się wzięły bujne wiatry
 Hej wino, wino zieleno!
 i zerwały tej pannie wieniec.
 Hej wino, wino zieleno!

Wściekła biegłą w kraj dunaju, gaju,
Hej wino, wino zieleno!

napotkała dwóch rybałowców
Hej wino, wino zieleno!

 Ach wy moi rybałowcy,
 Hej wino, wino zieleno!
 a zarzućcie swoje sieci,
 Hej wino, wino zieleno!
  i złapajcie tej pannie wieniec!
 Hej wino, wino zieleno!

A moja ty panieneczko,
Hej wino, wino zieleno!

a co dla nas za dar będzie?
Hej wino, wino zieleno!

 Kopa jajek na talerzu,
 Hej wino, wino zieleno!
 co śpiewali kawalerzy,
 Hej wino, wino zieleno!
 kiełbasoju akrużyci,
 Hej wino, wino zieleno!
 biełym seram zawierszyci
 Hej wino, wino zieleno!
 W wielu miejscowościach utrwaloną tradycją jest wystawianie straży grobowych 
przy symbolicznym grobie Pańskim.
 Gdzieniegdzie przetrwał jeszcze zwyczaj tzw. wybitek. W Wielką Niedzielę,  
po rezurekcji, przed kościołem, stukano się nawzajem pisankami. Zbite jajko nazywano 
szuflą i zabierał je ten, czyja pisanka nie pękła. Przestrzegano zasady, aby uderzać tylko 
czubkami jajek. Niektórzy jednak przygotowywali tzw. smolanki. Wykonywali dziurkę, 
wypijali zawartość jajka, do skorupki wlewali smołę, zatykali dziurkę, malowali pisankę 
i otrzymywali jajko nie do stłuczenia. Jeśli podstęp został ujawniony właściciel smolanki 
musiał oddać nieuczciwie zdobyte szufle.
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 Niegdyś znany był także zwyczaj taczania jaj. Usypywano kopczyki z piasku,  
na górze ustawiano jajka i turlano je w dół. W tym celu wykonywano też specjalne drew-
niane korytka.     
 Na Lubelszczyźnie w Wielkim Tygodniu każdy dzień miał określony charakter. 
W poniedziałek i wtorek robiono porządki w chałupach: bielono ściany, myto okna,  
odkurzano obrazy, szorowano podłogi, które często wykładano tatarakiem. Pieczo-
no ciasta – mazurki i babki wielkanocne. Wielka Środa miała charakter zaduszkowy,  
a w kościele otwierano drzwi do nawy głównej. 
 Od Wielkiego Czwartku nie można już było wykonywać różnych czynności,  
takich jak np. pranie kijanką, rąbanie drewna, młócenie, przędzenie, ponieważ wie-
rzono, że może to sprowadzić złe następstwa, np. pranie kijanką zwiastowało nadejście 
chmur gradowych. Wierzono, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek do obór skradały się 
czarownice, by odebrać krowom mleko. W Wielki Czwartek istniał zwyczaj mycia stóp 
dwunastu mężczyznom na znak obmycia stóp przez Chrystusa dwunastu apostołom.  
W Wielki Piątek, aby zapewnić sobie zdrowie i pieniądze, należało umyć się przed świ-
tem w bieżącej wodzie albo w misce, do której wrzucano monety.
 W Wielką Sobotę święcono pokarmy. Odbywało się to w chałupie najbogatszego 
gospodarza lub np. przy krzyżu. Do koszyków wkładano dużo jaj, bochenek chleba, pęta 
kiełbasy, boczek, żeberka wędzone, ser, masło, chrzan, sól, pieprz, kawałek placka, karto-
fel, a także wcześniej wykonane pisanki. Jajka były święcone jako symbol życia. W koszy-
kach nie mogło niczego zabraknąć, ponieważ byłaby to zła wróżba. W domu stawiano 
koszyk w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie można było poświęconego pokarmu jeść 
w sobotę, ale nie obowiązywał już post. Koszyczka ze święconką nie wolno też było prze-

Mazurek wielkanocny. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.
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Stół wielkanocny. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.

stawiać, gdyż groziło to późniejszym ryciem kretów w ogrodzie. Skorupki poświęconych 
jaj były rozsypywane w kątach izby dla zabezpieczenia przed robakami. Podkładano  
je także kurom pod grzędy, by dobrze się niosły oraz wyrzucano na rozsadę z kapu-

sty, by nie zjadły jej robaki. Kość ze święconego żeberka włożona w kopiec kreta, miała 
go odstraszać od upraw. Masło święcone goiło rany i pomagało przy chorobach bydła. 
Świeconą sól sypano do studni, żeby woda była zawsze czysta i zdrowa, solą obsypywano 
też domostwa aby chronić je przed przychodzeniem żmij. Ziemniak poświęcony pod-
czas Wielkiej Soboty sadzony był jako pierwszy, co miało chronić plony przed zarazą.  
Wody święconej w Wielką Sobotę używa się do święcenia pól, ziarna siewnego, ziem-
niaków do sadzenia, kropi się nią domostwa, bydło, używa się też, gdy ksiądz chodzi po 
kolędzie lub gdy przychodzi do chorego. 
 Z Wielką Sobotą łączy się również tradycja poświęcenia ognia i wody. Ognisko 
przy kościele rozpalano z gałęzi tarniny. Po obrzędzie poświęcenia ognia wierni brali 
do domu węgielki z ogniska, które często wrzucano do wody święconej. Woda świę-
cona służyła gospodarzom przez cały rok. Wykorzystywano ją w celach leczniczych  
oraz podczas rozpoczynania prac gospodarskich. Węgielek z tarniny kruszono i poda-
wano dziecku w przypadku boleści.

Święcenie  pokarmów. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 W Wielką Niedzielę gospodarze wracający z rezurekcji prześcigali się kto pierw-
szy wróci do domu, gdyż miało to zapewnić powodzenie. Najbliższa rodzina zbierała się 
przy śniadaniu, które rozpoczynano od święconki. Składano sobie życzenia i dzielono 
się jajkiem. Podawano barszcz czerwony z jajkiem i kiełbasą. Dwa tygodnie wcześniej 
buraki zalewano wodą gotowaną, solono i pozostawiano do zakwaszenia w garnku gli-
nianym. Dodawano też jednego buraka cukrowego, aby uzyskać słodki smak. W niektó-
rych domach zamiast barszczu podawano żurek z kiełbasą i jajkiem.
 W tym dniu gospodarze nie powinni ucinać sobie drzemki, bo len będzie mały, 
zboże wylegnie i w polu wszystko zarośnie. Nie wypadało chodzić po wsi. Należało 
przebywać w domu z rodziną. Wyjątkiem jest zwyczaj chodzenia w Wielką Niedzielę  
na tzw. meus. To miejsce nazywane Zjawieniem, znajdujące się w lesie pomiędzy Karcz-
miskami, Głuskiem, Chodlikiem i Bielskiem. Miał się tu niegdyś objawić św. Bartłomiej 
i uleczyć niewidome dziecko. Na rozstaju dróg wzniesiono murowaną, białą kapliczkę. 
Przybywali tu mieszkańcy okolicznych wiosek. Przynosili ciasto z napojami i przy mu-
zyce świętowano Zmartwychwstanie Pańskie. 
 W drugi dzień Wielkanocy kawalerowie urządzali pannom Lany Poniedziałek.

Zielone Świątki

 Święto Zesłania Ducha Świętego, pięćdziesiąty dzień po Wielkanocy. 
 W regionie świętokrzyskim i jego sąsiedztwie zielenią zdobiono kościoły  
oraz przydrożne kapliczki i krzyże. Chaty i zagrody obficie majono tatarakiem. Wkłada-
no go w okna i za obrazy, wyściełano podłogi i wszelkie ścieżki w obejściu. Rogi bydła 
ozdabiano zielonymi gałązkami i kwiatami. 
 W okolicy Moskorzewa w wigilię Zielonych Świątek organizowano tzw. sobótki. 
Wychodzono na jakąś górkę w polu i machano w koło durszlakiem uwiązanym na trzech 
drutach i długim kiju. W durszlaku znajdowały się podpalone szczapy.
 Na Pomorzu ozdabiano dom oraz całe obejście tatarakiem i gałązkami brzozy. 
Zatykano je także za lustro, aby chroniły przed uderzeniem pioruna. Na głównym pla-
cu ustawiano drzewko zielonoświątkowe. Był to wysoki słup udekorowany girlandami  
i zakończony koroną. W niektórych wsiach zamiast korony umieszczano na szczycie po-
przeczkę z butelkami wódki. Organizowano konkursy, kto wdrapie się na pal i zdejmie 
najwięcej butelek. Często mocowano na szczycie drewnianego, rzeźbionego gołębia, któ-
rego później w czasie zabawy starano się strącić. Drzewka zielonoświątkowe ustawiano 
też przed domami. Wokół nich śpiewano i tańczono.
 Na Ziemi Rawskiej majono ściany domów, wrót i płotów zielonymi, brzozowy-
mi gałązkami, a podwórka i podłogi ozdabiano tatarakiem, czyli kalmusowym zielem. 
Wierzono, że majenie domów i obejść przyniesie powodzenie w pracach gospodarskich, 
pobudzi wzrost i plenność roślin oraz będzie chronić od wszelkiego zła, zarazy, czarów 
czarownic i ich uroku. Zabezpieczano bydło przed czarownicami, które w tym okresie 
były wyjątkowo aktywne. Krowy strojono w zielone wieńce i kwiaty, przed wypuszcze-
niem na łąkę smagano zielonymi gałązkami. Bydło okadzano ziołami święconymi.
 Na Lubelszczyźnie porządkowano podwórko. Obejście musiało być ustrojone  
na zielono. Wejście do domu zdobiono brzózkami, ustawionymi od furtki aż do drzwi,  
a na ścieżce kładziono tatarak. Po nabożeństwie odwiedzano się i goszczono, zaś dru-
giego dnia urządzano potańcówki. Duchownym i służbie kościelnej składano ofiary  
w postaci chleba, słoniny, kaszy, kiełbasy, sera, masła, jaj i jabłek. Strojono również kro-
wy, którym w łańcuch koło rogów wkładano gałązki brzozowe nazywane maidłem.
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Majówki

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) oraz w regionach rawskim i lubelskim odbywały się i nadal odbywają  
się w maju. Codziennie wieczorem, przez cały miesiąc, zwykle przede wszystkim ko-
biety, gromadzą się przed kapliczkami lub figurami religijnymi i odmawiają modlitwy  
oraz śpiewają pieśni maryjne. Odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz mo-
dlitwę „Pod Twoją Obronę”. Majówki były dawniej również okazją do spotkań chłopców 
z upatrzonymi dziewczętami.
 Na Lubelszczyźnie na okazję Majówek przygotowywano kapliczki, żeby ładnie 
wyglądały. Bielono kapliczki na niebiesko lub biało oraz przystrajano je kwiatami i kolo-
rowymi wstążkami.

Boże Ciało
 Święto Ciała i Krwi Chrystusa, przypadające w jedenastym dniu po Zielo-
nych Świątkach. Pod gołym niebem wystawiane są cztery ołtarze ozdobione kwiatami  
i zielonymi gałązkami. Wierni modlą się przy nich w uroczystej procesji. W dniu  
Bożego Ciała rozpoczyna się nowenna do Matki Boskiej, trwająca osiem dni i kończona 

uroczystą mszą świętą. 
 W województwie świętokrzyskim (i terenach  
z nim powiązanych przynależnością do LGD) gałę-
zie zdobiące ołtarze procesyjne mają mieć magiczną 
moc. Dlatego też zatyka się je w węgły domów, w zboże  
i wszelkie uprawy, aby chroniły przed gradem, burzami 
i szkodnikami.
 W oktawę Bożego Ciała plecie się wianki z niepa-
rzystej liczby gałązek macierzanki, rozchodnika i koni-
czyny.
  Na Ziemi Rawskiej m. in. z rozchodnika, 
kopytnika, macierzanki, mięty, rozmarynu, rosiczki, lub-
czyku, wrotycza, podbiału, ostrężyny, chabru, rumian-
ku, stokrotek, niezapominajek przygotowywano wianki 
wielkości dłoni, których musiała być zawsze nieparzy-
sta liczba: minimum 7, 9 lub 11. Związywano je czer-
woną wstążką i po poświęceniu pozostawiano w koście-
le przez całą oktawę, żeby nabrały dobroczynnej mocy.  

Majówka. Zdjęcie ze strony Parafii  
pw. św. Antoniego z Padwy w Babsku.

Majówka w Wilkowicach.  
Zdjęcie z pracy konkursowej Karoliny Sokołowskiej.

Dywan z płatków kwiatowych  
w oktawę Bożego Ciała w Kościele 

OO. Pasjonistów w Rawie Mazowiec-
kiej, 1968 rok. Zdjęcie ze zbiorów 

Henryki Siepczyńskiej udostępnione 
przez Muzeum Ziemi Rawskiej.
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Potem zabierano je do domu. Wianki przechowywano przez cały rok, wieszano 
je przeważnie nad drzwiami wejściowymi bądź w izbie, zwykle nad świętym obrazem.  
Wierzono, że będą chronić dom przed pożarem, burzą i uderzeniami pioruna oraz nie-
szczęściami i złymi urokami czarownic.
 W okolicach Rawy Mazowieckiej w procesjach tłumnie uczestni-
czyli mieszkańcy w tradycyjnych strojach, zwłaszcza osoby niosące feretro-
ny, chorągwie i wstęgi, jak również mężczyźni podtrzymujący księdza nio-
sącego monstrancję i trzymający nad nim baldachim. W oknach domów,  
obok których przechodziła procesja, umieszczano symbole religijne i kwiaty. Odłamy-
wano gałązki, którymi były udekorowane ołtarze i zabierano do domu, ponieważ wie-
rzono, że skutecznie odstraszają czarownice. 
 Na Lubelszczyźnie do domu zabierano gałązki brzozy z czterech ołtarzy proce-
syjnych. Wkładano je za obrazy święte, w strzechy chałup, obory i stodoły, aby chroniły 
przed gromami i pożarem, a domowników przed chorobami. Święcono też wianuszki  
z ziół i kwiatów i wieszano je koło drzwi wejściowych.

Ołtarz Bożego Ciała w Rawie Mazowieckiej, 1922 rok.  
Zdjęcie wykonał E. Napiórkowski.  Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ziemi Rawskiej.

Procesja w Boże Ciało. Zdjęcie z pracy konkursowej Agnieszki Grotek.
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 Na Lubelszczyźnie do domu zabierano gałązki brzozy z czterech ołtarzy proce-
syjnych. Wkładano je za obrazy święte, w strzechy chałup, obory i stodoły, aby chroniły 
przed gromami i pożarem, a domowników przed chorobami. Święcono też wianuszki  
z ziół i kwiatów i wieszano je koło drzwi wejściowych.

Święcenie pola

 Na Lubelszczyźnie święcenie pola odbywało się na wiosnę, najczęściej w maju. 
Podczas święcenia przechodziła procesja wzdłuż granic pól. Wszystkie figury religijne 
i krzyże we wsi były przystrojone kwiatami i zielem. Do pierwszej figury przywożono 
księdza furmanką, a następnie ruszała procesja do każdej figury. Modlono się i śpiewa-
no pieśni ku czci Matki Bożej, np. „Serdeczna matko”, „Chwalcie łąki umajone”. Ksiądz 
święcił łany na dobre urodzaje. Po uroczystości zapraszano duchownego na obiad.
 

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia)

 Inaczej Święto Matki Boskiej Zielnej.  Matce Boskiej składa się w ofierze wszelkie 
płody ziemi: zboża, owoce, warzywa, kwiaty i zioła. Zwyczajowo następował wówczas 
koniec żniw.
 Na Ziemi Rawskiej wykonywano bukiety ze wszystkiego, co  zrodziła ziemia  
i z tego, co było ważne dla ludzkiego istnienia: kłosów zbóż, lnu, bylicy, macierzanki, 
mięty, piołunu, kopytnika, makówki, owoców i warzyw. W drodze powrotnej z kościoła 
na kilka dni pozostawiano poświęcony bukiet w bruzdach zagonów, aby odgonić szkod-
niki od ziemniaków i kapusty. Potem zabierano bukiet do domu i umieszczano za obra-
zem świętym, a ziół używano w leczeniu różnych chorób. 
 Na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie wykonywano wiązanki i święcono  
je w kościele w podziękowaniu za szczęśliwe zakończenie żniw. Dawniej były wyko-
nywane przede wszystkim ze zbóż, głównie żyta. Umieszczano w nich także warzywa  
i zioła oraz zdobiono kwiatami. Z czasem zaczęły dominować same kwiaty. Wszystkie 
poświęcone części wianka miały zastosowanie w magii i medycynie ludowej. Wianek 
miał chronić dom od uderzenia pioruna i dlatego podczas burzy stawiano go w oknie. 
Ziarna używano podczas siewu, aby zapewnić urodzaj i uchronić zboże od gradu i suszy. 
Kapustę dawano chorym krowom. Ziołami kadzono przestraszone dzieci. Kwiaty wkła-
dano zmarłym do trumny. 
 W parafii Puńsk przypada wówczas główny odpust. Dawniej już w przeddzień 
przystrajano przydrożne krzyże wieńcami z dębowych liści i kwiatami z ogródków.  
Gospodynie gotowały golonkę i piekły makowiec, gdyż z okolic na uroczystość zjeż-
dżali się krewni i znajomi. Panny przystrajały ziołami i kłosami zbóż ołtarzyki niesione 
podczas procesji. Zdobiono je również wstążkami, koralami, tkaniną, wiankami z ruty.  
Ten zwyczaj jest ciągle kultywowany. 
 Od 1970 r. odpust połączony jest z tradycją wyplatania wieńców dożynkowych. 
Najprostszy wieniec jest osadzony na podstawie, nad którą łukowato krzyżują się dwie 
wstęgi z kłosów czterech zbóż. Całość ma wygląd kapliczki z figurką lub obrazkiem  
Matki Bożej. Zdobią ją kwiaty i zioła, czasami owoce i warzywa. Każda wieś stara się 
przygotować jak najciekawszy wieniec, który niesie potem w procesji podczas sumy.  
Następnie efekt ich pracy jest wystawiany do publicznej oceny, aby wybrać najpiękniej-
szy. Wieńce są pozostawiane w kościele i po kilku tygodniach zabierane do domów.  
Tam zostają rozebrane, a ziarnem dzielą się wykonawcy, którzy przeznaczają je na siew 
oraz dają bydłu i kurom. Zioła z wieńca dożynkowego, podobnie jak i z wiązanek, prze-
chowują kobiety, które przypisują im dużą moc. 
 Odpust uświetniają jarmarki twórców ludowych i występy zespołów etnograficz-
nych z kraju i zagranicy. 
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 Na Lubelszczyźnie w kościele święcono zboża i polne zioła. Ziarno dodawano  
do zboża siewnego, a zioła suszono i wykorzystywano w leczeniu chorób oraz jako 
ochronę od uroków i czarów. Chorych okadzano ziołami, zioła dawano też do picia  
np. ocielonej krowie.

Adwent

 To czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Zaczyna się w  niedzielę  
po uroczystości Chrystusa Króla, czyli między 29 listopada a 3 grudnia, a trwa od 23  
do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Kończy się wigilią Bożego Narodzenia.
 W Świętokrzyskiem i sąsiedztwie chłopcy szykowali ubiory z płótna, tektury  
i bibuły, a dziewczynki wykonywały ozdoby choinkowe – łańcuchy, wisiorki, jeżyki, lalki 
i aniołki z waty, bibuły, słomy i koralików. Wszystko według własnego pomysłu, ale przy 
pomocy starszych osób. Ze słomy, kwiatków i kokardek wykonywano pająka. Nie wolno 
było pracować – to znaczy przewracać ziemi - w polu. 
 W regionie rawskim wierzono, iż w adwencie ziemia musi odpoczywać  
i nie wolno jej budzić, dotykać ani niepokoić, czyli nie wolno było jej orać, nawozić, 
kopać i grabić, gdyż poruszona, mogła nie wydać żadnych plonów. Organista roznosił 
opłatek zbierając zarówno datki pieniężne, jak i w naturze. 
 Na Lubelszczyźnie przez dziewięć dni przed samym Bożym Narodzeniem 
aż do wigilii odprawiana była nowenna, na którą schodzili się sąsiedzi i modlili się 
wspólnie. Dawniej odprawiano także tzw. godzinki o godzinie piątej rano. Codzien-
nie o godzinie szóstej rano w kościele odprawiano tzw. roraty, czyli msze wotywne  
przy świetle jutrzenki. Tylko w czasie adwentu zapalano siódmą, najwyżej stojącą 
na ołtarzu świecę, zwaną roratką i traktowaną jako znak Matki Boskiej. Skrupulat-
nie przestrzegano 4-tygodniowego postu. Pokutny charakter adwentu wyrażał się 
spożywaniem postnych potraw. Mieszkanka Karczmisk wspomina:  „Ojciec to mówił, 
że trzeba było wszystkie gorki poumywać dobrze po tłuszczu [...], nawet wyparzało sie 
gorki, żeby nie spożywać tłuszczu, ale z olejem. Olej to wszyscy prowie po kolei bili, 
swój mieli. I z makiem, z makiem potrawy były. Kluski z makiem, taki kwas z olejem.” 
Dawniej poszczono we wszystkie środy, piątki, soboty, a w Adwencie przez wszystkie 
dni –obowiązywał ścisły post. Za produkty niepostne uważano nabiał oraz tłuszcze,  
z których dozwolone były tylko oleje lniany i konopny. Nie wolno było nawet pić mleka, 
bo był to tłuszcz zwierzęcy. Jedzono ziemniaki z cebulą popijając żurkiem lub też ziem-
niaki z wkrojonym śledziem, kwaśne polewki gotowane na wodzie z dodatkiem oleju 
(głównie żur, kwaśnicę, sołoduchę, wodziankę), kiszoną kapustę, groch, kasze, kisiel ow-
siany. Dzieci jadły chleb z wodą i cukrem, co było przysmakiem.
 Organizowano tzw. wieczorki, przeznaczone na wykonywanie wspólnych prac 
oraz stanowiące okazję do spotkań towarzyskich. Kobiety zbierały się przede wszyst-
kim na przędzenie i darcie pierza oraz haftowanie i szydełkowanie. Podczas darcia 
pierza, zwanego szkubaczką, nie wolno było rozmawiać i śpiewać, aby od ruchu powi-
etrza pierze nie fruwały, ale często mężczyźni celowo wchodzili do pomieszczenia  
i np. rzucali czapkę, aby narobić zamieszania. Gospodarze przygotowywali drewno  
na opał, młócili zboże, wyrabiali olej, przed samą wigilią przywozili z lasu świąteczne 
drzewko. Młodzież przygotowała się do kolędowania i wystawiania jasełek. Wykony-
wano ozdoby na choinkę z bibuły i słomy, pieczono ciastka i owijano orzechy włoskie  
w złotka.
 W dzień św. Barbary wróżono pogodę na zbliżające się święta zgodnie ze znanym 
przysłowiem „Św. Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie”. W dniu św. Mikołaja 
na specjalnie odprawianym nabożeństwie składano ofiary, np. chleb, placki pszenne, ser, 
masło i drób. Poszczególne 12 dni od św. Łucji do Wigilii miały informować o pogodzie 
w ciągu każdego miesiąca nadchodzącego roku.
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Boże Narodzenie (25 grudnia)

 W województwie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależno-
ścią do LGD) w wigilię po kolacji, gospodarz wychodził z rodziną do sadu, obwiązywał 
drzewko słomą i mówił: „Będziesz rodziło, a jak nie to cię zetnę”. Dziewczyny kuka-
ły, a odpowiadające echo wskazywało strony, z których przyjdą do nich kawalerowie.  
W innych miejscach po prostu krzyczały, za to kawalerowie obejmowali rękami sztache-
ty w płocie. Jeśli wychodziła liczba parzysta, ożenek był bliski. Tam gdzie mieszkały pan-
ny zamalowywano wapnem okna, aby nie wyglądały za innymi chłopcami. Zamieniano 
bramy i furtki. Rozbierano na części wozy i składano je na kalenicy stodoły.

