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WSTĘP

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce pełen jest wyjątkowych tradycji 
i zwyczajów. Właśnie to niematerialne dziedzictwo, obok zachwycającej ar-
chitektury, świadczy o jego niezwykłości. To ono sprawia, że drewniane domy, 
kościoły i cerkwie są wciąż żywe, a przeszłość przenika się w nich z teraźniej-
szością. Szlak to niezwykły świat malowanych chałup, barwnych bukietów, 
wysokich palm, słomianych wieńców, misternych szopek, tradycyjnych i rytu-
alnych potraw oraz nadzwyczajnych i niecodziennych  postaci występujących 
w grupach kolędniczych.

Teren dzisiejszego województwa małopolskiego zamieszkiwało i zamieszku-
je kilkanaście grup etnograficznych, mniejszości narodowe (przede wszyst-
kim Żydzi, Romowie, Słowacy) i grupy etniczne (Łemkowie). Na północy są 
to Krakowiacy (Zachodni i Wschodni), na południu grupy Górali Karpackich 
(Górale Sądeccy, Górale Podhalańscy, Górale Orawscy, Górale Babiogórscy, 
Górale Pienińscy, Górale Spiscy, Górale Zagórzańscy, Górale Żywieccy), a po-
między nimi grupy tzw. przejściowe, łączące cechy krakowskie i góralskie, jak 
Kliszczacy oraz Lachy Sądeckie, w południowo-wschodniej części Pogórzanie 
i Łemkowie. Małopolska zatem to kraina wyjątkowa, nie tylko z atrakcyjnym 
zróżnicowaniem geograficznym i  przyrodniczym, ale i  niezwykłym bogac-
twem tradycji kulturowych jej dawnych i obecnych mieszkańców. To świat 
warty zbadania, odwiedzenia i głębszej refleksji nad bogactwem kultury lu-
dowej Małopolski.

O wyjątkowości i ogromnej wartości małopolskiego dziedzictwa kulturowe-
go świadczy decyzja o wpisaniu krakowskiego szopkarstwa na Listę Repre-
zentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, 
co miało miejsce w 2018 roku! Jest to pierwszy wpis z Polski i ogromne wy-
różnienie.

Z potrzeby zachowania i promocji tych wciąż żywych tradycji w Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej zrodził się projekt „Święta, tradycje i zwyczaje na Szla-
ku Architektury Drewnianej w Małopolsce”. W jego ramach przeprowadzone 
zostały badania etnograficzne zwyczajów ludowych i świątecznych. Materiał 
zebrano zarówno na podstawie analizy literatury przedmiotu (szczególnie po-
zycji wydanych lokalnie czy regionalnie) i materiałów źródłowych, jak również 
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I podczas badań terenowych, w tym wywiadów z przedstawicielami lokalnych 

społeczności - wywiadów kwestionariuszowych, jak i swobodnych (które do-
minowały) oraz badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców 
45 miejscowości na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce (Zawoja, 
Sidzina, Łętownia, Zubrzyca Górna, Krzeczów, Niedzica, Klikuszowa, 
Sieniawa, Łopuszna, Grojec, Nidek, Osiek, Graboszyce, Poręba Wielka (gm. 
Oświęcim), Chochołów, Białka Tatrzańska, Witów, Czarna Góra, Racławice  
(gm. Jerzmanowice-Przeginia), Ulina Wielka, Skała, Kasina Wielka, Dobczyce, 
Gruszów, Zalipie, Zawada, Wierzchosławice, Barwałd Dolny, Lanckorona, 
Marcyporęba, Binarowa, Wilczyska, Gromnik, Jurków (gm. Czchów), Czchów, 
Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Łososina Górna, Bartne, Uście Gorlickie, 
Mochnaczka Niżna, Piorunka, Tylicz, Wierchomla Wielka, Ptaszkowa). Ze-
brano łącznie 1350 ankiet. Praca obejmuje zatem swym zasięgiem wiele 
regionów zamieszkałych przez różne grupy regionalne, etniczne i religijne. 
Istotnym elementem publikacji jest ukazanie  zwyczajów społeczności  łem-
kowskiej, zarówno wyznania prawosławnego, jak i greckokatolickiego.

Zachowaniu wciąż funkcjonujących na Szlaku zwyczajów służą też przygo-
towane w ramach projektu filmy. Powstało 20 filmów (w dwóch wersjach: 
wersja pełna oraz skrót), prezentujących takie zwyczaje jak m.in.: wykony-
wanie palm wielkanocnych, kolędowanie, wykonywanie szopki bożonaro-
dzeniowej/adoracja ikony Bożego Narodzenia, mycie chałup w Chochołowie. 
Zwyczaje świąteczne ukazane zostały z punktu widzenia trzech religii (rzym-
skokatolickiej, greckokatolickiej, prawosławnej). Przekazywaniu tradycji ko-
lejnym pokoleniom służyły też organizowane w ramach projektu warsztaty, 
przeprowadzone wśród lokalnych społeczności. Odbyły się po dwie edycje 
warsztatów dotyczących m.in.: malowania wzorów kwiatowych, którymi tra-
dycyjnie zdobione są chałupy w Zalipiu czy wykonywania wieńców dożynko-
wych i bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej. Więcej o warsztatach moż-
na przeczytać w dalszej części katalogu.

Projekt „Święta, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej 
w Małopolsce” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 
6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.
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Współczesny świat na nowo odkrywa wartości społeczności lokalnych i re-
gionalnych z ich bogactwem kulturowym. Mamy nadzieje, że niniejszy ka-
talog nie tylko przybliży wybrane tradycje kulturowe Małopolski, ale zachęci  
do zwiedzania Szlaku Architektury Drewnianej jako przestrzeni pełnej sym-
bolicznych, religijnych, historycznych, ale i  magicznych znaczeń. Zachęci 
do ich odkrywania i odczytywania. Niestety należy się jednak spieszyć, gdyż 
– co potwierdzają przeprowadzone badania – wiele form, zwyczajów czy ob-
rzędów dzisiaj nie jest już powszechnie kultywowane, a funkcjonuje jedynie 
w świadomości starszego pokolenia.

Na koniec chcielibyśmy podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się  
do powstania opracowania, a  szczególnie tym osobom i  całym rodzinom, 
które otworzyły przed nami bogaty świat tradycji i pozwoliły wspólnie odbyć 
podróż w dawne i współczesne czasy.
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SZLAK ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ W MAŁ OPOL SCE

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce to ponad 250 obiektów. Są wśród nich 
malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, zespoły 
małomiasteczkowej zabudowy, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniej-
szych zabytków ludowej kultury materialnej. Reprezentują one różne style i epoki, są 
świadkami różnorodnych, interesujących historii.

KOŚCIOŁY
Najliczniejszą grupę obiektów 
Szlaku stanowią drewniane ko-
ścioły, wśród których najstarsze 
liczą ponad 500 lat! Średnio-
wieczne świątynie były począt-
kowo niewielkimi czworobocz-
nymi budowlami, składającymi 
się z prostokątnej nawy oraz pre-
zbiterium, natomiast nie posia-
dały wież, ani żadnych przybu-
dówek (z  czasem pojawiła się 
zakrystia, od końca XVI wieku do 
kościołów od zachodu zaczęto 
dostawiać kwadratowe wieże). 
Świątynie były orientowane (pre-
zbiterium skierowane ku wscho-
dowi), a okna znajdowały się tylko  
od strony południowej. Wewnątrz 
kościoły charakteryzował boga-
ty detal ciesielski (widoczny np.  
na wykrojach tęczy, otworów 
okiennych i  drzwi). Ściany oraz 
stropy pokrywała polichromia, 
wykonywana najczęściej za po-
mocą tzw. patronów (szablonów). 
Z czasem pojawiły się dekoracje 
figuralne, tworzące tzw. Biblię 
pauperum – przedstawienie wy-
darzeń biblijnych w  formie gra-
ficznej z myślą o wiernych, którzy 
nie potrafili czytać1.

1 Szlak Architektury Drewnianej. Małopolska, Kraków: Agencja Fotograficzna Studio-F Łukasz Olszewski  
2010.

Wnętrze kościoła pw. św. Michała Archanioła w Dębnie  
Podhalańskim – zachowane XV/XVI-wieczne malowidła  

patronowe, fot. Kamil Bańkowski

II
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Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (z końca XV wieku), fot. Kamil Bańkowski

Przez kolejne wieki wnętrza świątyń ulegały przemianom stylowym, bryła w dużej 
mierze zachowała natomiast gotycki charakter. W  dobie baroku kościoły budowa-
no też na wzór świątyń murowanych (pojawiały się dwuwieżowe fasady, trójnawowe 
wnętrza, barokowe elementy zdobnicze). Charakterystycznym przykładem jest ko-
ściół pw. św. Michała Archanioła w Szalowej.

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (datowany na ok. 1500 rok, początkowo nie posiadał 
wieży), fot. Kamil Bańkowski

Do najcenniejszych i  najstarszych kościołów na Szlaku Architektury Drewnianej 
w Małopolsce należą te wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to 
świątynie w Dębnie P odhalańskim, Lipnicy Murowanej, Sękowej oraz Binarowej.
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CERKWIE
Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się także cztery drewniane 
małopolskie cerkwie (w  Owczarach, Powroźniku, Brunarach Wyżnych i Kwiatoniu). 
Reprezentują one tzw. typ północno-zachodni cerkwi, który charakteryzuje się trój-
dzielnym układem (prezbiterium, nawa i babiniec, nad którym wznosi się wieża). Pre-
zbiterium i nawa są nakryte łamanymi dachami namiotowymi. Podobnie jak wieżę, 
wieńczą je baniaste hełmy2.

2 Tamże.

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski

Inną grupę stanowią cerkwie typu powszechnego (schyłkowego). Są to również bu-
dowle trójdzielne i z charakterystyczną wieżą, ale wyróżniają je dwuspadowe dachy, 
a we wnętrzu płaskie stropy. Przykłady tego typu budownictwa to m.in. cerkwie w No-
wicy, Bodakach i  Męcinie Wielkiej. Jeszcze inaczej wyglądają cerkwie wzniesione  
na początku XX wieku. Są to budynki bezwieżowe, złożone z trzech części, z których 
największa jest nawa. Nad nią wznosi się też najbardziej pokaźna baniasta kopuła. 
Tego typu cerkiew znajduje się m.in. w Bartnem. W  Małopolsce możemy zobaczyć 
także cerkiew inspirowaną stylem huculskim (w Gładyszowie). Występują tu ponadto 
świątynie bezstylowe, o wyglądzie zbliżonym do kościołów rzymskokatolickich3.

3 Tamże.

Charakterystycznym elementem wnętrza cerkwi jest ikonostas, oddzielający nawę 
od prezbiterium.

ce
S

zlak A
rch

itektu
ry D

rew
n

ian
ej w

 M
ało

p
o

ls
II



12

Obecnie cerkwie służą wyznawcom trzech religii. Niekiedy w tej samej świątyni od-
prawiane są nabożeństwa grecko- i rzymskokatolickie (np. w Bielance, Owczarach).

Wnętrze cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielance, fot. Konrad Syga

ZESPOŁY ZABUDOWY I INNE OBIEKTY

Drewniana zabudowa Lanckorony, fot. Kamil Bańkowski

W  wielu miejscowościach Mało-
polski do dziś przetrwały nie tylko 
pojedyncze drewniane budynki,  
ale i  całe zespoły zabudowy.  
W  niewielkich miasteczkach, np. 
Lanckorona, Lipnica Murowana, 
domy budowano zazwyczaj wo-
kół rynku i  przy odchodzących od 
niego ulicach, w  głębi znajdowały 
się zabudowania gospodarcze. Dla 
obszarów wiejskich typowa była 
tzw. „łańcuchówka” – wieś, której 
zabudowa skupiała się przy drodze 
biegnącej w  dolinie. Najbardziej 
charakterystycznym przykładem 
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tego typu układu jest Chochołów. Na Szla-
ku Architektury Drewnianej w  Małopolsce 
znajduje się także zabudowa uzdrowiskowa  
Krynicy-Zdroju i  Szczawnicy – okazałe wille, 
często nawiązujące do architektury uzdro-
wisk alpejskich, a  także przykłady „stylu za-
kopiańskiego”, stworzonego w latach 90. XIX 
wieku przez Stanisława Witkiewicza4. W  wil-
lach takich jak Koliba czy Dom pod Jedlami 
znalazło odzwierciedlenie dążenie artysty 
do wykorzystywania miejscowych motywów, 
wywodzących się z  góralskich tradycji. Wi-
doczne jest to zarówno w  architekturze wil-
li, jak i  w  elementach wystroju wnętrz, co 
ukazują specjalnie zaprojektowane stylowe 
meble i sprzęty, piece kaflowe, a nawet klam-
ki czy wkładki zamków. Ciekawym przykła-
dem stylu zakopiańskiego jest także kaplica 
na Jaszczurówce. Pisząc o  drewnianych za-
budowaniach na Szlaku należy wspomnieć 
ponadto o Zalipiu – wsi słynącej ze zdobienia 
domów kolorowymi kwiatami. Do ciekawych 
zabytków Szlaku Architektury Drewnianej
w  Małopolsce należą także dwory, głównie  
XVII- i XVIII-wieczne.

Willa Koliba, fot. Kamil Bańkowski

SKANSENY
Tradycje drewnianego budownictwa regionu przybliżają skanseny, w  tym naj-
większy w  Małopolsce – Sądecki Park Etnograficzny, a  także m.in. Nadwiślański Park 

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. Kamil Bańkowski
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Etnograficzny w  Wygiełzowie, Orawski Park Etnograficzny w  Zubrzycy Górnej czy  
Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Warto też odwiedzić niewielkie muzea m.in.  
w Laskowej, Sidzinie czy Zawoi.

OTWARTY SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
Szlak Architektury Drewnianej w  Małopolsce powstał w  2001 roku z  inicjatywy  
Województwa Małopolskiego. Od 2008 roku w imieniu Województwa zarządza nim 
Małopolska Organizacja  
Turystyczna.

Co roku w  okresie letnim 
kilkadziesiąt obiektów Szla-
ku zostaje udostępnionych 
do zwiedzania. Turystów 
oprowadzają przewodni-
cy, wywodzący się z  lokal-
nej społeczności, którzy 
jak nikt inny znają histo-
rię obiektu oraz wszelkie 
ciekawostki z  nim zwią-
zane i z pasją dzielą się tą 
wiedzą z  odwiedzającymi. 
Świątynie wpisane na Listę 
UNESCO udostępnione są 
do zwiedzania przez cały 
rok!

Szlak Architektury Drew-
nianej w  Małopolsce nie 
tylko jest otwarty dla tu-
rystów i  mieszkańców, 
ale stanowi także miej-
sce licznych interesują-
cych wydarzeń kultu-
ralnych i  edukacyjnych.  
Co roku w letnie niedziele 
w kolejnych miejscach na 
Szlaku odbywają się koncerty w ramach festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Nie 
brakuje także innych koncertów, spotkań, warsztatów, wycieczek i  rajdów rowero-
wych, organizowanych przez lokalne instytucje i stowarzyszenia.

Według prowadzonej ewidencji w  2019 roku udostępnione w  ramach Otwar-
tego Szlaku Architektury Drewnianej w  Małopolsce obiekty odwiedziło ponad  
500  000 osób! Małopolska Organizacja Turystyczna szacuje, że rocznie wszystkie 
obiekty na SAD (łącznie ze znajdującymi się na Szlaku skansenami, muzeami, dwora-
mi, itp.) odwiedza ponad 1 200 000 turystów!

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach, fot. Krystian Kiwacz
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MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE
Muzyka Zaklęta w  Drewnie to niezwykły festiwal, który rozbrzmiewa w  obiektach 
Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce od 2007 roku. Każdy rok rozpoczyna 
się kolędami, a kończy koncertem zaduszkowym w jesieni. Jednak główna część fe-
stiwalu to okres wakacji. W ciągu letnich miesięcy w ramach wydarzenia wysłuchać 
można artystów prezentujących rozmaite gatunki, style i klimaty muzyczne. Od fol-
ku poprzez jazz, muzykę improwizowaną i  eksperymentalną, poezję śpiewaną, aż  
do muzyki klasycznej. W  programie festiwalu na stałe swoje miejsce znalazły wi-
dowiska, w których muzyka łączy się z tańcem, oraz wydarzenia dedykowane dzie-
ciom. Partnerem Festiwalu Muzyka Zaklęta w  Drewnie jest Filharmonia Łódzka  
im. Artura Rubinsteina oraz Wędrowny Festiwal KOLORY POLSKI.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w  niezwykłych przestrzeniach – zabytkowych 
obiektach Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, m.in. w kościołach i cer-
kwiach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W  takiej atmosferze 
muzycy dzielą się swoimi umiejętnościami i talentami, by przybyli goście poczuli się 
wyjątkowo; usiedli w kościele czy cerkwi, w małej, drewnianej ławeczce. Unieśli gło-
wę, spojrzeli na kilkusetletnie polichromie wykonane przez wędrownych malarzy,  
na rzeźby, ołtarze, chrzcielnice, które stoją tu niezmiennie od pokoleń. Skanseny, 
dwory, zabudowa małomiasteczkowa, czyli świadectwa dawnych czasów, to miej-
sca magiczne, które również potrafią przenieść w inny wymiar, szczególnie podczas 
koncertów plenerowych. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Muzyka Zaklęta w Drewnie w cerkwi św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski
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KOŚCIOŁY  
WSCHODNIE

III

Za datę podziału Kościoła i  chrześcijaństwa na dwie zasadnicze części: zachodnią 
(nazwaną ostatecznie rzymskokatolicką) oraz wschodnią (prawosławną) przyjmu-
je się rok 1054, kiedy to legat papieża Leona IX oraz patriarcha Konstantynopola  
Michał Cerulariusz obłożyli się wzajemnie klątwami. Jednak różnice, które ostatecznie 
doprowadziły do tej tzw. Wielkiej Schizmy Wschodniej, zaczęły się rysować znacznie 
wcześniej. Zapoczątkował je już w 395 roku, za czasów cesarza Teodozjusza I, podział 
cesarstwa rzymskiego na część zachodnią i wschodnią. Trwające od tamtej pory wie-
lowiekowe procesy, systematycznie pogłębiające polityczne i kulturowe odmienności 
pomiędzy obiema częściami świata chrześcijańskiego – łacińsko-rzymską i grecko-
-bizantyńską – doprowadziły ostatecznie do trwałego, istniejącego do dzisiaj, rozła-
mu. Oczywiście przez tak długi okres różnice dzielące oba obrządki uległy utrwaleniu 
i pogłębieniu, jednak pomimo tej oczywistej prawdy, pamiętając o nich, trzeba mieć 
cały czas świadomość tego, że podstawowe i w gruncie rzeczy najważniejsze prawdy 
wiary pozostają dla obu tych wielkich wspólnot jednakowe.

Tak więc zarówno katolicy, jak i prawosławni wyznają wiarę w Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego, z Jezusem Chrystusem – Bogiem- Człowiekiem jako założycielem i głową 
Kościoła. Pismem Świętym obu wielkich gałęzi chrześcijaństwa jest Biblia – Stary 
i Nowy Testament (choć w kanonie ksiąg uznawanych za natchnione występują już 
pewne różnice) i uznawanych jest siedem tych samych sakramentów świętych (choć 
istnieją pewne odmienności w  sposobie i  czasie ich udzielania – m.in. w  Kościele 
wschodnim do bierzmowania i komunii św. przystępują już bardzo małe dzieci, zaraz 
po chrzcie).

Ściśle dogmatyczne różnice pomiędzy katolicyzmem a  prawosławiem są niewielkie, 
czego dobrym przykładem jest tzw. spór o  filioque, będący jedną z bezpośrednich 
przyczyn Schizmy, a choć istotny z punktu widzenia teologów, to dla rzesz wiernych 
tak naprawdę nawet nie tyle mało ważny, co wręcz niezrozumiały. Otóż „zachodnia” 
wykładnia fragmentu wyznania wiary, dotyczącego pochodzenia Ducha Świętego, 
mówi, że pochodzi on od Ojca i Syna (łacińskie słowo filioque oznacza właśnie i syna), 
podczas gdy na wschodzie uznaje się, że tylko od Ojca. Inne różnice o charakterze 
dogmatycznym wzięły się głównie z  tego, że Kościół wschodni uznaje wyłącznie 
naukę pierwszych siedmiu soborów powszechnych (tych, które miały miejsce  przed 
Schizmą 1054 r.), nie przyjmuje natomiast dogmatów ustalonych na później-
szych soborach Kościoła zachodniego, wśród których do najistotniejszych można 
zaliczyć Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny oraz dogmat o nieo-
mylności papie-ża. Wyraźnym dysonansem jest także to, że prawosławie nie uznaje 
czyśćca, traktując katolicką naukę o nim jako herezję.

Faktyczne różnice pomiędzy Kościołami wschodnim i  zachodnim zdecydowanie 
mocniej niż w sferze ściśle teologiczno-dogmatycznej odzwierciedlają się w obsza-
rze samej organizacji kościoła jako wspólnoty, ale i  instytucji, określeniu kościelnej 
zwierzchności oraz w  obyczajowości i  liturgii. Głową Kościoła rzymskokatolickie-
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go jest biskup Rzymu – papież, uważany za następcę św. Piotra. Władza duchowa  
(ale i administracyjna) papieża jest niemal nieograniczona, a sam Kościół jako insty-
tucję cechuje bardzo mocna i trwała hierarchiczność. Rzym był jednym z pięciu miast 
od pierwszych wieków chrześcijaństwa stanowiących siedziby patriarchatów, na któ-
re podzielony był ówczesny Kościół. Pozostałe cztery miasta to Aleksandria, Antiochia, 
Jerozolima i Konstantynopol i właśnie patriarsze tego ostatniego podlegał w pierw-
szych wiekach po Wielkiej Schizmie Wschodniej niemal w całości Kościół wschod-
ni. Jednak różne zawirowania polityczne (zwłaszcza po zdobyciu Konstantynopola  
przez Turków w 1453 r. i podporządkowaniu sobie przez nich znacznej części prawo-
sławnej Europy poza Rusią) doprowadziły do sytuacji, w której jedną z charaktery-
stycznych cech Kościoła wschodniego jest jego autokefaliczność, a więc autonomia 
poszczególnych jego części. Współcześnie na świecie funkcjonuje kilkanaście auto-
kefalicznych wspólnot prawosławnych, a więc takich, które są całkowicie samorządne 
i same wybierają swoich zwierzchników, niepodlegających nikomu innemu (patriar-
chat konstantynopolitański zachował jedynie prymat honorowy). Są wśród nich wiel-
kie wspólnoty, jak Rosyjski Kościół Prawosławny (Patriarchat Moskwy i Całej Rosji), 
ale i stosunkowo małe, ograniczające się do terenu niewielkich krajów, jak np. Kościół 
Prawosławny Czech i Słowacji. Także Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest 
obecnie w pełni autonomiczny.

Znaczącą różnicą pomiędzy Kościołami wschodnim i  zachodnim jest także kwe-
stia celibatu duchownych, obowiązującego każdego księdza w  Kościele rzymsko-
katolickim (choć w  formie usankcjonowanej dopiero od XI-XII wieku). W  Kościele 
prawosławnym sytuacja wygląda inaczej, choć dość powszechna opinia, że „pra-
wosławni duchowni mogą się żenić” jest sporym, nie do końca zgodnym z prawdą 
uproszczeniem. W  rzeczywistości celibat funkcjonuje także w Kościele wschodnim, 
tyle że bezwzględnie obowiązuje wyłącznie mnichów, a w praktyce także biskupów  
– jako że biskupi prawosławni wybierani są tradycyjnie właśnie spośród mnichów.
Natomiast duchowieństwo niższe – kapłani i  diakoni – faktycznie mogą posiadać 
żony, ale wyłącznie w przypadku, gdy zawarli małżeństwo jeszcze przed przyjęciem 
święceń. Jeśli wyświęceni zostali, pozostając jeszcze w stanie wolnym, to także ich 
celibat obowiązuje, podobnie jak księży-wdowców.

Jednak sferą, w której różnice pomiędzy obiema największymi wspólnotami świata 
chrześcijańskiego chyba najbardziej rzucają się w oczy (oraz w... uszy), jest obrzędo-
wość liturgiczna. Każda msza święta w Kościele wschodnim cechuje się szczególną, 
podniosłą atmosferą i trwa z reguły znacznie dłużej niż nabożeństwo rzymskokatolic-
kie. Inne w obu wspólnotach są części stałe mszy świętej, a szczególną rolę w prawo-
sławnej liturgii odgrywa śpiew – bardzo piękny, wielogłosowy; zresztą przeważająca 
część mszy jest śpiewana, a tylko niewielka – mówiona. W przeciwieństwie do mszy 
rzymskokatolickiej w Kościele prawosławnym podczas znacznej części liturgii cele-
brujący ją kapłan pozostaje niewidoczny dla ogółu wiernych. W inny sposób jest także 
udzielana komunia święta – na wschodzie przyjmuje się ją pod dwiema postaciami.

Bardzo wyraźna różnica dotyczy także ilości mszy świętych, które mogą być odpra-
wiane w pojedynczej świątyni. O ile w kościołach rzymskokatolickich normą jest kilka 
mszy dziennie (zwłaszcza w niedziele i dni świąteczne), o tyle w świątyniach obrządku 
wschodniego (cerkwiach) odbywa się dziennie tylko jedna liturgia, która na dodatek 
musi się rozpocząć przed południem.
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Odmienności pomiędzy zachodnią i  wschodnią gałęzią chrześcijaństwa są także łatwo 
dostrzegalne w samej architekturze i wyposażeniu świątyń. Najbardziej charaktery-
stycznym elementem wnętrza każdej prawosławnej cerkwi, który z kolei w kościo-
łach rzymskokatolickich nie występuje wcale (za wyjątkiem bardzo częstych np.  
na Łemkowszczyźnie sytuacji, gdy obiekt, w którym niegdyś odbywały się nabożeń-
stwa obrządku wschodniego, służy obecnie parafii rzymskokatolickiej), jest ikonostas 
– pokryta ustawionymi w określonym porządku ikonami, nieraz bardzo ozdobna i po-
siadająca wysoką wartość artystyczną ściana, oddzielająca sanktuarium, do którego 
wstęp mają jedynie kapłani, od przeznaczonej dla wiernych nawy. 

Oba chrześcijańskie obrządki posługują się w roku liturgicznym odmiennymi kalen-
darzami. O ile Kościół rzymskokatolicki przyjął w 1582 roku wraz z całym światem za-
chodnim gregoriańską reformę kalendarza, o tyle Kościół prawosławny niezmiennie 
posługuje się wcześniejszym kalendarzem juliańskim, co sprawia, że poszczególne 
święta obowiązujące w  obu obrządkach są przesunięte względem siebie o  około 
dwa tygodnie (np. Boże Narodzenie, które na zachodzie jest obchodzone 25 grudnia, 
w Kościele wschodnim przypada 7 stycznia).

Jeśli chodzi o  sam rok liturgiczny i główne święta, to najważniejszym z nich w ca-
łym świecie chrześcijańskim jest święto Zmartwychwstania. Inne święta są również 
w większości w obu obrządkach obchodzone wspólnie, choć istnieją także dni świą-
teczne charakterystyczne tylko dla każdego obrządku z osobna, inny bywa nieraz tak-
że ich ciężar gatunkowy. Na przykład szczególne znaczenie w Kościołach obrządku 
wschodniego – obok wspomnianego wyżej święta Zmartwychwstania, a także święta 
Bożego Narodzenia – ma święto Chrztu Pańskiego (obchodzone 6 stycznia, a według 
kalendarza juliańskiego – 19 stycznia), zwane także Świętem Jordanu. Te trzy świę-
ta – wraz z dziewięcioma innymi – tworzą zespół tzw. „prazdników”, czyli „dwunastu 
wielkich świąt” Kościoła wschodniego, przedstawianych na specjalnie poświęconym 
im pasie ikon, będącym częścią każdego „kanonicznego” ikonostasu.

Niezwykle ważną datą w historii religii na obszarze obecnej południowo-wschodniej 
Małopolski (i  całej dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów) był rok 1596. Wów-
czas na synodzie odbywającym się w  Brześciu nad Bugiem znaczna część hierar-
chów Kościoła prawosławnego na obszarze Rzeczypospolitej zdecydowała się uznać 
zwierzchność papieża i dokonać aktu zjednoczenia z Kościołem rzymskim. Geneza 
tej tzw. unii brzeskiej była – jak to zazwyczaj bywa – na wskroś polityczna. Kilka lat 
wcześniej, w 1589 roku, Moskwa stała się siedzibą patriarchatu, któremu odtąd pod-
legała znaczna część ludności Rzeczypospolitej wyznająca prawosławie. W  żywot-
nym interesie naszego państwa, pozostającego wówczas we wrogich stosunkach 
z Rosją, leżało więc, by te więzy rozerwać, a przynajmniej mocno osłabić. Unia była 
bardzo ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu, a  jednocześnie ustaliła na wiele 
lat wygląd mozaiki wyznaniowej na ziemiach Polski i Litwy. Odtąd obok Kościołów: 
rzymskokatolickiego i prawosławnego (ponieważ nie cała społeczność prawosławna  
na ziemiach Rzeczypospolitej unię przyjęła) współistniał Kościół unicki, zwany czę-
ściej (w pewnym uproszczeniu) greckokatolickim.

Charakter tego kościoła można najkrócej określić w sposób następujący: unici przyjęli 
dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego oraz uznali prymat papieża – biskupa Rzymu, 
jednocześnie pozostając przy swojej obrzędowości i  liturgii. Tym samym praktycz-
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nie wszystkie opisane wyżej cechy kościoła prawosławnego w tym zakresie cechu-
ją także Kościół greckokatolicki, choć oczywiście także i  tutaj upływ czasu sprawił,  
że pewne odmienności zaczęły się pojawiać. Wpływ tradycji zachodniej spowodował 
na przykład, że od pewnego momentu w cerkwiach greckokatolickich, obok cały czas 
oczywiście zajmującego centralne miejsce ikonostasu, zaczęły pojawiać się boczne 
ołtarze, element w świątyniach prawosławnych niewystępujący nigdy. Nie zmienia  
to jednak faktu, że generalnie świat zwyczajów, obrzędów i liturgii u wyznawców pra-
wosławia i unitów pozostaje do dziś bardzo podobny, a  już na pewno wyraźnie od-
mienny od tego charakterystycznego dla Kościoła rzymskokatolickiego. 

Na obszarze Łemkowszczyzny w miarę upływu czasu unia została powszechnie przy-
jęta i  jeszcze na początku XX wieku praktycznie wszyscy Łemkowie zamieszkujący 
górskie obszary Beskidu Sądeckiego i Niskiego wyznawali grekokatolicyzm. Dopiero 
tuż przed I wojną światową niektóre wsie, wskutek pojawiania się na Łemkowszczyź-
nie emisariuszy tzw. „orientacji wszechruskiej”, zaczęły ponownie przechodzić na pra-
wosławie. Proces ten trwał także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i szacuje 
się, że przed 1939 rokiem porzuciło unię na rzecz prawosławia ok. 30-40 % mieszkań-
ców tego terenu. Powody były różne. Wielu przedstawicieli ówczesnego duchowień-
stwa greckokatolickiego starało się usilnie propagować wśród miejscowych patrio-
tyzm ukraiński, przekonując, że Łemkowie stanowią część narodu ukraińskiego, co 
niekoniecznie znajdowało posłuch wśród lokalnej społeczności, przyzwyczajonej do 
swojej odrębności. Z drugiej strony nie bez znaczenia były także prozaiczne kwestie 
finansowe – bogatsze wspólnoty prawosławne były w stanie zaoferować swoim 
wier-nym niższe opłaty za duchowe posługi, niż ich uniccy odpowiednicy…

Niezależnie od przyczyn faktem jest, że w chwili wybuchu II wojny światowej obszar 
leżący dziś na południowo-wschodnich krańcach województwa małopolskiego sta-
nowił fascynującą mieszankę kultur i wyznań. Niestety po zakończeniu wojny sytu-
acja uległa całkowitej zmianie. W wyniku Akcji „Wisła” zdecydowana większość Łem-
ków z tych terenów znalazła się na Ziemiach Zachodnich i Północnych, co znacznie 
utrudniło pielęgnowanie rodzimych tradycji. Jednak zwyczaje, obrzędy religijne, ele-
menty folkloru czy język przetrwały i do dziś są kultywowane.
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KOLĘDO WANIE

W  polskiej tradycji ludowej świętowanie Bożego Narodzenia trwa od Wigilii  
do święta Trzech Króli i przybiera bardzo różne formy. Jest to czas radości i   za-
bawy, w którym wykonywane powinny być tylko konieczne prace gospodarcze 
w obejściu oraz w zagrodzie. Jest to również czas niezwykły, obfitujący w wiele 
zwyczajów, obrzędów i wierzeń o charakterze magicznym, to swoisty okres pełen 
mocy, oparty na odczuwaniu świata sakralnego. 

Od dnia Wigilii Bożego Narodzenia kobiety kończyły szycie, tkanie i  przędze-
nie przed zapadnięciem zmroku, ponieważ powszechnie wierzono, że w długie 
i ciemne wieczory od tego czasu w domach mogą przebywać dusze zmarłych, 
które w ten sposób mogłyby być narażone na ukłucie igły lub zranienie wrzecio-
nem. Przędza w tradycyjnej kulturze ludowej była postrzegana również jako miej-
sce ukrycia się diabła – złych mocy, dlatego unikano wykonywania tych czynności 
o zmroku, by siły nieczyste nie nękały domowników przez cały przyszły rok.

Święta Bożego Narodzenia nazywano dawniej również Godami lub Godnymi 
Świętami („Godnie Święta”), stąd zwroty: „na gody”, „w godnie święta”1.

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, to czas świętowa-
nia w rodzinie. Jak potwierdzają badania przeprowadzone na Szlaku Architektury 
Drewnianej w Małopolsce, dzisiaj jest tak nadal w wielu rodzinach. O pierwszym 
dniu świąt pisał W. Tetmajer:  „idzie się tylko do kościoła, i oczywiście unika za-
jęć, z wyjątkiem gotowania obiadu. Do nikogo bez wyjątku się nie chodzi, nawet  
do najbliższej rodziny, i nawet w tym wypadku, jeśli dwie rodziny w jednym domu 
siedzą”2. 

Drugi dzień świąt to święto Szczepana Męczennika. W  kościele katolickim pod-
czas mszy świętej święcony jest wtedy owies oraz inne ziarna zbóż. Po odprawie-
niu rytuału dawniej mężczyźni obsypywali owsem księdza, a nierzadko ministran-
tów i kościelnego, na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Owies pełnił rolę 
ważnego symbolu, związanego z męczeńską śmiercią Apostoła. Po zakończeniu 
nabożeństwa przed kościołem czekali kawalerowie, by obrzucić nim niezamęż-
ne dziewczęta. Poświęconego owsa używano również do pierwszych zasiewów  
oraz do leczenia chorób, wykorzystywano go także w czasie kolędy, posypując do-
mowników „na szczęście i na zdrowie”. Zwyczaj sypania owsa znany jest – jak wy-
kazują przeprowadzone badania – we wszystkich polskich grupach regionalnych. 
Na przykład w Mokrej Wsi  (nieopodal Starego Sącza):

„...jeszcze do niedawna owsiane harce odbywały się w  całej wsi. – Sypano się  
nie tylko w kościele i pod kościołem, ale chodzono w grupach po domostwach 
z  kolędą i  świątecznymi życzeniami na urodzaj. Kolędnicy obsypywali także  
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1 W. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, czyli Okres Świąt Bożego Narodzenia w Krakowskiem,  
 Kraków 1898, s. 1.

2  Tamże, s. 7.
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domowników, za co ci obdarowywali ich najczęściej świątecznymi smakołykami. 
Choć dziś już raczej nie chadza się z owsem do sąsiadów, po mszy św. chłopcy wsypu-
ją całe garście za koszulę, oczywiście najchętniej młodym pannom. Dawniej prawie 
każdy niósł owies w zawiązanej na supełek chusteczce. Poświęconą garstkę zanosiło 
się do sąsieka i wsypywało do zboża, które czekało na wiosenny zasiew. Wiosną, przed 
zasiewem, gospodarz musiał zrobić na początku pola niewielkie koło, a w nim znak 
krzyża. Tu wraz z modlitwą wrzucał gęsto pierwsze ziarna, które wiosną wschodziły, 
tworząc soczyście zielony znak krzyża – znak śmierci i zmartwychwstania, zapowiedź 
odradzającego się życia”3.

3 A. Plata (gospodyni z Mokrej Wsi) za: Owies świętego Szczepana, udostepnienie elektroniczne https:// 
liturgia.wiara.pl/doc/1405536.Owies-swietego-Szczepana. 

KOLĘDO WANIE
Od świętego Szczepana rozpoczynało się kolędowanie można powiedzieć „grupowe”, 
bo w większości regionów dawniej cały cykl świąt od Wigilii do Trzech Króli to okres 
chodzenia po kolędzie. Obrzędy  kolędnicze – jak podają źródła - wywodzą się zarów-
no ze średniowiecznych misteriów religijnych, jak i związane są ze słowiańskim no-
worocznym chodzeniem po kolędzie (na „Nowe Lato”)4. Pierwsze wzmianki źródłowe 
o tradycji kolędowania w Polsce pochodzą z XVI wieku. Za najstarszy przekaz uznaje
się pieśń „Gospodynjej kolęda”, wydrukowaną w 1554 roku w zbiorze „Rurale ludicium” 
(„Ludycje wieśne...na ten Nowy Rok”), wydanym w Krakowie przez M. Zajcewica.

4  Zob.  H. Czachowski, A. Kostrzewa-Majoch, H. M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia. O dawnych  
i współczesnych kolędnikach, Toruń 2004; Pastuszkowe Kolędowanie. 20. Ogólnopolskie Spotkania  
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych, Nowy Sącz 2017.

Kolędnicy, okolice Babiej Góry, Centralna Agencja Fotograficzna, lata 1951-1991, Nr inw. III/51739/F, 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Kolędowanie w Małopolsce przybierało i przybiera bardzo różne formy, które charak-
teryzują swoiste atrybuty, rekwizyty, zachowania, stroje czy formy składania życzeń. 
To właśnie składanie życzeń i  towarzysząca im obrzędowa wymiana darów stano-
wią istotę kolędowania. Kolędników należało godnie przyjąć, ponieważ powszech-
nie wierzono, że ich wizyta przyniesie domownikom szczęście i urodzaj. Wchodząc  
do domostw, głośno pozdrawiali gospodarzy, odgrywali scenki (często zabawne), 
a na koniec wygłaszali życzenia powodzenia i urodzaju, prosząc o zapłatę. W  świą-
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tecznym darze, zwanym kolędą, otrzymywali najczęściej jedzenie (kawałek kiełba-
sy, słoniny czy świąteczne przysmaki i cista), a niekiedy drobne datki. Dzisiaj odwie-
dzającym kolędnikom – jak podają mieszkańcy miejscowości na Szlaku Architektury 
Drewnianej w Małopolsce – dziękuje się drobną sumą oraz częstuje dzieci zazwyczaj 
ciastami i słodyczami, a dorosłych kolędników - potrawami świątecznymi i „mocniej-
szymi” napojami.

FORMY KOLĘDO WANIA
Wśród form kolędowania można umownie wyróżnić:

• podłazy,
• kolędowanie ze zwierzęcymi maszkarami: chodzenie z turoniem, kozą,

baranem, niedźwiedziem, konikiem, bocianem,

• chodzenie z gwiazdą (pasterską, trzechkrólewską, anielską) i z kulą,

• chodzenie z szopką (ruchomą i nieruchomą),

• pasterze: kolędujący pastuszkowie i  Fedory,

• widowiska kolędnicze: Herody, kolędowanie z Dorotą, kolędowanie z Trzema
Królami, chodzenie z Rajem,

• kolędowanie w Nowy Rok: Draby Noworoczne,

• szczodraki.

Po kolędzie w  Małopolsce, jak i  w  całej Polsce, chodziły prawie wyłącznie osoby 
płci męskiej w różnym wieku, od chłopców po dorosłych mężczyzn. „Dodajmy jesz-
cze – jak pisze S. Węglarz – że niektóre rodzaje kolędowania były jakby zastrzeżone  
dla określonych grup wiekowych, na przykład, jako tzw. kolędnicy „właściwi” chodzi-
li zwykle starsi parobcy (kawalerowie) i mężczyźni dorośli, z Turoniem kilkunastolet-
ni młodzieńcy i kawalerowie, a po Szczodrakach przeważnie kilku-, kilkunastoletnie 
dzieci”5. Dziewczyny w grupach kolędniczych – jak podają badacze – pojawiły się do-
piero po II wojnie światowej6. Grupy kolędnicze były bardzo zróżnicowane liczebnie, 
składające się z kilku do kilkunastu osób. Po kolędzie chodzono zazwyczaj popołu-
dniem lub późnym wieczorem.

W  zwyczajach bożonarodzeniowych istniało i przetrwało do dziś bardzo dużo prak-
tyk związanych „z dobrym początkiem” całego roku, które miały wpłynąć na urodzaj  
oraz pomyślność w gospodarstwie. Zwierzęta zatem odgrywały w kolędowaniu bar-
dzo ważną rolę. Symbolizowały siły życiowe, witalność, odwagę i płodność. Te cechy 
miały przejść na ludzi oraz na ich obejście7.

PODŁ AZY
Dawniej powszechną formą kolędowania w  Małopolsce, szczególnie na południu, 
było chodzenie na podłaz, czyli sąsiedzkie składanie życzeń. Osoby przychodzące do 

5 Pastuszkowe Kolędowanie…, s. 6.

6  Zob. m.in. U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka- 
Krzywda (red.), Kraków 2010.

7 H. M. Łopatyńska, Formy i zróżnicowanie regionalne obrzędów kolędniczych, w: Akwizytorzy szczęścia…, 
s. 23-24.
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domów nazwano podłaźnikami, a  dziękowano im za życzenia, odpowiadając „aleś 
mnie sąsiedzie dobrze podlazl”. Na podłaz chodzono całymi grupami, niekoniecz-
nie rodzinnymi, zabierając w dalszą wędrówkę z domu, w którym składano życzenia, 
przynajmniej jednego podłaźnika. W ten sposób grupy podłaźnicze stawały się bar-
dzo liczne i bardzo głośne. Na Podhalu podłaźnicy, posypując gospodarzy oraz izbę 
owsem, naśladując czynności siewu, składali następujące życzenia: 

„Na ścęście na zdrowie,

na to Boze Narodzenie,

coby sie Wom darzyło mnożyło

syćko boskie stworzenie”8.

Szczególnie pożądanymi podłaźnikami byli młodzi kawalerowie9. Wizyta kawalera 
w domu, w którym znajdowała się panna na wydaniu, była nierzadko zapowiedzią 
przyjścia w  konkury, zwłaszcza kiedy mężczyzna usiadł pod podłaźniczką i  zerwał 
z niej jabłko lub orzech. Panna starała się wówczas jak najlepiej wypaść, popisując się 
swoją gospodarnością i zaradnością. Podłazy zatem łączyły w sobie elementy magii 
wegetacyjnej z zabiegami matrymonialnymi oraz pełniły funkcje integrujące i spaja-
jące lokalną społeczność.

Jak podają informatorzy, na Sądecczyźnie chodzenie na podłaz powszechne było 
jeszcze w latach 60. XX wieku.

Dziecięcą formą kolędowania, podobną do podłaźników, są  szczodraki (u  Lachów 
i na Pogórzu), u Górali Sądeckich zwane nowoleciantami. Dzieci (chłopcy) w niewiel-
kich grupach, różnorodnie i dziwacznie przebrane, składały  życzenia i śpiewały ko-
lędy, w zamian otrzymując pieczone małe chlebki lub rogale (bułki), zwane właśnie  
szczodroki. Kolędnicy zazwyczaj po wejściu do domu rozpoczynali oracje, np.: 

„Piekliście tu scodrocki Powiodoli nom! 

Jak ni mocie scodrocków, 

Dejcie chleba glon!

Jak ni mocie chleba glona, 

Dejcie spyrki spod ogona, Zapłaci wom som Pon Jezus 

I ten świonty Jon”10

lub:

„Pieczono tu szczodraki, powiadano nam.

Miła pani, szczodra pani, dajcie też nam!”11.

Dawniej, zgodnie z  tradycją, szczodraki kolędowały w  Nowy Rok oraz w  wigilię  
lub w samo święto Trzech Króli. 

8  Zob. również: J. Święch, S. Trebunia-Staszel, Kultura ludowa Polski Południowej (Małopolski), na  
 przykładzie dwóch grup etnograficznych: Górali Podhalańskich i Rzeszowiaków, Kraków 2008.

9 Zob. U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne…, s. 264.

10 M. Brylak-Załuska, Święta Bożego Narodzenia na Sądecczyźnie, „Almanach Sądecki”, nr 4(9), 
Nowy Sącz 1994, s. 12-13.

11 Pastuszkowe Kolędowanie…, s. 25.
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IV CHODZENIE Z MASZKARAMI ZWIERZĄT

Niezwykle barwną i  ciekawą 
formą obrzędu kolędniczego 
w  Polsce, obfitującą w  licz-
ne zachowania magiczne 
i  ludyczne, jest chodzenie  
z  maszkarami zwierząt. Naj-
częściej na maszkary wybie-
rano zwierzęta symbolizu-
jące siłę, zdrowie, życiową 
energię i płodność, jak: turoń 
(tur), koza, niedźwiedź, koń, 
kogut, bocian czy baran.

Najbardziej rozpowszechnia-
ną maszkarą na Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej w Ma-
łopolsce, która przetrwała
do dziś, jest Turoń. Zwyczaj 
kolędowania z  nim wywo-
dzi się – jak podają źródła 
– ze słowiańskiego obrzędu
oprowadzania tura po po-

 

lach (w  tradycji ludowej nazywanego turoniem). Wierzono wówczas, że to mocne  
zwierzę udzieli swoich cech płodom rolnym. Jeszcze w wieku XV kolędnicy chodzili 
po chatach i dworach z żywym turem prowadzonym na powrozie. 

Kolędnicy z kozą, Dwory, pow. Oświęcim, 1905 r, autor nieznany, 
Nr inw.  III/5543/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficz-

nego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Precyzyjnie maska Turonia opi-
sana została w  materiałach  
z 20. Ogólnopolskich Spotkań Dzie-
cięcych i  Młodzieżowych Grup Ko-
lędniczych w Podegrodziu:

„Maskę Turonia (Kozy, Barana) sta-
nowiła - zrobiona z  drewna i  po-
wleczona skórą baranią, zajęczą  
lub króliczą - głowa bydlęca, względ-
nie kozia albo barania z rogami oraz 
dużymi uszami. Skonstruowana 
była w taki sposób, że dolna lub gór-
na szczęka pozostawała ruchoma 
i  kolędnik pociągając za sznurek 
mógł nią kłapać w takt muzyki. Pod
szczęką umieszczano gęstą bro-
dę, do której przywiązywano mały 

dzwonek. Do pyska Turonia przymocowywano też skórkę z jeża. Długi jęzor w pysku 
oraz podniebienie wykonywano z  sukna koloru czerwonego. Niekiedy łeb Turonia 
ozdabiała złota gwiazdka. Maskę osadzano zwykle pod kątem rozwartym (ok. 110°) na 
drewnianym słupku, zwanym nogą, o którą opierał się pochylony kolędnik. Przykryty 

Kolędowanie z  turoniem, zespół regionalny „Świarni 
Łojce” z Sadku-Kostrzy, fot. Kamil Bańkowski
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był on wywróconym kożuchem lub szarym kocem (płachtą, derką), żeby przypomi-
nać postać zwierzęcia. Z tyłu miał przytwierdzony koński ogon. Przeważnie Turoń po-
ruszał się w postawie zgiętej w pół, na dwóch nogach tylnich oraz jednej „przedniej”. 
Gwoli ścisłości dodajmy, iż według niektórych XIX-wiecznych relacji, kolędnik przed-
stawiający Turonia mógł też trzymać w obu rękach dwa kije, wykorzystując je niby 
przednie nogi” 12.

W  czasie kolędowania Turoniowi, w  zależności od regionu, towarzyszyły inne po-
stacie, np.: Dziad/Chłop, Żyd, Cyganka, Muzykant, Baca, Pasterze czy Żandarm, 
a w okolicach Tarnowa nawet Turek (Tatar). Choć skład grupy kolędników różnił się 
w poszczególnych regionach, to akcja przebiegała miej więcej według podobnego 
scenariusza. Po wejściu do domostwa kolędników z Turoniem, którego wprowadzał 
zazwyczaj Dziad lub Żyd, i pozdrowieniu przez nich gospodarzy, rozpoczynały się po-
pisy i swawole Turonia, który kłapał pyskiem, skakał i tańczył, starając się wziąć na rogi 
przeważnie przerażone ze strachu dzieci oraz chowające się przed nim dziewczęta. 
Każda z postaci ochoczo i z wielkim zaangażowaniem odgrywała przydzieloną rolę.  
I tak na przykład Dziad z zawieszonym 
na szyi różańcem wykonanym z drew-
na, brukwi lub kasztanów odprawiał 
modły i trząsł torbą na datki. Cyganka 
wróżyła z  kart, a  Żyd prowadził albo 
zabawny handlowy dialog z prowadzą-
cym Turonia, albo namawiał gospoda-
rza, by ten odkupił zwierzę. Kulminację 
przedstawienia stanowiło padnięcie 
wyczerpanego harcami Turonia i  jego 
cucenie. Kolędnicy  próbowali go 
uzdrowić, wykonując przy tym wiele 
zabawnych czynności. Po tych zabie-
gach nagle Turoń odzyskiwał swoją 
witalność i  przedstawienie niejako się 
kończyło. Gospodyni i  gospodarz na-
gradzali maszkarę i kolędników, wkła-
dając do torby np. Dziada „bułki, placek 
lub kiełbasę czasami dorzucając tak-
że pieniądze”. Kolędnicy, odchodząc, 
dziękowali za otrzymane dary i życzyli 
gospodarzom dużo szczęścia i urodza-
ju w  przyszłym roku.  Na odchodne, 
a nieraz i w trakcie harców Turonia, ko-
lędnicy w Łącku śpiewali:

 „Gdzie turoń chodzi - tam się żytko rodzi.

 Gdzie jego stopy - tam powstają kopy! 

Obróć się turońku dokoła, żeby była gospodyni wesoła! 

Obróć się turońku drugi raz, żeby był wesoły gospodarz! 

Kolędowanie z turoniem, „Przebierańcy z turoniem 
z Mszalnicy”, fot. Kamil Bańkowski

12 Tamże, s. 21.
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IV Obróć się turońku raz trzeci, żeby były wesołe i dzieci!”13.

Z kolei w Tarnowskiem, gdy się sprzykrzyły domownikom dokazywania Turonia, to mu 
śpiewano:

„Idź, turoniu, do domu, 
nie zawadzaj nikomu, 
nie tuś się wychował, 
nie tu będziesz nocował”14.

Warto przytoczyć oryginalny tekst scenariusza kolędowania z Turoniem, napisany na 
podstawie przekazu ustnego mieszkańców Zawoi przez U. Janicką-Krzywdę. Cho-
dzenie z Turoniem u podnóża Babiej Góry jest nadal kultywowane, zarówno przez 
miejscowe grupy kolędnicze, jak i zespoły regionalne, m.in. „Juzynę”, „Zbójnik” czy 
„Ziemię Suską”.

KOLĘDO WANIE Z TURONIEM
„Osoby:

Turoń, Baca, Cygan, Żyd, Pasterze 

Kolędnicy wchodzą do izby. Baca i Pasterz prowadzą Turonia. Baca trzyma Turonia 
na postronku (czyli na łańcuchu lub sznurze – powrozie), Turoń skacze, usiłuje się wy-
rwać. Pasterze trzymają w ręku palice do poganiania Turonia. Za nimi idą Żyd i Cygan.
Baca:
Niechaj bedzie pochwalony

Jezus z Panny narodzony!

Pasterz I:
Pon Jezus sie rodził,

Po kolondzie chodził!

I my ludzie grzyśni,

Po kolondzie przśli.

Pasterz II:
Cy tu spiecie, czy nie spiecie?

Co nom kolondować dozwolicie?

(Śpiew kolędy)

Baca:
Łod zimy do zimy,

13 M. Brylak-Załuska, Święta Bożego Narodzenia na Sądecczyźnie…, s. 16.

14 O. Kolberg, Dzieła Wszystkie, T. 48 Tarnowskie-Rzeszowskie, Wrocław-Poznań 1967, s. 67.
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IV
Po świecie chodzomy,

Tego tu Turońka

Za sobom wodzomy!

Pasterz I:
Ka Turoniek ..łypnie,

Tam się żyto sypnie!

Baca:
Ka Turoniek bobcy

Tam łowsa sto korcy!

Pasterz II:
Ka Turoniek beknie,

Tam się rodzi pieknie!

Baca:
Ka Turoniek cupnie,

Tam łowiecki w kupie!

Ka Turoniek smrodzi

Tam się wszysto rodzi

Żyd:
Uj, wielmozne pany,

Co pasiecie barany!

A co to za bestyja?

Uj, uj takie jesce nie widzioł ja!

Cy to łowca cy to koza

Ta bestyja u powroza?

A jo byk jom kocioł kupić,

Na skórko obłupić!

Baca: (grozi Żydowi rombanicą)

A tu Zydzie, poganinie!

To na to ci boskie stworzenie?

Skórecki ci się zakciało!

Tak ci się paradnie zdało!

Żyd:
Uj, po co te gniwy, te złości,

Dla Icka nieprzyjemności!

Jo tom stworek com kupić!

Kto godoł, co kcom łobłupić!
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IV Baca:

A jakoz sie Zydzie wypłacis?

Kielo sie na Turońka utracis?

Żyd:
Aj waj! Co byk sie nie wypłacił?

Co byk jo nie zapłacił?

Śtyrny cwancyngiery dajom,

I przy Turońku łostajom!

Pasterz I: (z oburzeniem do Żyda)

Ty weredo! Ty beskurcyjo!

Za sto talarów przedom ci jo!

Żyd: (ogląda Turonia, Turoń usiłuje go uderzyć rogami)

Aj waj! 100 talarów!

Tako zwirza podło!

Aj waj! Bodaj by wos pobodła!

(Żyd ogląda Turonia, otwiera mu pysk, łapie za rogi, przyglądają się nogom, Turoń 
kopie, bodzie. Żyd wymachuje rękami zwraca się do Bacy)

Żyd:
Ona jest kaprawo!

Ona jest wściekło! 

Uj, coby una wom nie zdekła!

Baca: (pokazuje Turonia Żydowi, zachwala go)

Popatrz się Żydzie z przodu, z tyłu,

Coby to za wiele było?

Żyd: (zagląda Turoniowi do pyska)

Uj, un ni ma zobów!

(obchodzi Turonia z tyłu, zatyka nos, krzywi się, wykrzykuje)

Fuj, jak łon śmierdzi!

Pasterz II: (odpędza Żyda)

Nazar sie, to i pierdzi!

Żyd: (szuka wymienia,  chce doić Turonia, Turoń kopie i wierzga)

Ny, może łon sie doi?

(kopnięty przez Turonia Żyd odskakuje)

Żyd:
Aj waj! Skoce! Nie stoi!

Baca: (ze śmiechem)

A ty parchu z pejsami!
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Coś ty widzioł kozo z jajcami?

Żyd: 
Uj co ja za jajca?

Kto sprzedaje?

Po halerzowi za kozde daje!

Pasterz I: (śmieje się)

Zydzie, zydzie!

A dy to cap, nie kura!

Przypac się! (obraca Turonia)

Jaka na nim piekna skóra!

Żyd: (ogląda Turonia, liczy)

Rogi dla Icka na fajke,

Skórka dla Mosie na kufajke,

Tłuscyk i jajce,

Na mace dla Salcie!

(zadowolony z obliczeń zwraca się do Bacy)

10 cwancygów dajom,

I przy Turońku łostajom!

(Baca bierze Turonia za porwóz, pasterze przepędzają palicami Żyda, Żyd usiłuje się 
bronić)

Baca:
Pojdźze Turońku, podź z nami!

Nie łostawiom cie z Zydami!

Cygan: (podchodzi do Bacy)

Panowie, paniowie,

Com to targujecie?

Może koniom na jarmak  jedziecie?

Baca:
Łod zimy do zimy,

Po świecie chodzomy,

Tego tu Turońka tropy,

Tamok bedom kopy!

Ka Turoniek skocy

Tam pszonicka tocy

Ka sie Turoń wyscy,

Tam sie rzepa błyscy!

Cygan: (ogląda Turonia ze wszystkich stron)

Tfy! Nie baran, nie łowca,
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Nie cap, nie krowa!

(zwraca sie do Bacy)

Ka sie  cosik takie chowo?

Baca:
W kosorze, w łoborze,

To sie chować może!

Cygan:
Musom go połoglodać

A potom bedom zodać!

(ogląda dokładnie Turonia, Turoń skacze, usiłuje rogami uderzyć Cygana, w końcu 
wyrywa się Bacy, ucieka między widzów. Baca łapie go i przyprowadza do Cygana)

Baca:
Cichojze bestyjo!

Cygan: (obchodzi Turonia dookoła, ogląda)

Pysk wielgi, zobisków ni mo!

Rogi na łbie trzymo!

(zagląda Turoniowi pod brzuch)

Ani dojca! Ani śturchaca!

Jakoz sie to po świecie łobraca?

Baca: (zwraca się łagodnie do Turonia)

Tajcuj Turońku jako wiys!

Jo ci uwarze w grochu mys!

Cygan: (śmieje się)

Mysa z gorka uciekła,

A Turoniek do piekła!

Baca: 
Hipkoj Turońku, hipkoj wysoko!

Cygan:
Łobleć dokoła syroko!

(Turoń biegnie, skacze, przewraca się na ziemię)

Baca: (pochyla się nad Turoniem, lamentuje)

Zdek!, Zabili!, Turońka utropili!

(wszyscy kolędnicy pochylają się nad Turoniem, szarpią go, usiłują ożywić)

Pasterz I: (ciągnie Bacę za rękaw)

Baco! Pójdźcierz!

Trza bestyjo ratować!



33

K
o

lęd
ow

an
ie

IV
Pokiel zyje, łopiekować!

Baca: (ogląda Turonia, otwiera mu pysk, podnosi nogi, itp.)

Nie łozarty! Nie kulawy!

Pasterz II: (pochyla się nad Turoniem, zagląda mu do pyska)

Cosik mo jozyk bioławy!

Baca:
Trza to cosik pocynić,

Turońka łozywić!

(zwraca się do pasterza)

Ty go trzymoj, jo go bedom lykowoł!

(robi Turoniowi sztuczne oddychanie, masuje go)

Cygan: (ogląda Turonia)

Łoj, źle z nim! Nie dycho!

Pasterz I: (pochyla się nad Turoniem)

Ton tu nom Turoniek  zdycho!

Żyd: (głaszcze się zadowolony po brodzie)

Uj! Jo nie był głupi!

Jo tego zwirza nie kupił!

Baca: (grozi Żydowi, pomagają mu pasterze)

Tyś go urzyk Żydzie!

Na dobre ci to nie wyjdzie!

Cygan: (wyciąga butelkę)

Jo tu mom lyk nad lykami!

Baca: (bierze butelkę od Cygana, wącha, próbuje)

Gorzołeka z mrowcami! 

(poi Turonia, którego przytrzymują pasterze; Turoń powoli zaczyna się ruszać)

Pasterz II:
Już się ruso! Już łozywo!

Baca:
A to godzino scośliwo!

Pasterz I: (bierze Turonia za powróz)

Pódź Turońku, idomy!

Tu cie nie łostawiomy!

Żyd:
A kany to idziecie?
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Do sopy ka się Dziecie narodziło,

I cały świat uweseliło!

Pasterz II:
Janieli to widzieli,

I nom łopowiedzieli.

A my wom łopowiodomy,

I piyknie wom zaśpiwomy!

(kolędnicy śpiewają kolędę)

Wiwat, wiwat, zaśpiewojmy,

Kwałe Bogu łoddawojmy!

Ton gospodarz wesół bedzie,

Co nos przyjoł po kolondzie!

Hej kolonda, kolonda!”15

Turonia, zresztą jak wszystkich kolędników, należało przyjąć, gdyż przynosili oni  
nie tylko dobrą nowinę, ale zapewniali poprzez zrytualizowane sekwencje zachowań 
szczęście, zdrowie i pomyślność domownikom – gospodarzom. W  okolicach Zawoi 
zachowało się powiedzenie „ka turoniek chodzi, tam się chlebuś rodzi” 16.

CHODZENIE Z GWIAZDĄ
Typowym chrześcijańskim atrybutem świąt Bożego Narodzenia stała się gwiazda 
kolędnicza, nazywana również pasterską, trzechkrólewską czy anielską (Tarnowskie). 
Stanowi ona bezpośrednie odniesienie do symboliki gwiazdy betlejemskiej, która po-
jawiła się nad stajenką w  noc 
narodzenia Dzieciątka Jezus. 
W  literaturze oraz materiałach 
źródłowych podanych jest kilka 
sposobów wykonania gwiazdy 
kolędniczej, jednak wspólnym 
elementem jest prosty obroto-
wy mechanizm, który pozwa-
la wprawiać gwiazdę w  ruch. 
Tradycyjnym materiałem kon-
strukcyjnym powinno być 
drewno, gałęzie wierzbowe (np. 
w  obręczach), tektura, papier, 
bibuła, niekiedy również sło-
ma. Zdarzały się gwiazdy prze-

Kolędnicy z Suchej Beskidzkiej z gwiazdą,  
fot. arch. Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

15 Ze zbiorów S. Kubasiaka (Sucha Beskidzka).

16 Kobieta, zam. Zawoja.
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szklone w centralnym miejscu, gdzie znajdowała się szopka lub postacie świętych,  
oraz gwiazdy podświetlone.

Obecnie z gwiazdą chodzą dzieci i młodzież, przebrani za Pastuszków lub Trzech Kró-
li. Kolędowanie rozpoczynają, tak jak dawniej, pod oknami lub drzwiami domostwa, 
śpiewając kolędy, a następnie, zgodnie z tradycją, pytają domowników o pozwolenie 
na dalsze kontynuowanie kolędowania np.: 

„Cy tu śpiecie cy nie śpicie, cy nom kolodować powzwolicie?

Niegze będzie pokwolony 

Jezus Chrystus Narodzony

Jezus  Chrystus Maryjo 

Niegze Wos tu nie omijo tego zycomy

Na scoście  na  zdrowie  na to Boze Narodzonie

Byście  byli  scośliwi , weseli, jako w nie-
bie janieli

Przyśli my tu po kolodzie

Cy wom za przykro nie bedzie

A  bedzie cy nie  bedzie 

Kolodować wolno wszodzie

Hej nom koloda”.

W  okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej – 
jak wynika z przekazów – dawniej cho-
dzili z gwiazdą trzej chłopcy (uosabia-
jący postacie Trzech Królów) w strojach 
przypominających szaty liturgiczne bi-
skupów.

Czasami kolędnikom z  gwiazdą  
towarzyszył Turoń lub postacie z  jase-
łek (Śmierć, Diabeł, Anioł). Jak podają  
etnografowie, archaiczną, wcześniej-
szą niż gwiazda formą kolędowania w całych Beskidach Zachodnich było chodzenie 
z kulą – „ze światem”. Dzisiaj kolędowanie w  tej formie możemy zobaczyć jedynie  
na przeglądach grup kolędniczych. 

Chodzenie z  gwiazdą nie tylko jest żywe w  świadomości najstarszego pokolenia 
mieszkańców Małopolski, ale jest jedną z nielicznych form kolędowania występują-
cych prawie we wszystkich częściach Małopolski do dnia dzisiejszego.

Kolędowanie z gwiazdą, grupa kolędnicza 
„Z gwiazdą” z Mszalnicy, fot. Kamil Bańkowski
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Ciekawą, specyficzną i zapewne najstarszą formą kolędowania na Podhalu są 
Fedory. Jest to grupa osobliwych postaci: pasterzy, Dziada i Anioła, odgrywających 
zabawne sceny. Wyróżniają ich charakterystyczne nakrycia głowy, wykonane 
z czerwonej tektury. Są także przepasani szerokimi tekturowymi pasami17.

Tak ponad 100 lat temu opisał Fedory długoletni dyrektor Muzeum Tatrzańskiego 
J. Zborowski:

„Było to zajęcie kilkunastoletnich chłopców lub starszych wyrostków. Obchodzili dom 
za domem, zbierając datki po występie i znajdując – jak zapewnia tradycja – wszędzie 
chętnych widzów. Im weselsze były humorystyczne sceny z dziadem, tym lepiej bawi-
ła się widownia, tym lepszą markę miały zespoły. (…) Nieraz w jeden w wieczór można 
było spotkać dwa, trzy zespoły” 18.

Materiały źródłowe podają, że forma ta znana była w XIX wieku na południu Polski,  
na przykład w okolicach Limanowej czy Grybowa19.

WIDOWISKA KOLĘDNICZE
Odrębną, ciekawą i  jedną z najbardziej rozbudowanych formą kolędowania są tzw. 
widowiska kolędnicze.  Oparte są one na biblijnych scenach, przede wszystkim zwią-
zanych z narodzeniem Jezusa, i wywodzą się ze średniowiecznych misteriów.

Pasterze, zespół regionalny „Pnioki” z Sadku-Kostrzy, fot. arch. MOT

Najbardziej znanym widowiskiem, szczególnie w rejonach górskich, podobnym do 
jasełek, są Herody. Treść przedstawienia, oparta na fragmencie Ewangelii opisują-
cym  rzeź niewiniątek  i  śmierć króla  Heroda Wielkiego (Mt  2, 16-19), rozbudowana 
została o  wątki ludowe. Postaci występujące w  widowiskach oraz poboczne watki 
ludowe różniły się w poszczególnych regionach Małopolski, np. w dolinie Kamienicy 
występowała postać czarownicy i grabarza. Herody były szczególnie popularne w ca-

17 Za materiałami udostępnionymi pod adresem: 
      https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/na-podhalu-po-koledzie-chodza-juhasi-z-dziadem

18 J. Zborowski, Szopka Zakopiańska, w: Pisma Zakopiańskie, t. 1-2, Kraków 1972.

19 Pastuszkowe Kolędowanie…, s. 15.
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łym regionie zamieszkałym przez Górali Sądeckich, gdzie zwane są „żywą szopką”. 

Niezwykle ciekawym widowiskiem w  okolicach Łącka jest „Chodzenie z  Gwiazdą”, 
które niejako stanowi połączenie przedstawienia herodowego i szopkowego z kolę-
dowaniem z gwiazdą. „Akcja odgrywana była - pisze M. Kroh - z udziałem postaci 
wcielających się w rolę Matki Boskiej, św. Józefa i anioła, który trzymał gwiazdę”20.  

Aby ukazać jak bardzo rozbudowane i poszerzane o nowe wątki były Herody, przy-
taczamy poniżej pełny scenariusz przedstawienia.

CHODZENIE Z HEROD AMI

„OSOBY:
KRÓL HERÓD, (Ubiór: ornat, broda, berło, wygięta infuła starozakonna).

POLICYANT. (Czerwona czapka i spodnie, szabla u boku, basior w ręce).

ANIOŁ. (Chłopczyk lub dziewczę w bieli, ze skrzydłami i koroną).

GÓRAL. (Siwe włosy, kapelusz góralski z czerwoną wstążką, gunia, torba, spodnie ob-
cisłe, kierpce, laska, przepasany powrósłem ze słomy).

ŻYD. (Hałat vulgo jupica, broda, icki (pejsy), twarz czarno pomalowana, czapka okrą-
gła żydowska oblamowana futrem, na plecach worek a w nim kości, pod pachą wiel-
ka, stara i podarta książka).

POLIC YANT wchodzi do pokoju, reszta osób zostaje w sieni.

POLICYANT: Przed tym zacnym ołtarzem miejsca tutejszego

Opowiem wam goście coś nowego:
Chrystus się narodził z przeczystej dziewicy.
Król Heród go prześladuje,
Zabić obiecuje!
Tupie nogą i mówi głośno: Gloria!

Wchodzi reszta osób i staje rzędem a ŻYD przy samych drzwiach.

POLICYANT przechodzi się po pokoju. GÓRAL, podskakując ciągle, mówi:
Niechże będzie baj pokwalony, pokwalony
Stara capka, wirk spalony.
Kajze tez ta panienecka,
Co ji zakwitają licka?
Może by się ozeniła za mnie wej ślakcicka?
Ja se tez tu wej ślakcic z pod Babi góry,
Przysedek se kupić na kirpce skóry,
Żeby mnie panny lubiały. –
Posedek se wej do Krakowa

20 M. Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka   
i Jazowska, K. Ceklarz, M. Kroh (red.), Kraków 2016, s. 379.
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Nie krótko, nie długo, ale prawie z równa.
Posedek se wej do krawcyków,
Krawcykowie śniadali,
Siedmiu celadników
Jedno jajko krajali.
Moji mili krawcykowie, usyjciez mi tez zupan, zupan,
Nie krótki, nie długi, ale równy za pozwoleniem z cubą,
(a dawniej mówiono „z d…ą”).
A ja byk tez tu przystał, żeby moji werbownicy psyśli,
Tobyk się z niemi zwerbował.

Przystępuje doń policyant, bije go basiorem i mówi:
- Stój ty durniu, góralu; możeś ty obcy?

GÓRAL: Ja, panusiu, obcyk ci ja obcy,
Kie ja se tu zamiskał tsy dni i pół tseci nocy!
Aleście wy panusiu cudzi,
Bo nie znacie poza Kraków ludzi.
Poza Kraków ludzie chodzą z cerwonymi kutaskami,
Po goralsku ubrani, jak wej widzicie sami!

POLICYANT:
Stój tu, durniu, góralu!
Nie pamiętasz, jak poza Kraków ludzi siekali,
Na kawałki łamali.

GÓRAL: Je, o  panusiu, jeszczem się zestarzał, zesiwiał, widać po moich ślicznych 
włosickach (pokazuje włosy), alem nie widział, nie słysał, żeby kogo rąbali, siekali,  
na kawałki łamali. Ale mój tatuś jacy bogaci byli?! Sto owiec a  dwiesta baranów 
mieli a kozą. Kozą, jaką tez mieli?! Co na seś cicków ścała! Mlika i śmietany to my tyla 
mieli, comy się w ni tsy i śtyry razy dnia kąpowali!

POLICYANT: Stój ty, durniu, góralu! Co sem ty twojego tatyńka wychwalasz tak  
za wielkiego pana? Ja go znam od zeszłego roku, co sem mu pożycył do fajki tabaku.

GÓRAL pokazuje na kołek u powały:
- Oj panusiu, zeby was na tym kołecku powiesili, coście memu tatyńkowi honoru ubli-
zyli!

POLICYANT: Ja twojimu tatyńkowi za włos honoru nie ubliżył, ale cały świat wie, 
jakim żebrakiem był.

GÓRAL szturknie go laską i przyskoczy do niego:
- A o tych owieckach panusiu nie pamiętacie, co my se na polanie pasali, co my se 
im psygwizdowali (gwizda)?

POLICYANT: Ej, ty durniu góralu, wnet ty pójdziesz z  twym psim pyskiem, jak  
przyjdzie wójt i cała gromada!

GÓRAL: Ja, toś mi ja zgad! Ja się ja boje wójta i cały gromady, kiedy mi tsy armije 
wojska ni mogły dać rady! (tupie nogą) Turcy tsy mile ode mnie stali a jesce się mnie 
bali. Jak ja se wypaluł, wystseluł ze swoje harmatki (pokazuje), co się mie tez pan 
kapitan nakwalili. Kciał mnie zrobić takim jenerałem, coby wszyscy mnom rządzili, 
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ale ja na to nie kciał przystać.
ŻYD w tem miejscu, kładzie się na ziemi i leży na worku.

GÓRAL: Ale się chodźmy pastuszkowie przespać ; za godzinką, za dwie będzie już  
to świtać.

GÓRAL kładzie się na Żyda i śpią.

ANIOŁ przychodzi i woła: Gloria, Gloria in excelsis Deo!

GÓRAL siada, szturka Żyda i mówi:

- Nastąpsie, cudzoziemska pluskwa, bo jak wezme obuska,

Jęknie w Tobie duska.

Śpią.

ANIOŁ: Gloria, itd.

ŻYD siada: Ny, bedemy go jeś? – Śpi. –

ANIOŁ: Gloria itd.

GÓRAL: Kędyz to boży aniele pódemy, kie drózki nie wiemy?

ANIOŁ: Górami, lasami, pójdzie Pan Bóg z nami!

GÓRAL szturka Żyda:
- Nastąpsie Żydzie, bo śmierdzisz costkiem, cebulom i jakomsik marchewkom!

ŻYD szturka Górala:
- Ty, bestyo góralska, mnie od ciebie wszy obliz!

ŻYD i GÓRAL wstają. Góral staje obok Heroda, a Żyd przy drzwiach. –

HEROD mówi:
- Ja jestem potentat całego narodu, mam pod sobą cztery części świata, księżyc, 
słońce i wszystkie elementa. – Sługa!

POLICYANT: Hier! salutuje.

HEROD: Masz mi iść po Żyda rabina!
POLIC YANT uderza Żyda batem; ŻYD krzywi się i mówi: Li, li, a policyant na to: Ti, ti!

ŻYD: Po co? na co?

POLICYANT: Król Herod cię potrzebuje!

ŻYD: Ny, ja go iś przez takie okropny góry, z marcowy góry przez babie góry, z ba-
bie góry przez jasiniowy góry, mnie go wilk ścigać, ja się go psiewrócić, ja go noge 
ukrócić, ja się przed króla Heroda nie stawić!

POLICYANT do Heroda:
- Żyd rabin nie chce się stawić przed króla Heroda!

HEROD: Patrol!
POLIC YANT bije Żyda batem:

- Zwanzig Patrol, mus przed króla Heroda!

ŻYD idąc, kuleje i mówi:
- Siekom, ciekom, nikt mnie nie potrzebował, tylko król Heród mnie potrzebował.

Staje przed królem, zdejmuje czapkę i mówi:
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KRÓL: Dzień dobry! Żydzie Rabinie, co tam słychać w pobocznej krainie?

ŻYD: Co mu słychać, to mu słychać: Chrystus się mu narodzić!

KRÓL: Gdzie?

ŻYD: W Betleem mieście.

KRÓL do POLICYANTA:
- Masz mi iść do Betleem, wszystkie dziatki powyrzynać a mojemu synowi pardonu 
nie dać!

ŻYD: Oj, waj! Ny, ne boji sie go król, by mu go matki nie płakać dziatki!

KRÓL: Nie!

ŻYD: Chces mu królu wiedzieć, jak mu z moji bubliji stoji?

Jak mu stoji, tak mu stoji, niech się go król Heród nic nie boji!

Ja sie go muse gorąco do Boga pomodlić, aby ci go królu rozum do głowy wstorcyć. 
– Żyd zdejmuje worek z ramienia, kładzie na ziemię, bierze książkę, otwiera ją i mówi:
Tu mu nima nic po polsku, tylko samo po niemiecku! – Modli się, kiwa się, wreszcie 
woła: Ham! –Staje przed królem z książką i czyta: Piąte psikazanie: Nie zabijaj, krwi 
ludzki po świecie nie rozliwaj! – Palcem uderza w nos króla: Kik nes! I ucieka od He-
roda.

POLICYANT  bieży za nim, chwyta go i nawiązuje się rozmowa:
Skądeś Żydzie?  Z Krakowa
Cem się trudnis? Gitarem.
Zagraj Żydzie!  Siabes, panie!
Kijem Żyda! Za co panie?
Biercie Żyda na kije!

ŻYD TAŃCZY I ŚPIEWA :
Rachciom, ciachciom, bim bom bom!
Jak pan kaze, tak mu gram.
Słońce nizko, siabes blizko,
Ja do domu mile mam.
A mój siabes rac wibacyć
Kiedy bijom, tsa podskocyć,
Śtockiem, śtockiem
Psied panem Potockiem.
Lub inaczej:
Skądeś Żydzie?  Z Wielkopolski.
Cem się trudnis? Gałganowski.
Mas tabacke?  Mam
Gdzie?  W brodzie.
Zaśnupaj! A jak ni mam?
Pol. bije: Zaśnupaj! Skąd mu wezme?
Pol. bije: Zaśnupaj! Trzeba zaśnupać,
Kiedy policyjan bić!