Choinka. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Nie wolno było podejmować żadnej pracy, nawet gotowania czy przynoszenia 
wody. W okolicy Daleszyc w wigilię gospodarz przynosił do domu dwa snopy słomy. 
Większy rozkładał na podłodze. Mniejszy, zwany szczepankiem, stawiał w rogu izby.  
W drugim dniu świąt, na pamiątkę męczeńskiej śmierci św. Szczepana, święcono owies 
i obsypywano się nim podczas nabożeństwa. Zbierano też wówczas słomę, którą gospo-
darz układał na podłodze w wigilię. Zanoszono ją bydłu, a resztki dokładnie zamiatano  
i wysypywano w tych miejscach na polu, gdzie rosły chwasty, aby się ich pozbyć.  
Należało jednak pokonać drogę biegiem i na bosaka. Wypowiadano też formułę:  
„Oset, oset,/ Święty Szczepan ci mówi/ Żebyś stąd poszedł./ Niechaj się tu rodzi/ Pszenica  
i proso/ Żebym nie na darmo/ Biegał w pole boso”. Słomę ze szczepanka po Nowym Roku 
wykorzystywano do owijania drzewek owocowych w sadzie, aby obficie rodziły. 
 Natomiast w okolicy Moskorzewa po kolacji wigilijnej gospodarz przynosił 
snopki do izby i ustawiał je w czterech kątach. Jeden snop rozwiązywał, rozrzucał słomę 
po izbie i poruszano się bardzo cichutko, aby nie zbudzić Dzieciątka Jezus. Już podczas 
młocki nowego zboża wybierano najdorodniejszy snopek żyta na tzw. kopę. Delikatnie 
go młócono, aby nie połamać słomy. Po wieczerzy wigilijnej gospodarz przynosił snopek 
do izby i tak rzucał źdźbła aby się zaczepiały na trzech gwoździach wbitych w strzegarz. 
Kiedy zawiesiła się duża garść słomy, robił z niej „kopę”. Stawiał ją w kącie izby, gdzie 
trzymano ją do Nowego Roku.
 Gdy w wigilię do mieszkania przyszedł pierwszy mężczyzna wróżyło to pomyśl-
ność na cały rok, a kiedy kobieta - niepowodzenie. Jeśli w gospodarstwie była cielna 
krowa to przyjście jako pierwszej kobiety wróżyło, że będzie jałówka. Dzieci musiały być 
grzeczne, bo jeśli dostało lanie to miało być bite przez cały rok. Mówiono: „We Wilijo 
dzieci bijo,/ Na piec wsodzajo, jeść nie dajo,/ Na Trzy Króle wypuszczajo”. 
 Na Pomorzu o nadchodzącym Bożym Narodzeniu świadczyła korona adwen-
towa, która pojawiała się w domach na początku adwentu. Wykonywano ją z zielonych 
gałązek świerku i czterech świec symbolizujących cztery niedziele adwentu. Zanim upo-
wszechnił się zwyczaj stawiania w domu choinki, w kącie izby ustawiano snop zboża, 
często bogato przyozdobiony. Po uroczystej wieczerzy wigilijnej obdarowywano się pre-
zentami. We wschodnich częściach Pomorza popularny był zwyczaj chodzenia z kozioł-
kiem oraz budowanie szopek. Dość długo utrzymywał się zwyczaj chodzenia na pierw-
szą mszę Bożego Narodzenia o północy albo o szóstej rano. 
 W województwie łódzkim kierując się starym przysłowiem „Jaka wigilia, taki 
cały rok”, bardzo uważano, by w wigilię nie wszczynać kłótni i nie wyrządzać sobie 
żadnych przykrości. Wręcz przeciwnie, należało przebaczać wszystkie urazy. Od dzieci  
wymagano wzorowego zachowania. Nie należało niczego pożyczać sąsiadom, żeby do-
statek nie  opuszczał domu. Mężczyźni obwiązywali powrósłami ze słomy wszystkie 
drzewa owocowe w sadzie, co przyczynić się miało do dobrego urodzaju owoców w naj-
bliższym roku.
 Do ustrojenia chat wykorzystywano snopy zbóż, słomę, siano i sypane na obrus 
ziarno, które miały sprzyjać przyszłym urodzajom. Na stole, na grubej warstwie słomy 
lub siana, rozkładano lnianą płachtę bądź biały, lniany obrus, najlepszy jaki był w domu. 
Pod stołem kładziono żelaza, czyli lemiesze i kosy, aby krety i inne szkodniki nie psuły 
roli. Obwiązywano nogi stołu sznurami i łańcuchami, aby chleb trzymał się domu.
 Ubierano choinkę, którą dzieci przystrajały ozdobami o wyraźnej symbolice: 
świece oznaczały przyjście na świat światłości świata, czyli Jezusa Chrystusa, łańcuch 
to wąż - kusiciel, a w okresie zaborów oznaczał zniewolenie narodu kajdanami, jabłka 
symbolizowały owoce grzechu z Raju, gwiazda na czubku choinki oznaczała gwiazdę 
betlejemską. Wieszano złocone i srebrzone orzechy, domowe ciastka, wykonane ręcznie 
ozdoby ze słomy, barwionych opłatków, papieru glansowanego, kolorowej bibuły, suszo-
nych owoców i wydmuszek po jajkach. 
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 Do wieczerzy zasiadano wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy, która mia-
ła upamiętniać gwiazdę betlejemską. Łamanie się opłatkiem rozpoczynał zawsze pan 
domu bądź w jego zastępstwie najstarszy syn, a następnie każdy z obecnych musiał  
ułamać od  drugiego kawałek opłatka i jednocześnie podać mu swój do ułamania.  
Wierzono, iż opłatkiem należy podzielić się również z duszami swych bliskich zmarłych, 
a na pamiątkę tego wierzenia do czasów współczesnych przetrwał obyczaj pozostawia-
nia jednego wolnego miejsca przy stole dla niespodziewanego gościa bądź podróżne-
go. Do dzisiaj zachował się zwyczaj obdarowywania także zwierząt. Gospodarz zanosi  
im do obory opłatek zawinięty w siano, na którym spożywano wieczerzę wigilijną.  
Dawniej opłatek dla zwierząt musiał być różowy. Wierzono, że w wigilię o północy zwie-
rzęta mówią ludzkim językiem, ale tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma człowieka.
 Wieczerza wigilijna składała się z potraw postnych. Do naszych czasów prze-
trwał zwyczaj, by podawać ich 12 na pamiątkę 12 apostołów. Dawniej potrawy wigilijne 
sporządzano wyłącznie z płodów rolnych i leśnych. Z lasów pochodziły grzyby, orzechy 
i miód, z pola kasze, zboża, rośliny oleiste, owoce i jarzyny, a z rzek, jezior i stawów ryby. 
Najczęściej podawano barszcz z buraków lub zupę grzybową, pierogi z kapustą i grzyba-
mi, bigos postny, kaszę jaglaną z suszonymi śliwkami, groch lub fasolę, kluski pszenne  
z makiem, grzyby smażone na oleju, śledzie z  ziemniakami, pączki z  mąki pszennej, 
kisiel z owsa, piernik oraz jabłka i orzechy. Na honorowym miejscu kładziono cały bo-
chenek chleba. Do picia był kompot z suszonych owoców lub jedynie z suszonych gru-
szek ulęgałek. Wszystkie potrawy przyrządzano na oleju rzepakowym bądź lnianym. 
Niektóre miały swoją symbolikę: dostatek (kasza jaglana), zdrowie (orzechy, jabłka, 
groch), urodzaj i pomyślność (wypieki z mąki i kapusta), płodność (mak), przychyl-
ność sił nadprzyrodzonych (miód), chleb (dobrobyt), ryba (chrzest, zmartwychwstanie, 
nieśmiertelność, odradzanie się życia). Należało spróbować każdej potrawy, bo w  ten 
sposób okazywano szacunek płodom ziemi.
 Po wieczerzy wróżono. Gwiaździste niebo zapowiadało rok jajeczny i urodzajny, 
pełne  stodoły na jesieni, natomiast niebo zamglone przepowiadało rok wilgotny  
i sprzyjający szkodnikom. Dobrze widoczna droga mleczna zapowiadała obfitość mleka 
i nabiału, jagód i grzybów. Dobrze widoczny własny cień wróżył zdrowie i długie życie,  
a niewyraźny – niepowodzenie i choroby. Pochmurne niebo wróżyło zamążpójście sta-
rym i bogatym pannom, a jasne - młodym i biednym. Zielone siano wyciągnięte przez 
dziewczynę spod obrusa oznaczało rychłe wesele, zwiędłe - długie oczekiwanie na po-
ważnego kandydata na męża, kruche i poczerniałe - staropanieństwo, a żółte - śmierć 
starej panny. Tuż po wieczerzy panny wybiegały przed chatę i głośno krzyczały, zaś od-
powiadające echo wskazywało kierunek, z którego miał pojawić się mąż.
 Gwiazdkowe prezenty i niespodzianki należą do najmłodszych tradycji świątecz-
nych, dlatego jeszcze w połowie XX wieku w wielu domach należał on do  rzadkości. 
Dzieci otrzymywały zazwyczaj łakocie bądź małe i skromne podarunki. Prezenty jako 
nieodzowny element obchodów Bożego Narodzenia miał na celu wzajemne sprawianie 
sobie radości, a w szczególności uszczęśliwianie dzieci.
 Wieczór wigilijny kończył się o północy uroczystą mszą świętą zwaną pasterką 
lub północką, przy czym zwyczaj nakazywał, aby przynajmniej jedna osoba z rodziny 
wzięła w niej udział. W drodze do kościoła odbywały się wyścigi bryczek i furmanek. 
Uważano, że u tego gospodarza, który pierwszy wejdzie do świątyni, najszybciej wzej-
dzie i dojrzeje zboże. Ścigano się również w drodze powrotnej.
 Pierwszy dzień świąt spędzano w gronie najbliższej rodziny. Wstrzymywano się 
od wszelkich prac, nawet przynoszenia wody ze studni. Zabronione było przeglądanie się 
w lustrze, czesanie i poprawianie warkoczy, traktowano to jako próżność. Nie urządzano 
wesel i hucznych zabaw. Czasem radości był za to drugi dzień świąt, któremu patronuje 
św. Szczepan. Podczas mszy świętej święcono przede wszystkim owies, którym obsypy-
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wano z chóru idącego z tacą księdza. Uważano, że jest to pamiątka męczeńskiej śmierci 
św. Szczepana poprzez ukamienowanie, ale zwyczaj ten traktowano również jako moż-
liwość zabawy. Po wyjściu z kościoła dzieci obrzucały się owsem, a kawalerowie rzucali 
nim w ładne dziewczyny.
 Dawniej w dniu św. Szczepana godzono parobków. Gospodarze zawierali z nimi 
umowy i przekazywali zadatek za pracę w nadchodzącym roku, a parobkowie przezna-
czali pieniądze na muzykę i tańce dla wszystkich mieszkańców wsi.
 Na terenie Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny przed Bożym Narodzeniem gospo-
dynie przeprowadzały gruntowne porządki i dekorowały izby. Dawniej jedną z najczę-
ściej wykorzystywanych ozdób był tzw. pająk. Wykonywano go zwykle ze słomy, gro-
chu, łubinu, bibuły bądź makówek i zawieszano pod sufitem pośrodku pomieszczenia  
lub w jego rogu. Najczęściej stosowano słomę i tworzono formę krystaliczną złożoną  
z kilku ostrosłupów albo promienistą złożoną z trójkątów. Ozdabiano je dodatkowo bibułą  
lub kolorowym papierem. Jeśli korzystano z ziaren grochu lub łubinu to barwiono  
je różnokolorowo i nawlekano na nić, z której następnie wykonywano pająka o kształcie 
kuli czy żyrandolu.  
 Niegdyś pająk był przygotowywany jedynie na Boże Narodzenie i wisiał  
do Wielkanocy lub do następnych świąt. Z czasem zaczęto je pozostawiać nawet na dwa, 
trzy lata, a także wykonywać z okazji innych uroczystości, przede wszystkim wesel.
 Na Lubelszczyźnie święta Bożego Narodzenia zwane są także Godnymi  
Świętami. 
 W wigilię wszystkie ciężkie prace należało skończyć przed pierwszą gwiazdą. 
Wierzono, że przebieg dnia i nocy wigilijnej ma decydujący wpływ na przebieg całego 
nadchodzącego roku. Należało więc wstać wcześnie rano i szybko zerwać się z łóżka, aby 
przez cały rok zachować dobre samopoczucie, energię i rześkość. Dzieci musiały cały 
dzień pilnować się, aby nie dostać lania, bo tak mogło być przez cały rok. Dobrze wi-
dziana była wizyta mężczyzny w domu, zaś przyjście jako pierwszej kobiety przynosiło 
pecha. Nie można było niczego pożyczać ani oddawać, bo cały rok taki będzie. Obowią-
zywał i nadal obowiązuje ścisły post. Dom był dokładnie wysprzątany i przystrojony.  
Z bibuły wykonywano kwiatki i upinano je dookoła obrazu. Robiono pająki ze słomy, 
bibuły oraz fasoli i zawieszano je przy suficie. W wigilię przynoszono z lasu choinkę, 
która mogła stać do 2 lutego, święta Matki Boskiej Gromnicznej. Na choince wieszano 
ciastka, jabłka, orzechy zawinięte w złotka i samodzielnie zrobione ozdoby ze słomy i bi-
buły. Na żabki przyczepiano świeczki. Łańcuchy wykonywano z papieru, bibuły i słomy.  
Na czubku obowiązkowo wieszano gwiazdę lub aniołka z bibuły. Nie było prezentów, 
dzieci co najwyżej mogły zjeść ciastko z choinki.
 Gospodarz przynosił do domu snopek słomy, który rozrzucano na podłodze.  
W kącie izby stawiano mały snopek żyta lub pszenicy, żyta i owsa, nazywany królem. 
Miał on stać aż do Trzech Króli. Ziarno z tego snopka dodawano do ziarna na siew, a sło-
mą oplatało się drzewka lub robiło się z niej sieczkę, którą dawano zwierzętom, co mia-
ło zapewnić powodzenie w ciągu roku. Niektórzy chowali pod wigilijny stół woreczek  
ze zbożem, które potem się siało. Na stole, na którym paliła się świeczka, pod obrusem 
leżało siano, a na nim opłatek.
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Ozdoby choinkowe z bibuły i papieru. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

 Wraz z pierwszą gwiazdą na niebie rozpoczynano wieczerzę wigilijną zwaną 
pośnikiem, wiliją, postnikiem lub kolędą. Obowiązkowo pozostawiano jedno nakrycie 
wolne, dla niespodziewanego gościa. Kolacja rozpoczynała się od modlitwy, również  
za dusze zmarłych. Następnie głowa domu brała opłatek i kolejno od najstarszego skła-
dano życzenia. Dawniej specjalny, kolorowy opłatek był wyrabiany także dla zwierząt 
gospodarskich, które dostawały go od gospodarza w drugi dzień świąt.
 Na stole wigilijnym było dwanaście potraw symbolizujących dwunastu aposto-
łów. Podawano kluski z makiem, śledzia z beczki, karpia, pierogi z kapustą i grzybami, 
racuchy na oleju, kapuśniak z grzybami, pierogi z grochu, barszcz czerwony z uszkami, 
chleb, groch z kapustą, kapustę z grzybami, kapuśnioki, czyli kaszę jaglaną okraszoną 
cebulą z olejem i zawiniętą w liście z kiszonej kapusty, ziemniaki w mundurkach polane 
olejem lnianym i rzepakowym tłoczonym na zimno, kompot z suszu. Należało spró-
bować wszystkiego, bez względu na upodobania. Każdy siadał do stołu ze swoją łyżką, 
którą trzeba było trzymać aż do końca wieczerzy. Nie można było jej odkładać, bo przy-
nosiło to pecha. Gospodyni starała się siedzieć, bo w przeciwnym razie nie niosły się 
kury. Po kolacji nie zmywała też naczyń.
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 Jeśli w tej samej miejscowości mieszkało dorosłe rodzeństwo, to każdy urządzał 
wigilię u siebie, a potem chodzono spróbować potraw do wszystkich krewnych po kolei, 
zaczynając od najstarszego. Jeżeli pod jednym dachem mieszkały dwie rodziny to ubie-
rano dwie choinki.
 Wierzono, że pojawienie się mężczyzny w gospodarstwie w wigilię wróży przyj-
ście na świat byczka, zaś kobiety - jałówki. Jeśli dwanaście dni od wigilii pod względem 
aury przypomina dwanaście dni od św. Łucji to pogoda na pewno się sprawdzi. Począwszy  
od wigilii panna przez dziewięć dni powinna wychodzić na dwór i policzyć dziewięć gwiazd. 
Dziewiątej nocy powinien przyśnić się jej przyszły mąż. Należało zachować łuskę z karpia 
wigilijnego i trzymać w portfelu, bo to zapewniało dobrobyt. Ziarno ze snopa, który był 
wynoszony z domu dopiero po święcie Trzech Króli, dodane do siewu miało zapewnić uro-
dzaj. Resztki jedzenia wigilijnego dawano kurom, ścielono też im słomą i sianem z wigilii, 
co miało zapewnić obfitość jajek. Siano dawano też do zjedzenia bydłu. Młodzi wybiegali 
przed dom i krzyczeli: „Kukuryku po pośniku!”. Obwiązywano drzewka w sadzie słomą  
po pośniku mówiąc: „Jak nie bedzies rodzić to cie udziabie”. Często też spano  
na tej słomie.
 Po kolacji czas upływał na śpiewaniu kolęd i pastorałek. O północy wszyscy uda-
wali się na pasterkę do kościoła. Podczas powrotu wstępowano na cmentarz, aby zapalić 
świeczki na grobach bliskich. W domu znów zasiadano się do stołu, bo już nie było po-
stu.
 W dzień Bożego Narodzenia, jeśli ktoś nie był na pasterce, to wychodził tylko  
do kościoła. Ograniczano się do przebywania w gronie najbliższej rodziny. Należało po-
wstrzymać się od wykonywania wszelkich prac domowych, poza obrządkiem inwen-
tarza. Nie wolno było nawet kroić chleba czy obierać ziemniaków na obiad. W drugim 
dniu świąt, któremu patronuje św. Szczepan, święcono owies, na pamiątkę męczeńskiej 
śmierci świętego przez ukamienowanie. Z tego powodu księdza także obrzucano świę-
conym ziarnem. Dodawano go także do siewu na wiosnę. Od św. Szczepana trwały zaba-
wy i poczęstunki, urządzano wesela i chrzciny. Rozpoczynało się też tradycyjne godzenie 
służby na przyszły rok.
 27 grudnia przypada dzień św. Jana. Ksiądz święci wino i częstuje nim wier-
nych, którzy przynoszą też ze sobą naczynia, w których zabierają wino dla tych, którzy  
nie mogli wziąć udziału w nabożeństwie, np. z powodu choroby.
 Dwanaście dni i wieczorów, liczonych od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 
do święta Trzech Króli nazywa się świętymi lub szczodrymi wieczorami. W tym czasie  
nie wolno było wykonywać żadnych prac, ponieważ były one złą wróżbą i mogły spowodo-
wać niepożądane następstwa. Były to wieczory przeznaczone do śpiewania kolęd i czytania 
o narodzinach Jezusa. Podczas świętych wieczorów zapalało się świeczkę, która świeciła 
się na wigilijnym stole. Rozpoczynał się także okres kolędowania. Z kolędą chodzili i cho-
dzą także duchowni. Z tej okazji na stole stawiano pasyjkę, dwa świeczniki, wodę święconą  
i kropidło. Nie przekazywano ofiar pieniężnych, gdyż ksiądz jeździł z kościelnym wozem 
i zbierał do niego przekazywane przez rodziny płody rolne. 
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Kolędnicy
 
 W Świętokrzyskiem i okolicy w okresie Bożego Narodzenia od domu do domu 
chodzili kolędnicy, przebrani za Jezusa, króla Heroda, pastuszka, turonia, śmierć, diabła, 
Żyda, Turka, żołnierza. Nieśli charakterystyczne rekwizyty, recytowali wiersze i śpiewali 
pieśni religijne. Otrzymywali za to najczęściej poczęstunek lub drobne datki.
 W okolicach Gnojna tzw. balicka kolędziarka to inscenizacja słowno-muzyczna. 
W Balicach pozostały jeszcze resztki strojów kolędniczych. Są dwa pięknie rzeźbione 
lajkoniki dla ułana i tureckiego żołnierza, strój diabła, turonia i in. Obrzęd kolędniczy 
odbywał się przez kilkadziesiąt lat, ale nie jest stosowany od około 10 lat.
 Na Ziemi Rawskiej od Bożego Narodzenia aż do 2 lutego, czyli święta Matki 
Boskiej Gromnicznej, do domów przychodzili kolędnicy, zwani również kolędziarzami, 
pozdrawiając gospodarzy, wygłaszając i wyśpiewując im życzenia oraz śpiewając kolędy. 
Na koniec prosili o datek. Kolędnicy przebrani byli za pasterzy, królów, anioły, diabły  
i zawsze towarzyszyła im gwiazda. Wszędzie przyjmowano ich gościnnie, gdyż wierzo-
no, że kolędnicy przynoszą szczęście.
 Kolędnicy tworzyli różne grupy. Jedni, zwykle trzej – czterej chłopcy w wieku 
10-14 lat, chodzili z ruchomą, kolorową gwiazdą i byli przebrani za trzech króli oraz 
pasterzy. Inni, nieco starsi, nosili wykonaną z tektury i krytą słomą szopkę, często z ru-
chomymi figurkami. Zwykle towarzyszył im skrzypek. Ostatnią grupę, także z muzykan-
tem, stanowili „Herody”, zwani dawniej „Królami”. Odgrywali przedstawienie, w którym 
brało udział przynajmniej ośmiu kolędników w wieku 16-17 lat. Wcielali się w postacie 
setnika-kanclerza, Heroda, anioła, diabła, śmierci, rycerza i Florka. Na koniec przed-
stawienia śpiewali kolędę. Diabeł biegał za młodymi dziewczętami, malował je sadzą  
i zachęcał, aby chwycić jego nabity szpilkami ogon. 
 W regionie suwalsko-sejneńskim od pierwszego albo drugiego dnia świąt  
Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku chodzono z Gwiazdą. Odbywało się to samo-
dzielnie albo równolegle z kolędnikami przedstawiającymi tzw. Herody. Samodzielnie 
Gwiazdę obnosili zwykle mali chłopcy, natomiast Herodami zajmowała się dorastają-
ca młodzież, a dawniej nawet dorośli. Gwiazda była ruchoma. Pośrodku umieszczano 
świeczkę, później zaś żarówkę. Chodzono od domu do domu, Mali chłopcy zwykle śpie-
wali popularne kolędy, za co otrzymywali od gospodarzy początkowo jakieś pokarmy,  
a z czasem zwykle datki pieniężne. Jeśli chodzi o Herody, to w ich skład wchodzili: 
niosący Gwiazdę Gwiazdor lub Anioł, Król Herod, Marszałek, Żołnierz, Żyd, Diabeł  
i Śmierć. Z czasem pojawili się również Trzej Królowie. W niektórych miejscowościach  
Trzej Królowie kolędowali dopiero od Nowego Roku do 6 stycznia. Wszystkie postacie 
były charakterystycznie ubrane i odgrywały przedstawienie oparte na recytacjach, śpie-
wie i pantomimie.  
 Na Lubelszczyźnie od drugiego dnia Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli 
chodziły Herody, przedstawiający tę samą sztukę na temat ostatnich chwil życia króla 
Heroda. Występują: Król Herod, Marszałek, Syn króla, Żołnierze, Anioł, Żyd, Diabeł  
i Śmierć. Przebierali się najczęściej młodzi chłopcy. Najpierw Marszałek ceremonialnie 
witał gospodarzy i pytał czy wyrażają zgodę na wprowadzenie Herodów. Kiedy zgody 
udzielono, wydawał rozkaz: „Tron dla króla Heroda”. 

Obrzędowe zwyczaje  
świąteczne
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Stawiano go na honorowym miejscu, wkraczał król Herod, a wszyscy śpiewali:

W dzień Bożego Narodzenia, weseli ludzie
błogo im będzie, chwałę Bogu wyśpiewują, 

wesoło wszędzie. Anioł pasterzom zwiastował
że się narodził, świat weselił
Król Herod się zafrasował

Dziatki pobić dał. Bili, siekli, mordowali,
Srodzy katowie, wielcy panowie 

Krzyczą dziatki, płaczą matki bardzo żarliwie. 

Następnie kolejni aktorzy wchodzili do izby i wypowiadali swe kwestie. 
Na zakończenie wyciągano do kółka panienkę i śpiewano specjalnie dla niej kolędę:

Hej tam pod borem pod lasem
gdzie bystra woda szumiała
Hej tam nadobna Marysia
drobne kwiatuszki zbierała

I nazbierała fartuszek, poszła do domu swojego
a myśmy poszli pod jej dom prosić o wejście dla niego

Życzymy tobie Marysiu, zdrowia i szczęścia wszelkiego
Abyś dostała w ten zapust dosyć małżonka dobrego
A może on jest tu z nami, któremuś rączkę podała

Na kogoś oczkiem rzuciła da Bóg, że będziesz goniła.

Na koniec aktorzy kłaniali się, życzyli szczęścia w nowym roku i ugoszczeni  
oraz obdarowani przez gospodarzy drobnymi pieniędzmi odchodzili do następnego 
domu śpiewając:

Za kolędę dziękujemy 
Zdrowia szczęścia wam życzymy

Przez narodzenie Chrystusa 
Będzie w niebie wasza dusza królowała.

Herody. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.



103

 We wsi Karczmiska, w wigilię święta Trzech Króli, czyli 5 stycznia, od pokoleń 
odbywają się szczodroki. Zwyczaj jest praktykowany zarówno przez dzieci, jak i przez 
dorosłych. Dzieci chodzą w dzień i w specjalnie uszyte na tą okazję torebki chowają  
to, co dostaną za kolędę. Starsi chodzą wieczorem, co często przeciąga się aż do ranka 
Trzech Króli. Sens zwyczaju szczodrowania tutejsza mieszkanka wyjaśniła w następujący 
sposób: „Pan Jezus jak się urodził, to Trzej Królowie dowiedzieli się i poszła ta wieść 
aż na wschód. Trzej Królowie szli oddać pokłon Panu Jezusowi, a że to było tak daleko 
pobłądzili, gwiazda im zginęła i nie wiedzieli którędy iść. Zabrakło im tego pożywie-
nia, to wstępowali do gospodarzy, dowali im kawałek chleba jak i poczęstowali czymś.  
I ta tradycja pozostała w Karczmiskach. Widocznie są ludzie tacy szczodrzy, że dotrzy-
mali tej tradycji. I tak częstują.”
 Grupki mieszkańców, nazywane szczodroczorzami, scodrocorzami lub sco-
drokam, chodzą wieczorem od domu do domu i śpiewają: „Kozcie śpiewać, kozcie…”.  
Wtedy gospodarze domu odpowiadają „Śpiwojta”, a szczodroczorze rozpoczynają:

Piecune tu scodroki, scodroki powiodały num
Scodro pani miło pani dojże i ty nam

A jak nie dos scodrocka to doj chleba glam
Zapłaci Ci sum Pan Jezus za ten scodry dar

Lotały ptoski lotały Pana Jezusa szukały
Gdzie sie Pan Jezus narodził do piekła dróżkę zagrodziuł
Siadła panna na stołeczku daje dziatkum po scodrecku

Przyszedł do ni Piotr Paweł cegoś panno struchlała
Syneczka mi zabito i do krzyża przybito

Krewka z niego kapała Najświętsza Panna płakała
Przybieżeli onieli i tę krewkę zebrali 

Zabrali ja do raju gdzie duszeczki siadaju
Otwórzcie sie niebiosa niesiemy krew z Chrystusa

Niebiosa sie otworzyły duszeczki sie pokłoniły
Scodry dzień dobry dzień

Dajcie scodrocków na tydzień
Ach witaj witaj Jezu nasz

Już po scodrockach chodzić czas
Tegośmy rocek czekali byście szczodrocków dawali 

Potem szczodroczorze śpiewają kolędy, np. „Wśród nocnej ciszy”. 
Dla miejscowego szewca ułożono specjalny tekst na tę okazję:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
A pan Majister po izbie chodzi

Szydła dratwy porozrzucał
A kopyta w piec porzucał

z wielkiej radości
Żona mu mówi, co robisz głupi?

On wziął kopyta i żonę łupi
Cicho mężu nie mów więcej

upiekę ci łeb cielęcy w wielkiej radości
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Gospodarze proszą do domu lub wynoszą poczęstunek na zewnątrz. Piecze się na tę 
okazję specjalne ciastka - „z burocoka-scodroki”. Następnie szczodroczorze śpiewają:

Za kolędę dziękujemy 
Zdrowia szczęścia wam życzymy

Przez narodzenie Chrystusa 
Będzie w niebie wasza dusza królowała 

Jeśli gospodarze nie zapraszają szczodroczorzy, ci śpiewają: 

Nie piekła, nie piekła pojechała na łopacie do piekła
Nie młóciuł, nie młóciuł do góry tyłkiem sie wywróciuł

W ty chałupie gołodupce nic ni maju, nic nie daju
Powiadały poborca żeście piekli w pół korca
Powiadały dziewcyce żeście piekli z psenice

Idąc przez wieś szczodroczorze intonują:

Pójdziemy bracia w drogę z wieczora
Wstąpimy najprzód do tego dwora

Będziemy śpiewali wszędzie o tak wesołej kolędzie
Hej nam kolęda

A nie żałujemy mojej ochoty
Zaśpiewać panu stojąc przed wroty

Wykrzyknijmy wszyscy mali żeby nom co prędzej dali
Hej nom kolęda

Może kolędę dziś dostaniemy
Jak nam nie dadzą to odejdziemy

I będziemy rozgłaszali
że tu skąpcy nic nie dali

Hej nom kolęda

Zapusty (karnawał)

 Trwały od Święta Objawienia Pańskiego, zwanego potocznie Świętem Trzech 
Króli, do Wielkiego Postu.
 W regionie świętokrzyskim w tym czasie było najwięcej wesel, zabaw  
i tzw. potańcówek. Kawalerowie płatali pannom różne figle, np. przypinali śledzia  
do płaszcza, malowali okna wapnem, ściągali furtki i bramy z zawiasów.
 W regionie rawskim z początkiem wiosny odbywało się wiosenne kolędowanie. 
Młodzież przebrana za baby, Cyganów, Żydów, diabły, kozy, niedźwiedzie, bociany, ko-
nie albo turonie, chodziła od domu do domu z tańcem i śpiewem, zbierając za to datki. 
Przebierańcy najpierw śpiewali i wygłaszali oracje, po czym zaczynali zabawę i tańce  
z domownikami. Czasami chłopcy przygrywali na organkach i uderzali w blachy.
 W województwie podlaskim zapusty są obecnie tylko pretekstem do spotkania 
towarzyskiego w gronie bliskich czy znajomych, przy biesiadnym stole, czasami z tańca-
mi przy mechanicznej muzyce.
 Na Lubelszczyźnie był to czas zabaw i wesołości. Organizowano wesela, spotka-
nia przy muzyce, dużo tańczono i śpiewano. Na koniec karnawału kawalerowie wynosili 
na szopy wozy, sanie i inne sprzęty, a później gospodarz sam musiał je sobie zdejmować. 
Kobiety spotykały się po chałupach, darły pierze i przędły kądziele.
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Ostatki

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) przygotowywano sute potrawy i zapraszano sąsiadów na zakrapianą alkoho-
lem ucztę, trwającą do późnych godzin nocnych. Nadal praktykowane jako uroczystości 
rodzinne.
            