ŻYD zażywa tabaczkę, kicha 2 razy i odchodzi do drzwi.
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POLICYANT: O mój miły, mocny Boże, jak to świat na opak idzie,

Jedni mają dość wszystkiego, drudzy żyją w biedzie!

ŻYD podskakuje:

- Ny, cemuz go tak nie robicie, abyście go mieli, Dejciez głupim po rozumie, niech sie 
z wami dzieli.

POLICYANT wyjmuje szablę:

- Przypatrzże się szelmo, Żydzie, jaki ja mam ostry nóż!

ŻYD: Ny, to go nie jes nóż, to mu jest kosi, nozi na ludzki żołmierzy! Żyd odskakuje 
i mówi: Ny, z cem pan chces? Z półkwartym piwem, cy z półkwartym wódkim?

POLICYANT bije go basiorem:

- Ja się cie szelmo, Żydzie, Żydzie o to nie pytam, tylko dawaj sukna na mundury,  
bo jak nie, to będę szukał do rajtury skóry!

ŻYD: Sprzedam ci go z łokciem suknem na krótki śpencerek!

POLICYANT bije basiorem:

- My w śpencerach nie chodzimy, tego sukna jest za mało, trzeba i na spodnie.

ŻYD, mając worek na plecach, tańczy i śpiewa:
I sprzedam ci go z łokciem suknem na zbyt cerwonego,
Bo ja kocham bardzo ludzi polskie wojskowego.

ŻYD idzie do kąta i mruczy: Polski wojski dobrzy ludzi, sami zlodzieji!

GÓRAL: Ja wam tez tu jeszcze państwo opowiem, opowiem o betlejemskiej sopce. 
Niedaleko tego miasta, kak se pasał owce, pilnowałem na kosazu siano, a tu wej 
(rękami wskazuje) po psed moje ocy z nieba  światło się tocy. I wsystko sie to ładnie 
bawiło, ino się to zydzisko z policyjanem wadziło.

GÓRAL szturka Żyda kijem a Żyd go workiem.

ŻYD: aj waj, aj, waj! Drab, policyan, kazuje śnupać tabacki,

A ja ni mam, możebyście ta dali grajcar na tabacki!

ŻYD obchodzi przesłuchujących się i odbiera datki. 

Podziękowanie za kolędę”21.

Niestety w Małopolsce – jak wykazują badania – bardzo rzadko występują dzisiaj inne 
formy widowisk kolędniczych. W okolicach Zawoi, Juszczyna, Makowa Podhalańskie-
go i Dobczyc podtrzymywane jest nadal „Chodzenie z Rajem” oraz „Chodzenie z Do-
rotą”, głownie przez szkoły i zespoły regionalne. Należy dodać, że te formy dawniej 
były dość powszechne właśnie w okolicach Suchej Beskidzkiej i Zawoi.

„Chodzenie z Rajem” to ludowe opracowanie biblijnej historii upadku pierwszych ro-
dziców, Adama i Ewy. „Chodzenie z Dorotą” to natomiast inscenizacja męczeństwa 
świętej Doroty, dawniej również popularnej pod Babią Górą. W przedstawieniu wystę-

21 S. Gonet, Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia, „Lud” Organ Towarzystwa Ludycznego we  
Lwowie pod redakcją dra Antoniego Kaliny, t. IX, z. 1, Lwów 1903 (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).
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IV puje św. Dorota – chrześcijanka i męczennica, Teofil – poganin, później chrześcijanin, 

święty męczennik, oraz Fabryceusz – właściwie Saprycyusz. Ks. Skarga w „Żywotach 
Świętych. Tom II. 6 Lutego” pisze: „W Kappadocyi, mieście Cezarei, była panieńka na 
imię Dorota. Za jej czasów przyjechał do Cezarei na prześladowanie chrześcijańskie 
starosta Saprycyusz i  świętą Dorotę, której sława słynęła, najpierw pojmać o  wiarę 
chrześcijańską kazał.... Gdy ją wiedziono z domu starościńskiego, pisarz jeden i  se-
kretarz starościński, na imię Teofil, żarty z panienki strojąc, rzekł do niej: Oblubieni-
co Chrystusowa, przyszlij mi z raju twego miłego jabłek albo róży; - a ona odpowie: 
Uczynię to zaprawdę. – Gdy tedy na miejsce ścięcia przyszła, prosiła, aby kat trochę 
poczekał, dla modlenia się P. Bogu; a skoro skończyła modlitwę, stanęło pacholę pod-
le niej, trzy jabłka w koszyczku i trzy róże mające, któremu rzecze św. Dorota: „Nieś 
to  Teofilowi, a  powiedz: owo masz to, o  coś mię prosił, z  ogrodu i  raju Pana mego;  
– i z tem schyliła szyję pod miecz i ścięta jest”22.

Poniżej zamieszczamy scenariusz „Chodzenia z Dorotą”

CHODZENIE Z DOROTĄ
„Osoby odgrywające są:

FABRYCEUSZ, ubrany po królewsku z koroną na głowie i berłem w ręku.

DOROTA, ubrana biało, z koroną na głowie.

TEOFIL, rycerz, ubrany w spodnie czerwone, ma hełm z papieru na głowie i miecz 
przy boku.

RYCERZ do posługi, ubrany tak, jak Teofil

KAT, ubrany czerwono.

ANIOŁ, (dziewczynka w bieli z skrzydłami).

DYABEŁ, czarny z rogami i ogonem, ma łańcuchy w ręku.

Wszyscy z wyjątkiem dyabła jawią się w pokoju. – Dy abeł pozostaje za drzwiami.

CHÓR:
1. Idzie święta Dorota

Z pobożnego żywota,

Idzie przez królewski dwór,

Spotyka ją sam pan król.

2. Chcesz Doroto moją być,

Chce ci cały świat służyć-

A jeżeli nie będziesz,

Życie swoje pozbędziesz.

3. Ja królową nie była

I królową nie chcę być,

22 Za: S. Gonet, Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia…
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IVBo ja już mam jednego,

Jezusa maleńkiego.

4. Król się na to rozgniewał,

Do więzienia wsadzić dał –

I na wojnę pojechał.

Za siedem lat przyjechał.

5. Otwórzcie więźnie wrota;

Czy tam żyje Dorota?

Oj, żyje, królu żyje,

Choć nie je i nie pije.

KRÓL: Ricerzi! (Akcent na trzeciej zgłosce od końca)

RYCERZ: Co najmiłościwszy kral poruczi?

KRÓL: Masz mi pannę Dorotę przikludzić!

RYCERZ zwraca się do Doroty i mówi:
Panno Doroto, masz się stawić przed króla Fabryceusza!

DOROTA staje przed królem

KRÓL: Panno Doroto, pospiesz to,

Pocom posłał po ciebie,
Prędko zważ u siebie:
Chcę cię za swą panią mieć,
Chce ci cały świat służyć;
A jeżeli nie będziesz,
Życie swoje pozbędziesz.

DOROTA śpiewa:

Ach jakiż to ciężki wiek,
Srebra złota dosyć mam,
Ciężki to jest mój wieniec
W szczęściu zdrowiu opływam.
Mówi: Ja królową nie byłam, I królową nie chcę być,
Bo ja mam już jednego, Jezusa maleńkiego!

KRÓL: Ricerzi!

RYCERZ: Co najmiłościwszy kral poruczi!

KRÓL: Masz mi kata przikludzić!

RYCERZ staje przed katem.

Mistrzu, mistrzu! – (za każdem wymówieniem tego słowa, tupie mocno nogą).

KAT: Co poruczisz? (przy „co” tupie nogą).

RYCERZ: Masz się stawić przed króla Fabryceusza!

KAT idzie przed króla i mówi:
Kralja, kralja! Z jakiej przyczyny po mnie rycerz posłany? (albo: kralijare, kralijare!)
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IV KRÓL: Kacie, zapowiadam to tobie, miej to w tej dobie,

Weźcie Dorotę i wrzućcie ją do łazarzy,
A serce me uspokójcie, abym więcej o niej nie słyszał.

Kat do Doroty:
Chodj sim tu setna dworzanko,
Króla naszego tyranko,
Sam ci ten miecz przysłuży,
Chrystus dopomoże
A my się na to dziwać będziemy.

W czasie tej mowy ustawia się kat z jednej a rycerz z drugiej strony Doroty, wyjmują 
z pochew miecze i krzyżują je nad głową Doroty.

DOROTA, stojąc przed królem śpiewa:

Ach, ja przesmutna Dorota,
Błagam do Cię Boże mili,
Gdy mię ci dwaj załarzy,
Zamkną mię do łazarzy.

DOROTA z rycerzem i katem odchodzi. Rycerz i kat chowają miecza

Kat chodzi po pokoju i mówi:
My pannę Dorotę męczyli, trapili, na pół nieżywą zostawili, a ona jakby balsamem 
była namaszczona, bo mocno w Chrystusa wierzyła.

KRÓL: Ricerzi!

RYCERZ: Co najmiłościwszy kral poruczi?

KRÓL: masz mi pannę Dorotę przikludzić!

RYCERZ do Doroty: Panno Doroto, masz się stawić przed króla Fabryceusza!

DOROTA staje przed królem i śpiewa: Ach, jakiż to ciężki wiek i t. d.,

poczem mówi: Ja królową nie była i t. d.

KRÓL: Ricerzi!

RYCERZ: Co najmiłościwszy kral poruczi?

KRÓL: Masz mi tu kata przikludzić!

RYCERZ, stojąc przed katem:
Mistrzu! mistrzu! (tupanie).

KAT: Co poruczisz? (tupanie).

RYCERZ: Masz się stawić przed króla Fabryceusza!

KAT przed królem:
Kralja, kralja! Z jakiej przyczyny po mnie rycerz posłany?

KRÓL: Kacie, zapowiadam to tobie, miej to w tej dobie:

Weźcie pod miecze pannę Dorotę, zetnijcie jej głowę, abym więcej o niej nie słyszał!

KAT do Doroty:
Chodj sim tu setna dworzanko,
Króla naszego tyranko,
Sam ci tu ten miecz posłuży,
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Chrystus dopomoże
A my się na to dziwać będziemy!

KAT z rycerzem krzyżują miecze nad Dorotą.

DOROTA klęka i śpiewa:
Ach, ja przesmutna Dorota,
Błagam do Cię, Boże mili,
Gdyż mi kat głowę ścinać ma,
Najświętsza Panno, racz przy mnie stać.

DOROTA zwracając się do kata:
Ścinaj kacie, jak masz ścinać, bo mnie już święci mają wziąć!

KAT dotyka mieczem szyi Doroty i mówi:
Nahnij ten karher dański,
Aż ci utnę kusz mideński.
Hopsa ino dyna, jak mi się to dobrze ścina,
Dopierom zaczął i już muszę poniechać.

KAT zwraca się do króla:
Tu, królu masz głowę twej dworzanki, którą pewnie poznasz.

ANIOŁ do Teofila, który dotąd patrzył na to wszystko, woła śpiewnym głosem:
Teofili, Teofili!

TEOFIL: A któż mię tak wspaniale woła?

ANIOŁ: Oto ja, anioł, posłany od panny Doroty, która ci posyła koszyk róż, abyś nie 
służył królowi, ino wiernym chrześcijanom.

TEOFIL odbiera róże od anioła i mówi:
Ja pójdę do króla i powiem mu!

Idzie do króla, w drodze oddaje aniołowi koszyczek z różami i mówi:
Kralja, kralja! Nie będę służył królowi, ino wiernym chrześcijanom!

KRÓL: Ha, ha! To wszyscy chcecie być tymi chrześcijanami? Ricerzi!

RYCERZ: Co najmiłościwszy kral poruczi?

KRÓL: Masz mi tu kata przikludzić!

RYCERZ do kata:
Mistrzu, mistrzu! (tupanie).

KAT: Co poruczisz? (tupanie).

RYCERZ: masz się stawić przed króla Fabryceusza!

KAT przed królem:
Kralja, kralja! Z jakiej przyczyny po mnie rycerz posłany?

KRÓL: Kacie, zapowiadam to tobie, miej to w tej dobie,
Weźcie pod miecze Teofila, abym więcej o nim nie słyszał!

RYCERZ z katem krzyżują miecze nad Teofilem

KAT do Teofila:
Chodj sim tu setny dworzanie, 
Króla naszego tyranie;
Sam ci tu ten miecz przysłuży,
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IV Chrystus dopomoże – 

A my się na to dziwać będziemy.

TEOFIL klęka i śpiewa na nutę Doroty:
A ja przesmutny Teofili,
Błagam do Cię, Boże mili:
Gdy mi kat głowę ścinać ma,
Najświętsza Panno, racz przy mnie stać!

Zwracając się do kata:
Ścinaj kacie, jak masz ścinać, bo mnie już święci mają wziąć!

KAT dotyka mieczem szyi Teofila i mówi jak przy ścinaniu Doroty: 
Nahnij ten karcher dański i t. d.,
poczem do króla: Tu, królu masz głowę twego dworzanina, którą pewnie poznasz.

Drzwi otwierają się, wchodzi dyabeł i woła:
Ciuur, ciuuur!

KRÓL: Co to za ciurczenie?

DYABEŁ przystępuje do króla:
Królu, ostatnia twego życia godzina!

KRÓL: Ciercie, nie bierz mnie, dam ci złoty pas!

DYABEŁ: Gdzie go masz?

KRÓL wskazując na piersi:
Tu go mam!

DYABEŁ odskakuje, odwraca się, a wskazując na swój tyłek, mówi drwiąco:
Tu go mas!

KRÓL: Ciercie, nie bierz mnie, dam ci złota, srebra dość!

DYABEŁ: Ja mam złota, srebra dość, tylko cię mam ochotę królu wziąć. Ja mam ta-
kie wozy, co wożę na nich stare małpice, oślice, carownice, djeblice i som król na nich 
w piekło pojedzie: 

Ciur, ciu u ur! - Chwyta króla za rękaw i ucieka do drzwi.

Koniec akcyi, poczem następuje zbieranie datków od przysłuchujących się, wreszcie 
podziękowanie za kolędę:
Za kolędę dziękujemy, szczęścia zdrowia winszujemy -
Byście byli szczęśliwymi i błogosławionymi na świecie żyjąc”23.

Okres Bożego Narodzenia kończyło przeważnie kolędowanie Trzech Króli. Przybie-
rało ono różne formy. Chłopcy ubrani byli w białe stroje przepasane szarfami, a na 
głowach nosili papierowe korony, oklejone złotkiem. Przeważnie jeden z nich miał 
pomalowaną na czarno twarz. Śpiewali pieśni o Trzech Królach, chodzili w kółko, stu-
kając laską, sygnalizując w ten sposób wędrówkę Mędrców ze wschodu. Ich repertuar 
był łączony z mniej lub bardziej rozbudowanym wątkiem Herodowym24. 

23 S. Gonet, Widowiska w czasie świąt Bożego Narodzenia…

24 B. Rosiek, Zwyczaje i obrzędy doroczne, w: Kultura Ludowa Górali Żywieckich, K. Ceklarz, B. Rosiek (red.),  
Kraków 2018, s. 454.
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Oryginalną formą  kolędniczą u Lachów i Pogórzan, związaną z dniem Nowego Roku, 
są Draby Noworoczne. Tego typu grupa składała się z co najmniej trzech mężczyzn 
w przebraniach głównie ze słomy i spiczastych czapkach. Nosili oni wysokie lagi owi-
nięte słomianym powrósłem. Składali wierszowane życzenia noworoczne, okrążając 
odwiedzoną izbę i wystukując rytm laskami, a  jeden z nich, zwany Dziadem, prze-
drzeźniał innych i rozbawiał domowników swoim zachowaniem i wygłaszanymi ko-
micznymi tekstami np.:

„Na scęście, na zdrowie, na ten wielgi mróz. 
Wszyćkie panny w Kobylance posiwiały juz. 
Przyjechał Zyd garbaty, nabrał ich wóz kopiaty, 
Do Warsiawy wióz. 
A we Warsiawie mu pedzieli, takich dziewek nie widzieli! 
Tak pojechał do Torunia, i wywaluł do pierona, 
I popłukał wóz”25.

„Droby” z Lipnicy Wielkiej, fot. Kamil Bańkowski Draby noworoczne, Szymbark, lata 70. 
XX wieku, fot. Stanisław Wierzbicki

25 M. Brylak-Załuska, Święta Bożego Narodzenia na Sądecczyźnie…, s. 16.
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IV KOLĘDO WANIE U ŁEMKÓW

Kolędowanie w  kulturze łemkowskiej, podobnie jak w  polskich grupach regional-
nych, przybiera różnorodne formy i  pełni zarówno funkcje religijne, magiczne, lu-
dyczne, jak i   integrujące. W  tradycyjnej kulturze łemkowskiej obrzęd podobny do 
kolędowania występował już w okresie przed Bożym Narodzeniem. Mężczyźni (głow-
nie kawalerowie) w  grupach przebierańców odwiedzali dziewczęta w  ramach tzw.  
„Weczyrków” (w Wysowej zwanych „Filipiłki”). „Weczyrky” były to codzienne (od ponie-
działku do piątku) spotkania dziewcząt i kobiet, które wspólnie przędły len, konopie 
lub wełnę. Organizowane były one przez okres pięciu tygodni poprzedzających Boże 
Narodzenie, a więc przez prawie cały post. Spotkania te stwarzały okazję do różnych 
zabaw (zachowań ludycznych) oraz kontaktów towarzyskich. Mężczyźni przebierali 
się, wykorzystując przede wszystkim słomę, kożuchy oraz stare łachmany. W grupach 
przebierańców pojawiały się nawet postacie Żyda i Cygana. Większość badaczy  pod-
kreśla, że zachowania związane z „Weczyrkami” nie zawierały elementów chrześcijań-
skich, na pewno niektóre z nich pełniły funkcje magiczne, jak np. „łamanie drążków 
od przysiadek”. Było to zapewne związane z postrzeganiem tego okresu jako czasu 
przejścia, w którym zakłócony został tradycyjny porządek26.  

Kolędowanie właściwe rozpoczynali mali chłopcy nad ranem, tj. około godz. 3-4, 
w dzień Bożego Narodzenia. Byli oni zwani „połaznyky”27. Chodzili z życzeniami i kolę-
dami, aby w zamian otrzymać specjalnie pieczone chlebki, zwane także „połaznyky”. 

„Wchodząc do izby – jak pisze R. Reinfuss –  połazn yk mówił:
Christos rażdajetsa
Szczoby sw porodyla pszenicia, żyto, jarec.
Dziewczętom życzyli:
Szczoby wam zakwytla bila lelija
Szczoby wam toho riku bulo weselija.
a młodemu małżeństwu:
Winszuju, winszuju szczoby sia wam w komyne wywalyla dira
Szczobyste mali w tom roci syna”28.

Dawniej po obdarowaniu „połaznyka” proszono go, aby przyniósł wody z  potoku. 
Wlewano ją do naczynia, a następnie wrzucano do niej drobne pieniądze (monety). 
W  wodzie tej wszyscy domownicy obmywali się, co miało zapewnić zdrowie, powo-
dzenie i pieniądze w nadchodzącym roku. 

Jak podają mieszkańcy Gładyszowa, do dzisiaj chlebki są wypiekane dla dzieci  
(bo również chodzą dziewczęta), które przychodzą złożyć życzenia. Otrzymują oni 
obecnie także datki pieniężne. Oprócz dzieci po kolędzie wieczorami chodzili również 
gospodarze, śpiewając kolędy oraz żartobliwe piosenki, do których niekiedy nawet 
tańczono. 

W kościele greckokatolickim święta trwają trzy dni: pierwszy dzień „według ludowej 

26 Zob. D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków, w: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, 
J. Czajkowski (red.), s. 335.

27 Zob. R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 52.

28 R. Reinfuss, Śladami Łemków…, s. 52-53.
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Widowisko kolędnicze (Herody, Trzej Królowie) – grupa kolędnicza z  Pętnej, Małastowa 
i Ropicy Górnej, fot. arch. MOT

interpretacji, poświęcony był Jezusowi, drugi Marii, trzeci Stefanowi lub Szczepanowi”29. 
Obecnie Łemkowie poza pójściem do cerkwi na nabożeństwo spędzają dzień Bożego 
Narodzenia w gronie rodzinnym na wypoczynku i śpiewaniu kolęd30.

Rozpoczęte przez połaznyków kolędowanie w tradycji łemkowskiej trwa aż do Święta 
Jordanu. 

W  okresie międzywojennym XX wieku pod wpływem polskich tradycji – jak poda-
ją badacze – zaczęły pojawiać się w społeczności łemkowskiej nowe formy kolędo-
wania: chodzenie z gwiazdą, chodzenie z szopką (kukiełkową) czy Herody (czasami 
z kobyłką)31. Potwierdza to opis zawarty w miesięczniku „Greko – Katolik” z 1934 roku: 
„Wieczorem kolędnicy – z szopką i gwiazdą uwijają się po domach”32. Formy te szybko 
się przyjęły i weszły na stałe do zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodze-
nia. Obecnie nadal są kultywowane. W Nowy Rok domostwa powinny również zostać 
odwiedzone przez kolędników, którzy mają za zadanie obsypać gospodarzy owsem.

Kolędników darzono szacunkiem – jak podają mieszkańcy Gładyszowa – bo nie tyl-
ko przynosili dobra nowinę, ale i szczęście gospodarzom. Dlatego czekano na nich 
i przyjmowano z radością. Kolędnicy nie odwiedzali jedynie domostw, w którym znaj-
dował się zmarły. 

Święta Bożego Narodzenia oraz przeżywane po nich przejście ze starego do nowego 
roku miały bogatą oprawę kulturową. Pokrewieństwo obrzędowości bożonarodze-

29 D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków…, s. 345.

30 Na podstawie wywiadu: Mężczyzna, zam. Gładyszów (wyznanie greckokatolickie); Kobieta,  
zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.

31 Zob. D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków…

32 Boże Narodzenia u Łemków, (autor A. R.), „Greko – Katolik. Czasopismo miesięczne dla  
grecko – katolickich Polaków”, marzec 1934, nr 1, s. 2.
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Tworzą go treści chrześcijańskie: pojednanie, pokój, nadzieja zbawienia, i  ogólno-
kulturowe: urodzaj, dostatek, bogactwo, uroda i zdrowie, powodzenie życiowe. Taki 
sposób pojmowania święta sprzyjał łagodzeniu, a nawet zawieszaniu granic społecz-

Łemkowscy kolędnicy pukają do domu - grupa kolędnicza z Pętnej, Małastowa i Ropicy 
Górnej w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, fot. arch. MOT

nych, etnicznych czy konfesyjnych oraz przyswajaniu powstałych w obcym środowi-
sku praktyk obrzędowych33. Różnicę kalendarzową pomiędzy kalendarzem juliań-
skim a gregoriańskim wykorzystywano do wspólnego świętowania. Obejmowało ono 
odwiedzanie się wzajemne, podchodzenie pod dom od strony okien, wygłaszanie 
życzeń, śpiew adresowany do gospodarzy i  domowników, przedstawienia przebie-
rańców, przyjmowanie poczęstunku i pieniędzy34.

Obrzędy składające się z działań i słów miały charakter wieloznaczny. Przez symbole 
zespoły kolędnicze przekazywały prawdy religijne, normy i wartości określające za-
chowanie ludzkie, integrowały grupy sąsiedzkie czy wioskowe i  były podstawą ich 
interakcji35. Niektóre obrzędy kolędnicze miały charakter bardziej świecki (np. pocho-
dy z kozą, śpiew szczodrówek), w tym nawet matrymonialny, a inne bardziej religijny  
(np. jasełka, chodzenie z  szopką [wertep], z  gwiazdą, Trzej Królowie [Tri Cari])36. 
W  większości jednak przedstawienia czasu Bożego Narodzenia zawierały jednocze-
śnie elementy świeckie, magiczne, religijne i  ludyczne  (np. misteria, zwane „dialoga-
mi”, Herody, pochody z koniem, szczodraki, połaznycy)37.

33 Zob. J. Bartmiński, M. Lesiów, Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim, w: Chrześcijański wschód  
a kultura polska, R. Łużny (red.), Lublin 1989, s. 249.

34 J. Bartmiński, Szczodry wieczór - szczedryj weczir. Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury
pogranicza polsko-ukraińskiego, w: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1 Studia z dziejów 
chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, S. Stępień (red.), Przemyśl 1990, s. 272.

35   J. Nowak, Zespoły kolędnicze z kozą i z koniem na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim, 
„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 7, I. Bukowska-Floreńska (red.), Katowice 2003, s. 217-230.

36 Tamże.

37 A. Fischer (Rusini. Zarys etnografii Rusi, Lwów 1928, s. 117-118) wymieniając bożonarodzeniowe grupy  
kolędnicze u Rusinów, zwraca uwagę, że: „Chłopcy w czasie tych świąt chodzą po wsi z gwiazdą,  
szopką, Herodem i wertepem z lalkami, a także bardzo często z kozą”.
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WYSTAWIANIE JASEŁEK 
BOŻONARODZENIOWYCH

Jasełka  to mniej lub bardziej rozbudowane przedstawienia o  Bożym Narodze-
niu, wzorowane na średniowiecznych misteriach. Ich nazwa wywodzi się od staropol-
skiego słowa „jasło”, oznaczającego żłób. Wyjaśnia to J. Kitowicz w „Opisie obyczajów 
za panowania Augusta III” , pisząc:

„Mamy wiadomość z Ewangelii, że Chrystus, narodzony w stajni, złożony był in praesepio. 
Praesepe znaczy w  polskiej mowie żłób. Jasła zaś zowią się zagrody pod żłobem, 
gdzie słomę na podściel pod konie służącą kładą; mówią się też jasia, kiedy w obo-
rach, w których bydło stawa, nie masz żłobów, tylko w takie zagrody, z deszczek zro-
bione, kładą dla bydła słomę i sypią sieczkę. Ten, co pierwszy wymyślił jasełka, o któ-
rych niżej będę pisał, rozumiał, że żłób i jasła są imiona jednę rzecz znaczące, tę samę, 
co słowo łacińskie praesepe, przeto lalkom swoim i  fraszkom dziecinnym, którymi 
wyrażał Narodzenie Chrystusowe, nadał imię jasełka”1.

Powszechnie za twórcę jasełek uznaje się św. Franciszka z Asyżu i Zakon Francisz-
kanów, choć badania wskazują, że w Europie już wcześniej tego rodzaju widowiska 
religijne były znane. To właśnie za pośrednictwem Franciszkanów jasełka dotarły  
do Polski, prawdopodobnie na przełomie XIV i  XV w.

Warto w tym miejscu przytoczyć opis jasełek wspomnianego już J. Kitowicza:

„Pomienione jasełka były to ruchomości małe, ustawione w  jakim kącie kościoła, 
a czasem zajmujące cały ołtarz niżej i wyżej po bokach, tylko jednę mensę ołtarzo-
wą nie zaprzątnioną sobą zostawując dla odprawowania mszy świętej wolną. Była to 
w pośrodku szopka mała na czterech słupkach, daszek słomiany mająca, wielkości  
na szerz, dłuż i na wyż łokciowej; pod tą szopką zrobiony był żłobek, a czasem kolebka 
wielkości ćwierćłokciowej, w tej lub w tym osóbka Pana Jezusa z wosku albo z papie-
ru klejonego, albo z irchy lub płótna konopiami wypchanego uformowana, w pielusz-
ki z jakich płatków bławatnych i płóciennych zrobione uwiniona; przy żłobku z jednej 
strony wół i osieł z takiejż materii jak i osóbka Pana Jezusa ulane lub utworzone, klę-
czące i puchaniem swoim Dziecinę Jezusa ogrzewające, z drugiej strony Maria i Józef 
stojący przy kolebce w postaci nachylonej, afekt natężonego kochania i podziwienia 
wyrażający”2. 

Z początku zatem postacie występujące w jasełkach były nieruchome, a sama forma 
przypominała raczej dzisiejsze szopki. Z czasem elementy wprawiono w ruch, 
a z biegiem lat zaczęto w nich umieszczać także figurki osób świeckich3. 

1 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Poznań 1840, s. 41.

2 Tamże.

3  J. Cierniak, Szopka krakowska, Warszawa 1926, s. 13.
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IV
W XVIII wieku biskupi polscy właśnie ze względu na pojawianie się motywów świec-
kich, a nierzadko scen i postaci o charakterze ludycznym, zakazali wystawiania jase-
łek w kościołach. Odtąd w budynku kościelnym miały swoje miejsce jedynie szopki 
z figurami nieruchomymi.

Wskutek zakazu jasełka zamieniły się w przenośne formy przedstawień (teatru) za-
równo w  miastach, jak i  na wsiach, i  zaczęły być wystawiane na ulicach, placach, 
w karczmach oraz domach.

Tak oto opisał jasełka w 1840 r. J. Konopka:

„Zwyczaj pokazywania Jasełek (maryjonetek) narodzenie Chrystusa Pana wyobraża-
jących, do głównych obrzędów ludu naszego należy, pierwiastkowo niewątpliwie wy-
szedł z murów klasztornych i przez ręce organistów między ludem znalazł nieśmier-
telny przytułek. Pierwsze to może były początki sztuki dramatycznej u nas, z jasełek 

może wywiązały się dyalogi  
do których zamiast wystruga-
nych figurek, zaczęto używać 
studiosów mową odróżniają-
cych się.

Dziś są dwa rodzaje szopki, 
jedna miastowa, druga wiej-
ska. W  mieście prowadzą wy-
strojone lalki jasełkowe roz-
mowę przez usta ukrytego 
z tyłu autora czy deklamatora; 
na wsi nieme zwykle (czasami 
jednak nie bez muzyki i  śpie-
wu) podrygają przed złożonym  
na sianie Jezusem; osioł z wo-
łem stoją przy żłobie, a  Józef 
z siwą brodą i Maryja odbiera-
ją hołd przewijających się ta-
neczników.

Jasełka w Suchej Beskidzkiej, lata 80. XX w., fot. arch. Muzeum 
Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Z  bocznej wieżyczki wychodzi najprzód zawiesisty Polonus, wąs konopiany plącze 
się w zadrzewiałą karabelę; poważna towarzyszka w czepcu lepsze przypominającym 
czasy, kroczy ku niemu, a po ukłonie wzajemnym, przetańczywszy Polskiego, ustę-
pują miejsca smagłemu Ukraińcowi, który przysiudem ubawiwszy widzów, krzepko 
wyskakuje ze swoją sudarynią; kusy Niemczyk w opiętych pluderkach i tłusta niem-
kinia, ledwie że się pokażą, gdy wpada huczny Kopieniak od Proszowic i grubą palicą 
machając, cofa tłumy patrzących; łatwo bowiem w ciekawie wysunięty nos dostać 
może od niego szczutka; pokazuje się za nim mały lecz krępy krakowiak (od Skal-
mierza i Wiślicy); karazyja granatowa obszyta kółkami, pas długi kowany, buty wy-
sokie i czapka czerwona z pawiem piórkiem, na prawe ucho zbakierowana, w ręku 
kij sękaty, stanowią ubiór i obronę jego. Wyprawiwszy do domu swoją Kasię, chwyta  
za bary Kopieniaka, który mu w tańcu psoty wyrabiał; krwawy i niegrzeczny bój w ob-
liczu nowonarodzonego Gościa, pachołek przedziwnie oddany z miną na pół głupią, 
rozpędza (…)
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Podobneż są i  w  miastowej szopce osoby z  dodatkiem Górala, Ułana, Huzara,  
Madziara itd. Przy szopce na wsi chłopcy śpiewają kolędy (czasami przy wtórze 
skrzypiec), w mieście zaś każda figurka osobno mówi i śpiewa a muzyka złożona ze 
skrzypców, basów i bębenka towarzyszy całej wystawie. Szopkę pokazują od św. 
Szczepana do dnia N. P. Maryi Gromnicznej (2 lutego)”4.

Jasełka dość często nazywane były i  są szopką lub betlejemką (jako nawiązanie  
do stajenki betelejemskiej). Sposób rozróżnienia tych pojęć proponuje J. Cierniak, 
sugerując by szopką nazywać teatr z figurkami (kościelny - stały i  l udowy - obno-
śny), jasełkami zaś teatr żywych osób5. Takie też rozróżnienie występuje 
współcześnie w powszechnym rozumieniu jasełek i szopki.

Do kanonu jasełek należą sceny: „Pasterze”,  
„Herod” oraz „Żłóbek” (jasełka w wykonaniu zespołu 

„Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny  Tatrzańskiej),  
fot. arch. MOT

Najbardziej znanym dziełem, będącym wręcz wyznacznikiem dla dzisiejszych wido-
wisk, są jasełka L. Rydla „Betlejem polskie”, których prapremiera odbyła się w 1904 r. 
Dzieło łączy staropolskie dialogi  bożonarodzeniowe z kolędami i elementami treści 
patriotycznych. 

Do kanonu należą również: „Szopka krakowska” z  1926 r. autorstwa J. Cierniaka  
oraz „Pastorałka - Misterium o Bożym Narodzeniu” L . Schillera z 1931 r.

4 Za: O. Kolberg, Krakowskie, cz. I, Kraków 1871, s. 197-198.

5 J. Cierniak, Szopka krakowska…, s. 11.
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IV JASEŁKA WZBOGACANE SĄ O ELEMENT Y 

LOKALNEJ TRADYCJI – ŚPIEW, TANIEC, MUZYKA, STROJE

Jasełka w wykonaniu zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej, fot. arch. MOT

Jasełka w wykonaniu uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Gładyszowie, fot. arch. MOT
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Na jasełka zazwyczaj składają się trzy sceny: „Pasterze”, „Herod” i  „Żłóbek”. Te ele-
menty są wzbogacane o  sceny, w których występują postaci świeckie, historyczne 
(szczególnie z historii Polski, w tym tej najnowszej) oraz o wątki biblijne. W latach nie-
woli narodowej w jasełkach polskich bardzo ważnym elementem były treści patrio-
tyczne, które podtrzymywały ducha narodowego i kształtowały uczucia patriotyczne. 
Wspomagały one również podtrzymanie i  przetrwanie języka ojczystego. Misteria 
bożonarodzeniowe nie zanikły nawet w latach stalinizmu, mimo wyraźnego zakazu  
ich wystawiania.

W łemkowskich  jasełkach również pojawiają się postaci pasterzy, Heroda, Trzech Króli, diabłów i aniołów 
(jasełka w wykonaniu uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Gładyszowie), fot. arch. MOT

Współcześnie – jak wynika z badań – jasełka nie są rozpowszechnią formą świętowa-
nia Bożego Narodzenia, ale są nadal obecne w obrzędowości i religijności mieszkań-
ców Małopolski. Jest to zasługa przede wszystkim szkół, w których stanowią ważny 
element podtrzymywania tradycji i nadal chętnie są wystawiane dla szerszej publicz-
ności. Ważną rolę odgrywają również placówki kulturalne (miejskie i wiejskie ośrodki 
kultury czy lokalne muzea), które organizują dość często lokalne i regionalne przeglą-
dy, a także kapłani włączający się w wystawianie jasełek w kościołach, remizach czy 
domach parafialnych.

W tradycji łemkowskiej jasełka nazywane są „wertepem”. Nazwa ta szerzej występu-
je na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim. W  jasełkach łemkowskich występują 
również postaci pasterzy, Heroda, Trzech Króli, diabłów i aniołów6.

Od 2009 roku w  Polsce organizowane są największe uliczne jasełka na świecie 
- Orszak Trzech Króli.

6 Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), Mężczyzna, zam. Grybów (wyznanie greckokatolickie), 2019.
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IV WYKONYWANIE SZOPKI 

BOŻONARODZENIOWEJ

Dzieci kolędujące z szopką, fot. Bernadeta Ryt

W  większości regionów, szczególnie 
w  południowej Małopolsce, wciąż żywa 
jest tradycja chodzenia z  szopką. Obec-
nie w ten sposób kolędują głównie dzie-
ci, śpiewając kolędy i składając życzenia. 
Rzadko tej formie towarzyszą rozbudo-
wane scenki czy rymowane monologi.

Rodowód szopki wiąże się z początkiem 
chrześcijaństwa, a  rozwój i  upowszech-
nienie niewątpliwie związane jest z oso-
bą św. Franciszka z  Asyżu i  jego pierw-
szą szopką (szopką żywą) zbudowaną 
w wiosce Greccio koło miasta Rieti w 1223 
roku1. Wpływ na kształtowanie się formy 
szopki miały również obnośne teatrzy-
ki kukiełkowe. Pojęcie „szopki” związane 

jest z pojęciem „jasełek” i  niekiedy  
te dwie formy traktowane są jak 
synonimy2.  Zarówno szopka jak 
i  jasełka to rodzaj przedstawień 
teatralnych. Istotne rozróżnienie 
tych pojęć  podaje J. Cierniak: „Dla 
uproszczeń i  ułatwień językowych 
będziemy się trzymać nazw w  ta-
kiem rozróżnieniu, jak jest u  ludu 
krakowskiego: szopką będziemy 
nazywać kościelny stały lub 
ludowy obnośny teatr z  f igurkami 
(kukiełkami, ,,cudokami”), jasełka-
mi teatr żywych osób”3. 

Szopka w  Małopolsce występuje 
w  dwóch odmianach: z  nierucho-
mymi figurami, tzw. „betlejemka”, 
oraz z  kukiełkami. Co ciekawe, 

Szopka betlejemka, Jędrzej Wowro, Gorzeń Dolny, lata 
20. XX wieku, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  

im. Seweryna Udzieli w Krakowie, fot. arch. MOT

1 Niektórzy badacze uważają za pierwszą szopkę kamienny żłóbek, wykonany przez Arnolfo di Cambio  
w 1291 roku w bazylice S. Maria Maggiore (Bazylika Matki Bożej Większej) w Rzymie.

2 Zob.  m. in. A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. I O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce,  
Warszawa 1985; Pastuszkowe Kolędowanie. 20. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych  
Grup Kolędniczych, Nowy Sącz 2017.

3 J. Cierniak, Szopka krakowska, Warszawa 1926, s. 11.
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szopka kukiełkowa – jak podają 
etnografowie – występuje jedynie 
w  Polsce. W  szopce tej obok nie-
ruchomych figurek zamieszczone 
są także kukiełki ruchome (poru-
szane ludzką ręką), którymi można 
odgrywać scenki zarówno opowia-
dające o  narodzinach Chrystusa, 
jak i  scenki rodzajowe. Niekiedy 
szopki kukiełkowe były „nieme”,  
„to znaczy, iż przedstawiane po-
staci nie wypowiadały żadnych 
kwestii głosem lalkarza, który je-
dynie nimi poruszał”4. Na początku 
dominowały figurki związane ze 
scenami narodzenia Jezusa, z bie-
giem czasu zaczęły coraz częściej 
pojawiać się figurki świeckie: sta-
nów, grup zawodowych, a  nawet 
postaci historycznych.

Szopka kukiełkowa, Marcin Waśniowski, Zabierzów 
Bocheński, 1918 rok, ze zbiorów Muzeum Etnograficz-
nego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, fot. arch. MOT

W  miejscowościach podkra-
kowskich szopki były dość 
proste, w  Krakowie – o  czym 
szarzej piszemy później - przy-
bierały bardziej rozbudowane 
i okazałe kształty. 

Szopki, w tym szopki kukiełko-
we, znane były również w oko-
licach Zawoi, „wykonywane 
były z drewna, kukiełki ubrane 
w stroje ze szmat i papieru”5.

Również u  Górali Pieniń-
skich w  Grywałdzie chodzo-
no z  szopką, odgrywając 
przedstawienia jasełkowe.  
Kolędnicy starali „się przyjść  
do każdego domu, śpiewali 
kolędy i  życzyli domownikom 
pomyślności w  nadchodzą-
cym, Nowym Roku”6.

Kolędnicy z szopką, Dobra, pow. Limanowa, woj. Małopolskie, 
Fot.  L. Węgrzynowicz, przed 1939 r, nr inw. III/4321/F, Foto-
grafia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie

4 Pastuszkowe Kolędowanie. 20. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych,  
Nowy Sącz 2017, s. 27.

5 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka-Krzywda (red.),  
Kraków 2010, s. 270.

6 A.  Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Pienińskich, K. Ceklarz, U. Janicka- Krzywda (red.),   
Kraków 2014, s. 433.
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kwizyt to również szopka. Była ona wykonana „z drewna lub tektury, do jej ozdoby 
służył papier kolorowy i aluminiowy popularnie zwany złotkiem” i przypominała bu-
dynek stajenny lub kościół (z wieżą)7. 

U  Górali Sądeckich bardzo popularna była także szopka kukiełkowa, w  zachodniej 
części terenu zwana zdechłą szopką. Szopka wykonana z drewna miała kształt ko-
ścioła z trzema lub dwiema wieżami, w części centralnej znajdowały się postaci Maryi, 
świętego Józefa i Dzieciątka. Szopkę tworzył również rozbudowany zestaw kukiełek 
- figurek wykonanych z  drewna, malowanych lub ubranych ze skrawków tkaniny. 
Figurki te nazywano giergielakami.

Czasami grupom kolędującym z szopką towarzyszyła kapela. 

SZOPKA KRAKOWSKA
Tradycja tworzenia szopek wy-
stępowała we wszystkich re-
gionach/terenach Rzeczypo-
spolitej, istnieją one również 
w wielu krajach na świecie (m. in. 
Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Au-
stria, Peru, Meksyk). Najbardziej 
znaną szopką w Polsce jest szop-
ka krakowska, która zapoczątko-
wana została przez krakowskich 
i  podkrakowskich murarzy. Szu-
kając dodatkowego źródła za-
robkowania w okresie zimowym, 
zaczęli oni wytwarzać zarówno 
szopki statyczne do sprzedaży, 
jak i  szopki przenośne właśnie 
o charakterze kukiełkowego te-
atrzyku. Szczególnie sprawdził 
się pomysł na szopki przenośne, 
z  którymi można było chodzić  
od domu do domu i  odgrywać 
przedstawienia o charakterze ja-
sełkowym. 

Najpiękniejsze szopki – jak podają znawcy – powstawały na Krowodrzy, a  najsłyn-
niejszą trupą szopkarską był zespół Michała Ezenekiera. To on zbudował pod koniec 
XIX wieku szopkę, która wyznaczyła obowiązujący do dnia dzisiejszego kanon szopki 
krakowskiej. Szopka ta przechowywana jest w  zbiorach Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, stanowiąc jeden z najcenniejszych eksponatów sztuki szopkarskiej. Tak 
oto opisywał szopkę Karol Rafał Estreicher w swojej książce pt. „Nie od razu Kraków 
zbudowano”:

Szopkarze z kukiełkami, fot. Agencja Fotograficzna „Świa-
towid”, 1936, arch. Muzeum Krakowa

7 Za: A. Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, J. Ceklarz, J. Masłowiec (red.),  
Kraków 2015, oraz na podstawie badań własnych. 



59

an
ie szo

p
ki b

ożo
n

aro
d

zen
io

w
ej

W
yko

n
yw

IV
„(...) Budynek to był, który wysoko-
ścią wypełniał ramy drzwi. Jej kolory 
rzucały się najpierw w  oczy, potem 
dopiero kształt. Najpierw biły od niej 
barwy, potem dopiero architektu-
ra budynku zdumiewała: czerwień, 
zieleń, fiolety, niebieskie i żółte tony, 
czerń i  minia, brązy, srebro i  zło-
to składały się na tę orgię barw jak 
ogień żywą i jak ogień przyciągającą. 
Dwie wieże wznosiły się na przodzie, 
Mariackie wieże oczywiście, tylko 
bogatsze w  ornamenty, uwieńczo-
ne u hełmów strzelistymi koronami. 
Pośrodku między nimi wielka ko-
puła złota, jak przystało być każdej 
kopule od Zygmuntowskich czasów 
(...)”8.

To właśnie w tym okresie wykształci-
ły się cechy architektoniczne wyraź-
nie odróżniające szopki wykonywane 
w Krakowie od innych. Te krakowskie 
wzorowane były na lokalnych bu-
dowlach, szczególnie na kościołach. 
Właśnie wzorowanie się na architek-
turze Krakowa stanowi najważniejszą 
cechę szopki krakowskiej.

Szopka krakowska kukiełkowa, Michał Ezenekier, 
Kraków-Krowodrza, lata 90. XIX w., ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 

w Krakowie, fot. arch. MOT

Szopki nawiązujące do szopki Michała Ezenekiera, zwanej szopką-matką, fot. Agencja Fotograficzna 
„Światowid”, 1935/1936, arch. Muzeum Krakowa

8 K. R. Estraicher, Nie od razu Kraków zbudowano, Warszawa 1957.
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Okres rozkwitu szopki krakowskiej zahamowany został przez I wojnę światową, szcze-
gólnie przez wydanie przez władze austriackie zakazu kolędowania z szopkami.

W  okresie dwudziestolecia międzywojennego podjęto próby przywrócenia tradycji 
szopkarskich, m.in. z inicjatywy L. Strojka wybudowana została w Muzeum Przemysłu 
specjalna scena do odgrywania przedstawień w formie szopki wzorowanej na szopce 
Ezenekiera. 

Jednak dopiero zorganizo-
wanie w  1937 roku I  Konkur-
su na najpiękniejszą szop-
kę krakowską przez Jerzego  
Dobrzyckiego (kierownika 
Biura Propagandy Miejskiej,  
a po II wojnie światowej wielo-
letniego dyrektora Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa) 
przyczyniło się do odtworzenia 
i  rozwoju szopki krakowskiej. 
Do I Konkursu zgłoszono aż 86 
prac „wykonanych przez twór-
ców przede wszystkim z  kra-
kowskich dzielnic: Krowodrza, 
Grzegórzki i  Podgórze, ale do 
czynnego udziału w  tym wy-
darzeniu zaangażowali się tak-
że mieszkańcy spoza Krakowa, 
szczególnie licznie z  okolicz-
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nych wsi”9. Konkurs ten kontynuowany 
jest do dnia dzisiejszego. Nie odbywał 
się jedynie w czasie II wojny światowej. 
Wraz z  kontynuacją konkursu po 1945 
roku wykreował się nowy rodzaj szopki 
krakowskiej -   szopka konkursowa. Za-
częto skupiać się przede wszystkim na 
doskonaleniu walorów architektonicz-
nych i  dekoracyjnych szopki. Zaczęły 
dominować figurki nieruchome, które 
od lat 60. wprawiane są w ruch mecha-
nizmami elektrycznymi. 

Szopka krakowska to zgodnie z  ka-
nonem symetryczna budowla in-
spirowana motywami architektury 

Szopkarze przed siedzibą Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa przy ul. Św. Jana 12, z  lewej Zdzisław Dudzik, fot. 

Henryk Hermanowicz, 1961, arch. Muzeum Krakowa

Konkurs szopek krakowskich na Rynku 
Głównym, fot. Henryk Hermanowicz, lata 60. 
XX w., arch. Muzeum Krakowa

9 M. Kwiecińska, Szopkarstwo krakowskie w procesach kształtowania dziedzictwa miasta, „Zeszyty  
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2017, t. 45, z. 3, s. 337. Zob. również  
„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1937, nr 352.
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krakowskiej o  nieparzystej liczbie wież (3,5,7) 
i  dwóch lub trzech kondygnacjach, zawiera-
jąca wyraźne elementy tradycji Bożego Naro-
dzenia. Najczęściej występującymi motywami 
są: wieże  kościoła Mariackiego, kopuła  kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu, wieża ratuszowa, 
zabytkowe krakowskie kościoły. Możemy do-
strzec też ostrołukowe okna, kolorowe witraże, 
renesansowe attyki Sukiennic, a dziś także ele-
menty XIX/XX-wiecznych stylów architektonicz-
nych, np. secesji.

Figurki w szopkach krakowskich podzielić moż-
na na kilka kategorii:

• związane z  jasełkami, należące
do tzw. grup kolędniczych,

• przynależne do grup regionalnych
(w strojach ludowych),

• związane z legendami i podaniami krakowskimi,

• związane z  historią Krakowa i Polski,

• zaczerpnięte ze świata polityki,

• związane z życiem codziennym Krakowa.

Do dziś każdego roku w pierwszy czwartek grudnia twórcy przynoszą swoje prace  
na Rynek Główny w  Krakowie i  ustawiają je na stopniach pomnika Adama  
Mickiewicza. Następnie w barwnym korowodzie udają się przed estradę, gdzie od-
bywa się prezentacja szopek. Zwycięzcy w  poszczególnych kategoriach ogłaszani 
są w niedzielę, a wszystkie zgłoszone do konkursu prace można następnie oglądać 
w Muzeum Krakowa. Muzeum gromadzi szopki od 1945 roku. Obecnie posiada najbo-
gatszą na świecie kolekcję szopek krakowskich10.

Figurki wykonane przez Annę  
i Rozalię Malik, fot. arch. MOT

Konkurs szopek krakowskich na Rynku Głównym w Krakowie, 2018 rok, fot. arch. MOT

10 Szopki krakowskie, https://www.muzeumkrakowa.pl/zbiory/szopki-krakowskie 
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Warto w tym miejscu wymienić znanych i uta-
lentowanych szopkarzy, którzy tworzyli niezwy-
kłe dzieła po 1945 roku:  Franciszek Tarnowski, 
Zdzisław Dudzik, Antoni Wojciechowski, Antoni 
Ruta, Stefan Mitka, Jan Jędrszczyk, Władysław 
Turski, Wacław Morys, Ferdynand Solowski, 
Władysław Wiatr, Stanisław Guńkiewicz, Tade-
usz Ruta, Witold Głuch, Stanisław Paczyński, 
Zygmunt Grabarski, Bronisław Pięcik, Tadeusz 
Gillert, Ferdynand Sadowski, Roman Sochacki, 
Maciej Moszew, Jan Kirsz, Marian Dłużniewski, 
Antoni Wołek, Kazimierz Stopiński, Włodzimierz 
Malik, Ryszard Kijak, Włodzimierz Łesyk, Jan 
Malik, Kazimierz Wiatr, Tadeusz Żmirek, Leszek 
Zarzycki, Andrzej Morański, Andrzej Nowicki, 
Zbigniew Gillert, Stanisław Malik, Wiesław Bar-
czewski, Andrzej Borucki, Lucyna Szopa, Paweł 
Nawała, Dariusz Czyż, Piotr Michalczyk, Marek 
Głuch, Marzena Krawczyk, Przemysław Kwie-
ciński i Katarzyna Racka. W 2018 roku szopkar-
stwo krakowskie zostało wpisane na Listę Re-
prezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO jako pierwszy 
wpis z Polski11.

Szopkarz Zdzisław Dudzik z synem przy 
budowie szopki, fot. Henryk Hermanowicz, 
1959-1961, arch. Muzeum Krakowa

PRZYKŁADY WSPÓŁCZESNYCH SZOPEK 
KRAKOWSKICH

Renata i Edward Markowscy, fot. arch. MOT

11 Zob. Szopkarstwo krakowskie, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/   
dziedzictwo-niematerialne/listy-dziedzictwa-niematerialnego/europa-i-ameryka-polnocna/ 
polska/
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Wiesław Barczewski, fot. arch. MOT Filip Fotomajczyk, fot. arch. MOT

Zbigniew Madej, fot. arch. MOT Dariusz Czyż, fot. arch. MOT

Stanisław Malik, fot. arch. MOT
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Maciej Moszew, fot. Kamil Bańkowski Jakub Zawadziński, fot. arch. MOT

Leszek Zarzycki, fot. arch. MOT Krzysztof Grela, fot. arch. MOT
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Zbigniew Gillert, fot. arch. MOT Aleksander Wełna, fot. arch. MOT

Dorota Bury, fot. arch. MOT
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IV ADORACJA IKONY 
BOŻEGO NARODZENIA

W  kościołach katolickich na święta Bożego Narodzenia ustawiane są szopki,  
które ukazują wiernym ewangeliczną scenę narodzin Chrystusa. Natomiast w cer-
kwi wystawiana jest wtedy ikona Narodzenia Chrystusa, przed którą wierni oddają 
pokłony i całują ją. Cerkiew nie zna tradycji figuratywnego przedstawiania postaci, 
tzn. rzeźb. Bardzo rozwinięty jest natomiast kult i teologia ikon. Według wschodniej 
tradycji ikony są kontynuacją objawienia. Należy na nie nie tylko patrzeć, ale przede 
wszystkim oddawać im cześć oraz odczytywać ich symbolikę. Każde z  dwunastu 
głównych prawosławnych świąt ma swoją ikonę. 

IKONA
Według tradycji wschodniej 
pierwszą ikonę namalował  
św. Łukasz na blacie stołu na-
zareńskiego, przedstawiając na 
niej Matkę Bożą z Dzieciątkiem 
Jezus. Słowo ikona pochodzi  
od greckiego rzeczownika 
eikon, „obraz”, „wizerunek”. 
W  historii sztuki ikona jest ści-
śle określonym wizerunkiem 
sakralnym, związanym z  trady-
cja chrześcijańskiego Wschodu, 
wykonanym na desce techniką 
enkaustyczną według przyję-
tego wzoru1. Z  terminem ikony 
wiąże się pojęcie „ikonografii , 
co w sensie etymologicznym jest pisaniem ikony i w tym znaczeniu termin ten funk-
cjonuje w chrześcijaństwie wschodnim (w rozumieniu zachodnim ikonografia jest 
dziedziną sztuki zajmującą się badaniem treści dzieła sztuki)2. Malowanie, pisanie 
ikony jest czynnością sakralną, poprzedzoną modlitwą i postem.

Ikona Chrystusa Pantokratora z dawnego ikonostasu cer-
kwi pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski

W tradycji prawosławnej ikona towarzyszy wiernemu od narodzin do śmierci. Otrzy-
muje się ją podczas chrztu, ślubu, a z chwilą śmierci wkładana jest w ręce umiera-
jącego, towarzyszy również człowiekowi w podróży. Jak pisze Elżbieta Smykowska, 
„...W prawosławiu ikona nie jest obrazem o charakterze dewocyjnym ani elementem 
dekoracyjnym świątyń i nabożeństw. Ikona to święty obraz, który za pomocą środków 
plastycznych i języka symboli objawia świat duchowy, nadprzyrodzony, przemienio-
ny, czyli przebóstwiony-przeniknięty mocą łaski Bożej, Ducha Bożego”3. Istotą kultu 
ikony jest fakt wcielenia - ikona stanowi odbicie Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, 

1 M. Janocha, Ikony w Polsce, Warszawa: Arkady 2008, s. 7.

2 Tamże.

3 E. Smykowska, Zwyczaje i obrzędy prawosławne. Mały słownik, Warszawa: wyd. Verbium 2008.
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Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z cerkwi pw. św. Dymitra w Szczawniku, fot. Kamil Bańkowski

który jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Niewidzialny Bóg przyjął ludz-
kie ciało w osobie swego Syna, stając się widzialnym człowiekiem.

Kult ikony określił Sobór Nicejski w 787 r. w związku z ikonoklazmem (ruchem zwal-
czającym kult ikon w VIII-IX w.), a potwierdził sobór w Konstantynopolu w 843 r.

IKONY DOMO WE
W każdym prawosławnym domu znajdują się ikony. Są one umieszczane w specjal-
nym miejscu, zwanym „pięknym kącikiem” lub „świętym kącikiem”. To sfera domo-
wego Sacrum. Według tradycji mieści się ona w  prawym od wejścia rogu pokoju, 
zawsze musi być skierowana na wschód lub na południowy wschód. Wschód jest 
bowiem symbolem Jezusa Chrystusa, który w hymnografii prawosławnej określany 
jest jako Słońce Prawdy, ponieważ objawił nadejście Królestwa Bożego, rozświetlając 
tym mroki zła i  grzechu. Przeciwieństwem jest zachód - symbol śmierci, zła, mro-
ku, otchłani. Ikona w domu prawosławnym daje poczucie świętości, bezpieczeństwa 
i bliskości Stwórcy.

W  „świętym kąciku” może być kilka ikon, ale trzy są obowiązkowe: ikona Zbawiciela 
(Spasa), ikona Matki Bożej i ikona św. Mikołaja Cudotwórcy. Przed ikonami zapala się 
świece lub lampki oliwne, odprawia modlitwy ranne i wieczorne, zawsze kieruje się 
na nie wzrok. Z ikonami nawiązuje się więź duchową. Przed wyjściem z domu prawo-
sławni kłaniają się i żegnają, a po przyjściu powtarzają te gesty na powitanie.

W tradycji prawosławia ważne było posiadanie ikony rodowej (chrztu, patrona, ślubu), 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, którą błogosławiono z okazji tych uroczy-
stości. Czczono także otoczenie ikony, zawsze siadano do niej przodem, zdejmowano 
czapki, zachowywano się z należytym szacunkiem.

W tradycji ludowej w Dzień Świętej Trójcy albo w Niedzielę Palmową za ikony wkła-
dano brzozowe gałązki lub palemki. Do tej pory kultywowany jest również zwyczaj 
przystrajania ikon kolorowymi kwiatami wyciętymi z  papieru, białymi obrusami  
lub (bardzo sporadycznie) kolorowymi ręcznikami, których końce zwisały nisko,  
co ma związek z pojawieniem się pierwszej ikony (Spas na chuście). Ikon nie wolno 
było wyrzucać, należało je spalić. 
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IV IKONY W CERKWI
Ikony ściśle wiążą się z życiem liturgicznym. Za pomocą koloru, symboli oraz środ-
ków artystycznych wyrażają bardzo ważne treści teologiczne. W cerkwi prawosław-
nej czy greckokatolickiej ogromne znaczenie ma kult ikon, który polega na mo-
dleniu się przed nimi, biciu pokłonów, całowaniu ich, zapalaniu świec, okadzaniu, 
procesyjnym obchodzeniu podczas świąt oraz odprawianiu przed nimi akatystów, 
czyli hymnów liturgicznych, będących  nabożeństwem do Chrystusa, Matki Bożej 
i Świętych, składających się z 24 części. Każda cerkiew posiada ikonostas, przegrodę 
z ikonami, oddzielającą prezbiterium od nawy głównej. Ikony umieszczone są w tzw. 
rzędach (cs. jarusach). Ich układ jest stały, horyzontalny i ściśle określony. Klasyczny 
ikonostas składa się z pięciu rzędów. Najniższy to tzw. rząd miejscowy. W nim znaj-
dują się dwuskrzydło-
we wrota królewskie  
oraz drzwi diakońskie 
boczne, jednoskrzydłowe 
(północne i południowe). 
W tym rzędzie umieszcza 
się najbardziej czczone 
ikony lokalne oraz ikonę 
patrona cerkwi lub świę-
ta parafialnego, ku czci 
którego świątynia zosta-
ła zbudowana. Ikona pa-
trona cerkwi wisi zawsze  
na prawo od wrót królew-
skich, a  ikona szczegól-
nie czczonego świętego  

– na lewo od nich. Drugi
rząd to ikony przedsta-
wiające wielkie święta 
i  stąd jego nazwa - rząd 
świąt. W  tradycji prawo-
sławnej tzw. ikony święta 
ukazują istotę i  ducho-
wo-teologiczne treści da-
nego wydarzenia. Trzeci 
rząd to Deesis (gr. „bła-
ganie”). Znajduje się w nim ikona Chrystusa zasiadającego na tronie, po Jego pra-
wej stronie stoi Bogurodzica, a po lewej – Jan Chrzciciel, którzy orędują u Niego za 
ludźmi. Czwarty rząd to rząd proroków (ikony proroków Starego Testamentu, którzy 
przepowiadali przyjście Mesjasza). Piąty - to rząd praojców (ikony starotestamento-
wych patriarchów, od Adama do Mojżesza). Ikonostas wieńczy krzyż. Zarówno iko-
nostas, jak i cała cerkiewna przestrzeń wypełniona ikonami jest obrazem „nieba na 
ziemi”, biblijnego raju, obejmującego człowieka i cały kosmos, a także granicą i za-
razem jednością między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Przez cały rok na 
anałojach (pulpitach), stojących pośrodku cerkwi przed ikonostasem, leżą podczas 
nabożeństw ikony odpowiadające świętom lub świętym czczonym w danym dniu. 
Wierni, wchodząc do cerkwi, żegnają się, całują ikonę, zapalają świecę. Do szczególnie 
czczonych ikon należą cudowne ikony, związane z miejscem ich kultu. 

Ikona św. Michała Archanioła wystawiona do adoracji w cerkwi 
w Wysowej-Zdroju, fot. Kamil Bańkowski
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Według ludowej tradycji prawosławnej cudowne ikony to takie, które objawiły się,  
czyli zostały znalezione w przedziwny sposób przez ludzi prostych, pobożnych w miej-
scach odludnych, niedostępnych, np. w  lesie, na górze, nad rzeką, w  jakimś starym 
opuszczonym domostwie. W miejscu ich objawienia wytryskiwało zazwyczaj źródełko, 
które miało cudowne właściwości4.

Ikonostas w cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach, fot. Kamil Bańkowski

IKONA BOŻEGO NARODZENIA
Ikona Narodzenia Chrystusa, wystawiana wieczorem oraz w noc Bożego Narodzenia 
do adoracji, pomaga wiernym odczytać teologiczne przesłanie świąt. Centralną po-
stacią ikony jest Matka Boża, obok której w kamiennym grobie leży dzieciątko Jezus, 
mocno owinięte w pieluszki, przypominające całun. Takie symboliczne przedstawie-
nie określa cel, w jakim Chrystus przyszedł na świat (by przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie dokonać odkupienia ludzkości).

W Cerkwi prawosławnej czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia jest 
o wiele dłuższy niż w  Kościele rzymskokatolickim. Rozpoczyna się on 15 listopada
i kończy 31 grudnia. Ostatnie dwie niedziele adwentu to moment przywołania głów-
nych osób ze Starego Testamentu – od Adama do św. Józefa. 26 grudnia świętuje się 
Boże Macierzyństwo Maryi, natomiast tydzień po Bożym Narodzeniu wspomina się 
św. Józefa. Święto Bożego Narodzenia jest obchodzone razem z uroczystością przyby-
cia Trzech Króli i Chrztem Pańskim. Tworzą one wielką Epifanię – Objawienie Jezusa. 
W prawosławiu do pełnego odczucia cudu każdego święta niezbędna jest harmonia, 
jaką tworzy architektura świątyni, czytanie symboliki ikon, śpiew, ceremoniał liturgii, 
światło świec oraz zapach kadzidła. Ikona Bożego Narodzenia czerpie swą podstawę 
z tekstów ewangelistów Łukasza i Mateusza, z ewangelii apokryficznych oraz z nie-
których tekstów księgi proroka Izajasza, który zapowiada czas przybycia Mesjasza – 
czas pokoju i pojednania całego kosmosu.

4 Tamże.
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KANON IKONOGRAFICZNY BOŻEGO 
NARODZENIA 
Obecnie obowiązujący w Cerkwi prawosławnej ikonograficzny wariant Bożego Na-
rodzenia ostatecznie wykształcił się w VI wieku w Palestynie. Na ikonie tej przedsta-
wione jest zwykle aż kilkanaście 
postaci, stanowi ona znakomity 
przykład pokazywania przez iko-
nografię bizantyjską kilku zda-
rzeń w jednym przedstawieniu.

Ikona o  rozbudowanej symboli-
ce według kanonu posiada na-
stępujące elementy: gwiazda, 
wół, osioł, żłóbek, Maryja z Dzie-
ciątkiem, kąpiel Dzieciątka,  
św. Józef, pasterze, podróż Ma-
gów, anioły oraz charaktery-
styczne otoczenie – tło ikony. 

W  centralnym punkcie znajdu-
je się Maryja i Jezus. Maryja ma 
purpurowe szaty, symbol god-
ności Matki Króla, jej lewa dłoń 
jest odkryta – jest to gest me-
dytacji. Obok Maryi spoczywa  
Dzieciątko Jezus. Położone 
w  żłóbku przypominającym 
grób, owinięte pieluszkami, 
wygląda bardziej na zmarłego 
niż nowonarodzonego. Sposób 
przedstawienia Chrystusa na-
wiązuje do Jego śmierci. Ciemna 
grota jest wejściem do wnętrz-
ności ziemi, gdzie według apokryfów Maryja miałaby zejść po porodzie i pozostać 
tam trzy dni, tak jak Jonasz. Grota jest nawiązaniem do symbolu bram piekieł.  

Boże Narodzenie (ikona), autor nieznany,  
Ruś południowo-zachodnia - dawne Województwo  

Ruskie, połowa XVI w., w zbiorach Muzeum Narodowego  
w Krakowie, fot. Paweł Czernicki

Wokół Maryi i Jezusa skupione są postacie aniołów i ludzi, którzy przyszli oddać po-
kłon Bogu. Są wśród nich Trzej Magowie ze Wschodu i pasterze. W  dolnym rogu 
ikony dwie kobiety przygotowują Jezusa do kąpieli. Motyw ten opiera się na 
apokryficznych przesłaniach wspominających o  położnych przyprowadzonych do 
Matki Bożej. W lewym rogu jest św. Józef, rozmawiający z pasterzem. Ponad grotą 
(która symbolizuje łono ziemi) znajduje się gwiazda betlejemska, a jej światło pada 
wprost na Maryję i  Jezusa, co oznacza łaskę, którą wraz z Narodzeniem Syna Bóg 
zesłał  na ludzi. 

Obok żłóbka stoją zwierzęta według potwierdzenia proroka Izajasza 1,3: „Wół rozpo-
znaje swego pana i osioł żłób swego właściciela”. Koń znajduje się na miejscu tra-
dycyjnego osła, nieznanego w krajach słowiańskich. Nad głową Jezusa spoczywają 
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promienie gwiazdy. Według apokryfów grotę, do której schroniła się Święta Rodzina, 
okrywała świetlista chmura, która po ich przybyciu uniosła się – nawiązanie do Na-
miotu Spotkania, który na pustyni wielokrotnie był okrywany gęstą chmurą.

Dramat Józefa to druga scena. Na ikonie jest on nieco oddalony od Maryi i Dzieciątka 
dla podkreślenia dziewiczego poczęcia Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego. 
Św. Józef siedzi na skale, odziany złotym płaszczem i jest kuszony przeciw tajemnicy 
Wcielenia. Scena kąpieli Jezusa, którą ma przed sobą, jest wykrzywiana przez dia-
bła udającego pasterza: wilka w owczej skórze. Diabeł chce zasiać wątpliwości w ser-
cu opiekuna Jezusa: spójrz, ten, który rodzi się na sposób ludzki i wymaga ludzkiej 
opieki, nie mógł się począć przy udziale Ducha Świętego, ponieważ jest dzieckiem 
jak każde inne. Wskazując zaś na suchy kij, szatan chce powiedzieć Józefowi: tak jak 
suchy patyk nie może zrodzić owocu, tak ty, stary Józefie, nie będziesz mógł zrodzić 
syna, a Dziewica począć go. Józef zwycięża kuszenie szatana. Zwycięża pokusy, któ-
re miały go odciągnąć od służby Zbawicielowi. Wyrazem zwycięstwa jest złota szata 
w kolorze aureoli oraz płaszcz w kolorze skóry pasterza – kusiciela, na którym siedzi 
Józef: pokusy zostały przezwyciężone – „przysiadłe”, Jego wiara rozbłyska niczym zło-
ty płaszcz. Pomiędzy postaciami tej sceny wyrasta piękny krzew – „I wyrośnie różdżka 
z pnia Jessego, wypuści się odrośl z  jego korzeni. I  spocznie na niej Duch Pański” 
(Iz 11,1-2). Różdżka z rodu Dawida to potwierdzenie i umocnienie wiary Józefa.

Po lewej stronie ikony znajdują się trzej aniołowie, którzy procesjonalnie adorują 
Dzieciątko. Złożywszy swe dłonie, osłonięte przez rękawy, uznają w  Nowonarodzo-
nym Jego godność królewską (jest to typowy gest dla sług na dworze cesarskim), 
oddając Mu na służbę swe dłonie. Reprezentują oni chóry anielski, które oddają cześć 
Najwyższemu Panu, zawsze gotowe do służby.

Osobną scenę tworzą wschodni Magowie. Reprezentują oni całość ludzkiego życia: 
starość, dojrzałość i młodość. Przybywają z daleka, prowadzeni przez gwiazdę. Kolory 
ich płaszczów oznaczają dary niesione Nowonarodzonemu Bogu. Starzec w purpu-
rowej szacie przynosi złoto, uznając w ten sposób najwyższe królowanie Jezusa. Męż-
czyzna w sile wieku, odziany w złoto, przynosi kadzidło, wskazując na bóstwo Jezusa. 
Młodzieniec bez brody w czerwonym odzieniu przynosi mirrę, przepowiadając mękę 
Chrystusa i Jego wyszydzane królowanie. W nawiązaniu do męki Chrystusa Magowie 
reprezentują również kobiety udające się do grobu po Zmartwychwstaniu.

Kolejna grupa aniołów to aniołowie zwiastujący. Ci oto aniołowie wypełniają Boże roz-
kazy, mając konkretną misję do zrealizowania. Jeden z nich ogłasza pasterzom przyj-
ście Mesjasza, dwaj pozostali wpatrują się w gwiazdę z potrójnym promieniem, która 
prowadzi galopujących Mędrców. Być może to oni są gwiazdą prowadzącą Mędrców 
lub aniołami opiekującymi się Mędrcami, niczym Archanioł Rafał Tobiaszem. Warto 
podkreślić, że obydwie grupy aniołów złożone są z trzech postaci, aby w ten sposób 
odzwierciedlić wspólnotę Trójcy i Jej jedność. Scena czuwania pasterzy przedstawio-
na jest za pomocą dwóch postaci po prawej stronie groty. Pasterze, czuwając nad 
swoim stadem, wzrok kierują na anioła zwiastującego im narodzenie Jezusa. Głowy 
mają odkryte, twarze zwrócone w stronę anioła, szaty przewiązane, w dwóch kolo-
rach: czerwień i zieleń (jest to szczególny wyraz miłości i oddania), nogi obute. 
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Wszystko to świadczy o  otwartości serca i  gotowości, aby znaleźć i  spotkać się  
z  Nowonarodzonym. Ikona ukazuje dwóch mężczyzn, gdyż świadectwo przynaj-
mniej dwóch osób jest wiarygodne (dlatego też przy grobie Jezusa są dwaj żołnie-
rze, a na ikonie Wniebowstąpienia – dwaj aniołowie).

Scena kąpieli Dzieciątka Jezus wywodzi się wyłącznie z tradycji bizantyjskiej i po-
siada dokładne znaczenie: Słowo, które stało się Ciałem, potrzebuje tej samej 
troski i opieki jak każdy noworodek. Kąpiel Jezusa ma nas przekonać o  prawdzi-
wym człowieczeństwie Chrystusa. Według przekazów apokryficznych po porodzie  
Dzieciątko zostało obmyte – wykąpane. Postać Jezusa pojawia się poza wielką aureolą  
- to symbol Jego zejścia - kenozy - On staje się jednym z nas. Bóg zostaje oddany 
w  ręce człowieka, przyjmuje kruchość naszego życia. Salome i  Maja posługujące 
odziane są w  tuniki bez rękawów – wyraz służby. Kolor ich szat jest taki sam jak 
pasterzy: zieleń i czerwień – wyraz szczególnej służby i miłości. Oto teraz te dwie 
kobiety wykonują pod czułym wzrokiem Maryi to, co Matka Boga wykonywała kilka 
miesięcy wcześniej wobec Elżbiety po przyjściu na świat Jana Chrzciciela. Naczy-
nie kąpieli jest koloru złotego  i nawiązuje bezpośrednio do chrztu Jezusa w Jorda-
nie, a także do samego sakramentu chrztu, śmierci i zmartwychwstania w Jezusie 
– zanurzenia w Nim. Jezus uświęca wody – nadaje im boski wymiar – złoto oznacza
świat Boga. W  ten sposób ikona zawiera scenę Narodzenia, Objawienia i  Chrztu 
Pańskiego.

Kolejna ze scen to Mesjańska góra z dwoma szczytami. Ta góra to Chrystus, który 
posiada dwie natury. Góra staje się nowym stworzeniem. Pokryta przez zieleń i pa-
sące się zwierzęta, oznacza zachwyt stworzenia wobec ziemskiego przyjścia Boga. 
Stwórca przychodzi do swego stworzenia. Boże światło oświeca wszystkie postacie, 
które w bezruchu wpadają w zachwyt. Święty Józef i Salome - dwie symetrycznie 
siedzące postacie - są wezwane do szczególnego świadectwa w głoszeniu przyjścia 
Jezusa, świadectwa pośród codzienności - Józef poprzez pracę jako stolarz, Salome 
jako pomocnica Maryi w opiece nad Synem, co też czyni zaraz po porodzie poprzez 
kąpiel. Żłóbek – grób Chrystusa – jest zwyciężony poprzez krzyż. Chrystus zwycięża 
ciemności i sprawia, że cały świat rozbłyska Jego światłością.

Na ikonie występują dwa centra: teologiczne – środek aureoli Dzieciątka, i antro-
pologiczne – łono Maryi. Są one w  jednej linii promieni gwiazdy. Tym sposobem 
możemy odkryć na ikonie kolejną tajemnicę wiary – Wcielenie. Chmura jest symbo-
lem Ojca – przywołajmy Stary Testament i obecność Boga w chmurze. Ojciec po-
przez Ducha Świętego, którego na ikonie symbolizuje gwiazda, posyła Syna, który 
wciela się w łonie Dziewicy. Łono Maryi staje się centrum świata, tak jak na ikonie 
jest jej centrum. Tajemnica wcielenia zależy więc od odwiecznej wspólnoty Trójcy  
i od zgody Maryi. Niektóre ikony w miejscu gwiazdy umieszczają Ducha Świętego, 
w ten sposób trynitarność ikony staje się jeszcze bardziej ewidentna.

IKONA BOŻEGO NARODZENIA W CERKWI 
W HAŃCZOWEJ
Ikonę Bożego Narodzenia znajdującą się w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hań-
czowej, będącej cennym obiektem Szlaku Architektury Drewnianej w  Małopol-
sce, wyróżnia bardzo bogata symbolika.
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Cerkiew w typie tzw. cerkwi zachodniołem-
kowskich (XVIII/XIX w.) do przeprowadzenia 
akcji „Wisła” w 1947 roku była cerkwią grec-
kokatolicką. Obecnie należy do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(pod tym samym wezwaniem).

W  centrum ikony ukazane zostało Dzie-
ciątko Jezus, leżące w  żłobie, na tle groty 
oraz półleżąca postać Maryi, spoczywająca 
na purpurowym łożu. Maryja jest odziana 
w  purpurowy maforion, symbolizujący Jej 
godność oraz rolę w  tajemnicy wcielenia. 
Jej postać jest monumentalna. Lewą dłonią 
obejmuje Ona Jezusa, a  prawą wskazuje  
na Niego. Maryja nie patrzy na Dzieciątko.  
Jezus owinięty jest w  pieluszki przypo-
minające opaski pogrzebowe, a  miejsce, 
w którym leży, przywodzi na myśl bardziej 
grób niż żłobek. Na tle ciemności gro-
ty, symbolizującej między innymi śmierć,  
Zbawiciel daje się poznać jako Światłość 
przynosząca zbawienie. W  zbawieniu tym 
weźmie udział całe stworzenie, o  czym 
mówi nam między innymi obecność wołu 

i osła, mimo iż od IV w. Ojcowie Kościo-
ła widzieli w tych zwierzętach również 
obraz Żydów (wół) i pogan (osioł).  Wy-
żej znajduje się gwiazda betlejemska, 
której dzielący się na trzy wiązki pro-
mień oznacza udział Trójcy Świętej 

w  misterium Bożego Narodzenia. U  dołu 
ikony widzimy nieco oddalonego, zamy-
ślonego św. Józefa, pochylającego głowę. 
Jego postawa jest wyrazem zwątpienia. 
Ikona poprzez swoją symbolikę odnosi 
się do życia, śmierci i  zmartwychwstania.  
Maryję i Dzieciątko otacza siedem aniołów. 