 
  
 Na Lubelszczyźnie w ostatni dzień karnawału, zwany ostatkami albo kusokami, 
starano się zorganizować wesoły wieczór. Chodzili przebierańcy zwani drobami lub za-
pustami - chłopcy udający Cyganów, Żydów, dziada z babą, żebraków, kominiarzy, ko-
guta, konia, osła, bociana, kozę. Jeden np. przebierał się za niedźwiedzia, okręcał nogi 
słomą, zakładał kożuch i futrzaną czapę, a drugi prowadził go na łańcuchu. Chodzili  
od domu do domu, grali i śpiewali, za co dostawali jajka, słoninę, kiełbasę. Wieczorem 
zbierano się grupkami, z zebranych produktów przygotowywano kolację i urządzano 
zabawę trwającą do północy. 
 W jednej chałupie zbierali się znajomi i każda gospodyni przygotowywała coś  
do jedzenia. Gotowano bigos, jajka, pieczono mięsa, smażono pączki i faworki.
 Na słupie u panny, która w karnawale nie wyszła za mąż, mocowano tzw. zapusta, 
czyli kukłę mężczyzny, ubranego w gałgany. Wisiał aż do Wielkiego Poniedziałku, kiedy 
to zdejmowano zapusta i pito wódkę.

Tradycyjne nalewki. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Tłusty czwartek

 Na Ziemi Rawskiej w całym karnawale to właśnie tłusty czwartek obchodzo-
no najweselej i najhuczniej. Dzień ten upływał na jedzeniu i piciu typowo tradycyjnych 
potraw. Przyrządzano dużo obficie kraszonego jedzenia: kaszę i kapustę ze skwarkami, 
słoninę i  sadło. Nie  mogło zabraknąć racuchów, pączków i chrustu, czyli faworków.  
Odbywały się zabawy, płatano figle, urządzano widowiska.
 Na Lubelszczyźnie uważano, że tego dnia powinno się jeść siedem razy i to tłu-
sto. Spożywano m. in. jajecznicę, kiełbasy, bułki pszenne i racuchy na oleju. Największą 
atrakcją były jednak przede wszystkim pączki i faworki. 

Marzanna

 W regionie świętokrzyskim i jego sąsiedztwie oraz w regionie łódzkim i lubel-
skim w pierwszy dzień wiosny wykonywano Marzannę - kukłę ze słomy i szmat. Zapa-
lano ją i wrzucano do wody, aby szła do morza jako symbol odchodzącej zimy.

Śmigus dyngus

 Zwyczaj, zwany inaczej poniedziałkiem wielkanocnym albo lanym poniedział-
kiem, wywodzący się z obrzędowości słowiańskiej, następnie powiązany z Wielkanocą. 
W województwie świętokrzyskim, w okolicy Rakowa, w Wielkanocny Poniedziałek 
mieszkańcy spotykają się od lat w miejscu zwanym Zielony Stok. Po południu całe 
rodziny wybierają się na spacer do lasu w pobliżu malowniczo położonego źródełka.  
Tam urządzają pikniki, częstują się wielkanocnymi potrawami. Dawniej skorupki  
ze święconych jaj rozrzucano wokół pnia drzewa nawiązując do starej legendy o rycerzu 
zaklętym w raka, który uwolnił się z pancerza pozostawiając skorupki podobne do tych 
z kurzych jaj.
 Młodzież ochoczo podtrzymuje tradycję śmigusa dyngusa, oblewając się wza-
jemnie  wodą ze źródełka. Starsi mieszkańcy pamiętają jednak czasy, gdy panienki  
nie tylko oblewano, ale wręcz wrzucano do źródła. Ta panna, którą wrzucono najwięcej 
razy, miała mieć duże powodzenie przez cały rok.
 Na Lubelszczyźnie w Poniedziałek Wielkanocny kawalerowie oblewali panny 
wodą z wiader i dzbanków, za co otrzymywali pisanki. Później także dorośli zaczęli oble-
wać się nawzajem kubłami z wodą. Po domach chodzili strażacy, którzy za oblanie zbie-
rali datki na swoje potrzeby, np. na mundur. Nawoływali przy tym: „Otwórzcie, otwórz-
cie, bo nie będzie się wam rodzić na polu!”
 Zwyczaj oblewania się wodą miał zapewnić plonom dostateczną ilość wody. 
Wczesnym rankiem „po dyngusie” chodzili chłopcy recytujący komiczne wiersze. 
Dziewczęta obnosiły po wsi gaik lub maik, czyli mały świerczek lub sosenkę przybra-
ną kolorowymi wstążkami, świecidełkami, pierzem i symbolizujący nadejście wiosny.  
Z przyśpiewkami wstępowały od chaty do chaty.
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Sobótki - noc św. Jana (z 23 na 24 czerwca)

 Na Ziemi Świętokrzyskiej (i terenach z nią powiązanych przynależnością  
do LGD) w wigilię świętego Jana młodzi mężczyźni przygotowywali ogromne ogniska 
na wzniesieniach położonych blisko wody, gdyż miały to być miejsca nawiedzane przez 
duchy, istoty nie z tego świata i czarownice. Ci o czystych sercach wyruszali na poszuki-
wania kwiatu paproci. Dziewczęta zbierały kwiaty i zioła uznawane za magiczne – rutę, 
miętę, bylicę, dziewannę i szałwię, a zwłaszcza nasięźrzał lub dziurawiec, które w róż-
nych okolicach zamiennie nazywane były zielem miłości. 
 Po rozpaleniu ogniska mężczyźni skakali przez ogień, a dziewczęta wrzucały  
do niego zioła, aby odpędzić złe moce. Wykonywały też wianki i rzucały na wodę z za-
palonymi świeczkami. Jeśli wianek płynął swobodnie i na zakolu wyłowił go ukochany 
chłopak, oznaczało to szybki ślub i szczęśliwe życie. 
 Do dziś niektórzy palą ogniska z kiełbaskami i śpiewem.
 Na Ziemi Rawskiej w wigilię św. Jana na  wzgórzach i leśnych polanach palo-
no wielkie ogniska, przy których zbierali się mieszkańcy wsi. Śpiewano stare pieśni lu-
dowe, tańczono, żartowano. Przed północą wybierano się na poszukiwanie cudowne-
go kwiatu paproci, który miał zapewnić bogactwo i szczęście. Najczęściej jednak był  
to tylko pretekst do spotkań zakochanych. Niezamężne panny puszczały wianki na wodę.  
Wiły je przede wszystkim z chabrów, maków, rumianków, ruty i róży, przywiązywały  
do deseczki i w środku stawiały świeczkę. Wieczorem puszczały wianki na wodę śpiewa-
jąc pieśni sobótkowe.

Święty Janie! Pytam się ciebie samego
Cóżeś nam przyniósł nowego?

Przyniosłem wam rosy
Parobkom do kosy

Przyniosłem wam piwa
Dziewczętom do żniwa

Czyjże to wianeczek płynie po wodzie
W trawie w zieleni

Zagrają jeleni?
Płyń po wodzie

Płyń po dole

 Panny bacznie obserwowały płynące wianki. W którą stronę popłynął, stam-
tąd miał pochodzić przyszły mąż. Jeśli wianek wyłowił miły sercu chłopak, wróżyło  
to wielką miłość, szybkie zamążpójście i szczęśliwe życie. Jeśli wianek gdzieś się za-
plątał, oznaczało to pozostanie w panieńskim stanie co najmniej jeszcze przez rok.  
Najgorszą wróżbą było zgaśnięcie świeczki lub zatonięcie wianka - oznaczało kłopoty 
miłosne, staropanieństwo, nieodwzajemnioną miłość lub samotne wychowywanie nie-
ślubnego dziecka. 
 W województwie lubelskim młodzież organizowała sobótki, związane z pusz-
czaniem wianków na wodę. Dziewczęta przynosiły przygotowane wcześniej wianki, wite  
z ziół i mocowane do kawałka deski, pośrodku której znajdowała się świeczka i kart-
ka z imieniem wybranego. Puszczały wianki na wodę, a chłopcy starali się je wyłowić.  
Jeśli nie znaleźli wianka swojej wybranki często potajemnie zamieniali się nimi, aby mieć 
ten właściwy. Następnie wszystkie pary przechodziły na polanę. Witał je usadowiony  
na tronie wróżbita i nakazywał rozpalenie ogniska. Zebrani tworzyli wielkie koło,  
a przed ognisko wychodziły w korowodzie tak zwane wywoływaczki, które intonowały 
pieśń obrzędową. Przodownica niosła ogromną rózgę przybraną wstążkami.
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Sobótki w Opolu Lubelskim. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Puszczanie wianków podczas Sobótek w Opolu Lubelskim. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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Dożynki

 W województwie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależno-
ścią do LGD) dożynki są uroczystym zwieńczeniem żniw. Dawniej orszak dożynkowy 
prowadzili najlepsi żniwiarze. Wieniec dożynkowy musiał być uwity z czterech zbóż 
– żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Wplatano także proso i kwiaty. Wieńce składano  
w darze gospodarzowi.

 
 
 Obecnie tradycja dożynek nadal jest kultywowana. Ważne jest wykonanie 
wieńców dożynkowych. Już przed żniwami trzeba myśleć, aby przygotować zboże,  
żeby nie przejrzało. Później już tylko należy się zorganizować, zabrać do misternej 
pracy wicia wieńca na wcześniej wykonanym tzw. obłoku. A w wyznaczoną niedzielę 
września gospodarze w pieszym korowodzie, z pieśnią na ustach, udają się do kościoła,  
aby uczestniczyć w nabożeństwie dziękczynnym. Podczas uroczystości mieszkań-
cy przyśpiewkami ludowymi ośpiewują wieńce i chleb dożynkowy. Pod koniec na-
bożeństwa wszyscy zgromadzeni częstują się chlebem z nowego zboża. Poszczególne 
wioski należące do parafii współzawodniczą w rywalizacji o najładniejszy wieniec.  
Od roku 2011 te obrzędy dożynkowe zmieniły się na naszych oczach, ponieważ zrodził  

Dożynki w Pierzchnicy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Wieńce dożynkowe. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

się pomysł wybierania gospodarzy dożynek, którzy mają za zadanie, oprócz troski o wie-
niec dożynkowy, zadbać też o poczęstunek po zakończeniu nabożeństwa. Na dożynki 
parafialne zaprasza się włodarzy gminy oraz sołtysów i radnych z parafii.
 Gdy ksiądz proboszcz ogłosił dożynki i że w tym roku ich gospodarzem bę-
dzie Wola Wąkopna, wszyscy zaczęliśmy planować ich przebieg. Pod przewodnictwem 
pani sołtys zaprojektowano i wykonano postument wieńca. Nasz wieniec był w kształ-
cie dwóch dużych serc, w podstawie miał flagę biało-czerwoną. W tym roku było cięż-
ko o snopy zbóż, ponieważ padał deszcz, ale wszyscy zabrali się do uplecenia wieńca.  
Gdy spotykaliśmy się popołudniami, czas upływał miło, gdyż uczyliśmy się wcześniej 
przygotowanych przyśpiewek ludowych i pieśni religijnych, które mieliśmy odśpiewać 
na dożynkach. Następnie zostali wybrani starostowie oraz - co wszystkich zaskoczyło 
- mężczyźni do niesienia wieńca. Cała wieś i zainteresowani przygotowali słodki poczę-
stunek. 
W dniu dożynek na placu przed kościołem ustawiliśmy nasz wieniec. Na czele stanę-
li starostowie z darami: chlebem i winem. Po plony i dary ziemi wyszedł ksiądz pro-
boszcz. Gdy wieniec został poświęcony z pieśnią na ustach weszliśmy do kościoła.  
W kościele wygłoszono przemowy, ośpiewano wieniec, a najmłodsi wyrecytowali wiersze.  
Po kazaniu wszyscy zostali poczęstowani chlebem z darów gospodarzy, a po nabożeń-
stwie odbyło się spotkanie na placu plebanii, gdzie przygotowano poczęstunek. Wszyscy 
bawili się dobrze i miło (Wola Wąkopna, gmina Raków, parafia Bardo).
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Fragment pieśni dożynkowej z Pławna w gminie Gidle
Na melodię „Szumiała leszczyna”:

Dożynki, dożynki
Lata pożegnanie

I chłopskiego trudu
Miłe podliczanie

 Tegoroczne lato
 Chłopa utrudziło
 Co wiatr nie przewrócił
 Z wodą się wymyło

A i naszej władzy
Ciężko jest w tym roku

Bo się szykowała
Do większego skoku

 Do skoku na kasę
 Choćby dla oświaty
 Lecz zamiast pieniędzy
 Otrzymuje baty

Przyszły ciężkie czasy
Dla chłopa na roli

W święto nie wypada
Śpiewać co nas boli

 Więc będziemy śpiewać
 Radośnie o gminie
 Za to nas na pewno
 Nagroda nie minie

Nasze władze mają
Inwestycje duże
Ale pamiętają

Także o kulturze
 A przewodniczący
 Naszej gminnej rady
 Talent do śpiewania
 Ma nie od parady

A żeby się chłopy
Za nią oglądały
To nowe serdaki

Ma dziś zespół cały 
   Bo nasza Wandeczka

 Zawsze o nas dbała
 Za to jej dziękuje
 Nadwarcianka cała

Wójt z przewodniczącą
W jedną trąbkę grają
Za to też dla gminy

Wiele załatwiają
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 Bo choć w Radomszczańskim
 Jesteśmy powiecie
 To nam nic ten powiat
 Nie załatwił przecie

Piękna nasza gmina
W całym jest powiecie
A będzie piękniejsza

Wszyscy o tym wiecie
Jak kanalizacja

Ruszy do zbiornika
To się w naszej gminie

Zacznie turystyka
Bo nam nie brakuje
Lasów, czystej wody
Nasza gmina słynie
Jak panna z urody

Jak się w jej sprzątanie
Trochę grosza wsadzi

To i dewizowy
Turysta owadzi
Może się rolniku

Twój los jeszcze zmieni
Nie będziesz żałował
Żeś nie uciekł z ziemi
Będziemy już kończyć

To nasze śpiewanie
Bo w gardle nam zaschło

Przyda się płukanie
A na zakończenie

Naszego śpiewania
Życzymy Wam zdrowia

Szczęścia i kochania
Dobrych plonów z pola

W całej okolicy
Tego Wam kochani

Nadwarcianka życzy.

 Na Pomorzu zwyczaje towarzyszące dożynkom zależały od tego czy odbywały 
się we wsi chłopskiej, czy też dworskiej. We wsiach chłopskich każdego roku inna rodzi-
na plotła pięknie przystrojony wieniec dożynkowy, który później niesiono lub wieziono  
na wozie na przedzie korowodu dożynkowego. Wspólna zabawa odbywała się na głów-
nym placu. 
 Z kolei we wsiach dworskich koronę dożynkową plotło kilka kobiet z jednej wsi. 
Później zanoszono ją do właściciela majątku. Recytowano przy tym wiersze i śpiewano 
odpowiednie pieśni. Właściciel tańczył z pierwszą żniwiarką, a pierwszy kosiarz z żoną 
dziedzica. Właściciel majątku zapewniał dobre jedzenie i napoje dla wszystkich pracują-
cych w czasie żniw. Zabawa i tańce trwały do późnej nocy.
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Pochód dożynkowy. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Dożynki na Pomorzu. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
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Dożynki Gminne w Chodnowie,1982 r. Zdjęcia  udostępnione przez Jana Babickiego.

Dożynki. Zdjęcie z pracy konkursowej Agnieszki Grotek.

 W regionie rawskim dożynki nazywano dawniej wieńcowe, od wieńców wyko-
nanych ze zbóż i kwiatów. Początkowo, pod nazwą okrężne, były uroczystym zakończe-
niem żniw, podczas którego gospodarz wydawał ucztę wraz z tańcami dla żniwiarzy. 
Wili oni gospodarzowi wieniec z kłosów i kwiatów, a wręczając go śpiewali pieśni wień-
cowe. Kultywowano też zwyczaj obrzynania „odlegi”, czyli kamienia obrosłego zbożem. 
Dziewczęta wywoływały wówczas parobków:

Prose na odlegę
Poki od niej nie odbiegę, Po raz pirsy, drugi, trzeci,

Ten kiep, co nie przyleci.

 Obchody dożynkowe rozpoczynały się od wicia wieńca na kształt korony bądź 
koła. Nosił on nazwę plonu i był niesiony do kościoła do poświęcenia. 
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 Potem, z towarzyszeniem pieśni wyrażających trud, urodzaj i troskę o przyszło-
roczne zbiory, plon niesiono w uroczystym pochodzie do dworu albo do gospodarza 
dożynek. Na koniec urządzano biesiady z tańcami i poczęstunkiem. Wieńce przechowy-
wane były w stodole do kolejnego roku, a wykruszone z niego ziarna zbóż wsypywano 
do worków z ziarnem siewnym.
 Na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie dożynki wiązały się z dniem zakończenia 
żniw, który obchodzono bardzo uroczyście i obrzędowo. Gospodarz zapraszał do siebie 
wszystkich żniwiarzy, aby ich ugościć i zorganizować zabawę. Przy tej okazji wygłaszano 
specjalne oracje.

Dożynkowa oracja:
Winszuję wam, gospodarzu, ze swoją czeladką,

Com ją prowadził przez całe latko.
Prowadziłem ją od granic do granic,

Srebro i złoto po polu zbierając.
 Winszuję wam tym srebrem i złotem,
 tymi kwiatami, kłosami
 i tym drogim klejnotem,
 cośmy na polu zebrali.

Winszuję wam tym wiankiem, aby:
do stodoły – kopami,

do spichrza – workami,
do skrzyni – tysiącami

przynosił.
 Ile liści na drzewinie,
 Ile wody w morzu płynie,
 krople wody w morzu liczę,
 a wam, gospodarzu,
 szczęścia i majątku życzę!

 Bardzo charakterystycznym zwyczajem było oblewanie wodą żniwiarzy, a zwłasz-
cza kobiet niosących wieniec dożynkowy, co miało zapewnić urodzaj w następnym roku. 
Dawniej wieniec wykonywany był na polu w ostatnim dniu żniw i zakładany na głowę 
przodownicy w żęciu, która składała go w darze gospodarzowi. Ziarno z wieńca wsypy-
wano do ziarna siewnego, aby zapewnić ciągłość wegetacji zboża.
 W regionie lubelskim w każdym folwarku wito dwa wieńce dożynkowe.  
Jeden dla pałacu, drugi dla administratora folwarku. Wybrane przodownice wiozły  
je najpierw do poświęcenia w kościele, a potem do adresatów. Przekazanie odbywa-
ło się z towarzyszeniem żartobliwych przyśpiewek. Przygotowywano również wieniec  
w kształcie korony, który najlepsza żniwiarka zakładała na głowę. Podchodziła  
do gospodarza i pochylała się, a on zdejmował wieniec i zawieszał go w miejscu, gdzie 
miał się znajdować aż do zasiewów. Po południu urządzano zabawę dożynkową, na któ-
rej wszyscy pracownicy majątku otrzymywali poczęstunek składający się z kiełbasy, buł-
ki, wódki i piwa. 
 Tradycja dożynek utrzymana jest do dziś. Marszałek województwa organizuje 
corocznie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: tra-
dycyjny oraz współczesny. Najciekawsze wieńce o tematyce religijnej przedstawiają  
Matkę Boską i monstrancję, a z wzorów historycznych godło państwowe. Wieńce naj-
pierw święcone są w kościele, potem niesione w procesjach i korowodach i na koniec 
pozostawiane w świątyni. Mieszkańcy bawią się na zabawie wiejskiej.
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Kosz dożynkowy. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.

Wieniec dożynkowy. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.
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Andrzejki. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Andrzejki (noc z 29 na 30 listopada)

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) dawniej wróżby andrzejkowe organizowały tylko i wyłącznie dziewczęta.  
Urządzano je w wigilię św. Andrzeja.
 Wieczorem lano wosk przez dziurkę od klucza, aby sprawdzić, co się uleje.  
Stawiano buty na przemian, jeden za drugim. Czyj jako pierwszy dotarł do drzwi, tego 
właścicielka najszybciej miała wziąć ślub.  Zapalano świeczkę – płomień wskazywał  
kierunek, z którego pochodzić będzie małżonek. Rysowano duże serce, mające na jednej 
połowie wypisane imiona chłopców, a po drugiej dziewcząt. Odwracano je, obracano, 
przebijano szpilką i sprawdzano, kto pierwszy weźmie ślub. Pod trzy talerze wkładano 
mirt, obrączkę i trochę ziemi. Jeśli dziewczyna znalazła pod talerzem mirt oznaczało  
to stan panieński, jeśli obrączkę – czekał ją rychły ślub, jeśli ziemię – miała pozostać 
starą panną.
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 Dziewczęta kolejno puszczały na wodę dwie zapalone świeczki w łupinach 
orzecha włoskiego. Poruszano wodę i sprawdzano czyje łupiny najszybciej się połączą.  
Ich właścicielka jako pierwsza miała wyjść za mąż. Ostrużynę z jabłka rzucano za siebie 
na podłogę i odczytywano pierwsze litery nazwiska małżonka.
 Upieczony przez siebie placek dziewczęta zawieszały na nitce dwa metry nad 
podłogą. Miały za zadanie podskoczyć, chwycić placek zębami i zerwać go z nitki.  
Która tego dokonała, miała wkrótce wyjść za mąż. Jeśli zaś placek upadł oznaczało to,  
że ukochany chłopak odejdzie na zawsze.
 W regionie rawskim Andrzejki zwane są również andrzejówkami bądź jędrze-
jówkami. Panny wróżyły sobie przede wszystkim jakie będzie imię i wygląd przyszłe-
go męża, a także strona świata, z której ukochany przybędzie. Na wodę lano wosk lub 
ołów przez ucho od klucza bądź przez skrzyżowane patyczki z miotły, a później odgady-
wano kształty: zamek wróżył męża, skrzydlata postać lub anioł - dobrą nowinę, brama  
lub drzwi – bliskie szczęście, harfa – zgodę lub  powodzenie w miłości, owoce  
– dobrobyt, drzewo - dobry los. Przez ramię rzucano lewy but i jeśli spadł noskiem  
w stronę drzwi, wróżyło to szybkie zamążpójście. Tuż  po przebudzeniu w dzień 
św. Andrzeja spod poduszki wyciągano jedną kartkę z imieniem męskim i takie właśnie 
imię miał mieć przyszły mąż dziewczyny. 
 W regionie lubelskim wielką wagę przywiązywano do snów w nocy z 29 na 30 
listopada. Dziewczyny wierzyły, że ich sny są prorocze i ujrzą w nich swego przyszłego 
małżonka, zwłaszcza jeśli będą pościć i szczerze się pomodlą do św. Andrzeja. Mówiono:

„W dzień świętego Andrzeja
Pannom z wróżby nadzieja”

 We śnie jednak mógł ukazać się również zły duch, upiór, duchy wisielców lub 
topielców, więc aby je odstraszyć nacierano czosnkiem furtki, drzwi domów i obór  
oraz parapety okien. W obejściach przez całą noc płonęły ogniska, do których wrzu-
cano stare palmy, wianki z Bożego Ciała i inne poświęcone zioła. Zwano je „ogniami  
św. Andrzeja”. Strzegły domów i spokojnego snu.
 Panny zbierały się w jednej chałupie i wróżyły. Robiły kanapki lub kulki z chleba, 
układały je na podłodze i wpuszczały do domu psa. Której panny kulkę pies zjadł pierw-
szą, ta miała najwcześniej wyjść za mąż, a kolejne – w kolejności zjadania kulek przez 
psa. Jeśli pies jakąś kulkę odepchnął nosem, oznaczało to staropanieństwo. Ustawiano 
buty jeden za drugim, aż do progu. Której panny but pierwszy wyszedł za próg, ta pierw-
sza miała wyjść za mąż. Przez dziurkę od klucza lano na wodę roztopiony wosk i wspól-
nie odczytywano przepowiednię z cienia na ścianie. Można było poznać swą przyszłość 
odliczając kołki w płocie lub wyciągając kartkę spod poduszki z imieniem przyszłego 
męża.
 W wigilię św. Andrzeja cięto gałązki wiśni, żeby zakwitły na Boże Narodzenie,  
co miało świadczyć o dobrym powodzeniu w nadchodzącym roku.

Sylwester (31 grudnia)

 Na Ziemi Świętokrzyskiej, w okolicy Gnojna, w noc sylwestrową, oprócz obec-
nego zwyczaju odpalania sztucznych ogni, praktykowany jest także od dawna bardzo 
stary zwyczaj przynoszenia do domu sosnowych gałązek, które wiesza się za obrazami  
i meblami. W czasie prywatnych imprez sylwestrowych po wybiciu północy robi się 
przerwę na przyniesienie gałązek lub też wykorzystuje się wcześniej przygotowane.  
Wiszą w domu do następnego sylwestra.
 Na Lubelszczyźnie wieczór przed Nowym Rokiem zwany był także „szczodrym 
wieczorem”. Nie obchodzono tego dnia tak hucznie jak ma to miejsce obecnie, jednakże 
organizowano zabawy i kuligi.
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 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) kobietom w ciąży nie wolno było łapać się za twarz, patrzeć na osoby ułomne 
(można było zapatrzeć się), przechodzić przez sznurki i nosić korale (miało to grozić 
okręceniem pępowiny wokół główki dziecka i jego uduszeniem podczas porodu), szy-
kować ubrań, bo wierzono, ze zostaną ciuchy a dziecka nie będzie. W ciągu roku od uro-
dzenia dziecku nie można było obcinać włosów. Nie czesało się grzebieniem, bo mogła 
wystąpić ciemieniucha. Niemowlętom obgryzano paznokcie, ponieważ zakazane było 
użycie metalu. Po zachodzie słońca nie mogły wisieć pieluchy noworodka, bo złe moce 
mogły zaszkodzić dziecku. Wodę z kąpieli wylewano tą stroną wanienki, gdzie dziecko 
miało nóżki. 
 Do przechowywanego ziarna wkładało się święcone jajka wielkanocne, żeby się 
robaki nie zalęgły.
 Jeśli kobiecie w ciąży czegoś nie pożyczono lub nie podarowano, to myszy nisz-
czyły jakąś część garderoby. W czasie ciąży kobieta nie powinna patrzeć przez dziurkę 
od klucza, bo dziecko będzie miało zeza. Jeśli chciano mieć córkę podczas snu należało 
kłaść pod głowę siekierę, a jeśli syna – bat. Jeśli pragnęło się dziecka z kręconymi włosa-
mi należało spać na grochowinach. 
 Jeśli ktoś kupił świnię nie wolno było razem z nią zabrać wiązki słomy, bo zabie-
rało to szczęście od gospodarza. Wierzono, że czyjś ,,zły wzrok’ może sprowadzić pecha, 
przestanie się wieść. Jeśli kogoś uznano na wsi za takiego człowieka nie wpuszczano  
go do obory, gdzie były cielaki, bo mogły zdechnąć. Jeśli taki człowiek coś pochwalił 
odczyniano urok, by nie przepadło na marne.
 Na Pomorzu zbliżającą się śmierć, któregoś z członków rodziny starano się prze-
widzieć wcześniej na podstawie znaków i dziwnych zdarzeń. Mogło to być bicie dzwo-
nów w chwili narodzin dziecka, zgubienie obrączki przez któreś z nowożeńców, hukanie 
sowy, wycie psów, opuszczenie gniazda przez jaskółki lub nieparzysta liczba snopków 
podczas żniw.
 Na Ziemi Rawskiej uważano, że sprzeciwianie się zachciankom kobiet w cią-
ży może doprowadzić do tego, iż  dziecko będzie łakome, wciąż głodne, a nawet bę-
dzie miało chciwe i zaczerwienione oczy. Ciężarnym nie wolno niczego odmawiać,  
gdyż w przeciwnym razie można było spodziewać się różnych niepowodzeń i  szkód. 
Czasem zrzucano nawet na nie winę za utratę zbiorów w stodole, zapasów żywności czy 
garderoby. Do dziś panuje przekonanie, że odmówienie ciężarnej sprowadzi na gospo-
darstwo plagę mysz.
 Kobieta w ciąży nie powinna długo przyglądać się czemuś, bo mogło to spowo-
dować uszkodzenie płodu. Zapatrzenie się na jakieś zwierzę skutkowało tym, że dziecko 
mogło być podobne właśnie do niego. Wierzono, że wszelkie znamiona na ciele dziecka, 
tzw. myszki, powstawały w następstwie zapatrzenia lub przelęknienia, kiedy ciężarna 
przestraszyła się np. myszy i dotknęła na swoim ciele miejsca, w którym jej dziecko  
ma znamię.
 Podczas chrztu zachowanie dziecka miało dać odpowiedź jakie ono będzie. Jeśli 
krzyczało i było ruchliwe, oznaczało to, iż będzie się zdrowo chować, natomiast jeżeli 
było spokojne i nie reagowało na wodę święconą, to oznaczało, że z pewnością niedługo 
umrze. Niedobrą wróżbą było także zgaśnięcie świecy trzymanej przez matkę chrzestną, 
gdyż oznaczało rychłą śmierć dziecka.