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Hańczowej, 
fot. Kamil Bańkowski

Ikona Bożego Narodzenia w cerkwi w Hańczowej, 
fot. arch. MOT

Adoracja ikony Bożego Narodzenia podczas 
liturgii bożonarodzeniowej sprawowanej 

w cerkwi w Hańczowej, fot. arch. MOT
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Tajemnica Bożego Narodzenia jest pojednaniem dwóch światów. Bóg stał się czło-
wiekiem, aby człowiek został przebóstwiony. Owo przenikanie się świata Boskiego 
i ludzkiego widzimy na ikonie: aniołowie znajdują się obok ludzi. Nad dwiema gru-
pami aniołów, w górnej części ikony na środku, znajduje się fragment okręgu, z któ-
rego wychodzi jeden promień w kierunku groty Narodzenia. Jest to znak obecności 
Boga.

IKONA BOŻEGO NARODZENIA 
W CERKWI W ŁOSIU
W  cerkwi greckokatolickiej w  Łosiu znajduje się bardzo piękny wizerunek ikony  
Bożego Narodzenia (Narodzenia Pańskiego). To niewielkie przedstawienie opowia-
da historię przyjścia Zbawiciela na świat. Dzieciątko Jezus, ciasno owinięte w pie-
luszki, przedstawione jest w  centrum ikony w  zminiaturyzowanej skali. Leży na 
powierzchni żłobu przypominającego grób. Jest to tzw. prefiguracja, czyli przed-
stawienie w ukazanym zdarzeniu zapowiedzi wydarzenia z przyszłości – śmierci 
i złożenia Chrystusa do grobu. Obok Jezusa po lewej stronie spoczywa Matka Boża, 
a po prawej zatroskany św. Józef, wskazujący prawą dłonią na Dzieciątko. Ma on 
głowę odwróconą w kierunku Mędrców, patrzy z niedowierzaniem na to, co się 
wydarzyło. Obok św. Józefa stoją trzy postacie - Mędrcy ze wschodu, którzy przyszli 
oddać cześć Zbawicielowi. Są oni interpretowani jako symbol oddających Mu hołd 
pogan. W tym przypadku również pojawia się prefiguracja. Postaci trzech Mędrców 
to zapowiedź trzech Marii zmierzających do grobu, by namaścić ciało Chrystusa.

Matka Boża ubrana jest w  czerwone szaty, symbolizujące Jej Boskie Macierzyń-
stwo oraz podkreślające Jej królewską godność przy równoczesnym wskazaniu na 
Jej człowieczeństwo. Szaty Józefa i Mędrców są w kolorach czerwonych i zielonych  
– kolor zielony mówi o  doskonałej harmonii bytu bożego. Ich głowy otacza złoty
nimb. Złoto w ikonografii jest używane wszędzie tam, gdzie chodzi o Bożą siłę, Bożą 

Ikona Bożego Narodzenia w cerkwi w Łosiu, fot. arch. MOT
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Cerkiew Narodzenia NMP w Łosiu, fot. Kamil Bańkowski

Nad Dzieciątkiem pochylają się postacie zwierząt – wołu i osła. Wół – zwierzę ofiarne 
– to symbol ofiary Chrystusa, osioł stanowi zapowiedź ucieczki do Egiptu i wjazdu
do Jerozolimy. Scena toczy się przed grotą betlejemską, nad którą jaśnieje gwiazda. 
Według św. Jana Złotoustego gwiazda wskazująca drogę nie jest zwyczajną gwiaz-
dą, lecz aniołem, który niczym gwiazda emanował światłem i prowadził Trzech Króli  
do Betlejem. Rozpościera ona swój blask z  niebieskich sfer, które wyobrażone są 
w najwyższych partiach ikony.   We wspólnej chwale zostały połączone dwa światy: 
niebo i ziemia.
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IV ZASŁANIANIE OŁTARZA 
W OKRESIE W IELKIEGO POSTU 
(OPONY W IELKOPOSTNE)

W tradycji kościoła katolickiego tuż przed piątą niedzielą Wielkiego Postu w świąty-
niach i kaplicach zasłania się krzyże i obrazy. Zwyczaj ten wywodzi się ze średniowie-
cza, prawdopodobnie z tradycji zasłaniania ołtarza kotarami, które symbolicznie roz-
dzierano podczas czytania Męki Pańskiej przy słowach: „a zasłona świątyni rozdarła 
się na dwoje z góry na dół” (Mt 27, 51; Mk 15, 38).

Jedną z najbardziej znanych na świecie zasłon wielkopostnych jest Wielka Zasłona 
Żytawska1, datowana na 1472 rok, eksponowana w  Niemczech w  kościele pw. św. 
Krzyża w Żytawie2. Na terenie Europy wytypowano 30 takich sukien postnych (tzw. 
vela quadragesimalia), oczywiście skromniejszych w formie niż wspomniana wcze-
śniej Wielka Zasłona. Przez historyków sztuki i badaczy przedmiotu uznawane są one  
za unikat w skali światowej. Tym bardziej należy docenić fakt, że dodatkowych sie-
dem płócien rozpoznanych jako kurtyny, chusty lub opony wielkopostne zachowało 
się w trzech kościołach drew-
nianych znajdujących się  
na Szlaku Architektury Drew-
nianej w  Małopolsce, w  po-
wiatach nowotarskim i  wa-
dowickim (ósma znajduje 
się w  Jasienicy Rosielnej3  
na Podkarpaciu, powiat brzo-
zowski). Najwięcej kurtyn, bo 
aż cztery, posiada kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela w Orawce, 
jedną - położny w  niewiel-
kiej odległości od Orawki, 
kościół Świętej Trójcy i św. An-
toniego Opata w  Łopusznej, 
a dwie – kościół Nawiedzenia  
Najświętszej Marii Pan-
ny w  Tłuczani, niedaleko  
Wadowic.

Kościół Świętej Trójcy i  św. Antoniego Opata w Łopusznej, 
fot. Kamil Bańkowski

1 Żytawska zasłona została ofiarowana kościołowi św. Jana przez kupca Jakoba Gurtlera. Płótno lniane  
ma 8,20 m długości i 6,80 m szerokości. Składa się z sześciu pasów zszytych ze sobą jeszcze przed   
pomalowaniem. Farbami temperowymi stworzono na nim 90 obrazów przedstawiających sceny  
ze Starego i Nowego Testamentu, https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit/sehenswertes/die-  

 zittauer-fastent%c3%bccher

2 Wielka Zasłona wystawiana jest na nowo w kościele św. Krzyża w Żytawie od 1995 roku.

3 W Jasienicy Rosielnej dodatkowo znajduje się jedyna znana taka dekoracja Grobu Bożego.
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Zasłona „Pochód na Kalwarię”, znajdująca się 
w kościele w Łopusznej, fot. Kamil Bańkowski

Zasłona „Biczowanie”, znajdująca się 
w kościele w Łopusznej, fot. G. K. Głazik

Piękna tradycja pasyjna związana 
z  zasłanianiem ołtarza kurtynami 
w  okresie Wielkiego Postu4 kulty-
wowana jest do dnia dzisiejszego 
w  kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w  Orawce oraz w  dwóch pozosta-
łych kościołach, chociaż w przypad-
ku Łopusznej płótno eksponowane 
jest przez cały rok (tak jak w Jasieni-
cy Rosielnej). Podobnie było również 
w kościółku w Tłuczani (obecnie kur-
tyny są poddawane konserwacji).

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce, fot. arch. MOT

Kościół w Orawce, wzniesiony w połowie XVII wieku, jest najstarszym i jedynym zacho-
wanym do dzisiaj drewnianym kościołem na Górnej Orawie. Wybitne walory artystyczne 
świątyni są widoczne zarówno w architekturze, jak i wyjątkowo bogatym, kompletnym 
i jednorodnym wyposażeniu wnętrza, które do dzisiaj zachowało swój oryginalny baroko-
wy charakter. Istnienie czterech unikatowych kurtyn malowanych w technice tempery5 
podkreśla ogromną wartość kulturową obiektu. Najstarsza i największa z opon pochodzi  

4 Czas Wielkiego Postu składa się z dwóch części, z których pierwsza zaczyna się w Środę Popielcową,  
a kończy w Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Czarną Niedzielą, druga, czyli „Czas Męki”, obejmuje ostatnie 
dwa tygodnie przed Wielkanocą.

5 Tempera jest techniką malarską, w której stosuje się najstarszy rodzaj farby emulsyjnej, wyrabianej  
poprzez łączenie barwników za pomocą żółtka jaj, żywicy lub oleju. Najcenniejszym i najczęściej  
wykorzystywanym przy samodzielnym ucieraniu temper emulgatorem jest żółtko jaja kurzego – po zwala          
ono na ogromną swobodę w dobieraniu proporcji faz tłustej i wodnej, a właściwie (jako naturalna emulsja)  
samo jest pełnowartościowym medium. Dzięki unikalnej zdolności składników żółtka do tworzenia trwałych,  
wodoodpornych spoin, malowidła wykonane temperą jajową są szczególnie odporne na upływ czasu.  
Wadą tego typu spoiwa jest konieczność jego szybkiego użycia - po upływie kilku dni od utarcia psuje się  
i przestaje nadawać się do użytku.
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IV z  1676 roku. Jest to „Pieta 
pod krzyżem”6. Trzy pozosta-
łe, datowane na  początek 
XIX wieku, przedstawiają, tak 
jak w  przypadku najstarszej, 
sceny z Nowego Testamentu: 
„Biczowanie Chrystusa”, „Po-
kutującą Marię Magdalenę” 
oraz „Matkę Bożą Siedmio-
bolesną”. W  orawczańskim 
kościele kurtyny wystawia 
się tylko raz w  roku: od wigi-
lii piątej niedzieli Wielkiego 
Postu do Niedzieli Palmowej. 
Biorąc pod uwagę datowanie 
najstarszej z  kurtyn, można 
przypuszczać, iż zwyczaj ten 
w  kościele w  Orawce mógł 
być kultywowany już na prze-
łomie XVII i XVIII wieku. 

Wnętrze kościoła w Orawce. Ołtarze zasłonięte 
oponami wielkopostnymi, fot. arch. MOT

HISTORIA
Tradycja zasłaniania płótnami prezbiterium była rozpowszechniona w  średniowie-
czu. Miała znaczenie symboliczne i wiązała się z postem, umartwieniem ciała i umy-
słu w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa.  Argumentem za zasłonięciem 
krzyża było także jego bogate zdobnictwo,  które nie powinno było skupiać uwagi 
wiernych w czasie rozpamiętywania Męki Pańskiej. Ponadto we wczesnym średnio-
wieczu Jezusa ukrzyżowanego przedstawiano jako zwycięskiego Króla w koronie 
i pontyfikalnych szatach królewskich. Przed Wielkanocą zasłaniano symbole Jego 
zwycięstwa, aby jeszcze bardziej intensywnie towarzyszyć Mu w  Jego poniżeniu, 
męce i śmierci. Istotne znaczenie miał też sposób odprawiania nabożeństw – zasłona 
ta oddzielała kapłana od wiernych, którzy słysząc formułę mszy, nie widzieli wyraźnie 
jego sylwetki, jedynie cień. To oddziaływało na umartwienie ducha, któremu towarzy-
szyło umartwienie ciała poprzez zachowanie ścisłego postu. Pierwotnie zasłony po-
siadały prostą formę oraz ujednolicony, zazwyczaj biały lub fioletowy, kolor. Dopiero 
z czasem zaczęto nanosić na nie przedstawienia pasyjne o tematyce biblijnej, służące 
kontemplacji i nauczaniu. Zasłony przybrały formę malowanych tapiserii. Przykrywa-
no nimi na czterdzieści dni obraz w nastawie. Kurtyny dekorowane były całymi przed-
stawieniami o tematyce pasyjnej lub niekiedy jedynie atrybutami Męki Pańskiej, jak 

m.in.: młotek i gwoździe, kości do gry, ptak, korona cierniowa, pika z gąbką, titulus
z INRI, chusta św. Weroniki oraz szata Jezusa Chrystusa. Był to niekiedy rodzaj Biblii 
pauperum – uproszczonych przedstawień wydarzeń biblijnych w formie graficznej 
z myślą o wiernych, którzy nie potrafili czytać.

6 Na tkaninie zachowała się data „1676”, zapewne czas jej wykonania przez nieznanego autora.



79

)
Z

asłan
ian

ie o
łtarza w

 o
kresie W

ielkieg
o

 P
o

stu
 (o

p
o

n
y w

ielko
p

o
stn

e

IVPODZIAŁ 
Zasłony wielkopostne badacze niemieccy (m.in. Rainer Sörries i  Volker Dudeck  
oraz z pewnym zastrzeżeniem Gabriela Mohler) dzielą na sześć typów, w zależności 
od układu malowideł:

• typ szachownicowy – tkanina podzielo na jest na równe części,
a w każdym z pól widnieje osobna scena biblijna,

• typ pola centralnego – duża c entralna scena na środku tkaniny, a wokół niej
namalowane w dużo mniejszym formacie przedstawienia biblijne,

• typ Arma Christi – duża centralna scena na środku tkaniny i przedstawienie
narzędzi Męki Pańskiej,

• typ scena centralna – jeden obr az na
środku tkaniny, a po bokach malowane
np. w owalnych polach sceny pasyjne,

• typ  jednoscenowe – pojedyn czy obraz,

• typ Kalwaria (Wzgórze Golgoty) – była
to często dekoracja grobu Bożego,
choć wystawiano je już  w Środę
Popielcową.

Inny podział zaproponowała pani Lucyna 
Borczuch, która wydziela dwa podstawowe typy:

„szachownicowy” – tkanina podzielona jest  
na równe części, na każdej namalowana zo-
stała jedna scena z Biblii,

„centralnoscenowy”  – tkanina z  jedną sceną lub ze sceną główną i  dodatkowymi 
mniejszymi malowidłami. Typ można podzielić na podtypy w zależności od konwen-
cji, stylu i formatu przedstawienia.

Kurtyna „Pieta pod krzyżem”, fot. arch. MOT

KURTYNY WIELKOPOSTNE W ORAWCE
„PIETA POD KRZYŻEM”

Największa z  kurtyn - o  wymiarach 
prawie 5 x 4 m - reprezentuje typ za-
słon „centralnoscenowych”, podtyp 
Arma Christi. Na świecie zachowało 
się jedynie osiem podobnych opon! 
Kurtyna pochodzi z 1676 roku, zasłania 
się nią nastawę ołtarza głównego.

Płótno przedstawia Matkę Bożą w pro-
mienistej aureoli. Maryja delikatnie 
nachyla głowę w  prawo, spoglądając 
na umęczonego Syna. Jezus, odziany 
w perizonium, częściowo wspiera się 
o Maryję, Jego lewa ręką spoczywa na
Jej kolanach. 

Kurtyna „Pieta pod krzyżem”, fot. arch. MOT
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IV Widzimy ich pod krzyżem w  kształ-
cie litery T z  tabliczką, z  której dziś 
odczytać możemy tylko napis INRI. 
Obok znajdują się dwa anioły z sym-
bolami Męki Pańskiej. Anioł po lewej 
dotyka słupa z przywiązaną do niego 
rózgą (symbole biczowania), na słu-
pie zaś stoi piejący kogut, przypomi-
nający o zaparciu się św. Piotra. Anioł 
po prawej trzyma drabinę zwień-
czoną koroną cierniową. Kolejnymi 
atrybutami Męki są: rękawica słu-
gi arcykapłana, gwoździe oraz pika 
i włócznia oparte o krzyż. Kompozy-
cję uzupełniają dwa anioły w  locie. 
Na oponie zamieszczono ponadto wersety z Biblii, m.in. proroctwa Jeremiasza, które 
we współczesnym tłumaczeniu brzmi: „Córo ludu mojego, przepasz się włosiennicą 
i tarzaj w popiele! Urządź sobie żałobę /jak/ po jedynaku, opłakuj gorzko”. 

Symbole Męki Pańskiej na kurtynie „Pieta pod 
krzyżem”, fot. arch. MOT

Dr Hanna Pieńkowska, która jako pierwsza opisała opony orawczańskie, tak pisze 
o wspomnianej kurtynie: „Ekspresja opony wywołana jest w pierwszym rzędzie głębią
czarnego tła kompozycji – nie malowanego, lecz w całości barwionego czernią płót-
na. Wszystkie postaci i Arma Christi występują z tła jasnymi sylwetami o doskonałej 
kolorystyce różów, zieleni, szarości i błękitów, o szlachetnym rysunku i dobrych pro-
porcjach. Biegłość pędzla i wysokie poczucie kolorystyki widoczne są w lepiej zacho-
wanych fragmentach płótna, jak na przykład w sylwetce piejącego koguta, którego 
pióra lekko znaczone dotknięciem pędzla mienią się kolorami, a  realizm przyciąga 
spojrzenie”7.

„BICZOWANIE CHRYSTUSA”

Kurtyna „Biczowanie Chrystusa”, fot. arch. MOT Kurtyna „Biczowanie Chrystusa”, fot. arch. MOT

7 Za: L. Borczuch, Kurtyny – opony wielkopostne, http://orawka-kosciol.pl/2014/03/zaslony-   
 opony-wielkopostne/
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IV
Kurtyna o wymiarach prawie 4 x 3,5 m przedstawia Jezusa w promienistej aureoli.
Jest On ubrany tylko w perizonium, widoczne są krwawe ślady uderzeń. Umęczony
Chrystus stoi przy słupie. Obok Niego znajdują się dwaj żołnierze Piłata, wymachują-
cy nad Nim rózgami. Obraz powstał na podstawie drzeworytu z cyklu pt. „Mała Pasja”
Albrechta Dürera.

Zasłona należy do typu opon „centralnoscenowych”, podtyp obraz pojedynczy. Zwy-
kle przysłaniała ona Grupę Ukrzyżowania na belce tęczowej, a od 2013 jest wieszana
zamiennie z „Pietą pod krzyżem” na ołtarzu głównym. 

„POKUTUJĄCA MARIA MAGDALENA”

Na płótnie wielkości niemal 3,5 x 2 m namalowano klęczącą Marię Magdalenę, opartą
łokciami o skałę, ze złożonymi w geście modlitwy dłońmi. Ukazana została ona jako
młoda kobieta z rozpuszczonymi długimi włosami, ubrana w długą suknię oraz nie-
bieski płaszcz, który spoczywa wokół jej nóg. Wzrok Marii Magdaleny skierowany jest
ponad otwartą księgę. Obok skały znajduje się naczynie z okrągłą pokrywką w kolo-
rze srebrnym, służące do przechowywania olejków lub balsamowania zwłok. W  dali
widać przechylony krzyż i promienie z nieba.

Zasłona należy do typu „centralnoscenowych”, podtyp obraz pojedynczy. Zasłania się
nią zwykle nastawę ołtarza bocznego prawego. 

Kurtyna „Pokutująca Maria Magdalena”, 
fot. arch. MOT

Kurtyna „Pokutująca Maria Magdalena”, 
fot. arch. MOT
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IV „MATKA BOŻA SIEDMIOBOLESNA ”

Kurtyna o  wymiarach ok.  
3 x 2m przedstawia Matkę 
Bożą w  promienistej aureoli 
jako bosą, szczupłą kobie-
tę ubraną w  prostą suknię, 
ściśniętą w  pasie, z  udrapo-
wanym z tyłu płaszczem, wi-
docznym częściowo po bo-
kach. W  Jej klatkę piersiową 
wbite jest siedem mieczy, 
trzy widoczne z  lewej strony 
dotyczą cierpienia w  okresie 
dzieciństwa Jezusa (proroc-
two Symeona, ucieczka do 
Egiptu i  pozostawienie Syna 
w  świątyni), a  cztery z  pra-
wej - w okresie Męki Pańskiej 

(spotkanie na Drodze Krzyżowej, śmierć i ukrzyżowanie Chrystusa, zdjęcie z krzyża 
i  złożenie do grobu). Postać 
widoczna jest wśród skał.  
Maryja ze zmartwioną twarzą 
spogląda w dół. 

Kurtyna „Matka Boża Siedmiobolesna”, fot. arch. MOT

Zasłona należy do typu „cen-
tralnoscenowych”, podtyp 
obraz pojedynczy. Zasłania 
nastawę lewego ołtarza bocz-
nego.

W latach 90. XX wieku w świą-
tyni w Orawce ołtarz główny 
zasłaniano kurtyną „Biczo-
wanie Chrystusa”. Nie używa-
no pozostałych ze względu 
na ich zły stan techniczny.  
Na szczęście na początku XXI 
wieku przeprowadzone zostały prace badawcze związane z  konserwacją tkanin.  
Polegały one na oczyszczeniu struktury danego płótna za pomocą przygotowanych 
odczynników roślinnych i  punktowym uzupełnieniu znacznych ubytków temperą. 
Wykonany został „dublaż” poprzez naszycie zakonserwowanej warstwy na cienkie 
płótno lniane, co miało na celu wzmocnienie struktury zasłony.

Kurtyna „Matka Boża Siedmiobolesna”, fot. arch. MOT

Kurtyny w Orawce oglądać można co roku od wigilii tzw. Czarnej Niedzieli8 do Niedzie-
li Palmowej. Z uwagi na dbałość o stan najstarszej wystawia się ją co dwa lata9. 

8 V niedziela Wielkiego Postu była w tradycji ludowej dniem walki zimy z wiosną, walki 
na śmierć i życie. Stąd inna nazwa tego dnia – Śmier telna Niedziela. W Czarną Niedzielę  
w kościele katolickim zasłaniane są wszystkie wizerunki Chrystusa na krzyżu.

9 Tekst powstał na podstawie: www.parafiaorawka.pl/zwiedzanie oraz www.orawka-kosciol.pl,  
L. Borczuch..
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PALM WIELKANOCNYCH

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Kwietną lub Wierzbną, otwiera w tra-
dycji chrześcijańskiej Wielki Tydzień1. Święto upamiętnia triumfalny wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy, kiedy to według ewangelicznego przekazu podczas tłumnego, rado-
snego powitania ludzie powiewali trzymanymi w rękach zielonymi gałązkami pal-
mowymi. Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo 
uroczyste procesje wokół kościołów. Odbywały się one już w IV wieku w Jerozolimie. 
Sto lat później zaczęto je organizować w  Kościele zachodnim. Obrzęd święcenia 
zielonych gałązek, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii w XI wieku.  
Są one symbolem męczeństwa i triumfu zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa oraz 
nieśmiertelności duszy. W  Niedzielę Palmową msze święte w Kościołach rzymsko-
katolickich rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji. Po zakończe-
niu nabożeństwa często odbywa się konkurs na najwyższą lub najpiękniej wykonaną 
palmę. 

We wszystkich regionach 
kulturowych Małopolski tra-
dycyjna palma powinna być 
przygotowana własnoręcz-
nie jako kompozycja roślinna, 
a dobór roślin i ozdób związa-
ny jest z  kulturą  ludową da-
nego regionu. Wszędzie rów-
nież palmie wielkanocnej (jej 
komponentom) przypisywano  
symbolikę m.in. zdrowia, płod-
ności, sił witalnych, odstra-
szania piorunów i złych mocy, 
dzięki którym palma miała 
wszechstronne zastosowanie 
w  różnorodnych zabiegach 
o charakterze magicznym2.

Przyniesione z  kościoła po-
święcone palmy wkładano za 
święty obraz albo przybijano 
część wiązanki nad drzwiami 
wejściowymi. 

W drodze do kościoła w Niedzielę Palmową, Pcim,  1965 r, 
fot.  Z. Szewczyk, Nr inw. III/88725/F, Fotografia ze zbiorów  

Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

1 A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. I O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce,  
Warszawa 1985, s. 97.

2 M. Oleszkiewicz, Rabczańska palma Wielkanocna, https://etnomuzeum.eu/zbiory/palma-  
 wielkanocna.
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Palma zostawała w  tym 
miejscu przez cały rok i strze-
gła mieszkańców przed 
złymi urokami i  pożarem.  
Do dzisiaj na ziemi sądeckiej 
i  rzeszowskiej, w  okolicach 
Tarnowa, Wieliczki i  Bochni 
z  palm w  Wielki Czwartek 
robi się krzyżyki oraz kropi-
dełka do święcenia pól3.

W  poszczególnych regio-
nach Małopolski palmy na-
dal zachowały tradycyjny 
wygląd i  technikę  wykona-
nia, pomimo upowszech-
nienia się wzoru tzw. palmy 
wileńskiej. Palma ta, po-
chodząca z  Wileńszczyzny, 
jest dzisiaj najbardziej roz-
powszechnioną formą  pal-
my w  Polsce. Wykonuje się 
ją z  suszonych naturalnych 
i farbowanych traw, kwiatów 

i ziół. Do ozdoby wykorzystuje się również kłosy zboża, a charakterystyczny wierz-
chołek tworzą trawy (tradycyjnie 11 gatunków traw), dość często barwione na różne 
kolory. Pomimo dostępności palm wileńskich i palm tzw. „kupnych” (tworzonych  
na potrzeby klientów czasami jedynie z wykorzystaniem regionalnych czy lokalnych 
tradycji), zachowały się w całej Małopolsce i nadal są przygotowywane palmy trady-
cyjne, charakterystyczne dla danego regionu.

Wkładanie krzyżyków z palmy w pole uprawne, Byszyce, pow. 
Wielicki, 1993 r,  fot.  J. Kubiena, Nr inw.  III/80694/F, Fotografia 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie

ZWYCZAJE REGIONALNE
W Lachowicach i pobliskiej Stryszawie tradycyjna palma wielkanocna powinna być 
wykonana z „kocianek” (gwarowa nazwa wierzby) i cisu, który obecnie już rzadko 
jest używany, a ozdobiona kolorowymi wstążkami z bibuły i wstążkami tekstylnymi4. 
Bardziej powinna być rozłożysta niż zwarta, co zapewne związane jest z tzw. palmą 
babską, występującą u Górali Żywieckich5. 

3 https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/wiosenne/33-niedziela-palmowa.html

4 Zob. również: A. Peć, Zachowania religijne i magiczne w obrzędowości wiosennej mieszkańców   
 Stryszawy w Beskidzie Żywieckim, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. Religijność ludowa  
 na pograniczach kulturowych i etnicznych, I. Bukowska-Floreńska(red.), Katowice: Wydawnictwo 
 Uniwersytetu Śląskiego 1999.

5 Na Żywiecczyźnie znane są tzw. „palmy kawalerskie” i „palmy babskie”. „Palmy kawalerskie”   
 to palmy smukłe, wysokie, budowane na jednym trzpieniu, z kolei „palmy babskie” to    
 palmy rozłożyste, robione z gałęzi bazi, przypominające formę bukietu (na podstawie    
 materiałów z konkursów palm wielkanocnych w Gilowicach i badań własnych).
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W  pobliskiej Zawoi palma ma również kształt wiązanki (najwyżej do 1 metra) zro-
bionej z  wierzbowych witek z  baziami z  dodatkiem cisu, jałowca, a  czasami gałą-
zek wiśni. Zdobiona jest barwinkiem, mirtem, a obecnie bukszpanem i wstążkami6.  
Na terenie Zawoi, Suchej Beskidzkiej i  pobliskich miejscowości (szerzej na Podba-
biogórzu) dodatkowo palmy ozdabia się kolorowymi kwiatami wykonanymi z bibuły. 
Poświęcone palmy posiadają, zgodnie z wierzeniami funkcjonującymi do dziś, właści-
wości magiczne. Zabezpieczają przed burzami i gradem oraz zapewniają dobry chów 
zwierząt i urodzaj plonów7. W  związku z tym nadal przechowywane są „na widocz-
nym miejscu”. Jak wynika z badań, wciąż zdarzają się  domy, w których pali się palmy 
w czasie burz czy gradobicia. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku w niektórych go-
spodarstwach pierwszy raz wypędzane 
bydło symbolicznie uderzane było pal-
mą „żeby się nie bodło i żeby się pasło”8,  
a  od mieszkańców nadal możemy usły-
szeć, że kawałki palmy dodawano do 
święconych ziół, którymi okadzano cho-
rych ludzi i  zwierzęta domowe. Bazie 
(„kocianki” lub „kocanki”) z  poświęco-
nych palm połykano zaraz po przyjściu 
z kościoła, aby ustrzec się od bólu gardła 
(zabieg ten powtarzano również później 
u chorych skarżących się na ból gardła)9.

Jedną z  najlepiej udokumentowanych 
palm wielkanocnych w  Małopolsce jest 
palma rabczańska. To tutaj, w  Rabce-
-Zdroju, odbywa się najstarszy w  Polsce 
konkurs palm wielkanocnych, któ-
ry pierwszy raz zorganizowany został  
w  1958 roku. Palma rabczańska to pal-
ma długa, wykonana z  giętych witek 
wierzbowych i  kolorowo zdobiona za-
równo roślinami zielonymi (gałązki 
świerku i sosny), jak i ozdobami z bibuły (kolorowe kwiatki i wstążki), a także papieru 
(kokardki)10. W innych regionach przynajmniej jeden patyk w palmie był leszczynowy 
- poza szeregiem znaczeń symboliczno-magicznych dawało to też korzyści praktycz-
ne - swoją sztywnością utrzymywał on palmę w pionie. 

Palmy rabczańskie, fot. Natalia Klęsk

6 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka- 
Krzywda (red.), Kraków 2010. 

7 W. Maj, Materiały etnograficzne z Sidziny, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 

8 A. Peć, Zachowania religijne i magiczne…, s. 54 , oraz badania własne prowadzone na tym 
terenie od 1998 roku. Zob. również: Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor,  
J. Kociołek (red.), Sucha Beskidzka 2012. 

9 Na podstawie badań przeprowadzonych wśród Kół Gospodyń Wiejskich w ramach  
Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych w Bieńkówce w 2019 r., zob. również: D. Tylkowa,  
Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.  

10 Na podstawie literatury oraz wywiadu: kobieta, zam. Rabka- Zdrój (wyznanie rzymskokatolickie), 2019.
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W  palmie rabczańskiej leszczyna 
nie występuje, a  jej brak wpływa 
na giętkość palm. Istotną cechą 
charakterystyczną palmy rab-
czańskiej, oprócz braku gałązek 
leszczyny, jest jej owijanie w mniej 
więcej 2/3 długości kolorowymi 
kokardkami z  papieru. Potwier-
dzają to źródła etnograficzne, 
a  także najstarsza palma z Rabki, 
zachowana w  zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w  Krakowie11.  Jak 
żywa jest tradycja wicia palm 
w okolicach Rabki, świadczy liczba 
wiązanek zgłaszanych corocznie 
do konkursu12. Podczas 61. Kon-
kursu Palm Wielkanocnych, zor-
ganizowanego przez Muzeum im. 
Władysława Orkana w  2019 roku, 
ocenionych zostało aż 137 palm! 

W   protokole z   posiedzenia jury 
czytamy: „W  ocenie palm brano 
pod uwagę, w zależności od kate-
gorii, wykorzystanie tradycyjnych 

materiałów (wierzbowych witek, gałęzi sosny, świerka i jałowca, zboża itd.), techniki 
zdobniczej (kwiaty i wstążki z bibuły, kokardki z papieru), estetykę wykonania, a także 
nowatorskie spojrzenie na tradycję. Stosując ww. kryteria jury zdecydowanie odrzuca 
palmy posiadające detale zdobnicze wykonane z tworzyw syntetycznych, np. plasti-
kowe czy też foliowe kwiaty” 13. Również w okolicach Rabki, czy szerzej wśród Górali 
Zagórzańskich (szczególnie w okolicach Mszany Dolnej), znane były magiczne i lecz-
nicze właściwość palm wielkanocnych. Wierzono, że palma chroni przed uderzeniem 
pioruna, dlatego też jej gałązki umieszczano w izbie za świętymi obrazami.

Konkurs palm wielkanocnych w Rabce-Zdroju, 
rok 1965, fot. J. Sierosławski, arch. Muzeum  
im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju

Najbardziej znanym konkursem palm wielkanocnych jest Konkurs Lipnickich Palm 
i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej, który rów-
nież jest organizowany od 1958 roku i jest młodszy od rabczańskiego jedynie o pół 
godziny. Konkurs na najwyższą palmę to niezwykłe widowisko na lipnickim rynku, 
które przyciąga corocznie rzesze turystów i miłośników kultury ludowej, i któremu 

11 Trzy długie gałązki wierzby związane zostały sznurkiem, górę palmy wieńczył pęk kwitnącej trzciny 
wodnej, dół jest okręcony skórzanym rzemieniem, prawdopodobnie batem używanym do popędzania 
bydła. Górna połowa palmy została ozdobiona kolorowymi, wykonanymi z papieru kokardkami,  
ułożonymi ściśle obok sobie dookoła witek wierzbowych. U góry zawiązane zostały długie wstążki   
tekstylne – dwie białe i dwie czerwone. Palma powstała w Ponicach, a podobno wówczas właśnie 
stamtąd (i z Rdzawki) pochodziły najpiękniejsze ich egzemplarze. Wykonana została w rodzinie  
Wiesława Bydłonia.

12 Zob. oficjalna strona internetowa Muzeum im. W. Orkana w Rabce-Zdroju: http://muzeum-orkana.pl

13 Protokół z posiedzenia jury 61. Konkursu Palm Wielkanocnych zorganizowanego przez Muzeum 
im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju w dniu 14.04.2019 r.
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towarzyszą: jarmark wielkanocny, występy zespołów regionalnych, warsztaty z two-
rzenia palm, zwiedzanie zabytków czy koncerty. Istotnym elementem Konkursu jest 
nie tylko wykonanie tradycyjnej, długiej palmy, ale także jej postawienie siłą ludz-
kich mięśni z wykorzystaniem jedynie lin i stabilizujących tyczek, bez użycia dźwi-
gów i podnośników. Palmy prezentowane w Lipnicy Murowanej to najdłuższe palmy 
wielkanocne  w Małopolsce. W 2019 roku padł kolejny rekord długości palmy. Mierzy-
ła ona aż 37,78 m. 

Niedziela Palmowa w  Lipnicy Murowanej, 
fot. Kamil Bańkowski

Lipnickie Palmy Wielkanocne to palmy smukłe - muszą mieścić się w  dłoniach, 
„wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane witkami w odległościach 
20/30  cm w zależności od wysokości palmy. W czubie u góry wiązana jest wiązka pal-
my stawowej i strojona kolorowymi wstążkami i baziami wiosennymi. Wysokość pal-
my dyktowana była wielkością gospodarstwa i jego zamożnością. Gospodarz, który 

nie wykonał palmy by ją 
później poświęcić w  Nie-
dzielę Palmową nie miał 
pewności czy w  ciągu 
roku będzie żył w  szczę-
ściu. Palmy te  miały 
chronić m. in. od chorób 
i zarazy”14. Zatem i na tym 
terenie wierzono w  cu-
downą moc palmy.

Palma wielkanocna na 
Podhalu, zwana „bazic-
ka”, nie jest aż tak wysoka 
jak w Lipnicy Murowanej. 

Palmy lipnickie wykonywane są ze starannie układanych pręci 
wiklinowych, fot. arch. MOT

14 Charakterystyka palm lipnickich zamieszczona jest na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Lipnica Murowa 
na: http://www.lipnicamurowana.pl/kultura/imprezy-kulturalne/77.html
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Zgodnie z  tradycją – jak poda-
ją źródła - powinna być ona 
wykonana z  gałązek wierzbo-
wych pokrytych baziami i  wią-
zana lnem. Obecnie zdobiona 
jest gałązkami drzew iglastych, 
rzadziej mirtem, kolorowymi 
kwiatami z  bibuły i  wstążka-
mi15.  Palma wielkanocna na 
Podhalu, tak jak w  całym łuku 
polskich Karpat, nie tylko posia-
da symbolikę religijną, ale rów-
nież znaczenia magiczne. Ba-
zie z  poświęconej palmy wraz 
z kawałkiem chleba lub placka 
owsianego, zwanego mosko-
lem, wkładano pod skibę przy 
pierwszej orce, wrzucano też 

do przechowywanego zboża, aby zapew-
nić urodzaj. Jak wynika z  badań, gałązki 
bazi z palm zatykano na polach, a czasami  
w  ogrodach. Również w kulturze pasterskiej 
palma pełniła funkcje magiczną. Okręcano 
ją sznurami lnianymi, z których kręcono na-
stępnie dla pasterzy bicze, wierząc że zaga-
niane nimi zwierzęta „nie zbłądzą w czasie 
wypasu i nie będą narażone na uroki i cho-
roby”. Dymem ze spalanych bazi okadzano 
owce, które wyruszały na wypas w góry.

Podobnie jak w wielu innych regionach Małopolski palmy 
lipnickie zdobią bibułowe kwiaty. Ważnym elementem jest 

także bukszpan, fot. arch. MOT

Również u Górali Sądeckich w poniedziałek 
wielkanocny gałązki z palmy czy zrobione 
z  nich krzyżyki wbijano na polach upraw-
nych. „Małe krzyżyki wykonane z  palmy – 
jak pisze M. Kroh - wieszano nad drzwiami 
domów, stajni, spichlerzy, przy wrotach sto-
doły. Chroniły one domy przed piorunem, 
pożarem, przed wszelakimi nieszczęścia-
mi, pola przed gradobiciem i  nawałnica-

mi”16. W Beskidzie Sądeckim – jak wynika z przekazów – dolną cześć palmy owijano 
rzemiennym lub wykonanym z konopi biczem na konia „by uchronić go od uroków”.

Lipnicka palma wielkanocna, 
fot. Kamil Bańkowski

15 Na podstawie konkursów palm wielkanocnych w Bukowinie Tatrzańskiej i Kościelisku. 

16 M. Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy,  
 Łącka i Jazowska, K. Ceklarz, M. Kroh (red.), Kraków 2016.
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„Palma wielkanocna w  rejonie 
pienińskim – czytamy w  mo-
nografii Górali Pienińskich – 
przybiera również formę tyczki 
o rożnej długości, którą górale
przystrajali dookoła gałązkami 
wierzby i bukszpanu  oraz wpla-
tali kolorowe wstążki lub paski 
z  bibuły: biało-czerwoną sym-
bolizującą barwy narodowe, 
niebieską – odnoszącą się do 
postaci Matki Bożej, żołtą – tzw. 
papieską, zieloną – wskazującą 
na budzące się wiosną życie, 
fioletową – jako symbol męki 
Chrystusa”17.

Palmy kliszczackie, fot. Renata Burdyl

Palmę Wielkanocną Kliszczacy nazywają „bagnięcią”18. Wykonana jest ona z  lesz-
czyny, a dokładnie z gałązek zwanych „lyskami”, które wiąże się obecnie sznurkiem, 
a dawniej wikliną. Palma powinna mierzyć od 2 do 3 metrów i tradycyjnie zdobiona 
winna być jedynie jej górna cześć „gałązkami wierzby z baziami i tak je układając, aby  
na szczycie utworzyły dekorację na kształt pióropusza”19. Dodatkowo palmę ozdabiano 
długimi kolorowymi wstążkami. Obecnie – jak wynika z badań – palmy kliszczackie 
zdobione są kolorowymi kwiatami wykonanymi z bibuły i bukszpanem. Ciekawym 
zwyczajem na tym terenie, opartym na wierzeniu w magiczną moc palmy, jest przy-
bijanie krzyżyków wykonanych z niej nad drzwiami do obory. Krzyżyki chroniły bydło 
przed złymi skutkami czarów. 

PALMA WIELKANOCNA U ŁEMK ÓW
Niedziela Palmowa to jedno z najważniejszych świąt także w kalendarzu prawosław-
nym i greckokatolickim. Łemkowie rozpoczynali Wełykdeń – Wielki Tydzień, od Kwit-
nej Nedili. Wtedy to kręcono z lnu powrózek na nowy bat, którym wiązano bahnitku 
(wierzbinę z baziami), przygotowując ją do święcenia20.  

Palmy przynoszone przez Łemków do cerkwi są dużo skromniejsze od palm święco-
nych w Kościołach rzymskokatolickich. Wykonane z gałązek wierzbowych, zdobione 
są jedynie kolorową wstążką i zielonymi roślinami, przede wszystkim bukszpanem. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań, palmy wykonywane przez grekokatolików 

nie różnią się od palm tworzonych w społeczności prawosławnej21. 

17 A.  Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Pienińskich, K. Ceklarz, U. Janicka-Krzywda  
(red.), Kraków 2014, s. 439.

18 Nazwę podał informator z Tenczyna, powiat myślenicki, lat 84.

19 Za A. Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, J. Ceklarz, J. Masłowiec (red.),  
Kraków 2015, oraz na podstawie badań własnych.

20 Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.
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Łemkowskie palmy wielkanocne wykonane są głównie z gałązek wierzbowych i bukszpanu, 
fot. arch. MOT

Poświęcona palma również w kulturze łemkowskiej posiada moc magiczną – chroni 
domostwa przed ogniem i złymi mocami, a ludzi i zwierzęta przed chorobami. Dlate-
go nadal wierzy się, że palona w piecu palma ustrzeże dom przed piorunem. Cieka-
wym zwyczajem u Łemków jest podkładanie poświęconych bazi pod pierwszy wie-
niec zrębu nowobudowanego domu, aby zapewnił mu szczęście22. Resztę zostawiano 
do okadzania chorych. Podczas silnej burzy palono w piecu patyczki z palmy, by wy-
kurzyć diabła z komina,  ponieważ wierzono, że strzela w niego piorun23. Poświęconą 
palmę w wielu domach wkłada się nadal za obraz, a dawniej przybijano przy wejściu 

Łemkowska palma wielkanocna, ozdobiona żywymi kwiatami, fot. arch. MOT

21 Na podstawie wywiadu: mężczyzna, zam. Gładyszów (wyznanie greckokatolickie), kobieta,
zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.

22 Zob. też: R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 55.

23 Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.
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do stajni, aby nie tylko chro-
niła zwierzęta, ale i pierwszy 
raz wypędzane bydło czy 
owce były nią uderzane.

Jak wynika z badań, w  pra-
wie wszystkich regionach 
zanikł już zwyczaj okadza-
nia poświęconą palmą obór 
i  domów, który funkcjonuje 
jedynie w  pamięci najstar-
szego pokolenia. Nadal jed-
nak wierzy się w  magiczną 
moc palmy, która chroni 
przede wszystkim przed  
piorunami.

Palma wielkanocna z Nowicy ze współczesnym elementem tra-
wy stawowej, fot. arch. MOT

INNE ZWYCZAJE NIEDZIELI PALMOWEJ
Opisując Niedzielę Palmową, należy również wspomnieć o dwóch specyficznych 
zwyczajach związanych z tym świętem w Małopolsce: o Pucherokach w podkra-
kowskich wsiach (dawniej również w Krakowie) oraz procesjach z figurą Chrystusa 
na osiołku. 

PUCHEROKI 
Pucheroki, zwyczaj wywodzący się z dawnych kwest żaków krakowskich, był zana-
ny już w VII wieku. Wczesnym rankiem w Niedzielę Palmową   chodzą po domach 
w Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach i Tomaszowicach chłopcy przebrani w kożu-
chy odwrócone futrem na wierzch, przepasane powrósłami, z pomalowanymi czarną 
sadza twarzami i stożkowymi czapkami z kolorowej bibuły na głowie. Barwne grupy 
chłopców proszą o  drobne datki (dawniej jedzenie), wygłaszając w  zamian oracje, 
rymowanki i komiczne dialogi i życzenia świąteczne, np.:

„Ja żaczek maluty,

Pogubiłem paputy.

Chodziłem do nieba,

Za kawałkiem chleba.

Chciałem się wrócić,

Nie chcieli mnie puścić.

Przyjmijcie mnie państwo za ciurę,

Będę ja łapał sąsiadowe kurę;

Stoi ciura w płocie,

Będzie kij w robocie...”24.
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24  Za: http://naludowo.pl/kultura-ludowa/wiosna-obrzedy-zwyczaje-ludowe/pucheroki-  
obrzedy-zwyczaje-krakowskie-folk-niedziela-palmowa.html
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Żakowskie kwesty w  tych 
miejscowościach odbywają się 
do dnia dzisiejszego. Puche-
roki nie zbierają datków tyl-
ko pod kościołem, ale chodzą 
z  kwestą po wszystkich do-
mach w mieście i dla każdego 
mieszkańca mają przygotowa-
ne wesołe wierszyki, deklamo-
wane w rytm wystukiwany la-
seczkami. Gospodarze zawsze 
z  sympatią witają kwestują-
cych uczniów, częstują ich cia-
stem i wkładają do koszyczków 
gościniec złożony z wielkanoc-
nych jajek. W  ubiegłym wieku 
obok chłopców w  pochodach 
pucheroków pojawiły się także 
dziewczynki. Wzorem swoich kolegów młode uczennice czernią sobie twarze, za-
kładają na głowy czapki ze słomy, przygotowują sobie drewniane laski i koszyczki 
na gościniec, a potem chodząc od domu do domu, recytują świąteczne wierszyki25.

Pucheroki, Bibice, 1966, Centralna Agencja Fotograficzna/
Piotrowski,  Nr inw. III/5944/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum 

Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

PROCESJA Z FIGURĄ CHRYSTUSA NA OSIOŁKU
Procesja z figurą Chrystusa na osiołku to dawny zwyczaj, zwany niegdyś Jezuskiem 
Lipowym, Dębowym lub Palmowym26, znany w Polsce już w XV wieku27. 

O zwyczaju tym pisał Mikołaj Rey:
„W kwietną niedzielę kto bagniątka (bazia) nie połkną,
A dębowego Kristusa do miasta nie doprowadził, to już
Dusznego zbawienia nie otrzymał”28.

Zwyczaj jest nadal kultywowany w  kilku miejscowościach w  Małopolsce, m.in.  
w Nowym Sączu, Tokarni, Marcinkowicach, Rabce, Biertowicach.

Rzeźbę Chrystusa strojono w kosztowne szaty i nakrywano baldachimem, a po po-
święceniu palm w kościele wieziono ją wokół nawy głównej albo przykościelnego 
cmentarza, śpiewając i grając na trąbach, szałamajach i piszczałkach. 

25 https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/wiosenne/33-niedziela-palmowa.html

26 B. Kuczyński, Funkcja średniowiecznych rzeźb Chrystusa na ośle w średniowiecznej liturgii  
łacińskiej w Polsce, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, 6 (2010), Warszawa 2010, s. 251.

27 Najstarsze znane informacje dotyczące tej tradycji pochodzą już z lat 982-992 i znajdują się w żywocie  
biskupa Urlyka z Augsburga, a najstarsze zachowane figury – z ok. 1200 roku. O wykorzystaniu figur 
Chrystusa na osiołku świadczą także teksty liturgiczne, wspominające „ymago Salvatoris cum asello”. 
Zwyczaj kultywowany był do końca XVIII wieku, po czym został zakazany przez władze kościelne.

28 Za: T. Seweryn, Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne 1961.
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Dzieci świątecznie odziane niosły naręcza bazi oraz ciętych gałęzi świerkowych, wo-
łając: Hosanna królowi Dawidowemu! Rzucały też raz po raz przed triumfalnie wie-
zionym Chrystusem obsypane pączkami pręty, jak pisze kalwin Kraiński w Postylli: 
„palmy bagnowe albo wierzbowe miecą przed nim kołem, rzucając w górę kwiatki, 
palcy nasi ukazują, mówiąc: „Tenci jest, który miał przyjść dla zbawienia ludzkiego”.

W Sądeckim Parku Etnograficznym co roku w Niedzielę Palmową odbywa się proce-
sja wokół drewnianego zabytkowego kościoła św. Piotra i Pawła, na czele której 
jedzie figura Chrystusa na osiołku. Jest to replika cennego XVI-wiecznego zabytku, 
który zachował się w klasztorze sióstr klarysek w Starym Sączu. W procesji niesione 
są palmy wielkanocne, pięknie zdobione kwiatami i wstążkami z bibuły. 

W  Tokarni k. Myślenic zwyczaj 
ten wskrzeszono w  1968 roku, 
kiedy miejscowy rzeźbiarz Józef 
Wrona wykonał naturalnej wiel-
kości figurę z  tym przedstawie-
niem, wzorując się na XVI-wiecz-
nej rzeźbie Chrystusa na osiołku 
palmowym29, znajdującej się 
w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Krakowie30. Rzeźba ta sta-
nowi niezwykły rekwizyt drama-
tyczny, wykorzystywany podczas 
procesji podążającej w Niedzielę 
Palmową do świątyni, czyli sym-
bolicznej Jerozolimy. 

Procesja z figurą Chrystusa na osiołku w Sądeckim Parku 
Etnograficznym, fot. Kamil Bańkowski

Przedstawia siedzącego na osiołku Chrystusa, który unosi prawą dłoń w geście bło-
gosławieństwa. W  lewej trzyma skórzane lejce. Ma ubrany płaszcz późnośrednio-
wiecznego władcy. We wcześniejszych przedstawieniach Chrystus bywał ubrany 
w antyczną togę i tunikę. 

„…W  Krakowie był zwyczaj w  XVI wieku, że rajcy miejscy wieźli „lipowego Jezuska” 
z kościoła św. Wojciecha do kościoła Panny Marii31, ale potem im ten honor siepacze 
miejscy odebrali. 

Po uroczystości wjazdu do Jerozolimy zdejmowano figurę Chrystusa, a na drewnia-
nym osiołku pozwalano jeździć dzieciom dla zabawy. W niedalekim zaś sąsiedztwie, 

29 Rzeźbę podarował Muzeum Narodowemu w Krakowie Michał Radziwiłł w 1905 roku. Mieści się ona 
w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – Oddziale MNK, w Galer ii Sztuki Dawnej Polski. Wysokość całości: 
224 cm, figura Chrystusa: 146 cm, rozstaw osi wózka: 133-138 cm. Rzeźba pochodzi z kościoła parafialnego 
św. Zygmunta w Szydłowcu. Autor nieznany. 

30 Sprawozdanie Dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1904, Kraków: nakładem Muzeum 
Narodowego 1905, s. 25.

31 Kościół Mariacki w Krakowie. 
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Palmy wielkanocne przed kościołem, Tokarnia, pow. Myślenice, 1971 r,  fot.  J. Kubiena, Nr inw. III/45651/F, 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

za murami miejskimi, drewnianego osiołka dosiadał organista z kościoła św. Floriana 
i dał się wieźć przez Bramę Floriańską na Rynek, po czym okrążał go wśród śpiewów 
chłopców i gawiedzi z palmami wielkanocnymi.

W  XVIII wieku procesja ta dawała sposobność różnym żartownisiom do wybryków, 
nie mających związku z pobożną intencją uroczystości. Zdarzało się, że niektórzy kro-
cząc w pochodzie, wykrzykiwali na nutę krakowiaka:
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Jedzie Jezus, jedzie,

Weźmie żur i śledzie,

Kiełbasy zostawi

I pobłogosławi.

Przeciw tej swawoli wystąpiły wła-
dze diecezji krakowskiej i  rozpo-
rządzeniem z dnia 10 sierpnia 1780 
roku zakazały „wożenia Pana Jezu-
sa po kościele na osiołku”. Odtąd 
nie odbywały się już w  Krakowie 
Wjazdy do Jerozolimy. Osiołek jed-
nak przetrwał w  Krakowie do dziś. 
Włączył się do maszkar noworocz-
nych i  robi konkurencję Turonio-
wi. Widok gromady przebrańców, 
którym przewodzi Żyd ujeżdżający 
drewnianego osiołka – należy dziś 
jeszcze do osobliwości Krakowa”32.

Podczas procesji przed ciągnioną 
figurę rzucano płaszcze i składano 
pokłony. Palmy przed kościołem w Niedzielę Palmową, 

Tokarnia, pow. Myślenice, 1971 r,  Nr inw. III/45626/F, 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  

im. Seweryna Udzieli w Krakowie

W  Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w  Krakowie znajduje się 
wspaniała kolekcja palm wielkanocnych, gromadzonych od początku XX wieku 
do współczesności. Liczy ona ok. 250 obiektów. Zdecydowaną większość zbio-
ru stanowią palmy wileńskie, z  których najstarsze pochodzą z  1914 roku. Wśród 
tradycyjnych polskich palm wielkanocnych są w  kolekcji zarówno krótkie, ła-
twe do wzięcia do ręki, nazywane rózgami lub różdżkami, jak i długie (najdłuższa 
4,5 m wysokości), w  tym 10 palm wielkanocnych pochodzących z  Rabki i  okolic.

32  T. Seweryn, Tradycje i zwyczaje…
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IV PRZYGOTOWYWANIE 
ŚWIĘCONKI WIELKANOCNEJ

iedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, okres szczególny, przygotowujący  
o największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Obfituje on 

w liczne praktyki religijne oraz w wiele zwyczajów ludowych.

Wielka Sobota, jako dzień poprzedzający święto Zmartwychwstania, obchodzona jest 
rzez chrześcijan obu tradycji: zachodniej i wschodniej.

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
W  Kościele rzymskokatolickim Wielka Sobota to dzień wyciszenia i oczekiwania na 

rzyjście Chrystusa. W tym dniu święcone są pokarmy oraz zgodnie z liturgią nastę-
uje poświęcenie wody i ognia. Produkty spożywcze przynoszone są w koszyczkach 
zazwyczaj święcone w kościołach przed południem. Zawartość koszyków w różnych 
egionach Małopolski nadal różni się od siebie, choć wszędzie dominują produkty 

o znaczeniu symbolicznym.

W Wielką Sobotę wierni przynoszą do kościołów koszyczki z pokarmami do poświęcenia (kościół 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Spytkowicach), fot. Konrad Syga
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IVSYMBOLIKA PODSTAWOWYCH ŚWIĘCONYCH 
POKARMÓW
CHLEB  – główne pożywienie starożytnych Żydów. W  Modlitwie Pańskiej: „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj” chleb oznacza po prostu jadło. W  Księdze
Rodzaju Bóg mówi do Adama wygnanego z raju: „W  pocie oblicza Twego będziesz
pożywał chleba” (Rdz 3, 19). A Jezus w Ewangelii wg św. Jana powiada: „Jam jest chleb
życia” (J 6, 35). Chleb stał się symbolem obecności i działalności Chrystusa w Koście-
le, stąd wyrażenie „łamać się chlebem” znaczy w Nowym Testamencie „brać udział
w komunii świętej”, czyli w „chlebie Pańskim”1.

SÓL – jest niezbędnym do życia składnikiem organizmów. Obficie występuje w przy-
rodzie. W  wielu kulturach symbolizuje przyjaźń, szacunek. W  Biblii „przymierze
soli” to po prostu trwały i nierozerwalny związek2.Sól ma właściwości konserwujące,
co zostało przeniesione na sferę duchową - wierzy się, że ma ona również siłę oczysz-
czania duchowego.

CHRZAN –  korzeń chrzanu symbo-
lizuje siłę. Ma przynieść nam dobre 
zdrowie, poprawia trawienie, chroni 
przed chorobami brzucha, gardła 
i głowy.  Ostry smak i zdolność wy-
ciskania łez sprawiły, że jest on sym-
bolem goryczy Męki Pańskiej3. 

BARANEK  –  symbol łagodności, 
niewinności i  ofiary. Miał zapew-
nić domownikom przychylność sił 
natury i  ochronić przed klęskami. 
W  pismach Starego Testamentu 
baranek jest najważniejszym zwie-
rzęciem ofiarnym. Izraelici nazna-
czyli odrzwia swych domów krwią 
spożytego baranka. A  w  Nowym 
Testamencie Jan Chrzciciel, widząc 
Jezusa, zawołał do swoich uczniów: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1, 29)4. W  Wielki 
Piątek Chrystus dokonał odkupie-
nia ludzi za cenę własnej krwi. Bara-
nek oznacza triumf życia nad śmiercią.

Jednym z podstawowych produktów w tradycyjnym 
koszyku wielkanocnym jest chrzan, fot. arch. MOT

W koszyku wielkanocnym musi znaleźć się bara-
nek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, fot. 

Renata Burdyl

1 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 2001, s. 455.

2 W. Kopaliński, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, s. 15.

3 Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, J. Marecki, L. Rotter (red.), Kraków: WN PAT 2007,  
 s. 82.

4 D. Forstner, Świat symboliki…, s. 258.



98

i

j

P
rz

yg
o

to
w

yw
an

ie
 ś

w
ię

co
n

ki
 w

ie
lk

an
o

cn
ej

IV JAJKO  – starożytny sym-
bol nowego życia, a  także 
czterech żywiołów: skorupka 
– ziemia, błona – powietrze,
żółtko – ogień, białko – woda. 
Jajko jest znakiem początku 
życia i  odrodzenia, oznacza 
triumf życia nad śmiercią. 
Do dziś przetrwał zwyczaj 
dzielenia się jajkiem podczas 
wielkanocnego śniadania. 
Ma to charakter braterski 
  służy umocnieniu więzi ro-

dzinnych. W tradycji ludowej święconym jajkiem dotykano też zwierzęta domowe, by 
uchronić je od chorób, a skorupki rozsypywano wokół domu i zakopywano w narożni-
kach pola, co miało zapewnić urodzaje. 

 W wielu regionach Małopolski w koszyku wielkanocnym nie 
może zabraknąć wędliny, fot. arch. MOT

CIASTO – wypiek domowy, babka 
czy mazurek, jest wyrazem umie-
ętności. Ale jest to także symbol 

nieukształtowanej materii prze-
mienionej w  formę doskonałą. 
Jego słodycz jest nagrodą za wy-
trwanie w  umartwieniach w  cza-
sie Wielkiego Postu i zwiastunem 
Królestwa Niebieskiego: „Skosz-
tujcie i  zobaczcie, jak dobry jest 
Pan” (Ps 34 , 9). W koszykach wielkanocnych często pojawiają się 

świąteczne wypieki, fot. arch. MOT

ZWYCZAJE REGIONALNE
W  Lachowicach i  Suchej Beskidzkiej koszyczki z  pożywieniem do poświęcenia 
w Wielką Sobotę  zanoszone są do kościoła zazwyczaj przez dzieci. Tradycyjnie powin-
ny znaleźć się w nich: pieczony baranek, jajka, chleb, chrzan, sól, kiełbasa oraz „okra-
wek” – kawałek ziemniaka przeznaczony do zasadzenia – jest on później umieszczany 
w polu, na którym sadzone są ziemniaki, i ma zapewnić urodzaj 5.

U  Babiogórców w  święconym koszyczku powinny się znaleźć: barwione jajka 
(przede wszystkim w  cebuli), pieczywo, baranek, sól, wędliny, słodkie ciasto (za-
zwyczaj kołacze), woda święcona, dawniej również gotowane mięso i, jak podaje  

5 A. Peć, Zachowania religijne i magiczne w obrzędowości wiosennej mieszkańców Stryszawy 
w Beskidzie Żywieckim, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 3 Religijność ludowa 
na pograniczach kulturowych i etnicznych, I. Bukowska-Floreńska (red.), Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego 1999, oraz na podstawie badań prowadzonych na terenie Podbabiogórza 
od 1999 r. (wywiady swobodne z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich).
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U. Janicka-Krzywda, małe oscypki i suszony krowi ser6. Jeszcze do niedawna prakty-
kowane było obejście z poświęconym koszyczkiem domu, co miało zapewnić dosta-
tek i obfitość.

W  wielkanocnym koszyczku u  Kliszczaków zgodnie z tradycją umieszcza się „jajka, 
chleb, wędlinę (kiełbasę, szynkę, boczek), korzenie chrzanu, masło, sól, pieprz, ziem-
niaka przeznaczanego do 
sadzenia oraz upieczone-
go z ciasta lub zrobionego 
z  cukru baranka ozdobio-
nego czerwoną wstążecz-
ką”7.

Jak wspomina Tadeusz 
Wojtanek, „w  Zembrzy-
cach do dużego koszy-
ka, takiego jak na trawę, 
wkładano cały chleb, chrzan, 
jajka, placki, ziemniaki, 
okrawki, wędliny, niektóre 
warzywa. W  Zembrzycach 
nie było tradycji malowa-
nia jajek. Barwiono je tylko 
przy pomocy cebuli, uzy-
skując kolor żółto-brązowy 
lub zbierano młode zboże, 
które gotowane z  jajem 
zabarwiało je na kolor zie-
lony. Święcone spożywano 
w  Niedzielę Wielkanoc-
ną. Na rezurekcji, która 
jest w sobotę wieczorem, 
a  dawniej w  niedzie-
lę rano, święcono wodę 
i  ogień. Wodę i  opalone 
kawałki patyków (musiały one być z leszczyny) zanoszono do domów. Woda święco-
na służyła do odczyniania diabłom i strachom. Do ognia przykładano niezwykłą uwa-
gę. Uzbierane opalone patyczki z poświęconego ognia wynoszono na pola i wbijano 
po trzy na każdym rogu zagonu. Chroniło to przed klęskami nieurodzaju”8.

W niektórych rejonach Małopolski w wielkanocnym koszyczku 
musi znaleźć się kawałek ziemniaka przeznaczony do zasadze-

nia, fot. Konrad Syga

6 Zob. U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka-Krzywda  
(red.), Kraków 2010; Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor, J. Kociołek (red.),  
Sucha Beskidzka 2012.

7 A. Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, J. Ceklarz, J. Masłowiec (red.),  
Kraków 2015, s. 349.

8 T. Wojtanek, Monografia Zembrzyc i Marcówki, Wyd. Urząd Gminy Zembrzyce 1997, str. 131.
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IV Na Podhalu pokarmy przynoszone do święcenia w koszykach, a dawniej w wełnia-
nych torbach, noszą nazwę „święceliny”, a  koszyczki „kosołecka”9. Dawniej koszyk 
wykonywany był z korzeni jałowca, a obecnie z wikliny. Wysłany jest serwetą lnianą 
i ozdobiony bukszpanem, mirtem lub gałązkami borówki10. W koszyku zgodnie z tra-
dycją powinny znaleźć się: baranek z masła, barwione jajka, oscypek, słonina, kiełba-
sa, moskol (zastępowany często chlebem), sól, chrzan, a także wykrawki ziemniaków. 
Również na tym terenie po poświęceniu pokarmów należało obejść z koszyczkiem 
cały dom dookoła, mówiąc przy tym: „Uciekoj syckie niescęście z  domu, bo idem  
ze święcelinom du domu! ” 11. 

Jak podaje J. Luberda, poświęconego koszyka - „świynceliny”, w  okolicach Rabki-
-Zdroju dawniej nie wnosiło się od razu do izby, tylko pozostawiało „w sieni przykrytą 
łoktusą” do niedzielnego poranka12. 

W  Bukowinie Tatrzańskiej w  Wielką Sobotę odprawiany jest interesujący obrzęd 
„święcenia ducha”, polegający na zapalaniu od koś
lona huba tworzyła pochodnię, z którą 
należało obejść  trzy razy cały dobytek, 
odmawiając przy tym modlitwy, co mia-
ło, jak wierzono, zapewnić szczęście. 

Podobny obrzęd „palenia hub” prakty-
kowany jest do dziś w Stryszawie, miej-
scowości graniczącej z  Lachowicami. 
Chłopcy specjalnie przygotowane po-
chodnie (huba nabita na kij) zapalają od 
poświęconego ognia (w ognisku przed 
kościołem), następnie kilka razy okrąża-
ją kościół nim udadzą się z pochodnią 
do swoich domów w  celu ich okadze-
nia. Ma to zgodnie z  wierzeniami wy-
pędzić złe duchy i  zapewnić szczęście 
domostwu. Ponadto, jak podała jedna 
z  mieszkanek Stryszawy, „dym z  pa-
lących się hub powinno się wdychać, 
żeby zęby nie bolały” 13. Koszyki wielkanocne przyniesione do po-

święcenia przez mieszkańców Szczawnicy, 
fot. Kamil Bańkowski

9 Kobieta, zam. Witów (wyznanie rzymskokatolickie), 2019.

10 Kobieta, zam. Witów (wyznanie rzymskokatolickie), 2019.

11 Por. J. Święch, S. Trebunia-Staszel, Kultura ludowa Polski Południowej (Małopolski), na przykładzie 
 dwóch grup etnograficznych: Górali Podhalańskich i Rzeszowiaków, Kraków 2008.

12 Za https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/zwyczaje-i-obrzedy-wielkanocne-na.html

13 Kobieta, zam. Stryszawa (wyznanie rzymskokatolickie), 1999; Kobieta, zam. Stryszawa  
(wyznanie rzymskokatolickie), 2019.
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U Górali Sądeckich, jak podają materiały źródłowe, w koszyczkach powinny znaleźć 
się następujące pokarmy: chleb, jaja, wędliny, kiełbasy, słonina, masło, sól, chrzan, 
ocet, ser owczy, kołacze, baranek z ciasta, zapałki do rozpalania ognia pod kuchnią 
i  w  niektórych miejscowościach ziemniaki.  Z  poświęconymi pokarmami również 
u Górali Pienińskich związanych było wiele wierzeń i zachowań magicznych. Jeszcze 
do niedawna, jak podają materiały źródłowe i z badań, wierzono, że strupy na krowich 
wymionach można było wyleczyć, smarując je poświęconym masłem, „a  potarcie 
oczu chrzanem podczas śniadania wielkanocnego zabezpieczy je przed chorobami, 
zwłaszcza przed dokuczliwym jęczmieniem”14.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA I GRECKOKATOLICKA
Wyznawcy prawosławia i  grekokatolicy święta wielkanocne obchodzą często są 
w innym terminie niż wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Wynika to z innego spo-
sobu wyliczania daty, różnica może być nawet pięciotygodniowa.

Wielkanoc w  obrządku wschodnim to Woskresienije Christowo, czyli Zmartwych-
wstanie Pańskie lub po prostu Pascha. Jest ona najradośniejszym ze świąt. Poprze-
dza ją rygorystyczny post, który trwa 40 dni. W czasie postu prawosławni i grekokato-
licy nie spożywają mięsa, nabiału, ryb i białego pieczywa.

W Wielką Sobotę w cerkwi odprawia się nabożeństwo północne, tzw. połunoszcznicę, 
będącą początkiem świętowania Wielkiej Nocy. Następnie w  trakcie uroczystej 
procesji trzykrotnie okrąża się cerkiew z płaszczenicą. Jest to wyjście na spotkanie  
Zbawiciela, symbol odsunięcia kamienia u  wejścia do grobu zmartwychwstałego 
Chrystusa. Na końcu duchowny podchodzi do zamkniętych drzwi świątyni i ogłasza: 
„Christos Woskresie” (Chrystus Zmartwychwstał), na co tłum odpowiada: „Woistinu 
Woskriesie” (Zaprawdę Zmartwychwstał). Mszę kończy namaszczenie zebranych 
świętym olejem. Wtedy też święci się Artos, duży pszeniczny chleb, rozdawany 
wiernym w następną niedzielę - Niedzielę Świętego Tomasza, która kończy Tydzień 
Paschalny i  nazywana jest Niedzielą Antypaschy15. Po nabożeństwie wieczornym 
Wielkiej Soboty święcone są też pokarmy. Jak podje mieszkanka Gładyszowa, świę-
cenie odbywa się „z soboty na niedzielę raczej już po północy” 16. Tradycyjnie koszyczki 
z pokarmem powinny być święcone przed cerkwią, gdyż wierzono, że w tym dniu nie 
wolno wnosić mięsa do świątyni17. Nadal tak się czyni w wielu miejscowościach, np. 
w Bodakach i Hańczowej18.

14 A. Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Pienińskich, K. Ceklarz, U. Janicka-Krzywda (red.),  
 Kraków 2014.

15 Zob.  Kalendarz Prawosławny, udostepnienie elektroniczne http://www.liturgia.cerkiew.pl/   
 pages/kalendarz_2018.pdf.

16 Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.

17 Mężczyzna, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.

18 Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.
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IV PŁASZCZENICA (gr. Epitafion) ozna-
cza całun, płótno. Nie jest to ikona 
ensu stricte, ale płótno, tkanina  
ub namalowany obraz, który przed-
tawia ciało Chrystusa w grobie. Na-

pis na bodiurze jest odniesieniem 
do fragmentu troparionu św. Jana 
Damasceńskiego z nieszporów Wiel-
kiego Piątku: „Dostojny Józef zdjąw-
zy z  drzewa przeczyste Twoje ciało 

całunem (rus. płaszczenia) czystym 
owinął i  wonnościami namaściwszy 
w  nowym złożył grobie”. W  Wielki 
Piątek u  prawosławnych płaszczeni-
ca wystawiana jest uroczyście do ad-
oracji pośrodku cerkwi. Ma podobną 
unkcje jak Grób Chrystusa w Koście-
e katolickim19. Przez cały okres pas-

chalny na płaszczenicy sprawowana 
est liturgia. W  nocy z soboty na nie-

dzielę wielkanocną podczas  rezu-
rekcji  płaszczenica jest obnoszona 
wokół świątyni, następnie wnoszo-
na przez  carskie wrota  do  prezbite-
rium i układana na ołtarzu. Pozostaje 
tam na czterdzieści dni, aż do świę-
ta Wniebowstąpienia.

Płaszczenica wystawiona do adoracji w cerkwi 
Wniebowstąpienia Pańskiego w  Gładyszowie, 

fot. Anna Wirchniańska

W tradycyjnym koszyku wielkanocnym u Łemków 
musi znaleźć się m.in. chleb, kiełbasa, ser, chrzan, sól, 

wędlina..., fot. arch. MOT

Łemkowie święcą jajka, chleb, kieł-
basę, słoninę, chrzan, sól, ocet, ser 
pieczony oraz paski, czyli tradycyj-
ny chleb pszeniczny w  kształcie 
koła20. Paski przygotowywane były 
przez kobiety w  Wielki Czartek. 
Z  ich pieczeniem wiązał się cie-
kawy zwyczaj, który tak opisuje R. 
Reinfuss: „kobiety podskakiwały, 
żeby lepiej wyrósł, ale jeśli w swo-
jej gorliwości przesadziły, zdarzało 
się, że bochen nie dał się z pieca 
wyjąć i trzeba było otwór czeluści 
powiększać, aby go na zewnątrz 

19 M. Janocha, Ikony w Polsce, Warszawa: Arkady 2008, s. 74.

20 Jak podają informatorzy oraz literatura przedmiotu, paskę pieczono również z mąki żytniej.
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wydobyć”21. Paską po poświęce-
niu dzieli się w trakcie śniadania 
wielkanocnego, a dawniej w wie-
lu domach spożywano ją przez 
całe święta. Poświęcona paska 
posiada niezwykłe właściwości 
lecznicze i  magiczne, dlatego 
odkrawano z  niej zazwyczaj trzy 
piętki (kawałki) i przechowywano 
w  domu. Piętki te leczyły dole-
gliwości żołądkowe i bóle głowy, 
a  spalane w  piecu odstraszały 
burzę.

21 R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 56, o poszerzaniu otworu pieca opowiadali również  
informatorzy w trakcie badań terenowych (2019).

22 Zob. D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków, w: Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2,  
J. Czajkowski (red.), s. 339.

23 Na podstawie wywiadu z Janem Dziubyną, który prowadzi warsztaty z malowania łemkowskich piosnek,  
Łemkowska Zagroda Edukacyjna w Gładyszowie.
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IV

Tradycyjny łemkowski koszyk wielkanocny, fot. arch. MOT

Paskę, a  dość często paski, dawniej niósł do święcenia mężczyzna, zazwyczaj 
w płachcie (w owiniętym płótnie), a koszyczek z potrawami zanosiła kobieta. 

Wśród święconych pokarmów szczególną rolę odgrywają jajka, pradawny symbol 
płodności i ciągłości odradzającego się życia. Do tradycyjnego koszyka oprócz jajek 
niebarwionych lub barwionych na jeden kolor (najczęściej w  korzeniu śliwy, łupi-
nach cebuli oraz, jeżeli już było, zielonym życie) wkładano również przygotowywa-
ne na święta wzorzyście zdobione „pisanki”. Malowanie pisanek jest wśród Łemków 
wciąż ważną tradycją i zgodnie z nią powinny one być przygotowywane, tak jak paski, 
w Wielki Czwartek. Ciekawą legendę związaną z pisankami i kraszankami, funkcjonu-
jącą w społeczności łemkowskiej, podaje D. Blin-Olbert: „(…) gdy Chrystusa przybijano 
do krzyża z ran pociekła krew, ścinając się w małe czerwone jajeczka (kraszanki); sto-
jąca pod krzyżem Matka Boża oblewała je łzami zmieniając w pisanki. Marta pozbie-
rała je a Matka Boska rozdała dzieciom na pamiątkę i przestrogę, żeby żyły w zgodzie 
wzajemnej miłości”22. Z tą legendą związany jest zapewne zwyczaj obdarowywania 
przez kobiety dzieci pisankami przed cerkwią. 

Pisanki wykonywane są techniką woskową - batikową. Za pomocą ostro zakończo-
nego patyczka nanosi się na oczyszczoną skorupkę jajka wzór wykonany gorącym 
woskiem. Po naniesieniu wzoru jajko farbuje się, dawniej za pomocą naturalnych 
barwników. Do tradycyjnych kolorów należy zaliczyć: zieleń, fiolet, czerwień, żółć23. 
Wodą z gotowania jaj do święcenia obmywano dawniej wymiona krów, co miało 
chronić je przed odbieraniem mleka przez czarownice. 
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IV Z  pisankami związany 
jest też ciekawy zwyczaj 
przerzucania świeconych jaj 
przez dom tak, aby się nie 
potłukły. Rozbite jajka należy 
dokładnie zebrać, choć jak 
podaje mieszkaniec Głady-
szowa „udaje nam się wciąż 
przerzucić jedno jajko w  ca-
łości na trawę”24.

W  koszyczku przynoszonym 
do święcenia musi się rów-
nież znaleźć świeca, którą 
zapala się tuż przed poświę-
ceniem i  która tradycyjnie 
powinna spłonąć do końca. 
Jest to symbol człowieka 
i Chrystusa, który oddał sie-
bie na śmierć.

 W tradycji wschodniej do poświęcenia przynosi się także 
świecę, fot. Anna Wirchniańska

Po poświęceniu pokarmów, zgodnie z tradycją, z poświęconym jadłem należało trzy 
razy obejść domostwo, aby ochronić je „od złego”.

PISANKA
Nieodłącznym elementem wielka-
nocnego koszyka są jajka. Od wieków 
stanowią one ważny element obrzę-
dowości. Jako symbol odradzającego 
się życia występują w  wielu mitach 
kosmogonicznych różnych kultur 
świata.   Używane w  magii leczniczej 
i  oczyszczającej, uwalniają swą mocą 
siły witalne.

Zwyczaj dekorowania jaj znany jest już 
od czasów starożytnych. Najstarsze pi-
sanki odnalezione w Polsce pochodzą 
z końca X wieku. Znajdowały się one na 
opolskiej wyspie Ostrówek w  miejscu 
słowiańskiego grodu. Były ozdobione 
prymitywnym wzorem naniesionym 
roztopionym woskiem i  zabarwione 
naturalnym barwnikiem z ochry.

W Małopolsce istnieją różne sposoby zdobie-
nia pisanek (na zdjęciu pisanki wykonane  

przez panią Annę Przepiórę), fot. arch. MOT

24 Mężczyzna, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.
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Malowanie pisanek u Hanny Krzysiakównej, Chochołów, 
pow. Nowy Targ, 1960 r, Centralna Agencja Fotograficzna/
Olszewski, Nr inw. III/36603/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

W  wierzeniach ludowych 
zdobienie jaj miało magiczny 
wymiar. Miały one zapewnić 
ciągłość świata. W  rodzaju 
zdobienia była ukryta bogata 
symbolika. Motywy geome-
tryczne były znakiem nie-
skończoności, a  solarne – od-
rodzenia i  wieczności. Barwy: 
czerwień i  biel związane były 
z  oddawaniem czci domo-
wym duchom opiekuńczym, 
a czerń i biel – duchom ziemi. 
Jeszcze w XII stuleciu Kościół 
zabraniał jedzenia i barwienia 
jaj w okresie Wielkanocy, od-
grywały one bowiem istotną 
rolę w różnego rodzaju obrzę-
dach przedchrześcijańskich. 

Wkrótce jednak malowane jajka zadomowiły się w nowej religii jako istotny element 
wielkanocnego świętowania. Wincenty Kadłubek w swych trzynastowiecznych kro-
nikach wspominał o powszechnym w Polsce zwyczaju malowania jaj. Wiara katolic-
ka nie zmieniała wówczas przekonań ludności o quasi magicznych właściwościach 
pisanek. Z kultury ludowej, w której jajko pełniło rolę talizmanu zabezpieczającego 
przed złem lub zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia, miłości i płodności, wy-
rósł zwyczaj święcenia wielkanocnych pisanek. Nadal, tak jak za czasów pogańskich, 
uważano, że jaja chronią przed złem i urokami. Dlatego też skorupki zakopywano pod 
budowanymi domami. Na Wielkanoc z kolei jaja wrzucano w zaorane pola, co miało 
gwarantować dobre plony. 