Przesądy
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 Dzieci nie wolno było kąpać w piątek, ponieważ traciły apetyt. Ani wieczorem, 
bo kąpiel odebrałaby im sen. 
 Istniał zakaz obcinania paznokci przed ukończeniem pierwszego roku życia, 
gdyż dziecku mogły zropieć paluszki. Dlatego też matki obgryzały dzieciom paznokcie. 
Przed urokami i złymi spojrzeniami miało chronić zawiązywanie dzieciom na rączkach 
czerwonej szmatki lub tasiemki, nie dopuszczanie obcych do kołyski, nie dopuszcza-
nie, aby chwalono wygląd dziecka oraz trzykrotne splunięcie i trzykrotne powtórzenie:  
„Na psa urok”. Jeśli jednak dziecko zostało zauroczone odprawiano uroki: przelewano 
jajka nad główką, podawano wodę, którą złapano wcześniej po trzykrotnym chluśnięciu 
na strzechę.
 Podczas ślubu kobiety obserwowały czy świece palą się prosto, bo to oznaczało 
spokojne życie młodych. Jeśli panna młoda przyklękła na sukmanie pana młodego zna-
czyło to, że będzie mieć nad nim przewagę. 
 Uważano, że śmierć ukazuje się umierającemu w  ostatniej godzinie życia.  
Ma podchodzić do łóżka i do końca wpatrywać się w umierającego. Jeśli śmierć stanęła  
u wezgłowia łóżka była jeszcze szansa na wyzdrowienie, jeśli zaś w nogach łóżka  
to umierającego czekała szybka śmierć. 
 Śmierć miały zapowiadać niezwykłe zachowania zwierząt i tajemnicze odgłosy 
np. płacz kogoś w nocy, pękanie szkła, skrzypienie podłóg, spadające z półek naczynia. 
 Jeśli w Nowy Rok do domu przyjdzie jako pierwszy mężczyzna, to nadchodzący 
rok będzie pomyślny, a jeśli kobieta – domowników czekają niepowodzenia i kłótnie. 
 Na Lubelszczyźnie pan młody nie powinien zobaczyć narzeczonej w sukni  
przed ślubem. Sukni ślubnej nie powinna przymierzać żadna inna panna młoda,  
ponieważ grozi jej staropanieństwo. Próg kościoła należało przekroczyć prawą nogą  
- zapewniało to zgodę, harmonię i szczęście małżeńskie. Jeśli pan młody pierwszy sta-
nął na stopniach, on będzie w domu rządził. Panna młoda w dniu ślubu wkładała naj-
pierw prawy pantofel, jeśli pragnęła szybkiego pojawienia się potomka. Przymierzanie 
cudzych obrączek grozi staropanieństwem lub zdradą współmałżonka. Upuszczenie ob-
rączki przed ołtarzem zapowiada wielkie nieszczęście lub nawet śmierć osoby, której się 
to przydarzyło. Panna młoda wkładała sobie do buta monetę groszową, a w bieliźnie 
zaszywała okruszek chleba oraz odrobinę cukru – dzięki temu w przyszłym związku 
miała rządzić domem.
Do św. Jana, czyli 24 czerwca, nie można było wchodzić do wody i kąpać się. Mówiono, 
że „Święty Jan wodę chrzci”, a wcześniej rządzi w niej demon, Chowaniec czy skrzat.
W Piotra i Pawła nie wolno wchodzić do lasu, np. na jagody, bo w tym dniu wychodzą  
z lasu wszystkie żmije, gady i stwory.
 W wigilię nie może wejść do domu pierwsza kobieta, bo przynosi pecha na nad-
chodzący rok. W wigilię nie powinno się kłócić, gdyż waśnie pozostaną w domu przez 
cały rok.
 Nie powinno się stawiać torebki na podłodze, bo nie będą się trzymać pieniądze.
 W Nowy Rok kobieta nie powinna wejść do czyjegoś domu, bo zabierała szczę-
ście.
 Spotkanie mężczyzny nadchodzącego z kierunku południowego zapewnia  
na najbliższy czas same sukcesy.
 Jeśli swędzi lewa ręka – będą pieniądze, a jeśli prawa – gość. Swędzenie nosa  
– konieczność podróży, swędzenie siedzenia – teściowa obmawia zięcia.
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 Kichanie zapowiada zbliżające się pijaństwo, mycie się kota – przybycie kogoś  
z zewnątrz, przebiegnięcie drogi przez czarnego kota – nieszczęście, wycie psa – śmierć 
kogoś bliskiego.
 Jeśli nóż wypadnie z ręki, spieszy się do nas mężczyzna.
 Po otrzymaniu mleka od sąsiadów nie wolno było oddawać im umytego naczy-
nia, aby nie ułatwić czarownicom rzucania uroków. 
 Długotrwały płacz zauroczonego dziecka można było odczynić poprzez kąpiel 
w polewie z kaszy jaglanej, którą należało wylewać przez kilka dni w miejscu, gdzie 
schodzą się trzy płoty.
 Aby przeciwdziałać nieszczęściu, które zapowiada uporczywy głos sro-
ki należy trzykrotnie splunąć za siebie i wypowiedzieć zaklęcie: „Żebyś się rozdarła  
od d… do gardła”.
 Pohukiwanie sowy oznacza śmierć bliskiej osoby, a piski młodych sów zapowia-
dają narodziny dziecka.
 Ujrzenie pająka na długiej nici o poranku oznacza kłopot, a wieczorem – dobrą 
nowinę. Niepomyślne wieści zwiastował zawsze pająk krzyżak.
 Aby odpędzić od siebie zło należy trzykrotnie postukać palcem wskazującym  
w nie malowane drewno.
 W regionie suwalskim i sejneńskim widząc pierwszy nowy księżyc należało 
zmówić trzy razy „Zdrowaś Mario” i dopiero wówczas można było rozmawiać z do-
mownikiem lub sąsiadem.
 W nowo wybudowanym domu życie miało być dostatnie, jeśli przenosiny odby-
ły się podczas pełni księżyca.
 Jeśli pierwszy zauważony skowronek siedział w gnieździe, to przyszłe prace  
polowe miały być wykonane opieszale. Jeśli w locie – wszystko miało pójść sprawnie.
 Po roztopieniu śniegu dobrze było ujrzeć mrówkę, gdyż wróżyła człowiekowi 
szybkość i pracowitość. Jeśli widziano najpierw żabę, oznaczało to przeciąganie się prac.
 Na św. Jerzego (23 IV) bez względu na pogodę należało wygnać bydło z obory.
 Len miał dobrze rosnąć, jeśli podczas siewu na niebie były podłużne chmury 
pierzaste.
 Jeśli siano groch w obecności chmur cumulusów, to zapowiadał się obfity plon. 
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III. TO WSZYSTKO SWOJSKIE

Mowa

 W województwie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależno-
ścią do LGD) dawniej panował zwyczaj, by do swojej matki, siostry, brata, ojca, dziadka 
lub starszego krewnego zwracać się w liczbie mnogiej, np. „Tata, dalibyście”, „Matka, zro-
bilibyście”. Do krewnych zwracano się przestrzegając powiązań rodzinnych, np. wujenka 
- wujno, stryjenka - stryjno. Dalsze krewne nazywano kumoskami. Często do krewnych 
w linii żeńskiej zwracano się od imienia jej męża, np. Frankowo, Kazikowo, Jaśkowo. 
Dawniej ludzie mniej przeklinali. Jeśli zdążyło się im powiedzieć ,,psia krew”, sami na-
znaczali sobie pokutę modlitwy.
 Mieszkańcy Balic po charakterystycznej wymowie byli rozpoznawani na targach 
w Stopnicy, Chmielniku oraz w czasie pobytu w innych miejscowościach. Typowe było 
dodawanie przez nich wyrażenia „ta”, 
np. „Kaj ześ ta był?” (Gdzie byłeś?), „Cóz ześ ta widzioł”, „Cóz ześ ta chcioł?”.

Powiedzenia

Region świętokrzyski i jego sąsiedztwo

Spokój to będzie na Wydymacu (w gminie Gnojno jest tu cmentarz).
Taki chytry, że za złotówkę to by z Grabek do Balic sukę przegonił.
Gdy balickie dzwony słychać to zmiana pogody się szykuje 
(tak mówią mieszkańcy bardziej odległych miejscowości w gminie Gnojno).
Wytworny jak dziedzic z Balic (w gminie Gnojno).
Jak psów w Grabkach (w gminie Szydłów). 

Region lubelski

Na Zwiastowanie jaskółki z wody wychodzą.
Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie.
Żeby na Powiślu woda nie topiła, toby Powiślanka we złocie chodziła,
Ale na Powiślu często woda topi, Powiślanka chodzi jak snopek konopi (Wilków).

Przysłowia Wspólne

Gdy w Trzech Króli (6 I) mrozek trzyma, będzie jeszcze długa zima.
Święta Agnieszka (21 I) wypuszcza skowronka z mieszka.
Kiedy Gromniczna (2 II) zimę traci, to święty Maciej (24 II) wzbogaci.
Gdy na święty Walek (14 II) deszcze, mrozy wrócą jeszcze.
Na świętego Grzegorza (12 III) idzie Wisła do morza.
Jeśli deszcz w świętego Marka (25 IV), to ziemia w lecie będzie jak skwarka.
Przed Pankracym (12 V) nie ma lata, po Pankracym mróz odlata.
Święta Zofija (15 V) kłosy rozwija.
Jaka Małgorzatka (10 VI), takie i pół latka.
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Kiedy z Janem (24 VI) przyjdą deszcze, to sześć niedziel kropi jeszcze.
Na świętego Prokopa (8 VII) szykuj plecy do snopa.
Od świętej Anki (26 VII) zimne wieczory i ranki.
Bartłomiej (24 VIII) zwiastuje jaka jesień następuje
Jeśli w Narodzenie Panny Maryi (8 IX) pogodnie, tak będzie cztery tygodnie.
Na Emila (11 X) babie lato się przesila.
Jadwiga (14 X) śniegu przydźwiga.
Od Marcina (24 X) słota się zaczyna.
Na świętego Szymona (28 X) babskie lato kona.
Dzień Zaduszny (2 XI) bywa pluśny.
Jak Barbara (4 XII) na wodzie, to Boże Narodzenie na lodzie - i odwrotnie.
Jaki Nowy Rok taki cały rok.

Region świętokrzyski

Na święty Antoni (13 VI) jagoda zapłoni.
Na święty Jon (24 VI) jagód dzwon.
Jak się Jaś rozpłacze, mama nie utuli, to Jaś będzie płakał do świętej Urszuli (21 X) . 
Po świętym Jakubie (25 VII) każdy w swoim garnku dłubie.
Po świętym Michale (29 IX) sij żyto na skale.
Do Świętego Ducha nie zdejmuj kożucha, po Świętym Duchu chodź dalej w kożuchu.
Jaki orzech – taka skórka, jaka matka – taka córka.
Jakie drzewo – taki klin, jaki ojciec – taki syn.
Na ładnym ciele cnoty niewiele.
Na świętego Marcina najlepsza gęsina. 
Gdy kwiecień ciepły, a chłop z wiatrami to żyzny rok przed nami.
Gdy balicki kościół we mgle, to z pogodą źle.

Region rawski

Gdy na Gromniczną z dachu ciecze, jeszcze się zima powlecze. 

Region lubelski

W Nowym Roku jasno, w gumnach będzie ciasno.
Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Gdy na Gromnicznej (2 II) jasno, będzie w stodole ciasno.
Gdy na Gromice mróz, schowaj sanie, szykuj wóz.
Kiedy luty nie wymrozi, to maj śniegiem nam pogrozi.
Na Zwiastowanie (25 III) bocian na gnieździe stanie.
Upały kwietniowe wróżą chłody majowe.
Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.
Gdy w maju plucha, to w czerwcu posucha.
Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
Koniec maja pokazuje jaki lipiec się szykuje.
Upały lipcowe wróżą chłody styczniowe.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień zleci.
Jaki pierwszy wrzesień, taka cała jesień.
Jeśli wrzesień ciepły, to październik skrzepły.
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.
Jak się grudzień zaczyna, taka ma być cała zima.
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 Mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej i jej okolic mówią w miarę poprawną pol-
szczyzną z elementami gwary kieleckiej, która należy do zespołu gwar małopolskich. 
Mazurzeniem, czyli wymową głosek sz, ż (nie rz!), cz, dż jako s, z, c, dz (syja, zyto, scot-
ka, copka, cysty, drozdze) odróżnia się ona od dialektu wielkopolskiego i kaszubskiego, 
udźwięcznieniem międzywyrazowym przed spółgłoskami r, l, ł, m, m’, n, ń oraz samo-
głoskami - od dialektu mazowieckiego (wlazł koteg na płoteg i mruga, koż malin, brad 
ogrodnika, grzyb ogromny), a częściowym przejściem końcowego -ch w -k od dialektu 
śląskiego (niek, ik, dwók).
 Inne cechy gwarowe doprowadziły do stosowania wyrażeń w rodzaju: nogamy, 
rękamy, syr, chlib, płole, fieranka, w lessie, „kaj” zamiast „gdzie”.
 Ocalała gwara w gminie Raków, gdzie nadal używa się poniższych wyrazów  
i wyrażeń gwarowych.

Aino – akurat, nie
Angreski – zabawa w chowanego
Bojcora – plotkara
Bliny, blindze – placki ziemniaczane
Bojowie – środkowa część stodoły
Bondzioł, bebech – brzuch
Bryle, sekulory – okulary
Bucyfoł – nadęty, nieprzyjemny człowiek
Bunuwać – bałaganić
Ccyć – być głodnym
Ciejwa – rozlazła, zaniedbana kobieta
Ciochrać – niszczyć
Chacheł – gbur, nieokrzesany, nieprzyjemny człowiek
Chwiej – człowiek nie mający własnego zdania
Choboły – niemodne, brzydkie, wysłużone ubrania
Chojok – drzewo
Cułka, onucha – skarpeta
Dziady – jeżyny
Drapacha – miotła z witek brzozowych
Dyć – widać
Dzirać się - krzyczeć
Gadostwo – zwierzęta domowe
Gidłoń – wysoki mężczyzna
Gidyjno – wysoka kobieta
Glinda – gaduła, nudziara
Glimać – jeść bez apetytu
Gojlim, gułaj – nieuk, tuman
Gmyrać – grzebać, rozdłubywać
Garysiała, rasała – nieudacznik
Grajdoł – bałagan, nieporządek
Goły – kluski z tartych ziemniaków
Jubka – małe pomieszczenie, klitka
Kindol – nos
Kluk – kłopot

Gwara
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Klunkier – grat, staroć
Krztuń – agrogancki, obcesowy człowiek
Kulos – noga
Likuwać – naprawiać, reperować
Łejbka – biszkopt
Łupoki – niewygodne buty
Maziara – płaczliwa, kapryśna osoba
Naćkać się – przejeść się
Naksyć – nakruszyć
Niechoj – nie ruszaj
Nieciudzieja – gapa, oferma
Ochędożyć – ubrać się odświętnie
Osobiście – osobno
Posiać – zgubić coś, zostawić gdzieś
Pruciok – ktoś, kto myszkuje, szpera
Rębnie – śmiało, ze swadą, głośno, odważnie
Rozgorgolić – zdenerwować się
Safarnia – okazałe pośladki
Sobcok – chytrus, samolub
Sałagaju – niechluj
Sioj – na zgodę
Starowliwy – pracowity, skrzętny
Stojoki – stali bywalcy knajp, stojący i wypatrujący na rynku „sponsora”
Strzelić w lota – pójść gdzieś, długo nie wracać
Strzemy – chaszcze
Ściapać – zjeść
Ściunki – droga na skróty
Śpuntuwać – podjudzać, namawiać
Śtuder – o człowieku wyjątkowo sprytnym, pomysłowym i zabawnym
Śturać – bardzo mozolnie i ustawicznie coś robić
Ukidać się, uwolać się – ubrudzić się
Uganiatyka – kłótnia
Wyliźć spod mecheli – wyjść spod pierzyny
Zaganiać – starać się o coś, ciężko pracować
Zdych – stary, byle jaki koń
Zaparzchy – starej jajka, z których nie wylęgły się pisklęta
Zarzocha – barszcz z kapustą
Zawścic się – dążyć do czegoś z uporem
Zynąć – wypędzić krowę na pastwisko

Natomiast w gminie Daleszyce używa się następujących określeń:

A juści – pewnie
Chrosnąć – rzucić czymś w złości
Kojda – pazucha, zanadrze
Ksyna – odrobina, trochę
Kusoki – ostatni tydzień karnawału
Nie dawać obkadusy – nie dawać spokoju
Poniechać - zostawić
Potak – urządzenie do nawijania nici na cewki w krosnach
Przerziadło – lusterko
Rejwach cynić – robić duży szum, zamieszanie
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Rumotać – głośno przestawiać sprzęty
Spyrka – słonina
Tagrok – w ubiegłym roku
Tronek - alkohol
Upodki – dojrzałe owoce, które spadły z drzewa
Utorać się – ubrudzić się
Uwijać się – spieszyć się
Wkiej – kiedy
Wzuć buty – włożyć buty
Zabocyć - zapomnieć
Zawdy – zawsze
Zrobić na despek – zrobić coś na złość
Zrychtować - zrobić

 Mieszkańcy regionu rawskiego posługują się językiem należącym do gwar  
pogranicza Mazowsza, a te z kolei zaliczane są do dialektów małopolskich. Przykład 
zapisu dialektu pogranicza:
 Orało sie i brało sie w zapache zboża. Jak sie zorało, powlekło, to sie brało w zo-
pache zboża ji siało sie i rencznie sie sioło, sło sie ji każdy musiał sie w czasie wyrobić. 
Na przykład jak sie w marcu zacynało to, żeby dzieś poczuntek kwietnia wykuńczyć, 
bo to musiało rosnuńć i jenczmiń, i łowies, pszenica i żyto, jedno za drugim sie ko-
siło, wionzało sie w snopecki, stawiało sie w kupki i to uschło i woziło sie do stodoły.  
Takie duże gospodarstwa to jak my łu Kwośnika śmy robili to nos siekło jedenaście, dwa-
naście kosiorzy. To pamin tum jak śmy tu pod lasem kosili to był kouniec tych żniw,  
to dziewczyny uwiły wianek z tego zboża i Jasio Nowok wziun tyn wieniec, uni byli taki 
duzy gospodorz, wziun tyn wieniec, to jak zacyni śpiwać od samego lasu tam to aż sie 
pole unosiło. Przyniesły, Kwośnik siedzieli w doumu, Jasio doszed, winiec im wrencuł, 
Kwośnikowi. Jak sie Kwośnik rozdyrdolili, a śpiwoł, ze az sie pole rusało. Un był stra-
sny śpiwok, straśnie umioł śpiwać, pamieintum. Jak, wszystko śpiwoł o tych żniwach.  
Jak przysed to kosiorzy dwanaście, odbiracek dwanaście, wionzaców, co za namy wion-
zały te garstki dwanaście, to ile było ludzi.

 Cechy charakterystyczne dialektu pogranicza Mazowsza to, m. in.: przejście  
wygłosowego -aj w -ej w formach rozkaźnika (dej, śpiewej, chowej), zwężona wymowa  
e przed spółgłoskami nosowymi (kosiorym, pszynica, tymu, dobrymu, młotkim, ciń, 
tyn = kosiorem, pszenica, temu, dobremu, młotkiem, cień, ten), formy bez przegłosu  
e w o (mietła, na wiesne, przyniesły, zawiezło się), formy pierwszej osoby liczby pojedyn-
czej czasu przyszłego typu złape, złame = złapię, złamię, wymiana grupy spółgłoskowej 
chw-, chrz- w kw-, krz- (kwast, kwalić, zukwały = chwast, chwalić, zuchwały), formy  
z podwojeniem spółgłosek s ś (wiśsiała, zawieśsić, w leśsie, do lassu), formy czasowniko-
we drugiej osoby liczby mnogiej tworzone końcówką dawnej liczby podwójnej –ta (cho-
dzita, robita, wycierajta, mata, wypijta), samogłoska e wymawiana jak y, yi, i, e (wiysz, 
takiygo, śpiwać, mlyka, śnig = wiesz, takiego, śpiewać, mleka, śnieg).
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Słownik gwarowy

Boić- bać
Brany - ostry (o psie)
Buchtować - szybko gotować
Cek- człowiek
Chucioj - chociaż
Cimok - ciemno
Cyżnić - czernić
Dercyna - derka
Gęsioki - małe gęsi
Goryc - gorzki
Gorunc- gorąco
Gnaśny – leniwy
Gropka - naczynie na wodę
Gruchnąć - uderzyć
Horcować - grzebać w czymś
Hólnuć - skoczyć
Jakichśiś - jakiś, któryś
Juści – już
Kapka - trochę
Kapota - kurtka, płaszcz
Kołdun – brzuch
Kulos - noga
Kurzyna - kura
Kwynkoć - stękać
Latoś - tego roku
Łobolić - przewrócić
Łumykać - zamykać
Miądlić- gryźć
Napstruncyć - nastroszyć
Obymbnić – zjeść
Padoj - podobno
Parsok - suche drzewo iglaste
Piłować (o deszczu) – mocno padać
Połnie - południe
Pomorek – deszczyk
Porznuć – pociąć
Pórzyc - porzeczki
Próntek- patyk
Pu - do
Pulywisko - cienka zupa
Pyrlić - gotować (powoli)
Skopek - garnuszek
Sporować - pasować
Susek - uschłe drzewo
Swyndrzyć - kręcić się
Śtyca - coś ostrego
Torgnuć - marznąć
Totumana - pierzyna
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Tutej - tu, tutaj
Tamuj - tam
Upyrzyć - umęczyć się
Użnuć- ukroić
W boru - w lesie
W kusy - szybko 
Walcować - trudzić się z czymś
Wdzioć - założyć
Wecować - jeść szybko
Wynknąć - uderzyć
Zapiecune – zapieczone
Zaźgać- zabić
Ziebożyć - błagać
Zlinknuć - przestraszyć
Zmordować - zmęczyć się
Zodel - kawałek czegoś
Zympolić – rwać. 

 W regionie suwalskim dominującym językiem była niegdyś suwalska gwa-
ra mazurząca, stanowiąca połączenie wpływów języka mazowieckiego i mazurzenia.  
W zachodniej i środkowej części obszaru występuje bezwzględna przewaga ludno-
ści pochodzenia mazowieckiego, a w części północno-zachodniej domieszka ludności 
mazurskiej. Od wschodu i południowego wschodu widoczne jest ponadto przenikanie 
wpływów białoruskich, a od północnego wschodu i północy – wpływów litewskich.  

Podstawowe cechy gwary:

- stare mazurzenie, którego cechą jest wymawianie sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz (ś, ź, ć,  
   dź) z jednym wyjątkiem dotyczącym rz, zawsze wymawianym jako sz lub ż, nigdy jako  
   s lub z (psenica, ale pszyset; zyto, ale żecka; zebrak, ale żemycek);
- zachowały się mazurzące końcówki –ta w czasownikach typu weźta, chodźta, przy czym  
   jeśli polecenie odnosiło się do siebie w liczbie mnogiej, mówiło się weźma, chodźma. 
 W trybie oznajmującym o sobie mówiono wozim, robim, widzielim;
- zachowały się mazowieckie końcówki –oju zamiast –owi (chłopoju, sąsiadoju);
- zachowała się końcówki –y zamiast –i w narzędniku rzeczowników liczby mnogiej   
   (nogamy, ręcamy, koniamy, w starszej formie nawet nogoma, ręcoma, konioma);
- zamiast –kę, -gę występuje końcówka – kie, - gie (rękie, nogie, mogie);
- końcówka –ę, -ą zmienia się w –e, -o (ulico, skoło, ide, będę);
- w trzeciej osobie czasowników rodzaju męskiego występuje końcówka –uł zamiast  
    –ił, -ył (chodziuł, mowiuł, lubiuł);
- zamiast końcówki –ich, -ych występuje końcówka –ech (mojech, cudzech, zimnech);
- zaimek sie (się) znajduje się zawsze przed czasownikiem i tworzy z nim jeden wyraz  
   (siegramol, sieobtoknoł), często także z wyrażeniem nie (niesieboj, niesieśmiej);
- nie mówi się „tak”, tylko „jo”, nie „coś” – „cości”, nie „jakiś” – „jekieści”, nie „jak” – „jek”,  
   nie „on” – „jon”.

Przykład zapisu gwary suwalskiej:

Jon tylo by do siebie. A i tak nic ni ma. Kiedyści chłopy ź niego zakiepkowali: 
- Wies co, pozawcorej Brąz przynios skielaści takie kukoskie, co jona będzie jemu znosić 
złotne jajka.
- Niech ja tylo rychtyk siepomodle – gada – to mnie Pambog wysłucha.
- A o co ty siepomodlis?
- No zeb ta kukoska jemu zdechła.
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 Obecnie język ogólnopolski wyparł gwarę niemalże całkowicie z codziennego 
użytku. Mimo to udało się zachować dla potomnych wiele wartościowych przekazów.  

Wybrane ze słownika gwarowego:

Ancyjas – siła nieczysta
Aze – przecież
Bachnąć – rzucić z hukiem
Bielaska – staw, bagno, bagienko
Carapnąć – ukraść
Cierknij – podpisz
Dalecyja – wielka odległość
Dotela – dotąd
Fatki – ostry, dobrze naostrzony
Fiocyć – stroić się
Galanty – dorodny, okazały
Gandziała – pałka, maczuga
Het – daleko
Horma – sterta
Ilebądź – ilekolwiek
Insy – inny
Jenaksy – niepodobny
Jerceć – popłakiwać
Kabat – kurtka
Kałkus – zakalec
Licho – źle
Loźniak – nie posiadający własnego gospodarstwa
Łoperty – silny, krzepki
Łupa – warga
Mecyja – coś wyjątkowego
Miłoządnie – z przyjemnością
Na – weź, bierz
Nastegnić – nabłocić
Odkazać (wym. łodkazać) – odmówić
Oranica (wym. łoranica) – zaorane pole
Papus – zwitek pieniędzy 
Paruch – kilku
Rąkiel – burak pastewny
Rymnąć – niespodziewanie upaść
Sekci – przecież
Siepodwalać – zalecać się
Tamuj – tam
Tragi – szerokie sanie na niskich płozach
Usina (wym. łusina) – czoło
Uturgać (wym. łuturgać) – wyszarpnąć, wyrwać
Waciować – czekać
Wieleniebądź – ile będzie, to będzie
Zafąfany – obrażony
Zompa – gnojówka.
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Przykład zapisu gwary lubelskiej:

To sie szło do tych bogatych na zarobek. Chciały, to dały jakoś lepszu te… lepszy grosz. 
A jak nie chciały, to… nie ‘szanowali’ uważały< te bogate gospodorze, nie uważały tego 
bidnego. To byle cym zbyły. Łun i tak przyjdzie, bo jemu bida. To łun i tak przyjdzie. 
Chóć jemu do mnij, ale przyjdzie. Bo mu jest bida. No praca na polu, no to tak. Nierów-
no wszyscy. Sie nasadziło buraków… A sie, najwincyj wpierw to sie lotało po zarobkach. 
Bogate gospodarze były. Najwincyj sie sadziło tytunia. Tytuń. Buraki. Wincyj sie cho-
dziło do dwora do ro… do pracy. Jak ktoś był bidniejszy. Dziedzic taki był i robotników 
mniał dużo, no i chodziło sie cy do buraków, cy tam do czego innego, no tam co nasadził. 
To osimdziesiunt groszy płacił dniówku. To był grosz, ale sie leciało i za to. Bo była bida. 
Bo tak se policzył to, że osimdziesiunt groszy dostanie i jeszcze zjei. To już dużo. A teraz 
nicht ni patrzy na jedzeynia, tylko mu zapłate, żeby zarobił tak jak trza. Ja sama cho-
dziłam do takiego bogatego gospodarza. Chóć bez ręyki była. A jo sie wydarłam, płaka-
łam i musiałam pójść. Na zarobek tyz poszłam. To jak zarobiłam usimdziesiunt groszy,  
to mi sie bardzo cieszyłam, ze mum swój grosz. Była bida, nie daj Boże. Dziady chodziły 
po prosunym. O kawołcek chleba prosiły. A tera ujrzy dzie dziada? Tera nie ujrzy ni-
gdzie dziada. Zeby chodził dziad i zeby nosił koszycek i żeby mu ukrajać krumke chleba 
(Stare Komaszyce – gmina Opole Lubelskie).

Określenia dawne i gwarowe:

Bajes, dziecko… – słuchaj, dziecko…
Blacha, deska - odkładnica pługa
Czapigi, paliczki - rączki pługa
Czapka, chochoł - snop pokrywający kopkę snopków
Dęga - klepka w beczce
Drewutnia, poddach - pomieszczenie na drewno
Dziady - jeżyny
Dzierżak - część cepa, którą się trzyma w dłoni
Istyk, styk - narzędzie do zgarniania ziemi z blachy pługa
Jarzmo (na zachodzie) lub nosze (na wschodzie) - oba wyrazy
   na południu obszaru ‘nosidła na wodę’,
Kłódka, kłodka – piasta wozu
Knowie - dolna część snopa
Kocierba, smrodyna, smeredyna - czeremcha
Kojda, koń, korbon, kołyska - płachta zawieszona na polu na kijach
   zastępująca kołyskę
Kolki - szpilki drzew iglastych 
Kopanina, nowina - pole po wykarczowanym lesie
Lalka, panienka – źrenica ludzka
Łysta - łydka 
Maśniczka - naczynie do robienia masła
Mijak, calec, calizna, żyd - kawałek pola pominięty przy orce 
Morka - mżawka
Niechoj – nie ruszaj
Niecułki, kazubek - niecka
Nosy, korsy - nosy płóz
Pniak - pień do rąbania drewna
Pociosek, kociuba - narzędzie do wygarniania węgli z pieca chlebowego
Polewanica, zolnik, tryfus - drewniane naczynie z klepek służące
   do zaparzania bielizny w ługu
Pulsa - skronie 
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Reptuch, opałka, sakwa, torba - torba do karmienia koni
Sanice, płozy, kopanice - płozy sań
Sąsiek, szafarnia, zasiek, kazubek, paka - skrzynia na ziarno lub mąkę
Sędzielizna - szron 
Smąd, smęd - dym z pieca 
Spyrki – skwarki ze słoniny
Stok - źródło 
Tłuka – wiejska potańcówka
Trzósło - nóż pługa
Tys prowda – prawda
Wangiel - węgiel
Ziamia - ziemia
Zoraza –zły człowiek
Żarnówka, mielak - drążek do poruszania kamienia żaren 

Przydomki dotyczące nazwisk najczęściej występujących w miejscowości Karczmiska:

Nowaczek - Pociesia, Pocielnia, Kacuń, Ozdoba, Bęcka, Srulik, Bajnyś, Wielki Jas.
Piłat - Dzindzia, Kapitunek, Sikorka, Śpiewak, Korzunek, Kalita, Glura, Żaba, Olejorz, 
Kiryłos, Gadziorz, Ciupas, Kasuwar, Filidąbek, Kuper, Górcok, Bała.
Popiołek - Węgorek, Smarkaty, Oficer, Kalubos
Goliszek - Golisioczek, Maciosek, Mlecorz, Niciok, Gajowioczek, Ozydurek, 
   Polechołka, Heruminek, Ignacek, Król, Florek.
Karaś - Potopołka, Tchórz, Ćmil, Karpik, Teofilek
Mokijewski - Pauloki, Perełka, Kopka, Michotek
Adamczyk - Baciek, Włostowiak, Szcodroczek, Rogowioczek
Rodzik - Bryndzel, Rumaniok, Kaźmirek, Pendzel
Socha - Lula, Faja, Hadziej
Wciseł - Andrzejki, Kalwaty, Gaździok
Czopek - Dumież, Walerek, Ofla, Ogrodnik, Bulbuś 
Inne – Giermunowa, Otolka, Gułaj, Kleofas, Kermit, Parada, Petorduśta, Kojtanik,   
   Krótki Mietek, Cygan, Bamber, Jezus, Żulo, Zimol, Bażant, Papaj, Dunia, Worek, 
   Lambada, Faszysta, Eryk, Józio – go, Lajdos, Bera, Rofołek (Karczmiska).

Przekręcane nazwiska i imiona:

Czerwonkowie – Cerwunki, Rybakowie – Ryboki, Czaplowie – Caple, 
Łyjakowie – Łyjoki, Jan – Jaśko, Piotr – Pietrek, Antoni – Jantek, Andrzej – Indrek, 
Celina – Cyncela, Florentyna – Florka lub Klorka.

Przekręcane nazwiska osób przed małżeństwem:

Pawłowski – Pawłoscyk, Jakubczyk – Jakubcycek, Stasik – Stasicok, Zygan – Zyganiok, 
Solis – Solisiok, Pastwa – Pastwiok, Olender – Olinderek lub Olindrzok, 
Jaśkowski – Jaśkoscyk.
Drobne dzieci rodziny Smyrgałów – Smyrgalinta, mały Smyrgała – Smyrgalocek, 
nieco starszy Smyrgała – Smyrgałka, dorosłu kawaler ze Smyrgałów – Smyrgalok 
(Opole Lubelskie).
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Kuchnia i potrawy  
regionalne

LGD „Białe Ługi”
 Dawniej wszystkie produkty spożywcze pozyskiwało się z własnego gospodar-
stwa. Z braku lodówek wiele artykułów, aby nie zepsuły się, suszono, kiszono lub wędzo-
no. Na śniadanie zwykle był biały barszcz z ziemniakami. Na obiad gotowano zalewajkę, 
uprażoną kaszę z mlekiem, ziemniaki z mlekiem, kapuśniak, kluski ze śmietaną i cu-
krem albo zdobione słoniną z błony oraz tzw. garus, czyli potrawę ze świeżych lub suszo-
nych śliwek, posłodzoną i z dodatkiem makaronu lub kaszy. W niedzielę robiono pierogi 
z serem. Większość mieszkańców wsi praktycznie nie jadła mięsa. Chleb wyrabiało się 
w drewnianych dzieżach i piekło samemu w specjalnym piecu chlebowym. Jadło się  
go z mlekiem i twarogiem. Jeden wypiek starczał nieraz na trzy tygodnie.

Pierogi. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Kuchnia. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Kapustę osypywało się przed świętym Janem, a kisiło przed 1 listopa-
da. Ogórki należało kisić przed świętym Bartłomiejem, bo „Bartek w ogórki srał”. 
 Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego spe-
cyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój 
przedsiębiorczości lokalnej. Autentyczność, niepowtarzalny smak oraz kontrolowa-
ne pochodzenie, to niezaprzeczalne walory produktów występujących na obszarze  
LGD „Białe Ługi”.
 Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywa-
ją w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawo-
wych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie jest wyróżnianie znaka-
mi potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących  
z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produk-
cji.  Na obszarze LGD są liczne produkty tradycyjne wpisane na listę Ministerstwa.  
Należą do nich:

Dzionie Rakowskie
 Wpisane na listę produktów tradycyjnych 15 lutego 2007 roku.

Danie lokalne. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi. Burocorz. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Dzionie. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Od wielu lat w województwie świętokrzyskim w gminie Raków gospodynie dawniej  
na Wielkanoc, a później także na Boże Narodzenie, obowiązkowo piekły dzionie – potra-
wę charakterystyczną dla tego regionu i niespotykaną nigdzie indziej. Nie było jednolitej 
receptury na przygotowanie dzionia, choć wszystkie przepisy były podobne. 15 września 
2005 r. zaproszono na spotkanie najstarsze mieszkanki Rakowa potrafiące piec dzionie. 
Na podstawie informacji od nich uzyskanych oraz zawartych w ankiecie przeprowa-
dzonej w późniejszym terminie wśród 70-letnich kobiet, udało się ustalić, że receptury 
dzionia gospodynie poznały od swoich prababek. W ten sposób rodowód potrawy udało 
się wyprowadzić od XIX wieku. 

Czerkieska mąka orkiszowa
 Wpisana na listę produktów tradycyjnych 25 marca 2008 roku.
 Jasień to miejscowość o długiej tradycji. Niegdyś miejscowość nosiła nazwę Czer-
kiesy, co podobno miało związek z kaukaskim ludem zwanym Czerkiesami. W Jasieniu  
od niepamiętnych czasów uprawiano pszenicę orkisz. Jest to zboże o małych wymaganiach 
nawozowych, które udaje się na najsłabszych klasach gleb. Lubi gleby wapienne, a takie 
właśnie występują w Jasieniu. Orkisz jest prastarą odmianą pszenicy, bardzo popularną  
w średniowieczu, która na przestrzeni wieków została zastąpiona gatunkami wydajniejszymi  
i łatwiejszymi w uprawie. Dokumentami potwierdzającymi, że w Jasieni i jej okolicach 
pielęgnowano tradycję uprawiania pszenicy orkisz są wywiady przeprowadzone wśród 
najstarszych mieszkańców tego obszaru.

Salceson kurozwęcki
 Wpisany został na listę produktów tradycyjnych 10 kwietnia 2009 roku. 
 Salceson kurozwęcki wytwarzany jest we wsi Kurozwęki – położonej w wo-
jewództwie świętokrzyskim, w gminie Staszów oraz w pobliskich miejscowościach.  
Receptura salcesonu kurozwęckiego oparta jest na bardzo dobrej jakości surowcu wieprzo-
wym, pochodzącym z własnego chowu świń i produkowanym bez dodatku krwi ze świni.  
Przepis pochodzi od starszych mieszkańców, którzy ten salceson wytwarzali i wytwa-
rzają od lat. Potwierdzeniem tradycji wytwarzania salcesonu są wywiady etnograficzne, 
z których wynika, że zaczęto wytwarzać go już w latach 50-tych XX wieku. 

Chmielnicka gęś pieczona
 Wpisana na listę produktów tradycyjnych 26 lipca 2010 roku.

Gęś chmielnicka. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Chmielnik od dawien dawna kojarzył się z pyszną gęsiną, którą przed wojną ser-
wowało kilka jadłodajni. W polskich i żydowskich restauracjach pojawiła się gęś pieczo-
na, która była rarytasem w ówczesnym czasie. Przygotowanie gęsi wymagało znajomości 
odpowiedniej receptury i sposobu pieczenia. Restauracje chmielnickie słynęły w całym 
województwie i w okolicy z serwowania tego dania. 

Rakowski ziemniak pieczony
 Wpisany na listę produktów tradycyjnych 8 czerwca 2011 roku.
 Od wielu lat w miejscowości Dębno w gminie Raków, w województwie święto-
krzyskim, odbywa się uroczystość pod nazwą „W dzień Świętej Tekli ziemniaki będziem 
piekli”. Na tej uroczystości od lat piecze się ziemniaki w specjalnie przygotowanych ogni-
skach i wspólnie się je spożywa. Ziemniaki używane do pieczenia muszą pochodzić z ziemi  
z zawartością wapnia (rupeć – gwarowa nazwa) lub z gleby piaszczystej. Zgodnie z le-
gendą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, Święta Tekla sama przywędrowała z po-
bliskiego Rakowa do Dębna. Mieszkańcy na jej cześć zaczęli organizować odpust w dniu  
jej imienin (23 września). Obowiązkowo pieczono wtedy ziemniaki w ogniskach, a każ-
dy uczestnik odpustu musiał ich skosztować. I tak, zgodnie z tradycją, rokrocznie od-
bywa się wspólne pieczenie ziemniaków. Z roku na rok ogniska stają się coraz większe, 
a ilość pieczonych ziemniaków wzrosła już do kilu ton. Miejsce na ognisko przygo-
towuje się pieczołowicie, zgodnie ze wskazówką wysypania go piaskiem, a i sposób  
ich pieczenia jest niezmienny. Tak to legenda i pieczony ziemniak stały się elementem 
życia kulturalnego mieszkańców gminy.

Dębno. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Śliwka szydłowska. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Dębno. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Śliwka szydłowska została wpisana do rejestru chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geograficznych 30 października 2010 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Unii. Pod nazwą „śliwka szydłowska” rozumie się śliwki z pestkami lub bez pestek, 
poddane procesowi suszenia i wędzenia. Kształt śliwki zależy od odmiany i może być  
od kulisto-spłaszczonego do podłużnego. Owoce charakteryzują się jednolitą, elastycz-
ną konsystencją miąższu i posiadają bardzo czysty, intensywny smak oraz zapach wę-
dzenia. Charakteryzują się bardzo pomarszczoną, błyszczącą, ciemnogranatową skórką.

LGD „Gryflandia”
 Po 1945 r., kiedy w miejsce stopniowo wysiedlanej ludności niemieckiej zaczęli 
przybywać osadnicy polscy i przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, zmieniła się kultura 
kulinarna wsi pomorskiej. Każda z rodzin miała swoje rodzinne receptury na posiłki 
codzienne, jak i smakołyki przygotowywane z okazji świąt i innych uroczystości domo-
wych. Z czasem tradycje kulinarne ulegały wymieszaniu. Gospodynie z Kresów przy-
wiozły wiele przepisów na pierogi, kołduny, bliny, placki z wykorzystaniem m.in. kaszy 
gryczanej i grzybów, mieszkańcy Wielkopolski – kluski ziemniaczane, sosy, czerninę, 
rosół drobiowy z makaronem. Na wigilię przesiedleńcy z Wileńszczyzny przygotowy-
wali nielubiany, ale obowiązkowy kisiel owsiany lub żurawinowy oraz słodkie łamańce  
z makiem. Po 1947 r., kiedy na Pomorze przybyli przesiedleńcy ukraińscy z akcji  
,,Wisła”, pojawiły się kolejne potrawy: kutia, kapusta z grochem, pierogi z ziemniakami  
i serem, kaszą gryczaną, pszenica z warzywami, kotlety z kaszy. Poznano też wówczas  
np. ser okładany. Robiono go w glinianym garnku. Posolony twaróg ubijano, dodając 
czasami kminek. Roztapiano masło na przegotowanym mleku i zalewano ser, lekko 
przykryty. I tak kolejno do pełnego garnka. Potrawa w ustach piekła jak pieprz. Jadło się 
ją z ziemniakami w kawałkach i z masłem.
 Interesującą promocją tradycji regionalnych jest Trzebiatowskie Święto Kaszy, 
które od lat przyciąga tysiące turystów na przełomie lipca i sierpnia. Jedną z atrakcji 
jest gotowanie kaszy po rycersku, według przepisu pilnie strzeżonego przez miejscową 
jednostkę wojskową. Podczas imprezy swój dorobek prezentują twórcy ludowi, artyści 
i rzemieślnicy z Polski, Niemiec i Szwecji. Reprezentowane są koronki klockowe i frywo-
litki, ceramika, kowalstwo, malowanie na drewnie, patchworki, batik, wiklina, tkactwo 
i witraż. Można także odwiedzić norbertańską warzelnię soli, wziąć udział w konkursie 
wiedzy, zapoznać się z prezentacją niemieckich miast partnerskich. 

Karniczanki
 Bułeczki drożdżowe z nadzieniem gryczano-ziemniaczanym z dodatkiem skwarek  
z domowej słoniny, przywodzą na myśl prawdziwe wschodnie potrawy z Kresów. Stam-
tąd też pochodzi przepis, który przywędrował do Karnic w ubiegłym stuleciu wraz  
z przesiedlaną ludnością. Karniczanki zostały m. in. uznane za jedno z najlepszych dań 
na Pomorzu Zachodnim podczas „Konkursu dań pomorskich” w 2007 r. w Trzebiatowie.

Ciasto: pół opakowania drożdży, pół szklanki ciepłej wody, 1 kg mąki, pół łyżeczki 
cukru, ćwierć litra maślanki, 1 jajko, szczypta soli.
Drożdże zalać ciepłą wodą, dodać 2 łyżki stołowe mąki i cukier. Poczekać, aż ciasto 
urośnie. Wyrośniętą masę przelać do głębokiej miski, dodać maślankę, jajko i mąkę 
(tyle ile masa wchłonie – ok. 1 kg). Delikatnie wymieszać, poczekać znów, aż ciasto 
urośnie. Wyrobić ciasto drożdżowe i rozwałkować. Z pomocą szklanki z szerokim 
dnem wyciąć dość cienkie koła.
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Farsz: 50 dkg ziemniaków, 25 dkg kaszy gryczanej, 50 dkg mielonego boczku, 2 małe 
cebule.
Ziemniaki ugotować, do ugotowanych dodać kaszę i gotować przez kolejne  
20-25 min. Zmielony boczek podsmażyć, przyprawić solą, pieprzem, majerankiem. 
Dodać podsmażoną cebulkę. Oba składniki połączyć z ziemniakami i kaszą, wygnieść 
na masę. Gotowy farsz nakładać łyżką na koła z ciasta, boki zagnieść. Babeczki piec 
ok. 30 min. w temperaturze 180 st. C.

Śledź ze śliwką węgierką 
Filety śledziowe namoczyć, opłukać, odsączyć. Pokroić na małe kawałki. 2-3 cebule 
i 1 czerwoną pokroić w piórka. Świeży koperek posiekać. Włożyć wszystko do mi-
ski. Dodać paprykę słodką, pieprz, 2 liście laurowe i 3-4 ziarna ziela angielskiego.  
Zalać oliwą i wymieszać. Do smaku można dodać 1 łyżeczkę octu. Śliwki węgier-
ki wypestkować i pokroić na 3-4 części. Odstawić na 1 godzinę, po czym dodać  
do śledzi. Wszystko wymieszać i przełożyć do słoika. Wstawić do lodówki.

LGD „Kraina Rawki”

 Charakterystycznymi potrawami były marchwiaki, pyzy, kasza jaglana, plac-
ki z buraków ćwikłowych, racuchy, kapusta z grochem, gruszczonka (zupa owocowa  
na słodko, zabielana śmietaną, do której podawano osobno ziemniaki z duszoną cebulą), 
bania, groch ze śmietaną lub mlekiem, porka, kartofle z barszczem, zalewajka, zacierki, 
utarte placki buraczane, zarzucajka, kasze z zacierkami i mlekiem, chleb żytni na zakwa-
sie, rwoki.

Marchwiaki
Składniki: 1 kg mąki, 1 jajko, 10 dkg drożdży, 1/2 l mleka, 10 marchwi. 
Marchew obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Ze składników przy-
gotować ciasto drożdżowe i nadziewać marchwią jak bułeczki. Przed nadziewaniem  
marchew można posłodzić, słodka jest smaczniejsza. Piec na kolor czerwony. 
Po upieczeniu posmarować masłem.

Porka
Składniki: ziemniaki, sól, mąka pszenna (100g na 1 kg ziemniaków), skwarki  
lub mleko.
Obrane ziemniaki gotować w osolonej wodzie. Kiedy będą miękkie odlać trochę 
wody. Nie zdejmując z ognia wsypać mąkę pszenną i cały czas gotując utłuc ziem-
niaki z mąką na gładką masę (jeśli jest za gęsta dodać trochę wody z gotowania). 
Gotować jeszcze kilka minut. Zdjąć z ognia. Podawać z mlekiem lub ze skwarkami. 

Rwoki
Mąkę pszenną, wodę i troszkę soli zagnieść w dość twarde ciasto. Rozwałkować  
je cienko i porwać palcami na małe kawałeczki. Gotować w osolonej wodzie.
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LGD „Nasza Suwalszczyzna”
LGD „Sejneńszczyzna”

 Tradycyjna kuchnia Suwalszczyzny i wchodzącej w jej skład Sejneńszczyzny 
była ostra, tłusta, kwaśna, słona i wędzona. Wielkie bogactwa natury, ale też słabe gleby  
i rozrzucenie siedzib ludzkich spowodowały, że opierano się tu na samowystarczalności. 
Podstawą wyżywienia były razowy chleb, mięso, ziemniaki i mleko. Korzystano z owo-

ców, warzyw i miodu. Burzliwe dzieje 
i położenie pograniczne spowodowa-
ły, że widoczna jest mieszanka kuchni 
i smaków kultury polskiej, litewskiej, 
żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. 
Do typowych i niezwykle oryginalnych 
potraw należą sękacz, mrowisko, babka 
i kiszka ziemniaczana, kartacze i kin-
dziuk. Popularne są również soczewiaki 
(pierogi z soczewicą) i kakory (pieczone 
pierogi z soczewicą), chleb na kalmu-
sie (czyli tataraku), chłodniki litewskie 
(podawane na zimno zupy z dużą ilo-
ścią warzyw), kołduny litewskie (małe 
pierogi z ciasta pszennego, nadziewane 
surowym mięsem z łojem nerkowym), 
bliny po litewski (placki ziemniaczane 
zapiekane z mięsem), czenaki z Puńska 
(surowa szynka podsmażona z cebulą), 
różnorodne dania z ryb i sery.

Regionalne ciasto - sękacz.

Regionalne ciasto - mrowisko.
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Sękacz sejneński
  „Sękacz (dziad, bankuch; niem. Baumkuchen, Prugelkrapfen; fr. gateaua bro-
che ciasto z rożna) – wypiek cukierniczy z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, pieczonego  
nad otwartym ogniem na obracającym się rożnie w kształcie drewnianego wałka lub 
wydłużonego stożka.
 Tradycyjne ciasto tatarskie, popularne na terenach dawnych Kresów Wschod-
nich, w dzisiejszej Polsce regionalna specjalność Podlasia.” Historia sękacza w jego 
obecnej postaci sięga prawdopodobnie średniowiecza. Polacy poznali przepis na sękacz 
i technologię jego produkcji od Jaćwingów, plemienia bałtyckiego zamieszkującego  
w średniowieczu tereny na północ od Mazowsza. Ten rodzaj dużego ciasta  mógł być  
łatwo wykonywany na otwartych paleniskach kuchennych tamtych czasów, a jego efek-
towny, naśladujący twór przyrody kształt odpowiadał gustom epoki. W dalszej perspek-
tywie historycznej technika pieczenia ciasta nad otwartym ogniem na rożnie , była znana 
od czasów prehistorycznych. W Polsce tradycja uznaje, że pierwsze sękacze upieczono  
w miejscowości Berżniki koło Sejn na Suwalszczyźnie z okazji odwiedzin królowej 
Bony. Według innych podań sękacze zostały sprowadzone na Litwę z Niemiec przez  
Radziwiłłów, a następnie za pośrednictwem szlacheckich dworków trafiły do bogatszych 
chałup chłopskich.
 Z czasem ciasto stało się powszechnie wypiekane, a receptura zaakceptowana 
przez mieszkańców Sejneńszczyzny.
 Średniej wielkości sękacz to aż 40 szt. dużych jaj, 1 kg mąki, 1 kg cukru, 1 kg masła,  
1 litr śmietany 30%. Do uzyskania charakterystycznego posmaku dodaje się sok z cytryny  
i otartą z niej skórkę. Ciasto, mające odpowiednią konsystencję, piecze się na złocisty kolor, 
polewając obracający się wałek i stopniowo nakłada się kolejne warstwy, tworząc właści-
wą masę sękacza, a z jego osuwających się fragmentów powstają charakterystyczne sęki.  
W tradycyjnej metodzie wypieku wałek z ciastem obracany jest nad ogniem palonym  
z liściastego drzewa.

Sękacz  sejneński.
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Babka ziemniaczana.

Mrowisko
 To ciasto, w którym mak i rodzynki przypominają biegające mrówki. Składniki: 
jaja, mąka, naturalny miód wielokwiatowy, bakalie, rodzynki, suchy niebieski mak, sól, 
smalec. Pieczenie rozpoczyna się od ubicia masy jajecznej z dodatkiem mąki, z której 
wyrabia się ciasto. Ciasto należy odłożyć na 15 minut, a następnie wałkować na bardzo 
cienki plaster, z którego trzeba wykroić fragmenty przypominające faworki. Smaży się je  
na smalcu z dwóch stron na złocisty kolor. Po odsączeniu z tłuszczu moczy się w go-
rącym sosie miodowym. Na podkładce układa się kolejne warstwy faworków, tworząc 
formę stożka. Każdą warstwę sukcesywnie posypuje się makiem, rodzynkami i baka-
liami. Na końcu polewa się całe mrowisko pozostałym miodem oraz posypuje makiem  
i rodzynkami. 

Babka ziemniaczana
 Potrawa podobna do placków ziemniaczanych. Do jej przygotowania potrzebne 
są ziemniaki (najlepiej młode), słonina, kwaśna śmietana, cebula, sól kamienna, suszone 
warzywa i wieprzowy smalec do wysmarowania blaszki.

Mrowisko
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Kiszka ziemniaczana
Składniki: ziemniaki, jelita wieprzowe, cebula, kwaśna śmietana, słonina, sól, sma-
lec, przyprawy. Obrane i utarte ziemniaki należy przyprawić, wymieszać z zasmażką  
cebulowo-słoninową i doprawić śmietaną, Tak przygotowanym farszem napełnia się jelita, 
które piecze się w piekarniku, aż do uzyskania koloru rumianego. 

Kartacze sejneńskie
 Kartacze to nazwa dawnych pocisków artyleryjskich, która przylgnęła do potra-
wy ziemniaczanej o podobnym kształcie i wypełnieniu z mięsa. Przyrządza się je z mie-
lonego mięsa baraniego, wieprzowego, cielęcego lub ich mieszaniny, surowych i gotowa-
nych ziemniaków, czosnku, mielonego pieprzu naturalnego, majeranku, soli kamiennej  
oraz słoniny i cebuli do okrasy.

Kiszka ziemniaczana.

Kartacze.
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Kindziuk z Puńska 
 Wywodzi się z tradycji tatarskiej i jest wyrobem mięsnym o bardzo długiej trwa-
łości. Odpowiednio przygotowane mięso upychano do żołądka końskiego, a potem wie-
przowego i wędzono. Stosuje się tylko mięso wieprzowe i naturalne przyprawy: pieprz, 
sól, majeranek, ziele angielskie, kolendrę, jałowiec, gorczycę, czosnek i sól peklową. 
Farsz mięsny napychany jest obecnie do pęcherzy wieprzowych i dlatego jest mniejszy  
i wymaga tylko miesięcznego dojrzewania. Należy go dwukrotnie podwędzić i podsu-
szyć.