Do dzisiaj pisanki stanowią – obok pieczywa, wędlin, chrzanu – główny element świę-
conego, czyli wiktuałów, które wierni przynoszą do kościoła w Wielką Sobotę – dzień 
poprzedzający Zmartwychwstanie Pańskie, aby je poświęcić. Spożywa się je potem 
podczas wielkanocnego śniadania, a biesiadnicy dzielą się nimi, składając sobie na-
wzajem życzenia. Zarówno w religii katolickiej, jak i prawosławiu jajko jest związane 
ze Zmartwychwstaniem Chrystusa i oznacza nadzieję na życie wieczne. Dominującą 
barwą w zdobieniu jaj stała się czerwień – symbol zwycięstwa i radości.

W Krakowie w czasie I wojny światowej zastosowano surowy zakaz malowania pisa-
nek jako odpowiedź na „trwonienie żywności”25. Sam zakaz nie był zaskakujący, za-
skoczeniem było jednak to, że zapomniano o nim... na 93 lata. Krakowski magistrat 
uchylił go 21 marca 2008 roku!26

25 Rozporządzeniu cesarskie z dnia 20 kwietnia 1854 Dz. u. p. Nr 96.

26 Prezydent Krakowa  Jacek Majchrowski w specjalnym „Reskrypcie w sprawie barwienia jaj wielkanoc 
nych”  wydanym w Krakowie w dnia 21 marca 2008 roku odwołał zakaz malowania jaj. 
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IV W  okolicach Krakowa wykonywanie 
pisanek nie było popularne. Przekazy 
z przełomu XIX i XX wieku mówią o tym, 
że zazwyczaj wykonywano kraszanki, 
czyli jaja zdobione tylko na jeden kolor. 
Używano wywaru z  łupin cebuli, który 
barwi skorupki na kolor ciemnobrą-
zowy.  Inne barwy uzyskiwano również 
dzięki składnikom organicznym: jasno-
zielone pisanki powstawały z  wywaru 
otrzymywanego z  pędów jęczmienia, 
niebieskie - z  płatków bławatka, żół-
te - z kory jabłoni lub nasion wrotyczu, 
czarne - z  kory olchy i  dębu lub łupin 
orzecha włoskiego. Jaj nie gotowano, 
tylko moczono przez odpowiedni czas. 
Pisanki w  Małopolsce były zdobione 
w proste wzory, kwiaty, gałązki, kółecz-
ka, stworzone z  kompozycji prostych 
kresek, kropek lub kółek.

Do barwienia jaj dawniej najczęściej używano 
wywaru z łupin cebuli, fot. Renata Burdyl

Pisanki są dzisiaj obowiązkowym 
elementem świąt wielkanocnych. Twór-
cy stosują różne techniki.  Jedną z po-
pularniejszych jest pisanie woskiem, 
czyli batik. Polega on na rysowaniu 
wzoru woskiem, a  następnie zanu-
rzaniu jaja w  barwniku. Tak powstaje 
pierwsza warstwa, potem wykonywane 
są kolejne, coraz ciemniejsze. Na koniec 
usuwa się wosk, odsłaniając kolorowy 
wzór. Często stosuje się też skrobanie 
zabarwionej skorupki ostrym narzę-
dziem, by zrobić ornament. Zdobienie 
pisanki jest trudną sztuką, wymagającą 
cierpliwości i sprawności. Było to zaję-
cie wykonywane przez młode dziew-
czyny, ponieważ osoby starsze w  tym 

czasie zajmowały się innymi świątecznymi przygotowywaniami. Pisanki wykonywa-
li również mężczyźni. Jajko pełniło funkcję daru. Dawano je krewnym oraz osobom, 
którym należał się wedle ówczesnych kryteriów szacunek. Był to również element 
zalotów.

Metoda batikowa polega na nanoszeniu wzoru 
z wosku na jajko, fot. arch. MOT

Największy w Polsce zbiór pisanek – ok 9 tysięcy - posiada Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Pochodzą one z różnych okresów i regionów na-
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VI
szego kraju, niektóre liczą po-
nad sto lat. Najstarsza w  kolek-
cji muzeum pisanka powstała 
w żeńskim zakonie  prawosław-
nym na terenie obecnej Ukrainy 
w 1880 roku. Jest to tzw. pisanka 
monasterska. Stanowi ona przy-
kład tzw. woszczanki. Wydmusz-
ka jaja została w całości pokryta 
ciepłym woskiem, na który na-
stępnie nakładano różne ele-
menty dekoracyjne, wykonane 
ze staniolu, drutu czy koralików. 
Pisanki monasterskie wiesza-
ne były na niciach w  pobliżu 
świętych obrazów.Jajka barwiło się dawniej w naturalnych barwnikach, np. 

cebula, kora dębu, łupiny orzecha włoskiego, obecnie naj-
częściej w barwnikach spożyczych, fot. arch. MOT

Warto w  tym miejscu wspomnieć, że 
jednym z  najdłużej funkcjonujących 
konkursów o  charakterze etnograficz-
nym na „Pisankę Ludową i Plastykę Ob-
rzędową związaną z  okresem Wielka-
nocy” jest konkurs organizowany przez 
Muzeum Okręgowe  w Tarnowie i MCK 
Sokół w Nowym Sączu. 

Po zabarwieniu pisanki można 
pozostawić wosk lub zdrapać go, 
aby otrzymać biały wzór, (na zdję-
ciu pisanki wykonane przez panią 

Annę Duć), fot. arch. MOT

Można też nanieść kolejny wzór z wosku i ponownie zabar-
wić jajko, aby otrzymać wielokolorową pisankę (na zdjęciu 
pisanki wykonane przez panią Bogusławę Smereczniak), 
fot. arch. MOT
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Jedną z popularnych w Małopolsce technik zdobienia pisanek jest wyskrobywanie wzoru na zabar-
wionej skorupce (na zdjęciu pisanki wykonane przez panią Małgorzatę Wierzbicką),  fot. arch. MOT

Odbywa się on już od 30 lat. W  wielu miejscach organizowane są także konkursy, 
w których oceniane są koszyki lub nawet całe stoły  wielkanocne.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie posiada największy w Polsce zbiór pisanek, 
fot. Kamil Bańkowski
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Konkurs na „Najpiękniejszy, tradycyjny, orawski koszyczek wielkanocny”, organizowany  
przez Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, fot. Konrad Syga

Święcenie pokarmów jest wciąż jednym z najważniejszych zwyczajów Wielkiego T
godnia na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Zanoszone w koszyczkach 
pokarmy stanowią ważny element tradycji regionalnych i świadczą, iż tradycje ludo-
we nadal obecne są w życiu mieszkańców Małopolski.
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IV MALOWANIE 
CHAŁUP W ZALIP IU

Co roku w okolicy Bożego Ciała Zalipie „rozkwita”. Domy przyozdabiane są w tra-
dycyjne, kwiatowe wzory. Widać je i na drewnianych chałupach, i na murowanych 
zabudowaniach, a  także we wnętrzach domów. Kwiaty zdobią też stodoły, obory, 
studnie, płoty…

HISTORIA
Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy dziewczęta ozdabiały zadymione ścia-
ny kurnych izb białymi plamami, tzw. „packami”. Z  chwilą pojawienia się pieców 
chlebowych z kominem plamy zaczęły przybierać coraz bardziej wymyślne kształ-
ty, a z biegiem czasu przeobraziły się w kwietne motywy1. Najpierw zaczęto wpro-
wadzać proste barwne pojedyncze lub pogrupowane wzory kwiatowe, a następnie 
rozwinęły się one do znanych dziś rozbudowanych form. Kwiaty wyróżniały się do-
syć długimi łodygami („ogunami”) i okrągłym lub sercowatym kształtem.

Tradycja malowania domów występowała w dwóch głównych ośrodkach Powiśla 
Dąbrowskiego. Pierwszy - zalipański - obejmował Zalipie, Ćwików, Pilczę i  Wolę 
Żelichowską, drugi stanowiła Borusowa, Hubienice i inne miejscowości.  

Region, w którym mieszkańcy, głównie 
kobiety, zdobią wnętrza izb ozdobnymi 
makatkami lub malowidłami nanoszo-
nymi wprost na ściany po raz pierw-
szy opisał Władysław Hickel, krakowski 
mieszczanin, w  wydaniu czasopisma 
„Lud” z 1906 roku w artykule pt. „Malo-
wanki ludowe na Powiślu Dąbrowski-
m”2. Autor artykułu po raz pierwszy taką 
kolorową makatkę zobaczył u  swojego 
służącego, mieszkańca Zalipia. Włady-
sław Hickel postanowił zobaczyć region 
Powiśla. Podczas podróży zebrał bo-
gatą kolekcję malowanek na papierze, dom Andrzeja Dymona (Zalipie), fot. arch. MOT 

które przekazał Muzeum Narodowemu 
oraz Muzeum Przemysłu w  Krakowie. 
Obecnie zbiór ten jest własnością Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie i stanowi najstarszą dokumentację zdobnictwa wnętrz Powiśla z tego 
okresu.

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – 

1  A. E. Stawska, Polska księga tradycji. Święta, obrzędy, obyczaje, Videograf 2012, s. 147.

2  W. Hickel, Malowanki ludowe na Powiślu Dąbrowskim, „Lud”, t. 12, 1906, s. 113-121.
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IVTak pisał, cytując Hickla, Kazimierz Witkiewicz: „Malują już to na papierze, już 
to wprost na ścianie, przyozdabiając co tylko jest w izbie, a więc: powałę, kre-
dens, okna, okiennicę, (deszczułka do przykrywania otworu w  piecu piekar-
skim), „kafl wiec”, (piec ogrzewany ciepłem z pod kuchni angielskiej), a nawet 
talerze, choć te w  razie użycia, muszą być z  farby obmyte. Farbę kupują 
dziewczęta w  Dąbrowie albo w  Tarnowie w  proszku, który mieszają z  mle-
kiem lub pokostem, a  zamiast pędzla używają zazwyczaj brzozowego paty-
ka namoczonego i  rozstrzępionego młotkiem na jednym końcu. Pędzel taki 
jest oczywiście bardzo nieudolnem narzędziem; tem dziwniejsza, że niejedna 
z wielką zręcznością potrafi nim władać. Farba rozrobiona w odpowiedniej ilości 
mleka da się dobrze użyć i nie kruszy się zbytnio. O ile dowiedzieć się mogłem, 
malarstwo to zaczęło się rozwijać dopiero przed kilku laty. Dawniej zadawalano 
się i dziś jeszcze zrzadka napotykaną wycinanką. Mówią, że jedną z pierwszych 
malarek była Curylówna, córka gospodarza w Zalipiu. Pobudką do chwycenia 
pędzla miało być malowanie kościoła; rzecz prawdopodobna, a użycie mleka 
do rozrabiania farby musiano podpatrzeć u zawodowego malarza. Malowanki, 
czyli jak je lud nazywa „kwiatki” malują dziewczęta i młode mężatki przeważnie 
wspólnie, rysując („znacząc”) poprzednio wzór ołówkiem. Gotowe malowanki 
wieszają rzędem pod obrazami, między nimi albo też na półeczkach”. Witk-
iewicz dodaje: „Omawiając estetyczną stronę malowanek wspomina autor, 
że w zbiorach swych liczących kilkaset sztuk, spotkał fryz złożony z 20-tu zębów, 
a żaden z nich niepodobny do drugiego, choć całość na tem nie traciła. Trze-
ba tu wspomnieć, że właściwie zaletą sztuki ludowej jest wszelka rozmaitość 
zdobień ujętych w  jednolitą formę i że na tem właściwie tylko zyskuje a  nie 
traci całość. Lud nie lubi się powtarzać i stąd wypływa ta swoboda w rzucaniu 
kwiatów, liści różnorodnych kształtem i charakterem. Jest to problem malarski 
bardzo trudny a rozwiązany w sztuce ludowej z łatwością, której pozazdrościć 
może niejeden wybitny dekorator”3.

Początkowo do malowania używano wy-
łącznie naturalnych składników i materia-
łów. Pierwsze prymitywne pędzle robio-
no ze słomy prosianej (z prosa). Za pędzel 
służył również często brzozowy lub wierz-
bowy patyk rozbity na końcu młotkiem,  
a  do malowania drobniejszych wzorów 
– pędzel z końskiego włosia, z grzywy lub
ogona zwierzęcia, nawiniętego na paty-
czek. Do zdobienia stosowano również 
kłosy zbóż, np. prosa, żyta oraz niektórych 
traw. Gama kolorystyczna była wówczas 
bardzo skromna. Początkowo stosowa-
no tylko dwa kolory: biały – otrzymywany 
z wapna rozrabianego z mlekiem krowim 

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów 
– Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT

3  K. Witkiewicz, Malowanki ludowe z okolicy Dąbrowy Tarnowskiej, „Rzeczy Piękne”, R. IV 1924 r. z. 1, s. 25-26.
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IV
i jajkami, którym ze względu na trwałość bielono także zewnętrzne ściany domów, 
oraz czarny, uzyskiwany z sadzy wybieranej z komina, którą w celu rozmiękczenia 
zakopywano na kilka dni pod okapem. Aby ozdobić domostwo z zewnątrz, gospo-
dynie malowały brudzące się podmurówki domów na ciemny kolor, a  następnie  
na całą powierzchnię nanosiły białe „packi” z wapna.

W  czasach Hickla, a więc na początku XX wieku, jak pisze Aleksandra Jackowska 
w artykule pt. „Poglądy Zalipianek na sztukę”, „przy malowaniu posługiwano się tak-
że stemplami, wycinano je nożem w świeżym buraku pastewnym lub ziemniaku, 
a  farbę nanoszono palcem lub też przez zamoczenie w  niej wzornika. Stempelki 
służyły do wykonywania odcisków, wzorów geometrycznych i motywów roślinnych. 
Często używano ich do odbijania pojedynczych kwiatów i  listków, do których do-
malowywano później łodygi i inne elementy. Stosowano też, w celu ułatwienia so-
bie pracy, „patrony” czyli szablony z wyciętymi konturami wzorów. Wykonywano je 
z papieru pakowego, kartonu lub tektury”4.

Z biegiem czasu zaczęła się zmieniać tonacja i kolorystyka malowideł. Wkraczały 
kolejne kolory: brąz, otrzymywany z glinki zmieszanej z węglem drzewnym i wap-
nem, oraz niebieski (siwy), uzyskiwany przez zmieszanie ultramaryny z rozpuszczo-
nym w mleku wapnem.

W  okresie międzywojennym malarstwem Powiśla Dąbrowskiego interesowało 
się kilku badaczy. W  1924 roku pisał o nich Kazimierz Witkiewicz5. Kilka lat później  
Eugeniusz Frankowski w  albumie  
„Malowanki” (1928)6 przeprowadził anali-
zę stylu malowanek z Woli Żelichowskiej 
zebranych przez Władysława Hickla, zwra-
cając uwagę na motyw, kompozycję oraz 
bardzo dobre ugrupowanie powierzchni 
barwnych. W  charakterystyce stylu zwró-
cił uwagę na zastosowanie zasad syme-
trii, użycie kontrastów kolorystycznych  
oraz dopełniających barw. Wyodrębnił on 
cztery grupy malowideł. 

Stanowiły je:

• wazon z kwiatami,

• malowanka w ząbki (podwójny
trójkąt) wypełnione kwiatami,

• układ kolisty (motyw kwiatowy obwiedziony girlandą z kółek, kwiatów, serc),

• ornament pasowy z motywów kwiatowych.

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa do-
mów – wazon z kwiatami - dom Andrzeja 

Dymona (Zalipie), fot. arch. MOT

4 A. Jackowska, Poglądy Zalipianek na sztukę, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1983, t. 37, z. 1-2, s. 19.

5 K. Witkiewicz, Malowanki ludowe z okolicy Dąbrowy…

6 E. Frankowski, Malowanki, w: Sztuka Ludu Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Wolff 1928.
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Frankowski twierdził, że lud Powiśla 
został obdarzony wrodzoną intuicją ar-
tystyczną. Kolejną charakterystykę ma-
lowanek przeprowadził także Tadeusz 
Seweryn w  „Polskim malarstwie ludo-
wym” (1937 rok)7. 

Kiedy w  latach 40. XX wieku na rynku 
pojawiły się farby proszkowe o  dużo 
szerszej gamie kolorystycznej, zalipań-
skie dziewczęta zaczęły rozwijać swoją 
technikę malarską, stosując coraz bar-
dziej wymyślne wzory. Dominowały 
w nich motywy kwiatowe oraz różnego 
typu zawijasy, przybierające formę nie-
powtarzalnych ornamentów. Początko-
wo zdobione były wnętrza 

domów, zazwyczaj powierzch-
nie wokół okien i  zawieszonych 
na ścianach świętych obrazów, 
jednak stopniowo malowidła za-
częły obejmować coraz większą 
przestrzeń domostwa, całe ścia-
ny, piece i  powały. W  swoim ar-
tyzmie malarki poszerzyły pole 
swojej twórczości o  zewnętrzne 
powierzchnie domostw, a następ-
nie o budynki gospodarcze.

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - 
wieńce pod oknami i wokół wejścia - Lucyna Łata 

(Zalipie), fot. arch. MOT

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – 
wieńce pod świętymi obrazami - Joanna Krok 
(Zalipie), fot. arch. MOT

Zalipianki doprowadziły do perfekcji 
swój warsztat malarski, ciągle poszuku-
jąc nowych technik i inspiracji. U artysty 
malującego kościół w pobliskim Grębo-
szowie podpatrzyły technikę malowania 
oraz mieszania farb i barwników. Sława 
Zalipia osiągnęła apogeum w latach po-
wojennych, gdy  sztukę ludową  zaczę-
to eksponować przy wielu oficjalnych 
okazjach. Zalipańskie malarki bardzo 
szybko i z wielkim rozmachem wróciły 
do tradycji   przekazywanych im przez 
babki i matki.

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – po-
malowany piec chlebowy i naczynia kuchenne - 

Wanda Racia (Zalipie), fot. arch. MOT

7 T. Seweryn, Polskie Malarstwo Ludowe, Kraków: Wydawnictwo Muzeum Etnograficznego w Krakowie  
nr 10, 1937..
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Z czasem ukształtowały się pew-
ne kanony zdobienia (szczegól-
nie budynków i  pomieszczeń). 
Na zewnątrz kobiety malowały 
najczęściej tzw. „zatyłek” domu, 
wieńce pod oknami i  wokół 
wejść do domów, a  czasami 
zdarzało się, że ambitniejsze pa-
nie zdobiły wszystkie ściany do-
mów. W środku, gdzie zazwyczaj 
były dwie izby, najczęściej ozda-
biano tę większą. Na ścianach  
pod powałą malowano orna-
menty o  różnych kształtach, 
a  pod obrazami świętych kom-
pozycje wieńców. Inną formą 
plastyczną stosowaną w  zali-
piańskim zdobnictwie był tzw. 
„dywan”- duże malowidło na 
szarym płótnie lnianym albo 
papierze wieszane nad łóżkiem 
lub bezpośrednio pod obrazami. 

Piece chlebowe stały się kolejnym ważnym elementem zdobniczym. Malarki nano-
siły na nie kolorowe ornamenty oraz większe lub mniejsze bukiety kwiatów. Dodat-
kowego uroku wnętrzom dodawały pomalowane naczynia kuchenne. 

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – dom Józefa 
Curyło (Zalipie), fot. arch. MOT

Malatury te nie były jednak zbyt trwałe, ponieważ farby w proszku rozrabiane mle-
kiem, stosowane jeszcze w  latach 70., często pod wpływem warunków atmosfe-
rycznych oraz pary w domach blakły i odpryskiwały. Pod koniec lat 70. zastąpiono 
je plakatówkami oraz temperą. Możliwość stosowania pędzli zamiast drewnianych 
prymitywnych narzędzi zwiększyła komfort pracy i trwałość zdobnictwa8. Co cieka-
we, podczas malowania nie stosuje się różnych odcieni tego samego koloru, ale uży-
wa się pełnych barw, kwiaty posiadają zazwyczaj obwódkę brązową, a liście czarną. 
Warto wspomnieć też, że Zalipie to nie tylko malowane chaty, ale również kolorowe 
ozdoby z papieru, tzw. pająki, o pięknej fantazyjnej formie. 

FELICJ A CURYŁOWA 
Z  powojenną sławą Zalipia związane jest nazwisko Felicji Curyłowej (1903-1974) – 
utalentowanej malarki, dzięki której wieś uzyskała rangę artystycznego ośrodka re-
gionu, a zalipiańskie malarki stały się „dobrem narodowym” – malowały one między 
innymi salę dziecięcą na statku „Batory” oraz wiele lokali handlowych i reprezenta-
cyjnych w Warszawie, Krakowie i innych miastach Polski. Wielki autorytet Curyłowej 

8  J. Plata, Zalipie, http://dommalarek.pl/zalipie/.
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oraz jej wpływ na organizację corocznych konkursów sztuki regionalnej przyczynił się 
do stworzenia legendy Zalipia jako najważniejszej malowanej wsi regionu. 

Wśród malujących zalipiańskich kobiet zaczęły się wyróżniać te, które oprócz 
sprytnej ręki miały bujną wyobraźnię i  smak twórczy, a  były to między innymi:   
Rozalia Ciepiela, Rozalia Dymon, Katarzyna Sierak, Felicja Mosio, Stefania Łączyńska,  
Maria Owca, Honorata Tarka,  
Bronisława Boduch, Janina Plata. 

Obecnie Zagroda Felicji  
Curyłowej w  Zalipiu działa jako 
oddział Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie. W 1978 roku, cztery lata  
po śmierci słynnej zalipianki, 
całe obejście wraz z  działką ku-
piła Cepelia (Centrala Przemy-
słu Ludowego i  Artystycznego), 
by pół roku później przekazać je  
pod opiekę tarnowskiemu mu-
zeum. Zagrodę, czyli budynek 
mieszkalny, oborę i  stodołę, roz-
mieszczone na planie litery U, 
postanowiono zachować w miej-
scu, gdzie stały za życia pani Feli-
cji Curyłowej.

Chata Stefanii Łączyńskiej na terenie Zagrody Felicji 
Curyłowej w Zalipiu, fot. arch. MOT

W  1981 roku, aby urozmaicić muzeum, na przylegające do posesji pole przeniesiono 
z innej części Zalipia tzw. chatę biedniacką. Od 2018 roku nieopodal stoi też bogato 
zdobiona chata zalipiańskiej malarki i poetki - Stefanii Łączyńskiej. Opiekunką mu-
zeum jest, mieszkająca naprzeciwko, wnuczka Felicji Curyłowej - pani Wanda Racia. 
Nauczona malowania przez swoją babcię, zajmuje się dziś nie tylko oprowadzaniem 
zwiedzających po obejściu, ale również co roku przed Bożym Ciałem odnawia ze-
wnętrzne malowidła. 

W muzeum w Zalipiu tylko stodoła pozostała nietknięta pędzlem pani Felicji. Z kolei 
drewnianą, pomalowaną na żółto, szalowaną chatę zdobił ornament małych, niebie-
skich kwiatków, i tak jest do dzisiaj. Wchodząc do środka, w sieni możemy podziwiać 
malowaną wapnem i sadzą powałę. Jest to pochodzące z 1913 roku pierwsze dzieło 
pani Felicji; gdy je malowała, miała zaledwie dziesięć lat! Z lewej strony sieni mieści 
się izba biała, również z pomalowanym sufitem, na którym parę lat temu pod nad-
zorem konserwatora wiernie odmalowano kwiaty. Było to konieczne, ponieważ belki 
stropowe zaatakowały korniki i kołatki. W  czasie remontu usunięto wszystkie pier-
wotne malowidła, a następnie odtworzono je na podstawie zachowanej ikonografii 
i zdjęć. Trudnego zadania podjęła się pani Wanda Racia, jak nikt znająca styl swojej 
babci – Felicji.
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Oprócz malunków w  izbie 
białej możemy też obej-
rzeć m.in. orła wykonane-
go ze świerkowych łusek, 
ręcznie haftowany strój 
zalipiański i  przyozdobione 
kolorowanymi wycinanka-
mi oleodruki z wizerunkami 
świętych. Z kolei po prawej 
stronie sieni mieści się izba 
czarna, w której stoi pięknie 
pomalowany piec chlebo-
wy, są tu też kafle włocław-
skie i  regionalna ceramika. 
Na ścianach można podzi-
wiać malowany w  kwiaty 
długi  dywan, a  w  oknach 
ręcznie robione pergami-
nowe firanki. Cały dom
pełen jest prac pani Felicji, 

ozdobiony jest papierowymi wycinankami i  kwiatami z  bibuły. W  oborze przero-
bionej na salę wystawowo-warsztatową prezentowane jest malarstwo miejscowych 
artystek. W stodole powstała imponująca wystawa dawnych sprzętów rolniczych. 

Dom Felicji Curyłowej, obecnie łącznie z sąsiednimi budyn-
kami tworzący oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
fot. arch. MOT

Felicja Curyłowa we wspomnieniach prof. Romana Reinfussa9, opublikowa-
nych w Polskiej Sztuce Ludowej w 1974 roku:

„Trudno jest wyobrazić sobie Zalipie bez Felicji Curyłowej. Była jego integralną 
częścią, jak tamtejsze malowane domy czy wierzby przy drogach. Przez wiele 
lat była sprężyną, która poruszała wieś, głośnikiem, który sławił piękno malo-
wanego Zalipia i przysparzał mu gorących sympatyków.

O  gościnny dom Curyłowej musiał zaczepić każdy, kto zwiedzał Zalipie 
lub chciał coś załatwić z  zalipiańskimi malarkami. W  książce pamiątkowej, 
którą skrupulatnie prowadziła, znajdziemy podpisy dostojników państwo-
wych, intelektualistów reprezentujących różne dziedziny twórczości, a wśród 
nich cudzoziemców niemal z całego świata. Do niej zjeżdżały autobusy pełne 
młodzieży, którą niestrudzenie oprowadzała po wsi.

Kim była Curyłowa? Sama uważała się przede wszystkim za artystkę-ludową 
— malarkę. W ciągu swej przeszło 50-letniej pracy twórczej, działalność Jej tak 
mocno spoiła się z wielobarwną malowanką, że w końcu Curyłowa uważała 
się za pierwszą, która do malarstwa zalipiańskiego wprowadziła polichromię. 
Nie było to zgodne z  rzeczywistością, gdyż rozwinięte w  pełni wielokoloro-

9 Roman Reinfuss (ur . 27 maja 1910 w Przeworsku, zm. 26 września 1998 w Krzywaczce) – etn ograf,  
znawca polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat. W latach 1944–1946 pr ofesor UMCS w Lublinie,  
od 1946–194 9 profesor na Uniwersytecie we Wrocławiu, a w latach 1946–1980 kierownik Pracowni  
Sztuki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN.
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IVwe malowanki zalipiańskie znamy już z końca ub. wieku, na kilka lat przed 
przyjściom na świat Curyłowej. (Urodziła się w r. 1903). Pewne jest natomiast, 
że Felicja Wojtyto — (bo tak brzmiało Jej panieńskie nazwisko) od młodych 
lat trudniła się malarstwem i haftem, uprawiając swą artystyczną działalność 
z dużym talentem. Od Niej właśnie w połowie okresu międzywojennego, na-
bywał Tadeusz Seweryn malowanki i hafty, które dziś stanowią cenną kolek-
cję w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Felicja Curyłowa wraz 
z Rozalią Zaród i Marią Janeczek malowały w roku 1939 izbę zalipiańską w nie 
istniejącym dziś, bo zniszczonym przez okupanta, Muzeum Ziemi Krakowskiej 
w Krakowie.

Rozmiłowana w  swej sztuce nie przerwała Curyłowa działalności malarskiej 
w czasie wojny. Należała ona do nielicznej garstki kobiet, którym zawdzięcza-
my, że kwieciste malarstwo ścienne przetrwało w Zalipiu wojenną zawieruchę. 
Jednakże dopiero w  Polsce Ludowej bogata osobowość Curyłowej znalazła 
pełne polo do działania. Na przestrzeni minionych trzydziestu lat Curyłowa — 
malarka, której wykształcenie kończyło się zaledwie na umiejętności czytania 
i pisania, zmieniła się w pełną poświęcenia działaczkę społeczną. Ona to była 
bezpośrednią organizatorką wszystkich odbywających się w Zalipiu konkur-
sów na malowanki ścienne. Ona zjednoczyła malarki zalipiańskie w  stowa-
rzyszenie pod nazwą „Wieś tworząca”. Nie było ono wprawdzie przez żadne 
władze zatwierdzone, ale posiadało własną pieczęć i prezeskę w osobie Cury-
łowej, która umiała znakomicie zabiegać i walczyć o interesy malarek. Pod Jej 
dowództwem wyszły one poza opłotki Zalipia, malując swe kwiaty w Lublinie 
na wystawie 10-lecia (pawilon roślin przemysłowych), w  Warszawie na Sta-
rym Mieście (strop w sklepie Desy), na statku „Batory” (bawialnia dziecięca). 
Z Nią porozumiewała się dyrekcja Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdy 
zapraszała zalipiańskie malarki do pracy w  zespołach projektujących wzory 
dla przemysłu tekstylnego oraz malujących włocławskie fajanse.

W  czasie pobytu we Włocławku wykonała Curyłowa kilkadziesiąt fli ów ce-
ramicznych, ozdobionych własnoręcznie malowanymi kwiatami. Kafelkami 
tymi przyozdobiła nagrobek swojej matki i  własny grobowiec, który sobie 
na kilkanaście lat przed śmiercią przygotowała. Gdy pewnego razu zapytałem 
Ją, skąd wziął się u Niej taki bądź co bądź niecodzienny pomysł, odpowiedziała: 
„no słuchojcie Panie Profesorze, chciałam przecie, żeby to swojo renko zrobić 
te wzory, żeby ta sztuka na człowieku jeszcze po śmierci leżała”. Wypowiedź 
ta, wyjęta z nagrania magnetofonowego, świadczy najlepiej czym dla Curyło-
wej była Jej twórczość artystyczna.

W  Zalipiu pełniła Curyłowa trudną rolę pośrednika między malarkami a sze-
rokim światem. Przy Jej udziale i  pomocy przeprowadzały tu swoje akcje 
powiatowy i  wojewódzki Wydział Kultury i  Cepelia. Dzięki Jej aktywnemu 
współudziałowi udało się reaktywować wspaniałe czerwono-czarne hafty, 
charakterystyczne dla dąbrowskiego Powiśla. Ona była organizatorem wszel-
kich prac wykonywanych przez zalipiańskie malarki poza swą wsią. A prac ta-
kich w ostatnim 20-leciu było mnóstwo.
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Społeczna działalność Curyłowej nie ograniczała się jednak wyłącznie do za-
biegania o materialne sprawy malarek. Jako prezes stowarzyszenia „Wieś two 
rząca” wywalczyła dla Zalipia elektryfikację wsi o wiele lat wcześniej niż to 
było przewidziane w planach. Jako radna gromadzka, a później i powiatowa, 
przyczyniła się wydatnie do budowy dróg w Zalipiu, które dawniej tonęły 
w błocie, i do niezbędnej, na tych podmokłych terenach, melioracji gruntów.

W  związku ze swą działalnością społeczną i artystyczną otrzymała sporo róż-
nych nagród, odznaczeń, z których na pierwszym miejscu wymienić należy 
Srebrny, a następnie Złoty Krzyż Zasługi.

Ostatnie lata swego życia poświęciła Curyłowa staraniom o budowę „Domu 
malarek” w  Zalipiu. Ma to być oryginalnie pomyślany wiejski dom kultury, 
w którym znajdą pomieszczenie zarówno pracownie dla miejscowych mala-
rek, jak i sala widowiskowa, sala do zebrań oraz parę pokoi hotelowych i punkt 
gastronomiczny dla turystów.

Wywalczyła już lokalizację i plac pod budowę oraz projekt architektoniczny 
budynku. Nie danym Jej było niestety doczekać się momentu rozpoczęcia 
budowy, czy choćby położenia kamienia węgielnego. W  ciągu ostatniego 
roku, gdy złożoną śmiertelną chorobą malarkę odwiedzali przedstawiciele 
województwa i powiatu, stale jako swe ostatnie życzenie i testament przeka-
zywała ich uwadze sprawę budowy „Domu malarek”, który zaprzątał Jej umysł 
bardziej niż beznadziejny stan własnego zdrowia. Bo Curyłowa nigdy swych 
osobistych spraw nie przedkładała nad wspólne sprawy malarek i  swej wsi 
rodzinnej.

Zmarła w Zalipiu 4 maja. Śmierć nie stanowiła dla niej niespodzianki. Przygo-
towywała się do niej spokojnie i metodycznie, jak przystało dobrej gospodyni. 
Podzieliła więc między członków rodziny swój majątek, zagrodę, dom, pole, 
żywy inwentarz; opiekę nad malaturami i ich konserwację poleciła 14-letniej 
wnuczce, Wandzi Wojtyto, która zapowiada się na doskonałą malarkę.

Wydała też szczegółowe zarządzenia dotyczące pogrzebu. Jak ma być ubrana 
do trumny, gdzie trumna ma być postawiona, żeby znajomi i przyjaciele mogli 
się z Nią pożegnać. Okazało się przy tej okazji, że ma swą wcześniej przygoto-
waną fotografię, wykonaną na owalnej porcelanie, którą po pogrzebie należy 
wmurować w ścianę grobowca.

Z pogrzebu swego (6.V.), gdyby mogła go zobaczyć, byłaby bardzo zadowolo-
na i dumna. Było i paru księży, i dzieci szkolne idące parami, i trzy ochotnicze 
straże pożarne z Zalipia i okolicznych wiosek. Przyjechały z czerwonymi becz-
kowozami, które wyprzedzały kondukt i na każdym zakręcie drogi żegnały go 
przeciągłym rykiem syren.

Ludzi zebrał się tłum wielki. Prócz miejscowych było sporo przyjaciół Zmar-
łej, którzy przyjechali „ze świata” bądź oficjalnie jako przedstawiciele władz 
(Ministerstwa Kultury i  Sztuki, województwa, powiatu), bądź prywatnie. 
Nad grobem pochylały się haftowane przez Zalipianki strażackie sztandary, 

-
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IVa  miejscowy nauczyciel w  swym przemówieniu przypomniał zasługi Zmarłej.
Wieńców i kwiatów było tyle, że nie widać było spod nich ani grobowca, ani ma-
lowanych kafelków, które kiedyś przed laty malowała we Włocławku Curyłowa 
z myślą o dniu swego pogrzebu”10.

KONKURS „MALOWANA CHATA”
Po badaniach etnograficznych, którymi kierował dr Roman Reinfuss, w  1948 roku 
przeprowadzono pierwszy konkurs na malowane izby oraz malowanki na papierze 
dostarczone do Domu Ludowego w Podlipiu. Ponieważ zalipianki były najliczniejszą 
grupą, która wzięła udział w zmaganiach, w 1965 roku konkurs przeniesiono do Zali-
pia i tak jest do dziś. Zalipie żyje kulturą i piękną malowaną tradycją. W  ramach co-
rocznego konkursu pn.  „Malowana Chata”, organizowanego przez Muzeum Okręgo-
we w Tarnowie i Dom Malarek w Zalipiu, który odbywa się w ściśle określonym czasie, 
tj. w   piątek, sobotę i niedzielę 
po Bożym Ciele, zagrody malo-
wane są od nowa przy zacho-
waniu wybranych elementów 
starej malatury, a  odwiedzjąca 
je komisja ocenia i  przyznaje 
nagrody pieniężne za wrażenia 
artystyczne, wkład pracy, no-
watorstwo,  oryginalność oraz 
nawiązanie do tradycji. Konkur-
sy na malowane chaty stały się 
już wieloletnią tradycją i  wizy-
tówką całego regionu. 

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - Janina Kruk 
(Zalipie), fot. arch. MOT

Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - Joanna Krok (Zalipie), 
fot. arch. MOT

10  Tekst wspomnień pochodzi z „Polskiej Sztuki Ludowej” XXVIII, nr 4-7, 1974, s. 252-253.
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Malarka Barbara Rachmaciej przy pracy (Kuzie), fot. arch. MOT
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Ich zasadniczym celem jest utrzymanie i rozwój tradycji zdobienia domów i budyn-
ków gospodarczych charakterystycznymi motywami kwiatowymi. Warto wspomnieć, 
że jest to najdłużej trwający konkurs w zakresie sztuki ludowej w Polsce. Co roku bie-
rze w nim udział ok. 100 osób! Są to często wielopokoleniowe rodziny: babka, matka 
i wnuczęta. 

DOM MAL AREK
W  Domu Malarek, będącym siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, działa zespół pra-
cowników na czele z panią dyrektor Wandą Chlastawą, który dba, aby tradycje ma-
lowanek zalipiańskich nie zaginęły, a Zalipie było znane, doceniane i przyciągało 
turystów. Miejscowe twórczynie ludowe postarały się, by okazały budynek położony 
w centralnej części malowanej wioski wpisał się w jej charakter i zachwycał zarów-
no turystów, jak i mieszkańców pięknem motywów kwiatowych. Spośród trafnych 
pomysłów ośrodka, związanych z promowaniem sztuki zalipiańskiej, wyróżnia się 
pomalowanie na nowo kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Zalipiu przez zalipiań-
skie malarki. Świątynia z szarego i smutnego obiektu stała się miejscem, w którym 
nie tylko można się pomodlić, ale także zachwycić przepięknie skomponowanymi 
motywami nawiązującymi do lokalnej tradycji. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na

Kaplica św. Błażeja w kościele w Zalipiu, pomalowana przez miejscowe malarki, fot. Kamil Bańkowski

kaplicę św.Błażeja, ozdobioną nie tylko malowidłami, ale także kwiatami z bibuły. 
Ołtarz (skrzynia pomalowana przez Felicję Curyłową) przykryty został obrusem 
haftowanym w zalipiańskie wzory kwiatowe. W kaplicy można zobaczyć także or-
naty z kwiatowymi motywami. Zarówno Zagroda Felicji Curyłowej, jak i Dom Mala-
rek w swojej ofercie edukacyjno-artystycznej od wielu lat z dużym powodzeniem 
prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży, sławiąc tradycje zdobnicze Zalipia. 
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Dziś  w Zalipiu zachwyca różnorod-
ność wzorów. Warto się im przyj-
rzeć - z łatwością dostrzec można, 
że każda z malarek ma swój wła-
sny styl i  ulubione motywy, a  jej 
prace wyróżniają się spośród in-
nych kompozycją bukietów, wy-
glądem kwiatów oraz kolorystyką. 
Warto też wspomnieć, że tradycja 
malowania budynków nie ogra-
nicza się jedynie od Zalipia. Ma-
lowane zabudowania możemy 
zobaczyć w  Podlipiu, Niwkach, 
Kuziu, Ćwikowie, Pilczy Żelichow-
skiej, Świebodzinie, Dąbrówce Go-
rzyckiej, Zapasterniczu oraz Kłyżu. 
Tradycja nadal przekazywana jest 
z  pokolenia na pokolenie, malo-
wania kwiatowych wzorów chęt-
nie podejmuje się część młodych 
mieszkanek Zalipia i  okolic. Dziś 
coraz częściej malują  także męż-
czyźni.