LGD „Owocowy Szlak”
 Jadano najczęściej trzy, a w okresie wiosenno-letnim, cztery razy dziennie. Jadło-
spis nie był zbyt urozmaicony. Gospodynie przygotowywały potrawy rano, gdyż później 
nie było już czasu na gotowanie. Najważniejszym produktem były zboża, z których wy-
twarzano mąkę, przechowywaną w lnianych workach. Z mąki przygotowywano polewki 
i bryje.
 Polewki gotowano z mąki sypanej na wodę lub mleko, często też na maślankę  
lub serwatkę. Polewki kwaśne sporządzano na zakwasie z kiszonej kapusty (kwaśnica 
lub kapuśnica). Popularny żur, nazywany barszczem, przygotowywano z  zakiszonej 
mąki żytniej, jęczmiennej lub owsianej. Gotowano też polewki z dodatkiem warzyw: 
cebuli, czosnku, mięty, pietruszki, lebiody, pokrzywy, szczawiu, czasem z dodatkiem 
chleba. Polewki z warzywami robiono rzadziej i nazywano je wodzianką. Bryje miały 
gęściejszą konsystencję. Były też znacznie bardziej sycące, ponieważ zawierały dodatki 
roślin strączkowych. Bardzo popularną bryją była prażucha (inaczej duszka, pączek, ku-
lasza, prażonka), wykonywana z uprażonej mąki, którą następnie gotowano na wodzie, 
aż do zgęstnienia. Potrawy bryjowate doprawiano do smaku omastą, czyli tłuszczem - 
najczęściej słoniną, mlekiem, śmietaną, a w czasie postów olejem.
 Ważnymi składnikami dań codziennych były kasze: jęczmienna, pęczak jęcz-
mienny, jaglana z prosa (krupy, pęcak) i gryczana (retczana, hreczana, reczka) z gry-
ki. Jedzono je z sosami: grzybowym lub mięsnym, a kaszę jaglaną podawano czasem  
na słodko. Kasze oraz kapusta, ser, soczewica, fasola, ziemniaki, siemię lniane lub ko-
nopne (tzw. zwara) stanowiły także nadzienie pierogów. Omastę stanowiła słonina  
lub tzw. macka, czyli sos ze śmietany wymieszanej z serem, jagodami i makiem. 

Kindziuk.
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 Obok mąki i kasz istotny składnik potraw stanowiły ziemniaki. Z mąki żytniej  
i pszennej oraz ziemniaków przyrządzano kluski, spożywane ze słoniną, serem albo mle-
kiem. Specyficzne kluski, ze startych surowych ziemniaków, nadziewane mięsem lub serem,  
to pyzy.
 Źródłem witamin były warzywa pochodzące z własnego ogródka. Należała  
do nich marchew, którą, jak ziemniaki, przechowywano pod słomą, ziemią lub w piw-
nicach. W  ziemiankach trzymano te, które miały być zużyte do bieżącego spożycia. 
Niezmiernie ważna była też kapusta, zarówno biała, jak i czerwona. Kiszono ją tylko  
w dębowych beczkach. Cebulę oraz czosnek suszono i przechowywano na strychu.  
Ważny dodatek stanowiły fasola i groch oraz mak. Bardziej sezonowe warzywa to bób, 
soczewica, ogórki, dynia, buraki i brukiew, którą przyrządzano na blasze pieca.
 Olej pochodził głównie z rzepaku, siemienia lnianego i konopnego. Wytłoczy-
ny, czyli makuchy, dawano krowom, a makuchy z konopi były smakołykami dla dzieci.  
Inne „słodycze” to wydrążone czerwone buraki z cukrem, smażone w  popiele, klej  
z wiśni, sok z brzozy, wosk i miód, jagody. Rzadko przygotowywano konfitury. Owoce 
głownie suszono na słońcu lub w piecu po pieczeniu chleba. 
 Mięso spożywano sporadycznie, zwykle tylko w święta, natomiast z produktów 
zwierzęcych popularny był nabiał. Istniały dwa sposoby wytwarzania masła. Pierwszy  
– za pomocą pięciolitrowego słoika. 
Wlewano do niego śmietanę i bełtano przez ok. godzinę. Następnie trzeba było je od-
sączyć i przełożyć do innego słoika. Drugim sposobem było przerabianie śmietany  
w maślnicy. Mieszało się ją tam za pomocą specjalnej rączki i również po ok. godzinie 
otrzymywało się świeże masło. Maślankę pozostałą po maśle jadło się z ziemniakami.  
Z mleka wytwarzano również ser twarogowy. Mleko należało skwasić i postawić na ciepłej  

Maślnica. Zdjęcie z pracy konkursowej Natalii Filiks.
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kuchni, by się zsiadło. Następnie wlewano je do woreczka płóciennego i wieszano nad wia-
derkiem. Serwatka ściekała, a w środku tworzył się ser, który był bardzo trwały i można było  
go dłużej przechowywać. Należało go włożyć pomiędzy dwie deski i przyłożyć kamie-
niem. Nadawało mu to trwałość i powodowało, że stawał się suchy. 
 Ulubionymi napojami były mleko (słodkie lub kwaśne), serwatka, kwas chlebo-
wy, herbaty z ziół, liści malinowych i poziomkowych, mięty, kwiatu lipy i rumianku. 
Popularnymi potrawami były: groch z kapustą, brukiew z ziemniakami, ziemniakiz ka-
pustą, kasza jęczmienna z grochem, kasza ze śliwkami, kluski na mleku, kluski z se-
rem, barszcz z kapusty z ziemniakami, ziemniaki w łupinach, podpłomyki, buraczaki  
(praśnioki), chleb z wodą i cukrem, chleb ze śmietaną i cukrem.
 Z ciasta i na sodzie robiono też placki zwane „Ignacami”. Gnieciono je na zsia-
dłym mleku i sodzie, po czym pieczono na fajerkach kuchni. Wkładano je też do pieca, 
żeby się dopiekły.
 Chleb pieczono w każdym domu, dlatego też kuchnia wyposażona była  
w piec chlebowy. Chleb był bardzo szanowany – przed rozpoczęciem każdego bochenka  
gospodyni kreśliła na nim znak krzyża. Pieczywo robiono średnio raz na dwa ty-
godnie. Wyrabiano go tyle, aby zapas mógł wystarczyć na cały czas do kolejne-
go pieczenia i jednocześnie, aby zaspokoił łaknienie rodziny. Zazwyczaj wypiekano  
więc od 4 do 6 czterokilogramowych okrągłych bochenków. Wymieniano się upie-
czonym chlebem z sąsiadami. Chleb pieczono na liściach tataraku lub dębu w nadziei,  
że dodadzą one spożywającym siły lub na liściach chrzanu.
 Rozczyn na chleb robiło się w dzieży. Do zakwasu gospodyni dosypywa-
ła mąkę żytnią przesiewaną sitem, potem dodawała też mąkę, zsiadłe mleko, sól  
i drożdże. Następnie wszystko mieszała i zostawiała ciasto na jakiś czas żeby ukisło 
i urosło. Następnie dzieliło się ciasto na bochenki, kładło na chrzanowe liście i wsu-
wało do rozgrzanego pieca łopatą chlebową na tzw. „trzon” – część pieca z kamienia.  
Po paru godzinach wyjmowało się chleb i kładło do specjalnej komory, by wystygł, 
ponieważ świeżego chleba nie można było spożywać, gdyż bolał po nim brzuch. 

 

Pierogi z bobem
 Bób ugotować i ostudzić. Przekręcić przez maszynkę, dodać 4-5 ugotowanych  
i zmielonych ziemniaków. Farsz posolić i popieprzyć. Dodać pokrojoną w kostkę i pod-
smażoną cebulę, wymieszać i napełniać farszem ciasto pierogowe. Pierogi podawać go-
rące, polane tłuszczem. 

Dzieża chlebowa. Zdjęcie z pracy konkursowej Natalii Filiks. Urządzenia piekarnicze. 
Zdjęcie ze zbiorów  

LGD Owocowy Szlak.
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Szyneczka z karpia i wędzone dzwonka karpia z Pustelni 
  Szyneczka z karpia kształtem przypomina zwykłą szynkę. Wytwarzana jest z kar-
pi hodowanych w stawach w okolicy Opola Lubelskiego. Nie ma dodatków chemicznych  
i konserwantów – wykorzystywane są wyłącznie ryby, sól i woda. Po precyzyjnym usu-
nięciu ości, karp poddawany jest solankowaniu. Następnie filety są odpowiednio zwi-
jane, aby nabrały kształtu małej szyneczki i wędzone przy użyciu drewna olchowego. 
Konsystencja szyneczki z karpia jest zwarta, można ją kroić tak jak wędlinę lub podawać 
jako przystawkę.
 Wędzone dzwonka z karpia również wytwarzane są w sposób tradycyjny, bez 
dodatków chemicznych ani konserwantów – używane są wyłącznie ryby, sól i woda.  
Zarówno szyneczka z karpia jak i wędzone dzwonka z karpia są specjalnością kuchni 
regionalnej.

Szynka z karpia z Pustelni.

Wędzone dzwonka z karpia z Pustelni.
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Kapuściaki z kaszą jaglaną
 Kapusta ukiszona w główkach, kasza jaglana ugotowana do miękkości. Kaszę do-
prawić solą i pieprzem i zawinąć w liście kapusty. Ułożyć w garnku. Zrobić zasmażkę mąki  
i oleju, zalewać i zasmażać lub dusić na kuchni. Można też polewać samym olejem prze-
smażonym z cebulą.

LGD „Region Włoszczowski”
 Kuchnia świętokrzyska łączyła w sobie tradycyjną kuchnię chłopską i szlachecką 
z domieszką tradycji żydowskich. Najpopularniejszymi składnikami są: kapusta, ziem-
niaki, kasza i mleko.

Zalewajka świętokrzyska     
 Była to potrawa chłopska, ze względu na swą prostotę i sytość. W Świętokrzy-
skim zalewajka wciąż jest bardzo popularna, a przepis na jej przygotowanie przechodzi 
z pokolenia na pokolenie. Podawana z chlebem jest bardzo smaczna, stosunkowo syta.   
Czas przyrządzenia ok. 45 minut.  Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę; cebulę i czosnek 
posiekać w kostkę. Do garnka z gotującą wodą włożyć pokrajane ziemniaki, kiełbasę lub 
boczek wędzony w kawałkach, cebulę, liść laurowy, ziele angielski, ewentualnie namo-
czone wcześniej grzyby. Do żuru dodać śmietanę oraz pokrojony czosnek. Gdy ziemnia-
ki będą jeszcze lekko twarde, wlać zakwas. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.

Kiszona kapusta
 Jest to prawdopodobnie najstarszy zakonserwowany środek spożywczy. Proces 
kiszenia kapusty od wielu lat był wręcz rytualnym zajęciem i okazją do towarzyskich spo-
tkań. Kapustę najpierw trzeba poszatkować. Potem na dno beczki - warstwami - wrzuca 
się trochę kapusty, soli, marchwi i przypraw: koperku lub kminku. Następnie bosymi no-
gami ugniata się kapustę. Kiedy pojawia się sok można dorzucić więcej kapusty i powtó-
rzyć czynność. Gospodarz musiał zadbać o to, żeby pracującym przy kiszeniu kapusty  
nie zabrakło gorzałki i jadła.

Tradycyjna zalewajka, fot.arch.LGD Region Włoszczowski.
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Pokrzywianka
 Cebulę siekamy i podsmażamy na maśle na zloty kolor. Pokrzywy drobno siekamy  
i lekko przesmażamy z cebulą aż ściemnieją. Dodajemy bulionu i gotujemy jeszcze 
kilka minut. Zupę przecieramy przez sitko i na sam koniec dodajemy serek topiony.  
Lekko zagotowujemy i doprawiamy do smaku zupę.

Zmiocarz
 Zmiocarz nazywany jest też pasztetem z ziemniaków, ponieważ to właśnie ziemniaki  
są podstawowym składnikiem, a sposób przygotowania zmiocarza zbliżony jest do pro-
dukcji pasztetu. Ziemniaki obieramy i trzemy na tarce. Odcedzamy z nadmiaru wody 
dodajemy siekaną cebulę sol i pieprz. Wbijamy jajka i wszystko bardzo dokładnie mie-
szamy. Gotowe ziemniaki trzeba przełożyć na sitko w celu usunięcia nadmiaru wody. 
Dodać sól, pieprz oraz pokrojoną w kostkę cebulę. Wbić jajka i wszystko wymieszać.  
Tak przygotowaną masę wlewamy do wcześniej posmarowanej masłem brytfanki i pie-
czemy około 2 godzin. Danie najlepiej smakuje z dodatkiem sosu grzybowego lub mię-
snego.

Wodzionka
 Wodzionka, inaczej określana jako Brotzupa, jest kolejną regionalną potrawą  
pochodzącą ze Śląska. Stanowiła ona jedno z podstawowych dań na stole rodziny ślą-
skiej w tygodniu. Było to danie, mimo prostoty przyrządzenia i prostych składników, 
spotykane zarówno w domach biedoty, jak i bogatych. Wodzionka występuje w różnych 
odmianach, ale w każdej podstawowym i niezmiennym składnikiem jest chleb. Dokład-
niej przyrządza się ją z czerstwego chleba, pokrojonego w kostkę, czosnku oraz tłusz-
czu zwierzęcego, np. masła. Wszystkie te składniki następnie zalewane są wrzątkiem,  
najczęściej bezpośrednio w naczyniu, z którego zupę się spożywa. Na końcu można 
ją tylko doprawić solą i pieprzem.

Śląski krupniok
 Śląski krupniok, czyli tak zwana kaszanka, jest jednym z popisowych dań kuchni 
śląskiej. Ślązacy uwielbiają krupniok pod każdą postacią, zarówno na ciepło, na zimno, 
a także smażony na niewielkiej ilości oleju. Wytwarzanie krupnioków związane było 
z tradycyjnym świniobiciem, urządzanym co najmniej raz do roku. Krupnioki  
na Śląsku towarzyszyły wielu uroczystościom. Przy świniobiciu częstowano nimi oko-
licznych mieszkańców, rodzinę, roznoszono do domów sąsiadów. Również na weselach 
i innych rodzinnych uroczystościach były nieodłącznym składnikiem jadłospisu.

Nalewka miętowa „Kamcia”
 Jej nazwa pochodzi od imienia wnuczki hrabiny Potockiej - Kamei Marii Du-
kwicz. Jako mała dziewczynka zbierała ona ponoć miętę pieprzową i zanosiła lokajom 
Potockiej, którzy zaczęli ją dodawać do zwyczajnego samogonu, tworząc tym samym 
oryginalny trunek o intensywnym zapachu mięty. Pędzony był w gorzelni majątku  
Potockich. Mięta rośnie w parku w Moskorzewie do dnia dzisiejszego. Zwyczajowo czę-
stuje się nalewką „Kamcia” gości weselnych, gdy do domu narzeczonej przybywa pan 
młody ze swoimi rodzicami i świadkami. Od 2010 r. nalewka jest produktem regional-
nym.
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Tradycyjny strój

 W regionie świętokrzyskim (i terenach z nim powiązanych przynależnością  
do LGD) dawniej ubiór pełnił nie tylko rolę użyteczną, ale też przekazywał informację  
o pozycji społecznej każdej osoby. Strój określał stan cywilny – panny nosiły na głowach 
chustki, a mężatki czepce. Mężczyźni zakładali magierki lub inne czapki, które kawale-
rowie przystrajali ozdobami z kogucich piór. O zamożności świadczyły guziki, zapinki, 
koronki i hafty, zdobione męskie pasy. 

Strój ludowy. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Ważną i kosztowną częścią stroju były buty. Kobiety i dzieci zwykle zakłada-
ły je do kościoła, ale prawie całą drogę pokonywały boso i obuwie zakładały dopiero 
przed zabudowaniami miejscowości parafialnej. Buty często przekazywane były z ojca 
na syna. Kobiety chodziły w długich spódnicach sięgających do samej ziemi. Zimą czę-
sto zakładały drugą. 

Tradycyjny strój. Fot.arch.pryw. W.Jarmuda.

Tradycyjny strój żydowski. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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 Przy okazji różnych uroczystości przywdziewano strój odświętny. Na przykład 
ubiór panny młodej tworzyła jednokolorowa spódnica barwy szafirowej, beżowej lub zie-
lonej, z naszytymi u dołu trzema tasiemkami. Na nią zakładano zapaskę. Bluzka była biała,  
z długimi rękawami, ozdobiona czerwonymi koralami. Gorset czerwony lub szafirowy, 
z galanterią i cekinami, sznurowany czerwoną wstążką. Buty były czarne, sznurowane.  
W chłodne dni zakładano drugą zapaskę na ramiona. Strój pana młodego tworzyła biała 
koszula z oszywką i czerwoną wstążką pod szyją. Ciemne spodnie i brązowa sukmana  
z szafirowym wyłogiem, przepasana krajką czerwono-czarną. Buty czarne, wysokie.  
 Obecnie różnego typu tradycyjny ubiór wykorzystywany jest podczas ważnych 
wydarzeń głównie przez zespoły muzyczne, taneczne i obrzędowe oraz koła gospodyń 
wiejskich. Zanika jednak pamięć o wielu szczegółach i liczne środowiska korzystają  
w tym względzie z pomocy etnografów.
 W historycznych granicach Pomorza wyróżnia się kilka wysp kulturowych,  
w których potwierdzono istnienie stroju ludowego. Takim obszarem były także te-
reny położone nad dolną Regą, wokół Trzebiatowa, należące do 1522 r. do klasztoru  
Norbertanów w Białobokach. Strój białobocki zawierał pewne podstawowe elementy 
charakterystyczne dla ubiorów wywodzących się z obszaru północnych Niemiec, ponie-
waż koloniści zasiedlający ziemie opactwa pochodzili m.in. z Fryzji.
 Ubiór kształtował się stopniowo, a jego rozkwit przypada na przełom  
XVIII i XIX wieku. Oprócz stroju codziennego istniał też świąteczny, wieczorowy oraz 
ślubny. Po połowie XIX w. ubiór białobłocki, a z czasem niektóre jego elementy, noszono 
już tylko do kościoła podczas ważniejszych nabożeństw.
 Mężczyźni nosili długie, opadające na ramiona włosy, na głowie czarne kape-
lusze z niewysokim rondem. Obowiązywał długi czarny surdut bez kołnierza, głęboko 
wycięty na piersiach i w kolanach. Jeden z wyłogów obszywano dużą ilością błyszczą-
cych guzików. Noszono długie buty. Pod surdutem była czerwona kamizelka, której kra-
wędzie obszywano czasem zieloną lub białą nitką. Guziki naszywane na jeden z jej wy-
łogów zastępowano talarami. Wokół szyi obwiązywano czerwoną lub brunatną chustkę 
(także kobiety). Spodnie były krótkie i wykonywano je prawdopodobnie z jeleniej skóry.  
Pończochy obowiązkowo koloru czerwonego. Zimą nakryciem głowy była czapka, no-
szona także przez dzieci. Ozdobą czapek noszonych przez chłopców był kolorowy czu-
bek z pierza.
 Kobiety w stroju codziennym, jak i świątecznym na głowy zakładały czarny cze-
pek. Nosiły go i panny i mężatki. W stroju świątecznym był on wyższy i posiadał formę 
zwężającego się i przechylonego do tyłu stożka. W dolnej części zdobiono go niebieską 
wstążką, a z tyłu formowano w fałdy, spod których opadał sięgający spódnicy warkocz,  
w który wplatano zieloną, wełnianą nić. W późniejszym czasie noszono też czarne czepki 
z czubkiem uformowanym ze wstążek. W stroju codziennym czepek zastępowano cza-
sem czerwoną chustką złożoną w trójkąt i zawiązywaną na karku. Pod chustką umiesz-
czano papierowe wzmocnienie, aby odstawała w tylnej części. Gorset z trójkątnym sta-
nikiem, nad którym przeplatano wstążki, nosił nazwę ,,Dschosep”. U dołu zakończony  
był wałkowatym zgrubieniem, na którym zawieszano kilka warstw czerwonych,  
a z czasem brunatnych spódnic. Wierzchnia spódnica była zawsze mocno pofałdowana.  
Spódnica świąteczna była dłuższa, sięgała do kostek, a jej dolną krawędź zdobiono sze-
roką, zieloną lub złotą wstęgą. Na spódnicę nakładano najczęściej biały lub niebieski far-
tuch, a na gorset czerwoną kurtkę. Latem, do stroju świątecznego dziewczęta zakładały 
pofałdowane koszulowe rękawy, które zawiązywano na nadgarstkach. Elementem cha-
rakterystycznym były także wysokie, lniane, niebieskie kołnierze. Na nogach skórzane 
półbuty, choć znane są przekazy o noszeniu butów drewnianych.
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 Najbardziej okazały i pełen przepychu był strój panny młodej. Gorset wykona-
ny z jedwabnego adamaszku haftowano w kwieciste wzory. Stanik ozdabiano różnymi 
świecidełkami i czerwonymi wstążkami. Kurtka była dłuższa, z półmetrową kryzą się-
gającą kolan. Fałdowaną, wierzchnią spódnicę szyto z czarnego, wełnianego adamaszku. 
Oryginalnym elementem był ciężki pas z posrebrzanego metalu ze sprzączką ozdobioną 
błyszczącym kamieniem. Uwagę w wyglądzie przyszłej mężatki przykuwało nakrycie 
głowy nazywane ,,Pail” lub ,,Peil”. Był to rodzaj 30-cm korony, wykonanej ze złoconej 
blachy, ozdobionej perłami, kwiatami i fatałaszkami. 

Strój białobocki. Źródło: Archiwum Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.
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 Podstawą czepca był metalowy pałąk szerokości ręki, z którego wyrastały ko-
lejne, tworząc konstrukcję przypominającą koronę, na której mocowano ozdoby. Strój 
druhny był niemal identyczny, jednak zamiast korony na głowę zakładano czepek  
w formie wieńca, brakowało też metalowego pasa.
 Na Ziemi Rawskiej strój kobiecy składał się z białej, bogato haftowanej bluzki, 
chustki w kwiaty na głowę i spódnicy w pasy. Początkowo używano tylko dwóch kolo-
rów. Pasiaki są wyróżnikiem regionu, pozwalającym odróżnić strój rawski od łowickiego 
czy sieradzkiego. Na spódnicę zakładana była zapaska, również w pasy. Sznurowane buty 
z cholewami zakładano tylko na wielkie uroczystości oraz do kościoła.
 

Tradycyjnymi elementami stroju męskiego były: biała koszula z zawiązaną  
pod kołnierzykiem wstążką, wełniane spodnie wpuszczane w buty z cholewami, lejbik  
i specerek z czarnego sukna oraz czarny kapelusz.
 Tkanina użytkowa reprezentuje tzw. styl polski, lniano-wełniany pa-
siak o  powtarzającym się, charakterystycznym tle, które początkowo było czerwo-
ne, następnie cynobrowe, pąsowe, a w końcu pomarańczowe. Tło to przedzielone  
jest wiązkami wielobarwnych prążków o różnej szerokości oraz o kompozycji syme-
trycznej bądź  asymetrycznej. Z czasem wprowadzono dodatkowy element zdobniczy 
w postaci geometrycznych wzorów kostkowych - tzw. koziełki (wykonywane specjalną 
techniką tkacką „przez deskę”) i kuloski. Ornament pasowy posiadały również chodniki, 
zwane potocznie szmaciakami, a także tkaniny parciane przeznaczone na fartuchy, derki 
oraz na nakrycia.
 W tkaninie dekoracyjnej, która służyła głównie do przykrywania łóżek, domi-
nowało zdobienie w kraty. Haft ludowy (kolorowy haft liczony - krzyżykowy i płaski 
- o motywach geometrycznych bądź zgeometryzowanych formach roślinnych) stosowa-
ny był w stroju odświętnym.
 Na Ziemi Suwalskiej i Sejneńskiej tradycyjny  strój  ludowy nie istnieje od daw-
na, ponieważ zanikł w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Najwcześniej, bo być może 
pod koniec XIX w.,  zaprzestano go nosić w okolicach Suwałk. 

Strój ludowy z Wilkowic (powiat rawski).
Zdjęcie z pracy konkursowej  

Magdaleny Winczewskiej. 
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Strój Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego 
„Powiśloki”. Zdjęcie ze zbiorów  

LGD Owocowy Szlak.

Z ikonografii wynika, że mężczyźni nosili sukmany koloru jasnego i białosza-
re spodnie obwiązane do kolan trokami, łączącymi się z łapciami. Nakryciem gło-
wy była niebieska, sukienna magierka obszyta barankiem i nauszna czapa z sukna. 
Kobiety zakładały niebieską spódnicę do kostek, biały fartuch, zielony serdak, bia-
łą koszulę z haftowanym kołnierzy kiem. Na głowie nosiły biały zawój, przez plecy  
i ramiona miały przerzuconą białą płachtę, na nogach czarne, płytkie pantofle na pła-
skich podesz wach.
 Miejsce tradycyjnego stroju ludowego zajął ujednolicony ubiór wzorowany  
na stroju mieszczańskim. W przypadku mężczyzn widoczne były też wpływy kurtek  
i szyneli wojskowych.
 Na Lubelszczyźnie kobiety ubierały się na co dzień w spódnicę i zapaskę (far-
tuch). Do obrządku najczęściej zakładały zapaskę z drelichu, a od święta zapaskę 
utkaną z kilimu. Ubierano się też w koszule lniane. Mężczyźni mieli szyte kalesony.  
Do spania nie było piżam tylko koszula lniana. Chodzono na bosaka lub w drewniakach, 
bo nie było butów lub jedne buty służyły kilku osobom. Do kościoła szło się boso, a buty 
niosło się w ręku, żeby się nie zniszczyły i dopiero przed samym kościołem zakładało się 
je na nogi.
 Gdzieniegdzie pojawiały się pasiaki, wykorzystywane na zapaski okrywające 
przód spódnicy. W niektórych okolicach koszule kobiece zdobiono ściegiem płaskim 
swobodnym w kolorach białym, czerwonym, czarnym i niebieskim, z motywami roślin-
nymi. Mężczyźni mieli sukmany brązowe lub ciemnoniebieskie, które zdobiono skrom-
nym szamerunkiem i przepasywano rzemiennym pasem. Jako nakrycie głowy noszone 
przybrane barankiem wysokie rogatywki, czapki baranie stożkowate, obszyte futrem 
tzw. rozłupy i – noszone latem – kapelusze słomkowe lub z trawy, tzw. psiarki.
 Strój wykonywano z tkanin pochodzących z naturalnych surowców (lnu, wełny, 
konopi) i tkanych własnoręcznie przez gospodynie. Obecnie obowiązującym strojem 
ludowym jest strój krzczonowski, ogólnie stosowany na terenie województwa lubelskie-
go. W przypadku mężczyzn składa się z nakrycia głowy (kapelusz słomiany, magierka, 
czapka futrzana), koszuli, spodni, kaftana, sukmany, pasa i obuwia, zaś w przypadku 
kobiet – z nakrycia głowy (obowiązkowo chusta wiązana zwana dupką), koszuli, gorsetu 
i kaftana z ogonkiem, spódnicy, zapaski, obuwia, biżuterii i wstążki. 

Strój krzczonowski obowiązujący  
na terenie Lubelszczyzny.



155

LGD „Białe Ługi”
 Sztuka i rękodzieło ludowe to dziedziny życia kulturalnego, które na naszym  
terenie mają „swojski” charakter, nieskażony wielkomiejskimi trendami. Rzemiosło wy-
konywane przez lokalnych twórców jest największym ich skarbem. Dzięki niemu pielę-
gnują swoja rodzimą tradycję, którą następnie przekazują swoim dzieciom. Wśród licz-
nych produktów rzemiosła regionalnego należy wymienić:

- MATECZKI,  PATCHWORKI ORAZ DECOUPAGE Pani Wisławy Jaworskiej  
z Rakowa, która zszywając kawałeczki różnych tkanin, potrafi zrobić zaskakujące swą 
ornamentyką patchworkowe narzuty i poduszki. Innym pomysłem lokalnej artystki jest 
zdobienie przedmiotów codziennego użytku, które ręcznie malowane zamieniają się  
w prawdziwe dzieła sztuki. Zaskakujące są również mateczki – wizerunki Matki Bożej 
malowane na kawałku drewna.

Sztuka ludowa  
i rękodzieło

Mateczki. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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- STRACHY  – postacie, figurki i ozdoby z drewna. Słynne nie tylko w Polsce,  
ale i w Europie „strachy”, powstają w Drogowlach u państwa Jóźwików – są to przeróżne po-
stacie, anioły, zwierzaki wystrugane z gałęzi i korzeni, a także wikliny, huby i meble ogrodowe.  

-KWIATY Z BIBUŁY - wykonywanie bibułowych ozdób i kwiatów to wielopokolenio-
wa tradycja w rodzinie Pani Teresy Klimczak z Marzysza. Uroda kwiatów z bibuły tkwi 
w ich prostocie i praktyczności- mogą dodawać domowi uroku przez cały rok. Artystka 
 tworzy dużo i wciąż mawiele nowych pomysłów. Zdobyła już sławę nie tylko w Polsce 
ale i za granicą.

 

Strachy - Kornik. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Kwiaty z bibuły. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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- MSZOKI –W okolicach Wielkanocy i Bożego Narodzenia można nabyć stro-
ik, którego nie spotka się w kwiaciarni, ani w sklepie. Pani Irena Dygas podpatrzyła 
sztukę robienia ozdób świątecznych z mchu: gniazda, baranki, zajączki, kury, bomb-
ki czy koszyczki. Wszystko to jest dekorowane grochem, fasolą, sianem, gałązkami. 

- FLORAKI - Szczególne zainteresowanie posiada pan Tomasz Kuczyński z Rakowa  
– z wielką pasją zajmuje się florystyką, dekoruje obiekty sakralne, przyjęcia, komponuje 
jedyne w swoim rodzaju bukiety. Wykonuje aranżacje wnętrz na różne okazje: koncerty, 
konferencje, jubileusze, wystawy, a także instalacje plenerowe. Rozwija swoje talenty stu-
diując architekturę wnętrz i szkoląc się na różnych kursach florystycznych.
- RZEŹBY- Andrzej Haba z Nowej Huty to rzeźbiarz samouk. Tworzy prace inspirowane 
głównie motywami religijnymi: prostacie Chrystusa Frasobliwego, figury świętych, ka-
pliczki, stacje drogi krzyżowej. Wykonuje również popiersia znanych osobistości i dzieła 
z motywami roślinnymi. Prowadzi warsztaty rzeźby dla dzieci i młodzieży (Raków).

 Zachowała się tradycja zdobienia jajek w okresie świąt wielkanocnych. Malo-
wanki powstają przez zanurzenie w wywarze naturalnego barwnika. Kolor brązowy uzy-
skuje się dzięki łupinom cebuli, czarny – korze dębu lub łupinom orzecha włoskiego, 
żółtozłocisty – korze młodej jabłoni lub kwiatom nagietka, fioletowy – kwiatom ciem-
nej malwy, różowy – sokowi z buraków, zielony – młodemu żytu lub liściom barwinka.  
Pisanki powstają poprzez nałożenie wzorów z wosku i zabarwienie. Drapanki są wyko-
nywane za pomocą ostrego nożyka.

Mszoki. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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LGD „Gryflandia”
 Dawniej wielu rybaków w wolnych chwilach trudniło się snycerką ozdabiając 
charakterystyczną karbowaną nacinanką sprzęty domowe: maselnice, skrzynie, grzebie-
nie tkackie.

LGD „Kraina Rawki”
 Na terenie Lokalnej Grupy Działania zachowały się nieliczne rzemiosła, które 
są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to bardzo piękny sposób kultywowania 
tradycji i zwyczajów naszego regionu. 

Hafciarstwo. 
 Haftowaniem zajmują się mieszkanki Gminy Rawa Mazowiecka (Pani Zofia Sujka,  
Pani Henryka Kacprzak, Pani Janina Słodka) oraz Gminy Kowiesy (Pani Elżbieta Kisiel 
i Pani Jadwiga Powązka). Swoje prace prezentują podczas gminnych imprez kultural-
nych, jak również podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi.
 Twórczynie z Gminy Kowiesy miały okazję zaprezentować swoje prace podczas 
nagrania programu „Tradycją regionu malowane”, realizowanego przez TVP Łódź.

 Haft  Wilkowicki.  Zdjęcia ze strony  
www.wilkowice.nogard.pl

 Jadwiga Powązka z Chojnatki   
- obrazki wyszywane na kanwie.  

Zdjęcie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kowiesach.
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Bibułkarstwo
 „Kręceniem bibuły” zajmuje się mieszkanka Wilkowic – pani Janina Kwiatkowska.  
Swoje przepiękne róże, krokusy, stokrotki i wiele innych prezentuje podczas Majów-
ki w Wilkowicach oraz Jarmarku Łódzkiego. Pani Janka prowadziła również warsztaty  
bibułkarstwa podczas letniego obozu naukowego dla młodzieży w Międzywodziu  
w 2011 roku. Kontakt: Janina Kwiatkowska, tel. 785 141 466, www.wilkowice.nogard.pl

Janina Kwiatkowska z  Wilkowic.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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Wycinkarstwo
 W południowej części regionu, w takich ośrodkach jak  Zakościele, Rzeczyca,  
Królowa Wola, Grotowice i Liciążna, rozwinęło się wycinankarstwo. Wycinanki naklejano 
tu przeważnie symetrycznie, po dwie jednakowe, każda z innej strony obrazu lub lustra.  
Wykonywano trzy rodzaje wycinanek: rózgi, kółka i  kwadraty. Rózgi to symetryczne 
wycinanki pionowe zwieńczone przeważnie parą kogutów, które swoim kształtem przy-
pominają kurpiowskie leluje. Najstarsze formy tych wycinanek rozgałęziały się rów-
nomiernie od trzonu i ozdabiane były barwnymi kwadracikami. Natomiast nowsze 
zdecydowanie nabrały cech graficznych poprzez swoją jednobarwność i wypełnienie 
strzałkowymi ażurami. Z kolei kółka, zwane inaczej klapkami, to wycinanki okrągłe, 
które przybierały najczęściej formy płaskie bądź przestrzenne oraz wielobarwne lub 
jednobarwne (kółka syte, pawie piórka, glennickie kółka, kółka z kulosami). Natomiast 
kwadraty to jednobarwne bądź  wielobarwne wycinanki o skrzyżowanych czterech 
osiach symetrii, które wieszane były przeważnie skośnie. Główną ich cechą charaktery-
styczną była zróżnicowana i abstrakcyjna ornamentyka. Naklejane były na siebie w kil-
ku kolorach. Wycinanki starano się skontrastować z barwą ściany. Wycinano je ręcznie  
z glansowanego papieru, przeważnie nożycami do strzyżenia owiec.

Zdobienie pisanek
 Zachowały się dawne tradycje dotyczące symboliki pisanek. Kolor różowy ozna-
czał sukces, biały - niewinność, niebieski - dobre zdrowie, czarny – pamięć, zielony  
– pieniądze, ośmioramienna gwiazda - pomyślność w domu, gospodarstwie, interesach 
i planowanym małżeństwie, gałązka sosny - młodość i zdrowie. 

Ceramika
 Uroki tego zapomnianego już zawodu w „Ogrodzie ceramika” przybliża miesz-
kanka Gminy Biała Rawska – Pani Alina Mews. Warsztaty ceramiczne to nie tylko okazja  
do rozwoju ukrytych talentów, ale jest to również czas relaksu i radosnej ekspresji.  
Kontakt: Alina Mews, tel. 512 335 503, www.ogrodceramika.netgaleria.eu

Fontanna kaskada. Zdjęcie Aliny Mews.

Odpoczywająca kobieta. Zdjęcie Aliny Mews.
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Kowalstwo artystyczne
 Na terenie gminy Kowiesy misternie kute wyroby artystyczne wykonuje Rodzina 
Smętkowskich z Wymysłowa. Kontakt: 608147853, 507165707.

Kowalstwo artystyczne. Zdjęcia Państwa Smętkowskich.
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LGD „Nasza Suwalszczyzna”

Twórcy ludowi

Garncarstwo i ceramika: 
Krystyna Pawłowska-Prawdzik - Suwałki

Haft i koronkarstwo: 
Beata Burzyńska – Raczki, Elżbieta Brzozowska – Suwałki, 
Emilia Butkiewicz – Suwałki, Alicja Drażba – Suwałki, Elżbieta Dzienis – Suwałki, 
Barbara Grębosz – Suwałki, Helena Iwanicka – Suwałki, Kuczkowska Maria – Suwałki, 
Elżbieta Miłek – Suwałki, Alicja Panasewicz – Suwałki, Teresa Przyborowska – Suwałki, 
Czesława Radzewicz – Suwałki, Dorota Siłkowska – Suwałki, 
Wanda Szczawińska – Suwałki, Ryszard Szczęsny – Suwałki, 
Krystyna Waszkiewicz – Suwałki, Jadwiga Wygnał - Suwałki

Kowalstwo: 
Robert Suchwałko i synowie – Suwałki, Adam Wróblewski - Filipów

Malarstwo: 
Teresa Gajek – Suwałki, Krzysztof Głośny – Suwałki, Janina Jaśkiewicz – Suwałki,  
Elżbieta Miłek – Suwałki, Wiera Pszczółka – Suwałki, Helena Wierzbicka - Suwałki

Malarstwo na szkle: 
Elżbieta Dzienis – Suwałki, Walentyna Gubernat – Suwałki, Zofia Naumowicz - Suwałki

Pisanki: 
Krzysztof Głośny – Suwałki, Elżbieta Miłek – Suwałki, Iwona Żukowska - Suwałki 

Plastyka:
Jadwiga Bienio – Suwałki, Elżbieta Miłek – Suwałki, Władysława Racis – Suwałki, 
Irena Rusanowska – Suwałki, Jadwiga Wiszniewska – Suwałki, 
Danuta Włodarczyk - Suwałki

Plecionkarstwo i wikliniarstwo: 
Beata Burzyńska – Raczki, Jadwiga Czernialis - Suwałki

Rzeźba: 
Beata Burzyńska – Raczki, Grzegorz Kamiński – Suwałki, 
Czesław Tarasiewicz – Nowa Wieś (Suwałki), Jan Zaborowski - Suwałki

Szkło rytowane: 
Małgorzata Adamowska – Suwałki

Tkactwo: 
Stanisława Czuper – Wysokie (Raczki), Zofia Naumowicz - Suwałki
Zabawki ludowe: Zdzisław Bieryło - Suwałki
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Pisanki. Zdjęcie LGD Nasza Suwalszczyzna.



164

LGD „Owocowy Szlak”
 Sztuka ludowa najczęściej powiązana była z chęcią upiększenia wnętrz i przed-
miotów codziennego użytku. Wykonywano łóżka o ozdobnie wycinanych zapleckach  
i nogach, a także kredensy i półki z ozdobnymi szczytami. Dekorowano przede wszyst-
kim skrzynię, stanowiącą najważniejszy sprzęt w całej izbie i element obrzędów wesel-
nych. Zwykle miała ona boki pokryte malowidłem kwiatowym.
 Obrazy świętych wykonywano głównie techniką drzeworytniczą.
Na ścianach lub na belkach powały przyklejano wycinanki z kolorowego papieru.  
Były to koła, gwiazdy, rozety lub pasy złożone z laleczek bądź drzewka. Tworzono ząbko-
wane ażury i wycięcia w postaci strzałek, zwykle w oparciu o cztery osie symetrii i jedną 
barwę papieru.
 Przez wieki zajmowano się także koronkarstwem, tkactwem i plecionkar-
stwem. Współcześnie przeważa to ostatnie. Wyroby plecione z różnych surowców 

stosowane były w budownictwie, zbierac-
twie, łowiectwie, rybołówstwie, hodow-
li i uprawie. W warsztacie chałupniczym  
nadal pracuje Helena Rogala z miejscowo-
ści Darowne. Plecie koszyki z rogożyny, 
którą przywozi z okolic Kozienic w okresie 
od września do listopada. Materiał układa 
w snopy i w celu wyschnięcia pozostawia 
na dworze aż do wiosny. Następnie obcina 
kiście i dalej pracuje już pod dachem. Pałki 
rozdziela na części i grupuje według grubo-
ści. Polewa je gorącą wodą i wkłada na dobę 
do worków foliowych. Potem wykonuje dno 
i dalszą część w oparciu o formę. Na koniec 

dorabia uszy. W ten sposób powstają koszyki, kapelusze, skarbonki i otoczki na butelki 
(gmina Opole Lubelskie). 

Kapelusz z rogoży w wykonaniu  
Pani Heleny Rogali z Darownego.  

Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Buty z rogoży wyplecione przez Panią Helenę Rogalę z Darownego.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 W Opolu Lubelskim oraz Józefowie nad Wisłą działa Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Twórczej (SWAT), zrzeszające twórców ludowych trudniących się hafciar-
stwem, malarstwem, wikliniarstwem, rzeźbiarstwem, florystyką, decoupage oraz innymi 
dziedzinami sztuki rękodzielniczej.

 Martyna i Dariusz Gasińscy z Chodla, w swoim gospodarstwie agroturystycznym  
„Koniczynka”, prowadzą warsztaty z rzeźbiarstwa, malarstwa, malowania  ikon, lepienia 
w glinie, modelinie, masie solnej, robienia zwierząt i kwiatów z siana.

Przedmioty rękodzielnicze członków Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Rzeźby Pani Martyny Gasińskiej z Chodla. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Popularnością cieszy się zdobienie wielkanocnych jaj z czego słyną szczególnie 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  w Karczmiskach. Kraszanki to jajka malowane 
w łupinach cebuli lub życie. Następnie wyskrobywano na nich ozdobne wzorki żyletką, 
drucikiem bądź nożykiem. Były to pisanki jednobarwne, których powierzchnię najpierw 
dzielono na połówki lub ósemki i dopiero potem nanoszono wzory. Najczęściej spotyka-
ne motywy to bazie, gałązki, gwiazdki, motywy roślinne i kwiatowe. Wydrapywano rów-
nież rok wykonania. Pisanki to jajka, na których zdobienie wykonane jest rozgrzanym 
pszczelim woskiem za pomocą pisaka - patyczka z metalową końcówką lub drucika.  
Następnie jajka są farbowane w jednym lub kilku barwnikach. W miejscu wosku, barw-
nik nie pokrywa skorupki. Jest to tzw. metoda batiku. Niektórzy oklejali jajka wycinan-
kami z kolorowego papieru, np. zajączkami czy kogucikami. Obecnie zdobi się pisanki 
także ozdobami wykonanymi na szydełku.

LGD „Region Włoszczowski”
 W kilkuosobowej grupie twórców ludowych i nieprofesjonalnych przewa-
żają malarze: Lidia Kulawiak z Pławna, Wojciech Marchewka z Gidel i Wiesław  
Matuszczyk z Górki. Pojawili się młodzi utalentowani uczniowie – Filip Kissin z Pławna 
i Grzegorz Misiewicz ze Stęszowa, gdzie tworzy też Mirosław Borowik. Dawne trady-
cje zdobnictwa papierowego kontynuuje Helena Włodarczyk z Gowarzowa, wykonują-
ca bukiety kwiatowe i pająki ze słomy. Haftem i koronkami zajmuje się Zofia Zamecka  
z Wojnowic, a haftem Janina Wilk z Gowarzowa (Gidle). Tkactwem, należącym do naj-
starszych rzemiosł świata, zajmuje się Agnieszka Szymczyk, która prowadzi gospodar-
stwo agroturystyczne. Gospodyni swoje tkaniny wykonuje techniką arrasową, wg obra-
zów znanych malarzy oraz własnych projektów. Ponadto prowadzi warsztaty z tkactwa 
dla dzieci i młodzieży. Wśród lokalnych twórców naszego regionu wyróżnia się rów-
nież Jan Michał Zaskórski – artysta, który czerpie inspiracje ze sztuki, a w szczególności  
z malarstwa oraz demonologii ludowej. Swoje wizje twórcze przelewa na papier, tworząc 
szkice, na podstawie których powstają niezwykłe rzeźby oraz kostiumy i maski wykorzy-
stywane w prowadzonym przez niego teatrze Animagia. 

Pisanki wielkanocne.  Zdjęcie KGW w Karczmiskach.
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  Niezwykle utalentowany jest także Zdzisław Purchała, którego twórczość jest 
znana wszystkim śledzącym scenę polskiej sztuki ludowej. Jego aktywność zauważa-
my zarówno w sztuce rzeźbiarstwa i malarstwa jak i w literaturze. Jego rzeźby i obrazy  
z jednej strony oddają wiejską codzienność, są ilustracją obrzędów i zwyczajów, z drugiej  
zaś mają charakter alegoryczny, mówią o odwiecznej walce dobra ze złem. 

Technika tkactwa. 
Fot.arch.LGD Region Włoszczowski.

Maski. Fot.arch. GOK Żytno.

Rzeźba Z.Purchały. Fot.arch.LGD Region Włoszczowski.
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LGD „Sejneńszczyzna”
 Dawne tradycje sztuki ludowej i rękodzieła zanikły po II wojnie światowej. Obec-
na twórczość ma charakter samorodny i wynika z własnych, lokalnych potrzeb gospo-
darskich. Z powodów etnicznych wyróżniają się jedynie okolice Puńska, gdzie silne  
są korzenie litewskie.
 Do najbardziej rozpowszechnionych surowców stosowanych w sztuce ludowej 
należy drewno. Gospodarstwa upiększano rzeźbiąc tradycyjne meble i sprzęty, takie jak 
np. jak stół na krzyżakach, łóżko i skrzynia na czterech nóżkach, tzw. szlaban – w dzień 
służący jako ława z oparciem, a w nocy rozsuwany do spania. Do twórców pracujących 
z drewnem należą Józef Kubrak z Grudziewszczyzny, wykonujący miniaturowe postacie, 
ołtarzyki i płaskorzeźby, Józef Stankiewicz z Krasnopola, wytwarzający bębny i inne in-
strumenty, Konrad Kotarski z Sejn, Franciszek Masalski z Gulbina, Krzysztof Walukiewicz  
z Krasnopola oraz Andrzej Wasilewski z Szołtan. 
  
  

 

Wiele wyrobów powstaje ze słomy, siana, papieru i suchych kwiatów, w tym przede 
wszystkim zawieszany pod sufitem tzw. pająk.  
W tej dziedzinie słyną Bogusława Dźwilew-
ska z Grudziewszczyzny, Halina Żandarys  
z Poćkun i Biruta Raglis z Żegar. Plastykę ob-
rzędową wykonują również Aldona Wojcie-
chowska i Živilė Wojciechowska z Puńska. 
Halina Żandarys i Biruta Raglis zajmują się 
także plecionkarstwem, dzięki któremu daw-
niej wykonywano liczne przedmioty codzien-
nego użytku. Surowcem była przede wszyst-
kim wiklina oraz korzenie sosny i świerka 
a także gałęzie jałowca i leszczyny.
 W okolicach Puńska przetrwały silne tra-
dycje tkackie, opierające się na uprawie i wy-
korzystaniu lnu. 

Rzeźba regionalna Józef Kubrak .

Pająk.
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We wzorach dominuje czerwień, zieleń, fiolet i granat. Najczęściej wykonywa-
ne są narzuty na łóżka, ręczniki, obrusy, makatki, krajki i chodniki. Wykonują je 
Anastazja Sidor i Weronika Wolańska z Puńska. Przetrwało także koronkarstwo  
i szydełkowanie, którym zajmuje się Eugenia Milewska z Pogorzelca.

 We współczesnym kowalstwie, reprezentowanym przez Henryka Borowskiego, 
Pawła Borowskiego i Roberta Borowskiego ze Smolanego Dębu, dominują okucia mebli, 
zawiasy, skoble, klamki, kraty i metaloplastyka zdobiąca wnętrza mieszkań.
 Wielu artystów, np. Eugenia Olszewska z Sejn i Małgorzata Jaśkiewicz z Puńska, 
tworzy ciekawe prace malarskie.  

Tkactwo.

Prace Pani Eugenii Olszewskiej.
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 Wiele osób nadal przygotowuje wielkanocne pisanki, najczęściej o cechach 
tradycyjnego wzornictwa suwalskiego. Powszechnie używanym narzędziem jest szpil-
ka, rzadziej patyk lub zapałka. Motywy mają charakter centralny lub osiowy: kulisty, 
gwiaździsty, wachlarzowaty, gałązkowy, z tendencją jak najbogatszego zdobienia jaja.  
Kolorystyka jest bardzo bogata, choć niegdyś preferowano czarne tło. Najczęściej stosu-
je się barwy: żółto-biało-czerwoną na czarnym tle, ciemnożółtą na bordowym tle, bia-
ło-fioletową na niebieskim tle, różowo-zielono-białą na brązowym tle, ciemnozielona  
na buraczkowym tle, amarantową w różnych połączeniach, czerwono-żółty ornament  
na czarnym tle.
 Podobne do suwalskich są pisanki litewskie w okolicy Sejn, które różnią się de-
likatniejszą kreską oraz dawną symboliką magiczną (słońce, księżyc, swastyka, gwiaz-
dy, krzyż, drzewo życia) i motywami roślinnymi. Połączeniem tych dwóch rodzajów 
jest wykonywana także pisanka typu wileńskiego. Inne pisanki preferują przybysze  
z Polski centralnej i południowej. Stosują mocne, kontrastujące kolory i ogromne bogac-
two motywów zdobniczych w postaci form kosmicznych, geometrycznych i roślinnych.  
Coraz częściej pojawiają się też nowsze techniki oraz drewniane pisanki ze Wschodu.  

Pisanki.
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LGD „Białe Ługi”
Na obszarze LGD „Białe Ługi” działa wiele zespołów ludowych: 

Orkiestra Dęta w Daleszycach, 
Gminny Zespół Pieśni Ludowej GOK Daleszyce, 
Zespół Śpiewaczy „Dalmarianki” z Daleszycach
Zespół Śpiewaczy „Mójczanki”, „Śladkowianki” (Chmielnik)
Zespół Pierzchniczanie,
Zespół Pierzchniczanki, 
Zespół Chmielnikers , 
Zespół Karmel  z  Piotrkowic, 
Zespół Taneczny Kamena, 
Zespół Chmielnickie Mażoretki,
 Chmielnicka Orkiestra Dęta,  
Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów, 
Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów, 
Zespół śpiewaczy Kasztalon,  
Kapela Staszowska, 
Kapela Sami Swoi z Bogorii, 
Chór Męski oraz „Wiolinki” z Rakowa.

Zespoły ludowe

Gminny Zespół Pieśni Ludowej MGOK Daleszyce. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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Kapela Staszowska. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.

Sami Swoi. Zdjęcie ze zbiorów LGD Białe Ługi.
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LGD „Gryflandia”
 Zespół Ludowy „Czerwona Róża” działa od 2001 w gminie Karnice. Inicjatorką 
jego utworzenia była Raisa Limanowska, obecnie kierownik muzyczny. Zespół wystę-
puje w barwnych strojach pomorskich. Repertuar obejmuje piosenki biesiadne i ludowe 
śpiewane przy akompaniamencie akordeonu, bębna, skrzypiec i trąbki. Każdego roku, 
w dzień wrześniowego, gminnego „Święta plonu”, zespół obchodzi swój jubileusz i przy 
tej okazji organizowany jest Festiwal Czerwonej Róży, w którym udział biorą zespoły 
ludowe z terenu województwa zachodniopomorskiego. „Czerwona Róża” nagrała trzy 
płyty z repertuarem tradycyjnym i własnym.
 Zespół Ludowy „Trzebiatowiacy” powstał w 1999 r. z inicjatywy Renaty  
Korek. Obecnie występuje w strojach białobockich. Wydał cztery płyty: „Kolędy”,  
„Trzebiatowiacy”, „Biesiada Trzebiatowska” i „Folklorgreuppe Treptower”.
 Działają ponadto Zespół Ludowy „Kukułeczka”, Kapela Ludowa „Opłotki”,  
Kapela Folklorystyczna „Baszewiacy i ich przepióreczki” oraz Chór „Oremus” z Kona-
rzewa.

LGD „Kraina Rawki”
 Na obszarze działania LGD  funkcjonuje  osiem zespołów ludowych, które wy-
konują dawne pieśni regionalne, kultywują tradycje  i zwyczaje ludowe oraz przekazują 
je młodszym pokoleniom. Swój dorobek  artystyczny prezentują nie tylko podczas lo-
kalnych uroczystości kulturalnych ale również podczas ogólnopolskich festiwali i prze-
glądów. 

Zespół Śpiewaczy z Boguszyc. Zdjęcie Pana Jarosława Wołowca 
udostępnione przez Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej.
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Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Cymbarka” z Cielądza. 
Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.

Regionalny Zespół „Jarzębina” z Gułek.  Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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Zespół Ludowy „Linkowiacy” z Linkowa. Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.

Zespół Wielopokoleniowy „Marzenie” z Regnowa. Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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 Zespół Ludowy „Pod Różą” z Wilkowic.  Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.

Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie”. Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.

Zespół Ludowy „Wspomnienie” ze Starych Bylin. Zdjęcie ze zbiorów LGD Kraina Rawki.
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LGD „Nasza Suwalszczyzna”
 Zespół Ludowy „Bakałarz” z Bakałarzewa powstał w 1979 r. Po 12 lat przerwy  
w 2002 r. wznowił działalność. Wykonuje m. in. lokalne pieśni weselne, dożynkowe, kolędy  
i pastorałki, pieśni patriotyczne. Występował również poza granicami kraju.

 Zespół Ludowy „Zajączkowiacy” z Bakałarzewa powstał w 1978 r. Liderem  
jest Teresa Barszczewska.
 Kapela „Onegdaj” z Filipowa powstała w 2006 r. Kierowniczką jest Barbara  
Orchowska. 
 W repertuarze ma lokalne pieśni ludowe, patriotyczne i biesiadne. Występowała 
także za granicą.
 Zespół Ludowy „Rospuda” z Filipowa istnieje od 1985 r. Wykonuje m. in. lokalne 
pieśni obrzędowe i historyczne, także w opracowaniu chóralnym, wielogłosowym. 
Liderem jest Helena Kibitlewska. 
  Kapela „Przeroślaki” z Przerośli działa od 1972 r. W repertuarze ma lokalne 
pieśni ludowe, przyśpiewki i muzykę tańców ludowych. Występowała kilka tysięcy razy  
w kraju i za granicą.
 Zespół Ludowy „Znaroku” z Przerośli działa od 2000 r. Liderką jest Elżbieta  
Nietubyć.
 Zespół Ludowy „Gozdawa” z Raczek istnieje od 2005 r. Liderem jest Wanda  
Kulbacka.
 Zespół Ludowy „Raczkowiacy” z Raczek powstał w 2005 r. Kierownikiem jest  
Stanisław Marciniak. Zespół ma w repertuarze pieśni ludowe, patriotyczne i pieśni popularne  
w formule wielogłosowego opracowania chóralnego.
 Zespół Ludowy „Uwrocie” z Suwałk działa od 2005 r. Liderem zespołu, który 
występował także za granicą, jest Zdzisław Wyszkowski.
 Zespół Ludowy „Wigranie” z Suwałk istnieje od 2003 r. 
 Zespół Ludowy „Zorniczeńka” z Wysokiego działa od 1993 r. Liderką jest  
Stanisława Czuper. 

Zespół „Bakałarz”.  
Zdjęcie ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej.
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LGD „Owocowy Szlak”
 Zespół obrzędowy „Kalina” z Puszna Godowskiego wywodzi się  
z amatorskiego zespołu teatralnego, działającego w celach rozrywkowo-zarobkowych 
od 1927 r. i powstałego z inspiracji członków Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej  
Straży Pożarnej. Po przerwie w latach 80. XX w. wznowił działalność w 1997 r., a po przerwie  
od 2007 r. w 2010 r. Z sukcesami brał udział w licznych przeglądach powiatowych,  
wojewódzkich i ogólnopolskich. Kultywuje obrzędy doroczne związane z kalendarzem 
chrześcijańskim i uroczystościami kościelnymi oraz obrzędy rodzinne: „Herody”, „Gody 
Pusznowskie”, „Jasełka”, „Wieczór u Zośki”, „Produkcja nici lnianej”. W repertuarze  
ma liczne pieśni i przyśpiewki ludowe.
 
 

  Zespół ludowy „Niezdowianki” z Niezdowa kontynuuje działalność powstałego  
w 1971 r. zespołu śpiewaczego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Niezdowie. Ma w reper-
tuarze zarówno dawne, jak i własne pieśni. Z sukcesami brał udział w licznych przeglądach  
i uroczystościach. Obecnie wznowił działalność po kilkuletniej przerwie.

Zespół Obrzędowy „Kalina” z Puszna Godowskiego, Zdj. Andrzej Koziara.

Zespół Ludowy „Niezdowianki” z Niezdowa. Zdj. Andrzej Koziara.
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 Kapela Ludowa „Karczmiaki” powstała w 1998 r. przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Karczmiskach z inicjatywy Janusza Zakrzewskiego. Pierwszym instruktorem był 
Franciszek Kowalski. Kapela gra i śpiewa melodie lubelskiego Powiśla: powiśloki, polki, 
oberki, marsze, pieśni weselne i flisackie. Uczestniczy w uroczystościach i przeglądach 
artystycznych, także poza granicami kraju.

 Grupa wokalno-instrumentalna „Powiśle” z Łazisk działa, z krótkimi przerwa-
mi, od lat 70. XX w. (oficjalnie od 1997 r.), jako kontynuacja zespołu folklorystycznego  
„Powiślanki” z Braciejowic. Koordynatorami i akompaniatorami byli Stanisław Smaga, 
Paweł Januszek, Piotr Żyła i – nadal - Tadeusz Wróbel. Zespół, występujący także z wła-
snym repertuarem na wielu festiwalach i uroczystościach, wydał płytę z czternastoma 
utworami.  

Kapela Ludowa „Karczmiaki” z Karczmisk. Zdjęcie GOK w Karczmiskach.

Grupa wokalno – instrumentalna  „Powiśle” z Łazisk. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Zespół śpiewaczy przy KGW w Karczmiskach działa z przerwami od 35 lat.  
Wystawia monologi i małe formy teatralne związane z kulturą ludową i obrzędami. 

 Zespół „Kowalanki” – jeden z najdłużej działających na Lubelszczyźnie amatorskich  
zespołów śpiewaczych, który rozpoczął swoją działalność w Kowali w 1977 roku.  
Zespół prezentuje się na uroczystościach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

Zespół Śpiewaczy przy KGW w Karczmiskach. Zdjęcie KGW w Karczmiskach.

Zespół „Kowalanki” z Kowali. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Zespół wokalno-instrumentalny „Wrzelowiacy” powstał w 1992 roku. W swo-
im repertuarze posiada znane piosenki ludowe i obyczajowe. Uczestniczy w impre-
zach lokalnych, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych, uświetnia imprezy  
w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Powiśloki”, działający przy Zespole Szkół Nr 2  
w Opolu Lubelskim od 1982 roku. Zespołowi, którego repertuar stanowią m.in. polone-
zy, mazury, krakowiaki, kujawiaki i oberki, przygrywa kapela , w skład której wchodzą 
nauczyciele szkoły, uczniowie oraz muzycy ludowi grający z pokolenia na pokolenie.

Zespół Ludowy „Wrzelowiacy” z Wrzelowca. Zdj. Andrzej Koziara.

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Powiśloki” z Opola Lubelskiego.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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 Chór Dziecięcy „Szczygiełki” założony w 1975 roku przez Danutę Danielewicz. 
Chór daje liczne koncerty w kraju i poza granicami Polski. W 2001 r. Chór został uzna-
ny najlepszym dziecięcym chórem na świecie, zwyciężając w Światowym Konkursie  
Chóralnym organizowanym przez World Broadcasting Union z siedzibą w BBC  
w Londynie.

 „Scholares Minores pro Musica Antiqua” – zespół muzyki dawnej założony  
w 1978 roku i kierowany do dnia dzisiejszego przez Danutę i Witolda Danielewiczów, 
pierwszy dziecięco-młodzieżowy zespół muzyki dawnej powstały w Polsce. Członko-
wie zespołu grają na kilkudziesięciu dawnych instrumentach tj. krumhorn, dulcjan,  
viola da gamba, harfa gotycka i wielu innych, a także śpiewają i tańczą dawne tańce 
dworskie.

Chór Dziecięcy „Szczygiełki” z Poniatowej. Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.

Zespół Muzyki Dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej.  
Zdjęcie ze zbiorów LGD Owocowy Szlak.
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LGD „Region Włoszczowski”
 Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Gidlanie” istnieje od 2002 r. przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Gidlach i ma na celu kultywowanie tradycji oraz obrzędów 
ludowych. 
 Zespół Ludowy „Nadwarcianki” z Pławna wykonuje popularne pieśni i piosenki 
ludowe.
 Orkiestra Dęta z Gidel powstała w 1911 r. Ma charakter wielopokoleniowy. Tworzy ją  
25 muzyków koncertujących na wszystkich uroczystościach organizowanych przez 
miejscową społeczność.
 Orkiestra Dęta z Pławna działa od 1915 r., obecnie w ok. 40-osobowym, wielo-
pokoleniowym składzie. Bierze udział we wszystkich uroczystościach lokalnych powią-
zanych z tradycją i kulturą. 
 Działa Stowarzyszenie „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi” w Moskorzewie,  
przy którym istnieje zespół „Moskorzewianie”. Zespół związany jest kulturowo z regio-
nem świętokrzyskim. Ma w repertuarze pieśni i przyśpiewki. Wykonuje także pieśni pa-
triotyczne, religijne i okazjonalne. Stowarzyszenie oraz zespół promuje lokalne pieśni 
ludowe oraz miejscowe produkty regionalne, m.in. „Pieróg Moskorzewski”, „Nalewkę 
Miętową Kamcia” i „Nadzienie Moskorzewskie Hrabiny Potockiej”.

LGD „Sejneńszczyzna”
 Zespół śpiewaczy „Ruczaj” z Maćkowej Rudy powstał w 2005 r. i działa w składzie 
kilkupokoleniowym. Wykonuje pieśni ludowe swoich okolic oraz prezentuje zwyczaje  
doroczne i gwarowe scenki rodzajowe.

Zespół ludowy “Ruczaj” z Maćkowej Rudy.
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 Litewski zespół folklorystyczny „Alna” z Puńska powstał w 1996 r. prezentuje 
lokalny litewski folklor śpiewaczy, taneczny i obrzędowy. Występował na wielu przeglą-
dach międzynarodowych. W dorobku ma własną płytę.

Zespół folklorystyczny „Alna” z Puńska.



185

 Około 20-osobowy litewski zespół folklorystyczny „Gimtinė” z Puńska działa  
od 1998 r. Ma w repertuarze lokalny litewski folklor śpiewaczy, taneczny i obrzędowy. 
Jest laureatem licznych przeglądów międzynarodowych. Wydał własną kasetę.
 Litewski zespół choreograficzny „Jotva” z Puńska działa od 1951 r. Składa się  
z ok. 180 osób należących do dziesięciu grup wiekowych. Prezentuje inspirowane folklo-
rem tanecznym kompozycje sceniczne własne lub choreografów litewskich. Wielokrot-
nie występował na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.
 Litewska kapela i zespół śpiewaczy „Klumpė” z Puńska powstały w 1966 r.  
Były uczestnikami wielu przeglądów międzynarodowych. Wydały kilka własnych płyt.
 Litewska grupa taneczna „Vyčiai” z Puńska powstała w 2001 r. Ma w repertu-
arze tańce ludowe w układach własnych lub choreografów litewskich. Grupa brała udział 
w licznych festiwalach międzynarodowych. 
 Około 60-osobowe litewskie dziecięce studio artystyczne „Puniukai” z Puńska 
powstało w 2003 r. Wykonuje litewskie tańce ludowe przy akompaniamencie własnej 
kapeli dziecięcej. Zespół był uczestnikiem wielu przeglądów międzynarodowych. 
 Litewska kapela ludowa „Sainiai” z Sejn istnieje od 1996 r. Wykonuje litewską 
ludową muzykę taneczną z towarzyszeniem śpiewu. Uczestniczyła w wielu międzynaro-
dowych festiwalach i nagrała własną płytę.

Zespół folklorystyczny „Alna” z Puńska.
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IV. WSPÓLNE DZIEDZICTWO

 Czy możliwe jest wskazanie wspólnych wątków między tak odrębnymi regiona-
mi jak te, które przedstawiono w niniejszym opracowaniu? Różni je przecież tak wiele. 
Wszak krainy związane z województwem świętokrzyskim, łódzkim i lubelskim mają 
całkiem inne doświadczenia historyczne niż pomorska Gryflandia czy wielokulturowe 
LGD z województwa podlaskiego. W każdym z tych obszarów przez wieki wykształciły 
się również inne formy gospodarowania, panowały odmienne warunki życia. Nawet wa-
runki środowiska przyrodniczego dyktowały swoje prawa. 
 Dostrzega się to wyraźnie biorąc pod uwagę charakterystykę zarówno miej-
scowych społeczności, jak i układu przestrzennego oraz codziennych zajęć ludności. 
Wszystkie te czynniki determinują coś, co mimo wszystko jawi się jako wspólny mia-
nownik tak zróżnicowanych krain. To kultura ludowa. 
 Oczywiście, że już samo pojęcie kultury ludowej, paradoksalnie rzecz biorąc,  
nie oznacza unifikacji, lecz przeciwnie - kojarzy się z odrębnością regionalną wynika-
jącą z jednej strony z izolacji przestrzennej, a z drugiej strony z izolacją spowodowaną 
hierarchiczną strukturą społeczną, która przez wieki uniemożliwiała niższym warstwom 
korzystanie z dorobku kulturowego elit. 
 Badacze wskazują także na istotną cechę kultury ludowej, jaką jest tradycjona-
lizm. On również przyczynia się do pogłębienia odrębności regionalnych, gdyż polega 
na wyłącznie ustnej komunikacji i pokoleniowym przekazywaniu wiedzy, umiejętności 
oraz niezmiennego systemu wartości. Pociąga za sobą niechęć do innowacji i niekwe-
stionowany autorytet osób starszych.
 Kulturową spójność regionów umacniają odrębności mowy, tradycyjnego stroju 
ludowego i rękodzieła. 
 Jak to ostatecznie jest? Kultura ludowa dzieli czy łączy? Przez całe wieki dzie-
liła, choć warto pamiętać, że prekursorzy polskiej etnografii, czyli Zorian Dołęga  
Chodakowski i Kazimierz Władysław Wójcicki oraz ojciec naszej folklorystyki, niepo-
wtarzalny Oskar Kolberg, stale wskazywali na intrygujące powiązania i wspólne wątki 
między odległymi nawet terytoriami. Ale – podkreślają badacze - rozwijająca się od śre-
dniowiecza kultura ludowa, rozumiana szeroko jako kultura niższych warstw społecz-
nych, wyczerpała swój potencjał w połowie XX wieku, kiedy to nastąpił kres jej stopnio-
wego zaniku. Okres największego rozkwitu przeżywała w XIX stuleciu, szczególnie pod 
wpływem procesu uwłaszczenia chłopów. Potem jednak nadszedł szybki rozwój gospo-
darki, oświaty i kultury ponadlokalnej. Materialnie i mentalnie cały świat skurczył się  
do rozmiarów globalnej wioski. Wiejską kulturę materialną dotknęły rewolucyjne zmia-
ny, czego symbolicznym przykładem może być błyskawiczne przejście od używanego 
przez wieki sierpa do kosy, a następnie kosiarki i kombajnu, który trwające kilka tygodni 
żniwa ograniczył do kilkudziesięciu minut. Równolegle wieś przeorały głębokie zmia-
ny światopoglądowe, doprowadzając do zachwiania ludowej religijności i kwestionując  
dotychczasowe myślenie mityczne.    
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   Zanik kultury ludowej nie oznacza, że jej przejawy nie zachowały się we współ-
czesnym świecie. Liczne jej cechy dostrzegalne są w stylu życia wielu środowisk społecz-
nych (mówi się np. wprost o ruralizacji miasta), a przede wszystkim kultura ta przetrwała 
na niektórych obszarach oddalonych od większych ośrodków miejskich i z dominującą 
gospodarką rolną- dokładnie takich, na jakich działają Lokalne Grupy Działania, part-
nerzy projektu współpracy „Dziedzictwo – Naszą Atrakcją”. Ponadto, znaczna większość 
obrzędów przedstawionych w niniejszym opracowaniu nadal jest kultywowana przez 
osoby starsze. Z tego punktu widzenia istniejące między nimi różnice – widoczne w sfe-
rze uwarunkowań kultury ludowej i jej bezpośrednich przejawów w postaci obyczajów, 
zwyczajów, systemu wartości, świata działalności artystycznej – tak naprawdę nie mają 
większego znaczenia. Tworzą bowiem wizerunek enklaw bardzo do siebie podobnych  
w przyświecającym im nadrzędnym celu, jakim jawi się dążenie do powstrzymania de-
gradacji kultury ludowej i zachowania dorobku wielu pokoleń przodków. 
 W rzeczywistości więc wszystkie krainy są w identycznej sytuacji – pragną za-
chować swą tożsamość w pędzie współczesnego świata i pielęgnować dziedzictwo, które 
wymyka się spod naturalnych procesów społecznych. W konsekwencji wszystkie stoją 
przed tymi samymi dylematami – jak ocalić przeszłość, jak ją zidentyfikować i zinter-
pretować? Wszystkie też mają niepowtarzalną szansę wykorzystania swego dziedzictwa 
do dalszego rozwoju. Dziś koncentrują się wprawdzie na aspektach prezentacyjnych  
i widowiskowych, ale wolno mieć nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy będą w sta-
nie przekuć olbrzymi potencjał i fenomen kultury ludowej zgodnie z ideą wielofunkcyj-
nego rozwoju wsi, propagując przy tym te własne wartości, bez których nie będzie moż-
liwy dalszy rozwój kultury ogólnonarodowej i europejskiej: przedsiębiorczość, szacunek 
dla prywatnej własności, akceptacja trudu codziennej pracy, przywiązanie do rodziny  
i postawę prospołeczną.  
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O PROJEKCIE

 Projekt „Dziedzictwo Naszą Atrakcją” realizowany był w latach 2010-2012  
w ramach działania 421 PROW „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi  
IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Jego celem była promocja walorów przyrodniczych, kulturowych oraz atrakcji 
turystycznych  pięciu regionów Polski, tj. lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego i zachodniopomorskiego. 
W ramach projektu współpracy zostały zrealizowane poniższe cele szczegółowe:

Cel szczegółowy I:

Ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego 
produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów po-
przez wspólne uczestnictwo w targach oraz przygotowanie wspólnych materiałów pro-
mocyjnych. W trakcie targów ukazywane były atrakcyjne produkty pochodzące z re-
gionów Partnerów oraz - poprzez spiralę DNA- wspólne obrzędy, tradycje, zwyczaje  
i regionalna kuchnia. Wspólne wystawiennictwo na targach pozwoliło też na wzajemne 
poznanie atrakcji turystycznych oraz pokazało podobieństwa i różnorodność regionów  
Partnerów. 

Targi Glob, Katowice.
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Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok.

Targi Na Styku Kultur, Łódź.
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Targi Agrotravel, Kielce.

Targi Piknik nad Odrą, Szczecin.
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Cel szczegółowy II: 

Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów został zrealizowany 
poprzez organizację konferencji roboczych, podczas których został opracowany folder 
turystyczny oraz  strona internetowa promujące regiony partnerskie.

Konferencja na terenie LGD Kraina Rawki.

Konferencja na terenie LGD Owocowy Szlak.
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Cel szczegółowy III: 

Zaangażowanie społeczności lokalnej w odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego oraz historycznego obszaru Partnerów Projektu poprzez organizację 
m.in. Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego - konkursu przeprowadzonego 
w 2011 roku, skierowanego do młodzieży w wieku gimnazjalnym, którego celem było:

- zachęcenie młodzieży do poznawania swojej ojcowizny, 
- gromadzenie materiałów dotyczących miejsca zamieszkania, 
- kształtowanie postaw utożsamiania się młodzieży ze swoim miejscem pochodzenia  
   i zamieszkania, 
- inwentaryzacja dorobku kultury lokalnej oraz tradycji, 
- aktywizowanie młodzieży do pracy poszukiwawczo – badawczej w swoim środowisku, 
- kształtowanie wśród młodzieży umiejętności atrakcyjnego przekazywania swoich  
   odkryć i badań innym, 
- włączenie młodzieży do promocji regionalnej. 
 
 Główną nagrodą w konkursie był udział w obozie naukowym „Korzenie”  
w Międzywodziu. Podczas obozu młodzież pogłębiła wiedzę i umiejętności na temat 
dziedzictwa narodowego. Nauczyła się wykonywać tańce i przyśpiewki ludowe, ręko-
dzieło z różnych regionów naszego malowniczego kraju jak i  przygotowywać trady-
cyjne potrawy. Swoje umiejętności, uczestnicy obozu zaprezentowali podczas Jarmarku  
Folklorystycznego, który odbył się na zakończenie obozu.       

Obóz “Korzenie” w Międzywodziu.
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 Niniejsza publikacja w znacznej mierze została opracowana na podstawie prac 
uczestników Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego oraz dzięki zaanga-
żowaniu pracowników biur LGD. Wszystkie materiały zebrał w całość i zredagował  
dr Cezary Jastrzębski, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wy-
bitny krajoznawca, regionalista, przewodnik po ziemi świętokrzyskiej.

Obóz “Korzenie” w Międzywodziu.

Obóz “Korzenie” w Międzywodziu.
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Obóz “Korzenie” w Międzywodziu.

Obóz “Korzenie” w Międzywodziu.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki”
Adres: Kurzeszyn 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Tel./fax: 46 814 50 18, 
e-mail: biuro@krainarawki.eu
www.krainarawki.eu
Rok założenia: 2006
Obszar działania: woj. łódzkie
gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa 
              Mazowiecka, Regnów, Sadkowice
Ludność: 35061
Powierzchnia: 718,56 km²

Lokalna Grupa Działania “Owocowy Szlak”
Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Tel./fax: (81) 827 72 31, (81) 827 72 32 
e-mail: lgd.opolelubelskie@gmail.com
www.lgdowocowyszlak.pl
Rok założenia 2006
Obszar działania: woj. lubelskie
gminy: Opole Lubelskie, Poniatowa,
             Chodel, Karczmiska, 
             Józefów nad Wisłą, Łaziska, Wilków 
Ludność: 63 913 
Powierzchnia: 810 km²

Lokalna Grupa Działania 
“Region Włoszczowski”
Adres:  ul. Wiśniowa 23 29-100 Włoszczowa
Telefon:  41 394 14 05   
e-mai: lgd_wloszczowa@wp.pl    
www.lgd-region-wloszczowa.pl
Rok założenia 2008
Obszar działania: woj. łódzkie
Gminy: Gidle, Żytno  
-woj. śląskie: 
Gmina Koniecpol
-woj. świętokrzyskie: 
Gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, 
               Secemin, Włoszczowa 
Ludność:  59 663
Powierzchnia:  1174

Partnerzy Projektu
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„ Nasza Suwalszczyzna”
Adres: ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki,
e-mail: lgdns@op.pl, 
tel/fax: 87 565-53-64, 791-357-688
www.lgdsuwalszczyzna.com.pl
Rok założenia :2006
Obszar działania: woj. podlaskie
gminy: Suwałki, Filipów,
             Przerośl, Bakałarzewo, Raczki
Ludność: 23505
Powierzchnia: 805 km²

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
Adres: Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce
Telefon: 41/307-26-44, 41/307-20-11
e-mail: biuro@bialelugi.pl
www.bialelugi.pl
Rok założenia: 2006
Obszar działania: woj. świętokrzyskie
gminy: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno,        
             Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów
Ludność: 81479 mieszkańców
Powierzchnia: 1213 km²

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”
Adres: Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
Telefon: (91) 38-53-268, fax (91) 38-53-236 
e-mail: biuro@gryflandia.eu
www.gryflandia.eu
Rok założenia 2008
Obszar działania: woj. zachodniopomorskie
gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, 
              Płoty, Rewal, Trzebiatów 
Ludność: 61559
Powierzchnia: 1017  km²

Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”
Adres: ul. Piłsudskiego 2/6; 16-500 Sejny
Telefon: +48 87 735 13 89
e-mail: biuro@lgd-sejnenszczyzna.pl
www.lgd-sejnenszczyzna.pl
Rok założenia 2006
Obszar działania: woj. podlaskie
gminy: Sejny, Krasnopol, Puńsk, Giby 
Ludność: 15579
Powierzchnia:  851 km²
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Ogrodowska Barbara, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik,  
   Warszawa 2001.
Piskorz-Branekova Elżbieta, Polskie stroje ludowe, Warszawa 2004.
Szczypka Józef, Kalendarz polski. Opowieść o obyczajach, Warszawa 1980.
Szymanderska Hanna, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003.
Witkowski Czesław, Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe, Kraków 1965.
Zadrożyńska Anna, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000.
Zadrożyńska Anna, Świętowania polskie. Przewodnik po tradycji, Warszawa 2002.
Zadrożyńska Anna, Tradycje świąt dorocznych, Wrocław 1997.

2. Dotyczące LGD „Białe Ługi”

Cygan Stanisław, Gwara kielecka, w: Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo 
   kulturowe (red. G. Okła), Kielce 2002.
Mielicka Halina, Kultura ludowa, w: Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo 
   kulturowe (red. G. Okła), Kielce 2002. 
Raków. Sarmackie Ateny. Mały przewodnik po gminie Raków i okolicach.
Traczyński Edward, Gęsice: budownictwo ludowe, Kielce 2003.
Traczyński Edward, Gmina Pierzchnica. Budownictwo ludowe, Kielce 2008.
Informacje Zuzanny Dorobek, Heleny Gajos, Jerzego Jarosa, Dariusza Jóźwika, Anny  
   Kaczmarskiej, Teresy Klimczak, Katarzyny Mochockiej, Ryszarda Pańczyka,  
   Dominika Rożka, Józefa Rysiaka, Iwony Sikory, Grzegorza Szewczyka, Jolanty  
   Terelak, Agnieszki Wojsy, Barbary Walkiewicz, Beaty Walkowicz-Kudłacz, Janiny  
   Wolnej, Agnieszki Zwierzyńskiej, uczniów z Rakowa: Marcina Barabasza, Magdaleny  
   Chmiel, Pauliny Czech, Marleny Kudłacz, Bartłomieja Malanowicza, Dawida Stępnia,  
   Natalii Szpak, Izabeli Zaremby oraz uczennic ze Staszowa: Julii Martynowicz i  
   Weroniki Murawskiej.

Fotografie ze zbiorów LGD “Białe Ługi” pochodzą od: Centrum Kultury Fizycznej 
i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach oraz Piotra Walczaka, Ireneusza Kapusty, 
Andrzeja Sochackiego.

3. Dotyczące LGD „Gryflandia”

Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2006 r. (red. Janina Kochanowska), Szczecin 2007.
Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2008 r. (red. Janina Kochanowska), Pruszcz  
   Gdański - Trzebiatów 2009.
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Trzebiatów – spotkania pomorskie – 2009 r. (red. Janina Kochanowska), Pruszcz  
   Gdański - Trzebiatów 2010.
www.kultura.trzebiatow.pl
www.karnice.pl
www.mgokploty.pl
www.gdk-art.net
www.muzeum.niechorze.tv
Informacje uczennicy z Karnic – Barbary Staszko. 

4. Dotyczące LGD „Kraina Rawki”

Babicki Jan, Odkąd moja pamięć sięga. Moje wspomnienia, Biała Rawska 2010.
Dębska Danuta, Pieśni rawskie, Łódź 2010.
Gieysztorowa Irena, Zachorski Andrzej, Łukasiewicz Juliusz, Cztery wieki Mazowsza.  
   Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa 1968
Jackowski Jacek Piotr, Łowickie a Rawskie – muzyczne subregiony Mazowsza,  
   Warszawa 2007.
Łysoniewski Grzegorz, Biała Rawska – zarys dziejów, Biała Rawska 2010.
Matuszewski Zygmunt, Powiat Rawsko-Mazowiecki, Rawa Mazowiecka 1929.
Powiat Rawski. Zarys dziejów do końca 1973 r., Łódź 1975.
Szcześniak Władysław, Chłopiec z Pach, „Wiadomości Skierniewickie”. 
 
Prace konkursowe: Kingi Chojnackiej, Dominiki Dobrowolskiej, Agnieszki Grotek, 
Patrycji Kowalczyk, Marty Marszałek, Małgorzaty Matysiak, Natalii Nawrockiej,  
Kingi Pluty, Justyny Popińskiej, Aleksandry Salamon, Karoliny Sokołowskiej, Patrycji 
Szewczyk, Darii Walczak, Eweliny Wielechowskiej, Magdaleny Winczewskiej. 

5. Dotyczące LGD „Nasza Suwalszczyzna”

Bacewicz Jan, Popękata ze śmiechu. Suwalszczyzna. Zeszyt edukacyjny  
   1. Gwara, Suwałki 2005.
Dożeli żytko aż do odłogu czyli zwyczaje i obrzędy żniwne na Suwalszczyźnie,  
   Szypliszki 2005.
Pokropek Marian, Ludowe tradycje Suwalszczyzny, Suwałki 2010.
Produkt lokalny i terytorialny w polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen,  
   Suwałki 2005.
Ratasiewicz Mieczysław, Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych  
   Prus Wschodnich, Gołdap 2010.
Ratasiewicz Mieczysław, Sobie cy zdrowe, Gołdap 2006.
Snarski Krzysztof, Wytwórczość ludowa Suwalszczyzny, mps. 
Żulpa Adam, Pod strzechą. Tradycyjne gospodarstwo wiejskie na Suwalszczyźnie, mps.
Żulpa Adam, Tradycyjne budownictwo ludowe na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim,   
   mps.

6. Dotyczące LGD „Owocowy Szlak”

Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa (red. Alfred Gauda),  
   Lublin 2001.
Jastrzębski Krzysztof, Opole Lubelskie. Historia miasta i powiatu. Tom II 1663-1870,  
   Warszawa - Puławy 2009.
Karwicka Teresa, Petera Janina, Sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin 1959.
Kolędowanie na Lubelszczyźnie, Wrocław 1986.
Łyjak Zygmunt, Kępa Gostecka i Kępa Solecka w panoramie dziejów, Warszawa 1999.
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Nowaczek Ewa, Szczodry wieczór, szczodry dzień…, w: „Dziejopis Karczmisk” 2001,  
   nr 1 (19), s. 4.
Opole Lubelskie. Katalog tradycji rzemieślniczych i kupieckich, Opole Lubelskie 2008.
Przegaliński Andrzej, Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury  
   ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym, Lublin 2011.
Soborska Maria, Szkice z dziejów Kluczkowic, Lublin 1998.
Informacje uczennic: z Chruśliny – Moniki Koziarskiej, z Łazisk – Natalii Filiks, Katar-
zyny Łach i Joanny Śpiewak. 
Informacje Pani Lucyny Niezgody z Karczmisk, Pani Marty Kucharczyk-Maj z Głuska 
Dużego, członkiń  Klubu Kobiet z Opola Lubelskiego, członkiń Klubu Seniora z 
Wilkowa.

7. Dotyczące LGD „Region Włoszczowski”

Informacje Marianny Cisowskiej, Genowefy Dymek, Władysławy Jarmudy, Teresy 
Trepki i uczennicy z Maluszyna – Joanny Olczyk. 

8. Dotyczące LGD „Sejneńszczyzna”

Ambrosiewicz Maciej, Kozakiewicz Jacek, Szlakiem polsko-litewskich tradycji  
   kulinarnych, Sejny 2006.
Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego  
   w województwie podlaskim. 2008, Białystok 2008.
Łączka Irena, Potrawy regionalne. Rękodzieło, Sejny b. d. wyd.
Łączka Irena, Turystyczne atrakcje. Agroturystyka, Sejny b. d. wyd. Sejneńszczyzna.  
   Od tradycji do przyszłości. Oferta inwestycyjna. Informator gospodarczo-turystyczny,  
   Sejny 2006.
Sewastianowicz Ireneusz, Giby i okolice. Magiczna kraina, Słobódka 2010.
Sidor Anastazja, Wojciechowska Aldona, Wielkanocne obrzędy i tradycje.  
   Referaty międzynarodowej konferencji naukowej. Katalog wystawy, Puńsk 2005.
Wojciechowska Aldona, Sidor Anastazja, Witkowski Romuald, Zielna w Puńsku.  
   Katalog, Puńsk 2004.
www.punsk.com.pl
www.rokis.suwalki.pl
Wypoczynek na wsi na pograniczu litewsko-polskim, b. m. wyd., b. d. wyd.
pl.wikipedia.org
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