Warsztaty malowania wzorów kwiatowych w Domu 
Malarek w Zalipiu, fot. arch. MOT

PRZYKŁADY ZALIPIAŃSKIEGO ZDOBNIC TWA

Martyna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT
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Agnieszka Dąbroś (Niwki), fot. arch. MOT Martyna Krok (Zalipie), fot. Kamil Bańkowski

Maria Chlastawa, Magdalena Bochenek, 
Bogusława Miś (Zalipie), fot. arch. MOT
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Danuta Dymon (Zalipie), fot. arch. MOT Joanna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT

Joanna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT
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Wanda Racia (Zalipie), fot. arch. MOT Dorota Szczygieł (Niwki), fot. arch. MOT

Zofia Janeczek, Klaudia Janeczek (Niwki), fot. arch. MOT
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Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT

Alina Kiepus (Kłyż), fot. arch. MOT
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Halina Lelek (Niwki), fot. arch. MOT Janina Rusiecka (Niwki), fot. arch. MOT

Maria Światłowska (Zalipie), fot. arch. MOT
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W CHOCHOŁ OWIE

Wiosenne porządki w Chochołowie różnią się nieco od tych w innych małopolskich 
miejscowościach. Tu sprząta się nie tylko wnętrza domów, ale i myje je z zewnątrz. Co 
roku przed świętem Bożego Ciała kobiety szorują drewniane ściany wodą z szarym 
mydłem.

CHOCHOŁ ÓW
Chochołów jest niewielką wsią, liczącą ok. 1300 mieszkańców, leżącą w  Dolinie  
Czarnego Dunajca. Miejscowość, zwana „Perłą Podhala”, znana jest ze swojej zabyt-
kowej zabudowy. Znajduje się tu ponad sto drewnianych domów mieszkalnych, two-
rzących jedyny w swoim rodzaju zabytkowy kompleks. Najstarsza, środkowa część 
Chochołowa, powstała na planie tzw. ulicówki. Usytuowane po obu stronach arterii 
łączącej Czarny Dunajec z Zakopanem drewniane szerokofrontowe budynki ustawio-
ne są ścianami szczytowymi w stronę drogi. Wyróżnia je zachowanie zarówno w bry-
le, jak i  w  detalu oryginalnego starego stylu budownictwa podhalańskiego. Zabu-
dowania prezentują bogaty program użytkowy ze stodołami, oborami, spichlerzami, 
a nawet studniami. Obiekty gospodarcze zlokalizowane są w głębi działek. Chałupy 
wyróżnia bogaty detal dekoracyjny z kołkowanymi odrzwiami i snycerską dekoracją 
sosrębów. Wierzchołki gontowych dachów zdobią typowe dla Podhala przyczółki, 
naczółki oraz fantazyjne pazdury. Nie bez powodu sto osiem chałup, a  w tym nie-
które zagrody, figuruje w rejestrze zabytków województwa małopolskiego jako uni-
kalne na skalę światową przykłady tradycyjnego budownictwa drewnianego oraz 
sztuki ciesielskiej. Do dnia dzisiejszego stanowią one materialne i  duchowe świa-
dectwo przeszłości regionu. Warto w tym miejscu podkreślić, iż wpis obejmuje całą 
wieś z zabudową, układem ulic, ścieżek oraz chodników, stanowiąc objęty ochroną 

Tradycyjna zabudowa Chochołowa, fot. Kamil Bańkowski



konserwatorską rezerwat urbanistyczny i  architektoniczny pod patronatem UNE-
SCO. Architekturę chochołowskich budynków wyróżnia charakterystyczna konstruk-
cja zrębowa. Okorowane bele cięto na pół, wznosząc z tak powstałych płazów ścia-
ny wieńcowe. Bele ułożone w czworobok łączono w narożnikach, czyli węgłach, na 
tzw. zamki ciesielskie, a strzeliste dwuspadowe dachy o konstrukcji krokwiowej kryto 
szczypanym gontem.

MYCIE CHAŁUP
Chochołowskie domy do dzisiaj wyglądają jak nowe, ponieważ mieszkańcy miejsco-
wości dbają o nie w szczególny sposób. Ambicją każdej gospodyni jest należyte utrzy-
manie czystości domu, zwłaszcza że w okresie Bożego Ciała przez wieś przechodzi 
procesja. Jest to jeden z najważniejszych powodów, skłaniających gospodynie do szo-
rowania swoich objeść, które stało się chlubną tradycją miejscowości, wyróżniającą 
całe Podhale nie tylko w regionie, ale również na świecie. Tradycja ta ma zarazem 
walor estetyczny, jak i religijny.

Procesja Bożego Ciała w Chochołowie, fot. Kamil Bańkowski
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Gaździny myją zewnętrzne elewacje budynków ciepłą wodą z rozpuszczonym w niej 
szarym mydłem  (niekiedy proszkiem do prania), w proporcjach 1:5. Nie stosują żad-
nych wybielaczy. Do szorowania używają szczotek o  twardym, przeważnie nylono-
wym włosiu. Dawniej wykorzystywały tzw. gaździcówki, szczotki wykonane z gęsich 
piór.

Mycie chałup to zajęcie wymagające dużej siły i precyzji. Bele drewniane, które nie są 
impregnowane żadnym chemicznym środkiem, wyróżnia naturalna porowata struk-
tura. Styki belek zrębu na całej długości uszczelniają powrozy-warkocze, wyplatane 
z wełny drzewnej. Wełnianka, mszenie, czyli tradycyjnie wypełnienie szpar, pierwot-
nie wykonywane było z mchu rosnącego na borach - podmokłych terenach Cho-
chołowa, a później z wiórów drewna świerkowego. W  czasie mycia chałup gaździny 
uważają, by nie uszkodzić uszczelniającego je mszenia. Spowodowałoby to przedo-
stawanie się wilgoci, wpływającej na proces destrukcji drewna i w rezultacie całego 
domu. 
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Chochołowskie chałupy myje się 
ciepłą wodą z rozpuszczonym w niej 
szarym mydłem, fot. arch. MOT

Myte co roku domy zachowują naturalną 
jasną barwę drewna, fot. arch. MOT

Dlatego czynność mycia wykonuje się bardzo szybko, a wyczyszczony fragment na-
tychmiast płucze zimną wodą i wyciera suchym ręcznikiem, by umyte w ten sposób 
ściany nie wchłonęły zbyt dużej ilości wody. Proces czyszczenia domu trwa nieraz  
do kilku dni. Jego efektem jest charakterystyczna jasna barwa drewna. Taka natural-
na, regularnie stosowana konserwacja chroni chałupy przed szkodnikami i glonami. 

Mycie chałup to tradycyjnie kobiece zajęcie, wykonywane zawsze przy dobrej pogo-
dzie, często w asyście mężczyzn, którzy ustawiają rusztowania i noszą gaździnom 
wodę. Przeważnie czynność tę wykonują sami mieszkańcy domu, ale jeśli nie mają 
na to siły, mogą zatrudnić tzw. myjocki. 

W budynkach dwukondygnacyjnych myty jest zazwyczaj parter, dlatego na różnych 
wysokościach można zauważyć niewielką różnicę koloru.

Zwyczaj szorowania domów drewnianych, zwłaszcza tych wybudowanych w ostat-
nim dwudziestoleciu, przyjął się także w innych miejscowościach Podhala, choć nie 
jest to już działanie zbiorowe, a indywidualne, związane z konserwacją drewnianych 
płazów, które w ten sposób zachowują swoje naturalne piękno, niczym chochołow-
skie chałupy.

ZDANIEM KONSERWATORA ZABYKÓW 
Jak twierdzi pani Joanna Hogno-Jachymiak z  Małopolskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, Oddział w  Nowym Targu, „Zwyczaj mycia chałup 
przetrwał w Chochołowie zapewne jako relikt szerzej rozpowszechnionej trady-
cji, gdyż zachowało się tutaj zwarte, drewniane budownictwo. Mycie w bardzo 
dobry sposób zabezpieczało budynki przed drewnojadami (kołatkiem, spuszcze-
lem, dobrodziejem) i podnosiło ognioodporność budynków. Pierwotnie chałupy 
drewniane myto mieszaniną węgla drzewnego, co dawało odczyn zasadowy, 
który zabezpieczał drewno przed atakiem drewnojadów. W późniejszym okresie, 
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ne na wsiach, zaczęto je stosować 
do mycia płazów. Na tłuszcz dzia-
łano zasadą sodową lub potasową 
i otrzymywano stearynian sodu lub 
potasu. Takie działanie nadawa-
ło charakterystyczny białawy kolor 
drewna, jednocześnie podwyższa-
jąc jego ognioodporność. Zdarzają 
się jednak przypadki, że zapomina 
się o  prewencyjnym działaniu tego 
zabiegu i  używa się środków wy-
bielających, często o odczynie kwa-
śnym, co nie zawsze jest korzyst-
ne dla drewna. Zdarza się również,  
że do mycia dodaje się Fobosu - środ-
ka ognioochronnego”. 

Budynek dawnej szkoły w  Chochołowie, obec-
nie mieści się w nim biblioteka, fot. arch. MOT

CHAŁUPA BAFIÓW
Chochołów znany był z farbiarstwa oraz snycerstwa i wyrobu instrumentów muzycz-
nych. Działali tu również kamieniarze i garncarze. Wykonywano hafty i plecionki. Śla-
dów owych „przemysłów” wiejskich można szukać głównie wśród zbiorów etnogra-
ficznych i w tradycji historycznej poszczególnych domów.

W  najstarszej  zabytkowej chałupie nr 75, wybudowanej w  1798 roku (przebudo-
wanej w 1889 r.),  należącej niegdyś do zamożnego gospodarza, Jana Bafii, w 1978 
roku otwarto Muzeum Powstania Chochołowskiego, stanowiące oddział Muzeum  
Tatrzańskiego w Zakopanem. Ekspozycja muzealna przypomina znaczący w dziejach 
Chochołowa epizod 1846 roku, zwany „poruseństwem”, czyli powstaniem, chocho-
łowskim.

Chałupa Bafiów - Muzeum Powstania Chochołowskiego, fot. arch. MOT
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Kapliczka zdobiąca chałupę Bafiów - Muzeum Powstania Chochołowskiego, fot. arch. MOT

Chałupa Bafii, typowa dla budownictwa podhalańskiego, a więc wykonana z pła-
zów o konstrukcji zrębowej, posiada sień, izbę „czarną”, izbę „białą”, komorę oraz 
wyżkę nad komorą. W urządzeniu wnętrza połączono dzieje powstania z ekspozy-
cją etnograficzną ukazującą życie rodziny góralskiej w połowie XIX wieku. W  izbie 
„czarnej”, gdzie toczyło się życie codzienne rodziny, umieszczone zostały sprzęty 
niezbędne do wykonywania prac gospodarskich. Izba „biała”, zwana „paradną”, ma 
odświętny charakter. W  jej wnętrzach zobaczymy ozdobne sprzęty, meble, zydle, 
łóżka, obrazy malowane na szkle oraz wyroby ceramiczne. We wszystkich wnę-
trzach zabytkowego domu rozmieszczone są plansze składające się na część hi-
storyczną wystawy: kartusz z kalendarium chochołowskim i broń używana przez 
powstańców. Teksty, podobizny dokumentów i  ryciny ukazują dawne tradycje  
Chochołowa. Swoje miejsce na wystawie ma również postać Seweryna  
Goszczyńskiego, poety, spiskowca związanego z rodziną Tetmajerów z Łopusznej. 
Na ekspozycji przedstawiony został przebieg rewolucji krakowskiej 1846 roku wraz 
z przygotowaniami do powstania chochołowskiego, sylwetki jego przywódców, do-
kumenty, lista uczestników i epilog „poruseństwa”, czyli represje zaborcy. Wystawę 
zamyka pokaz piśmiennictwa – zarówno naukowego, jak i poezji i prozy – w którym 
powstanie chochołowskie znalazło swoje odbicie, a także współczesna rzeźba ludo-
wa i obrazy na szkle o tematyce powstańczej. Powstanie chochołowskie, choć było 
tylko epizodem, żyje nadal w świadomości mieszkańców wsi.

Z „poruseństwem” związane jest ciągle żywe w miejscowej tradycji podanie na te-
mat kapliczki św. Jana Nepomucena, stojącej przy wjeździe do Chochołowa od stro-
ny Czarnego Dunajca.  Święty ponoć stoi „obrócony zadkiem do Dunajca” z żalu,  
że dunajczanie razem z wojskiem austriackim przyszli tłumić niepodległościowy 
zryw chochołowian.
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Ciekawym zabytkiem jest również ,,Cha-
łupa z  jednej jedli”  (nr 24), zbudowana 
w  1864 roku przez fundatora Andrze-
ja Koisa. Stanowi ona typowy przykład 
budownictwa podhalańskiego, zwłasz-
cza z uwagi na rozwiązanie techniczno- 
-ciesielskie typowe dla chochołowskich 
zagród. Budynek ma wybitne walory 
zabytkowe i  etnograficzne. Jest to cha-
łupa szerokofrontowa, jednotraktowa, 
o ścianach zrębowych, mieszcząca pod
wspólnym dachem część mieszkalną 
i  pomieszczenia gospodarcze1. Według 
miejscowej tradycji dom zbudowany 
został z  jednego pnia jodłowego, ścię-
tego na leżącym w pobliżu Chochołowa 
wzgórzu Ostrysz. Bierwiona mają impo-
nujące rozmiary, ich szerokość dochodzi  
do 70 cm, przez co zrąb tworzą tylko 
cztery wieńce. Płozy zwrócone są obłą 
stroną na zewnątrz. Budynek wzniesiony 
został na planie prostokąta, na kamien-
nej, prawie niewidocznej spod podwaliny 
podmurówce. Szczeliny miedzybelkowe 
utkano mchem.

Do dziś zachowała się jedynie sień z izbą. 
W ścianie frontowej znajdują się dwa okna 
trójskrzydłowe, trójkwaterowe, odrzwia o  półkolistym wykroju wzmocnione zostały 
małymi zastrzałami. W izbie pod powałą z desek można zobaczyć sosręb, ozdobiony 
motywami rozet, z  datą 1864. W  rogu izby znajduje się piec kuchenny murowany 
z cegły, malowany na kolor biało-beżowy. Do wschodniej ściany izby została dobudo-
wana część gospodarcza, boisko i stajnia. Z fotografii archiwalnej wynika, że jeszcze 
w 1960 roku budynek był pozbawiony części gospodarczej.

Chałupa z jednej jedli, fot. arch. MOT

INNE OBIEKTY
Interesująca jest również zagroda Blaszyńskich (nr  4), a także „organistówka”, zwią-
zana tradycyjnie z postacią Jana Kantego Andrusikiewicza. Na uwagę zasługuje po-
nadto prywatna Izba Regionalna chochołowskiego rzeźbiarza Jana Ziędera o pięknie 
umeblowanym podhalańskim wnętrzu, z centralnie usytuowaną sienią, oddzielającą 
dawną biała izbę od czarnej, połączonej z komorą. 

1  H. Pieńkowska, Drogami skalnej ziemi - podtatrzańska włóczęga krajoznawcza, Wydawnictwo Liter 
ackie 1956, s. 68-69.
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IV W  październiku 2018 roku w  miejscowości zostało otwarte Centrum Dziedzictwa 

Przyrodniczego - Muzeum Torfowisk. Mieści się ono w  zabytkowym drewnianym 
budynku z przełomu XVIII i XIX w.

Cennym zabytkiem architektury sakralnej Chochołowa jest kościół parafialny pw.  
św. Jacka - murowany, wzniesiony w latach 1853-1866 w stylu neogotyckim, według 
projektu Feliksa Księżarskiego. Świątynię wzniesiono w miejscu poprzedniego, drew-
nianego kościoła z przełomu  XVII/XVIII w.

Piękna tradycja budownictwa drewnianego na Podhalu jest ciągle żywa i kontynu-
owana do dnia dzisiejszego. Miejscowość uznawana jest za ważny ośrodek twórczo-
ści ludowej, popularne jest tutaj zdobnictwo w drewnie, w metalu, jak i malarstwo  
na szkle i hafciarstwo. Od 2017 roku w Chochołowie odbywają się Międzynarodowe 
Targi Cieśli oraz Targi Dekarzy, które promują dawny styl drewnianego budownictwa 
ludowego oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne w tym zakresie.
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IVWYKONYWANIE WIEŃCÓW 
DOŻYNKOWYCH

Dożynki, zwane powszechnie świętem plonów, a  dawniej wieńcem czy okrężnem, 
są ukoronowaniem całorocznego trudu rolników i mieszkańców wsi1. Dożynki w Ma-
łopolsce oraz w  innych regionach kraju odbywają się końcem sierpnia lub począt-
kiem września, choć zwyczajowo koniec żniw przy sprzyjającej pogodzie przypada 
przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mówiono powszechnie, że 
na „Wniebowzięcie zakończone żęcie”.

HISTORIA
W  Polsce dożynki obchodzono już od XVI wieku. Właściciele majątków ziemskich 
urządzali je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę. W  obchodach nie brako-
wało elementów archaicznych, wywodzących się z dawnych słowiańskich obrzędów. 
Badacze kultury ludowej: Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger, a także znani pisarze i lite-
raci, m.in. Ignacy Krasicki czy Józef Ignacy Kraszewski, w święcie tym upatrywali śla-
dów święta Słowian, związanego pierwotnie z kultem drzew i roślin, przypadającego 
na równonoc jesienną - 23 września. Dziękowano wtedy bogom za plony, prosząc 
o urodzaj na kolejny rok. W obrzędowości dożynkowej zachowały się ślady archaicz-
nych obrzędów wegetacyjnych i rolniczych, związanych m.in. z ostatnią garścią, kępą 
lub pasem niezżętego zboża, pozostawianymi w polu. Nieskoszone kłosy nazywano 
w poszczególnych regionach polski przepiórką lub brodą, a w Małopolsce popular-
nie kozą. Wierzono, że mają one niezwykłą moc decydującą o zachowaniu ciągłości 
wegetacji roślin.

W drodze na dożynki, lata 80. XX wieku, 
fot. Stanisław Wierzbicki

Dzieci z wieńcem dożynkowym, lata 80. 
XX wieku, fot. Stanisław Wierzbicki

1 Zob. A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. I O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, 
Warszawa 1985.
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IV ZWYCZAJE
REGIONALNE
Nieodłącznym atrybutem dożynek stały 
się wieniec wraz z chlebem wypieczonym 
z  nowego ziarna, mające zapewnić uro-
dzaj i dostatek mieszkańcom.

Wieniec dożynkowy nazywano popular-
nie plonem. Tradycyjne wykonywanie 
wieńca było czynnością kobiecą. Wiły go 
zazwyczaj najlepsze żniwiarki. Wieńce 
w zależności od regionu, a niekiedy samej 
miejscowości, przybierały różne kształ-
ty i  wielkości. Niekiedy wieńcem bywały 
jedynie ścięte z  pola kłosy, przystrojone 
wstążkami, lub ozdobiony polnymi kwia-
tami snop zboża. W  tradycyjnym wieńcu 
dożynkowym musiały obowiązkowo zna-
leźć się niemłócone kłosy ze wszystkich 
uprawianych zbóż, np. żyta, pszenicy, jęcz-
mienia oraz owsa. Dodawano jako ozdoby 
owoce jarzębiny, jabłka, warzywa i kwiaty. 
Z czasem wieńce zaczęły przybierać coraz 
to bardziej rozbudowane formy, zdobione 
kwiatami i wstążkami z bibuły. W Małopol-
sce tradycyjne wieńce dożynkowe wito na 
drewnianych lub wiklinowych obręczach, 
nadając im kształt tzw. korony węgierskiej 
lub płaskiego koła  z koncentrycznie ułożo-
nymi w środku zakolami albo też pustego 
w  środku (w  zależności od regionu). Były 
też wieńce dożynkowe zwane równiaka-
mi (wite na uroczystość Matki Bożej Ziel-
nej, przypadającą na 15 sierpnia) o kształ-
cie bukietów skomponowanych z kłosów 
zbóż, połączonych z  ziołami i  kwiatami,  
do których wkładano również nabite na 
patyk warzywa: ziemniaki, marchew, ma-
kówki oraz owoce - jabłka. Takie kompozy-
cje ozdabiano również kolorowymi wstąż-
kami, owiniętymi w złotko orzechami oraz 
bibułowymi kwiatami.

Nieodłącznym atrybutem wieńca dożynko-
wego jest chleb wypieczony z nowego ziarna, 
fot. arch. MOT

W  tradycyjnym wieńcu dożynkowym musia-
ły znaleźć się niemłócone kłosy ze wszystkich 
uprawianych zbóż, np. żyta, pszenicy, jęczmie-
nia oraz owsa, fot. arch. MOT

Dawne zwyczaje dożynkowe opisuje J. Chociszewski w „Malowniczym opisie Polski”:

„Najwspanialej obchodzi się wieniec czyli okrężne w Krakowskiem i Sandomierskiem. 
Gdy już wkrótce się ma ukończyć żniwo, wiją dziewczęta wieniec nie tylko z pszenicy 
i z innego zboża, ale dobierają także jabłek, orzechów, kwiatów, tasiemeczek i innych 
świecidełek. 



137

W
yko

n
yw

an
ie w

ień
có

w
 d

ożyn
ko

w
ych

IV

Wykonywanie tradycyjnego wieńca dożynkowego (Jan Skórka, Lucyna Skórka, Beata Frysztak z Poręby 
Radlnej), fot. arch. MOT

W  okolicach Krakowa przybiera wie-
niec postać korony o  4 lub więcej 
łukach czyli przeplotach, które się 
wznoszą w górę, ozdobione u  szczy-
tu wianeczkiem. Dziewczyna, któ-
ra pierwsza żęła i  grabiła, zwana 
przodownicą, bierze na głowę ową 
zbożową koronę i  spieszy najprzód  
do kościoła, gdzie składa wieniec na 
ołtarzu. Po ukończeniu nabożeństwa 
przodownica bierze znowu wieniec 
na głowę i zanosi go do sołtysa, gdzie 
zostaje złożony i  przykryty na osob-
nym stole. Gdy ze dworu znać dano, 
że państwo czekają, zbiera się cała 
gromada i  wśród dźwięków muzyki 
i  radosnych śpiewów postępuje uro-
czyście a  dziewica z  wiankiem idzie 
na czele. 

Tradycyjny wieniec dożynkowy w  kształcie korony, 
wykonany przez grupę wieńcową z  Poręby Radl-
nej. Wieniec ten zajął pierwsze miejsce w kategorii 
wieńców tradycyjnych podczas Dożynek Woje-
wództwa Małopolskiego w Zakliczynie w 2019 roku 
i  reprezentował Małopolskę na Dożynkach Prezy-
denckich w Spale, fot. arch. MOT
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IV

Dzisiejsze wieńce nawiązują do wieńca-korony, który dawniej przodownica zakładała na głowę, 
fot. arch. MOT

W niektórych okolicach przwięzywano lekko na wierzch wieńca koguta, który zajadał 
ziarno lub trzepotał skrzydłami. Przed dworem oczkuje dziedzic i dziedziczka z dzieć-
mi i krewnymi. Jedne z najstarszych wieśniaków gromady przemawia tkliwie do pań-
stwa, poczym pan i pani odbierają wieniec, który zwykle zawieszają w sieni, gdzie wisi 
przez rok cały do następnego żniwa”2.

Po przekazaniu wieńca, jak pisze dalej J. Chociszewski, następowała huczna zabawa, 
w której wszyscy uczestniczyli. 

U Górali Babiogórskich dawniej uroczystość zakończenia żniw nazwano hołdonosem 
lub hałdamasem. Jego symbolem był skromny wieniec lub snopek zboża przybra-
ny we wstążki oraz polne kwiaty. Tradycyjną formą wieńca w okolicach Zawoi jest 
również korona niewielkich rozmiarów, wita dawniej przede wszystkim z owsa - zbo-
ża, które najpóźniej dojrzewało. Najstarszą jednak formą w tym regionie jest wianek  
ze zbóż i ziół umieszczony na drewnianych grabiach3.

Hołdymas  to nazwa dożynek na Podhalu. Słowo to szerzej oznacza zakończe-
nie prac polowych. Od trzydziestu dwóch lat w  pierwszą niedzielę września  
w Ludźmierzu odbywają się Dożynki Podhalańskie, połączone z odpustem Narodze-
nia NMP – Matki Bożej Żytosiewnej, na które corocznie przybywają delegacje górali  
z wieńcami z całego Podhala, Spisza i Orawy.

2 J. Chociszewski, Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju z mapką i licznymi rycinami,  
Warszawa 1890, s. 116.

3 Zob. U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich,  
U. Janicka-Krzywda (red.), Kraków 2010.
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IV

Wieniec dożynkowy typowy dla Górali Babiogór-
skich, fot. Piotr Pochopień

Korowód wieńców dożynkowych przy drewnia-
nym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła w Lachowicach, fot. Renata Burdyl

W  okolicach Krzeczowa, Łętowni czy Tenczyna (oraz w innych wsiach zamieszkiwa-
nych przez Górali Kliszczackich) po skoszeniu zboża dziewczęta wiły niewielki wianu-
szek z owsa na kształt bochenka chleba. Przystrajały go wstążkami i kwiatami (maki, 
rumianek) oraz zanosiły gospodarzom, gdzie przybijały go lub wieszały nad drzwiami 
wejściowymi domostwa4.

Wieniec z Tenczyna w kształcie koła, wykonany z owsa, fot. Barbara Woźniak

4  Monografia Powiatu Myślenickiego, t. II Kultura ludowa, oprac. M. Brelewska-Polowa, s. 280.
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IV Ten piękny zwyczaj tak wspomina Łucja Druzgała z  Zespołu Regionalnego 
Toporzanie z Tenczyna (zachowano oryginalną pisownię): 

„Żniwa to uwieńczenie trudu rolnika. Trzeba było przygotować safornik na zboże 
i  stodoły aby można było gdzie składać nowe zbiory. Trzeba było dobrze na-
klepać i naostrzyć kosy i sierpy aby mogły dobrze żąć zboże. Zboże w Tenczy-
nie, Krzeczowie czy Łętowni w okresie międzywojennym kosiło się kosą, a także 
sierpem. Każde kłósko co zostało na polu zbierało się rękami, aby nic się nie 
zmarnowało. Ludzie mieli wielki szacunek do chleba mawiało powszechnie, że 
gdy kromka chleba spadnie podnieś i ucałuj ładnie. Pracowali od świtu do nocy, 
żęli sierpem garść po garści, a pola nie ubywało, bo to praca mozolna. W  żni-
wa pomoc sąsiedzka była bardzo cenna, a za taką pomoc płacono przeważnie 
słowem „Bóg zapłać”. Na zakończenie żniw zamożniejsi gospodarze pozwalali 
uwić „wionek”, w tym celu zawsze zostawiano parę zagonów owsa (bo wianek 
był wity na naszym rejonie tylko z owsa) nie zawsze dorodnego i przeważnie 
zostawianego w polu pod lasem. Po wcześniejszym umówieniu, do pola wycho-
dziły panny prosząc gospodarza o pozwolenie uwicia wianka Każda ze żnocek 
(tak nazywano żniwiarki) zajmowała swój zagon do żęcia. Przed żęciem zboża 
żegnały się znakiem krzyża i przystępowały do pracy. Przy żęciu kobiety i panny 
żartowały, opowiadały, która ma jakiego kawalera, który jaką pannę, czy jest ład-
ny, czy brzydki, czy bogaty, czy biedny, kiedy też były na jarmarku i co sobie kupi-
ły. W południe o 12.00 odśpiewały wspólnie „Anioł Pański”, zjadły jarzyno (obiad) 
przyniesioną przez gospodynię. Przy tej robocie od czasu do czasu słychać było 
„Scynś Boże”, od pasterzy wyganiających bydło i owce na pastwisko jak i od in-
nych, którzy szli do pracy w polu. W czasie żęcia układały również przyśpiewki:

Niech ze będzie Jezus
Chrystus pochwalony
Żeby nas wionecek nie był pogardzony.

Kiedy zboże było już zżęte, zaczynały wspólnie wić jeden wianek. Kształt wianka 
był okrągły. Jego szkielet stanowił sznurek, albo jakaś łatwo zginająca się gałąź 
(lyska)  Śpiewały tak:.

Uwiły my wionek 
w lesie na polanie 
komu łobiecany
niech ze go dostanie

Pody go gałązka
poprawy słowika 
aby nam pomog nieś
naszego wianka

A słowik się śmieje
aż się gałąź chwieje
i głos po lesie
że wianek poniesie.

Po skończeniu wicia kobiety wybierały jedną morową pannę i dawały jej wianek 



141

W
yko

n
yw

an
ie w

ień
có

w
 d

ożyn
ko

w
ych

IVdo niesienia. Szły zawsze w  grupie, żeby wianek był zawsze w  środku. Przed 
dziewczynami zawsze szła dziewczyna bądź kobieta w zapasce pod którą miała 
włożone ograbowiny dla zmylenia chłopców, aby nie było wiadomo, która z pa-
nien ma prawdziwy wianek. Dziewczyny idąc z wiankiem co jakiś czas przysta-
wały i śpiewały ułożone przez siebie przyśpiewki śpiewane podczas żęcia i wicia 
wianka.

Wianeczku łowsiany
kitką przewijany
trzymoj że się trzymoj
byś nie spod kany.

Uwiły my wionek
Jozusiowi chłopcu
a łon nom wyniesie
gorzołecki w skopcu

Niżli łon tu wyjdzie
niżli się wywlece
to mu gorzołecka
ze skopca wyciece

Jedyny z wioneckiem
choć zimno zawieja 
zachowaj ze Boze
na niego złodzieja

Złodzieju złodzieju
idze spać idze spać
bo jo se wionecka
nie dom brać nie dom brać.

Obowiązkiem dziewczyn było obronić wianek przed chłopcami, którzy często 
czatowali w krzakach i którzy za wszelką cenę starali się im go odebrać.

Wyjdzij ze gosposiu
stanij przy śliwinie
abyś łodebrała
wionecek szczęśliwie

Po zaniesieniu do domu gospodarza, oznajmiały, o jego przyniesieniu i wręczały 
go do rąk gospodyni w te słowa:

uwiły my wionek
z łowsa nie pszynicy
będzie mu tu ładnie
w ty nowy świetnicy

Ty nasa gosposiu
wbij gwoździa do ściany
i powiyś se na nim
wionecek łowsiany.
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IV Po przejęciu wianka, gospodyni wieszała go na honorowym miejscu, w izbie tzn. 
świetnicy a gospodarz częstował czym chata bogata, były placki buchty (ciasto 
drożdżowe) i oczywiście miodówka. Zwoływano muzykę i huczna zabawa trwa-
łą do białego rana. Był to znak, że w tym domu żniwa się zakończyły. Niesieniu 
takiego skromnego wieńca zawsze towarzyszyły radość i śpiew.

Gospodarzu miły
Żniwa się skończyły
Przyjmij od nas wieniec 
Cośmy Ci uwiły    

Zawiesimy Ci go 
W sieni nade drzwiami 
Niech Cię Bóg obdarza
Dobrymi plonami

Zostawimy wieniec
Ale nie za darmo
Musimy otrzymać 
Lekarstwo na gardło
Kiedy po robocie
Kiedy już po żniwach
Gospodarz postawił
Całą beczkę piwa”5.

W Dziekanowicach koło Krakowa robiono trzy wieńce: jeden oddawano do kościoła, 
drugi,  wykonywany z pszenicy, darowano gospodyni, a trzeci, z owsa, gospodarzowi.

Dożynki w Piwnicznej, fot. Kamil Bańkowski

5 A. Kiełbus, Tak się żyło w Trzebuni między wojnami, w: Trzebunianie…o sobie. Życie, ludzie, kultura,  
historia, Pcim 2004, s. 132.
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IVU Górali Sądeckich tradycyjne wieńce przybierały różne kształty - u Górali Białych 
- od snopka zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami po kształt płaskiego koła 
w postaci koncentrycznych okręgów ze zboża i kwiatków, ozdobionego wstążecz-
kami6. Górale Czarni dziękowali za dary 8 września w święto Matki Boskiej Siewnej, 
wijąc wieńce przysiółkami7. 

Ciekawym zwyczaj istniał w  Stróży k. Myślenic, gdzie przed wybuchem II wojny 
światowej robiono tzw. „wieniec ziemniaczany”. Był on wykonany z tarniny, na kolce 
której nabijano ziemniaki. Taką kompozycje przystrajano kwiatkami i wstążkami8.

Dożynki we wszystkich regionach Małopolski były z jednej strony czasem po-
dziękowania obfitującym w symboliczne i magiczne zachowania oraz atrybu-
ty, z drugiej czasem zabawy i biesiadowania. Ważnym ich elementem były pie-
śni (śpiewy), które były zarówno lirycznymi opowieściami, jak i przyśpiewkami 
(niekiedy tworzonymi na poczekaniu), które w satyryczny, a dość często i ru-
baszny sposób opisywały otaczający świat. Koniecznie w śpiewanych utworach 
musiała się znaleźć postać gospodarza, pana, a czasami i jego rodzina. 

I tak w Zawoi i jej okolicach śpiewano: 

Do staja żniwiarki, do staja, do staja,
Nasa przodownica juz ci nom ustała.
Pozynoj, pozynoj mało zniwiorecko,
Maluśkie rocki mos, ostałaś dalecko.
Choćem jo ostała, nie bedom płakała,
Bo by mie od płacu głowicka bolała.
Pozynoj, pozynoj, mało zniwiorecko, 
mos zagonek mały wiecór niedalecko.
Znijcie dziywki, znijcie, mocie chłopców w zycie ,
Jak zytko zezniecie, chłopców se weźniecie.

Hej, gazdo, ty nom tutok pofolguj, pofolguj
i swoje celodki nie morduj, nie morduj.
Jus ci nom tyz nas gazda folguje, folguje
 i swoje celodki załuje, załuje.
Hej, wyleć ze se, wyleć ty naski sokole,
Bo my nie wyjdomy w to pole, w to pole.
Hej, latajo ptosecki pod niebom, pod niebom,
My się namocyli za chlebom, za chlebom.
Hej, ostaj ze se, ostaj ty mały skowronek,

6 M. Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka  
i Jazowska, K. Ceklarz, M. Kroh (red.), Kraków 2016.

7 Zob. W. Łomnicka-Dulak, Czarni Górale z Piwnicznej w piśmiennictwie i wspomnieniach, „Almanach  
Muszyny”, Rocznik XV jubileuszowy, 2005.

8 Monografia Powiatu Myślenickiego..., s. 282.
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My dziś uwijomy se wionek, se wionek.
Słonko się znizyło, latko się skojcyło,
Kosy, sierpy pościnały, grabie piyknie zgrabowały,
co na polu urosło.
Jak było, to było, co sie urodziuło,
Choć ten owiesek złocisty, na tym gruncie
kamienistom
bedzie się z tego zyło.
Górole, co w polu owiesek kosili,
To ka nie ka po trosecku, po ździebełku, po kłósecku
Na wionek ostawili.
Dziewcota, co w polu owiesek grabiły,
Pozbierały po trosecku, po ździebełku, po kłósecku
Wionek śniego uwiły.
Krozyli, krozyli, owiesek dozęli,
Dozęła ci go dziywecka, za jasnego, za słonecka,
Za jasnego słonecka.

Hej, u nasego gazdy jes syroko brama,
Kie do nie wchodzomy, otwiyro sie sama.
Hej, u nasego gazdy dobowa podłoga,
Zjechało sie gości jak do Pana Boga.
Hej, u nasego gazdy świyconco sukmana,  
a u sosiedniego sukmana stargano.
Hej, ni ma grochu, ni ma, jeno łopatecki,
U nasego gazdy nowiuśkie kiyrpecki.
Hej, nażęliśmy kopek jak na niebie gwiozdek,
Dozęlim do drogi, bedziem jeś pierogi.

My se tu dziś wszyscy troske pośpiewali,
Przebocujcie syćko, co my pogniewali.
Pieknie nom to lato obrodziuło w zboze,
Co było na polu, to jes juz w komorze.
Dzisiok my tu przyśli śpiywac i tajcować,
Gazdowie nos musą haw cym pocestować.

Hej, Jonku spod gronicka, Wojtku zo potucka,
Nakosiuleś, nazwoziułeś świyco ci sie ocka.
Hej, świyco ci sie ocka, będzie walno młocka,
Dejze Boze ze sto korcy, a nom haw do worcka.
Hej, na zawojskik brzyskak kwarde som ścierniska,
Zdarek na nik piyknie ładnie ojcowe kierpcyska.
Hej, ojcowe kierpcyska, cyfrowe portecki,
Nie zalujcie naski gazdo za to gorzałecki.

Ty pani dziedzicko nie kryj sie przed nami
Bo my cie widzomy śklanomi oknami.
Śklanomi oknami i śklanomi drzwiami 
Ty pani dziedzicko nie kryj sie przed nami.
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Nie kryj się przed nami, bo my sie nie kryły,
Ino my zbozysko do siodół zwoziuły.
Pomału wozoiuły ba się nie krusyło,
Zeby na spichlerzu pełno zboza było.
Już my po robocie, już my som po zniwak
Wynieście nom teroz pełno becko piwa.
Pełno becko piwa i do tego miodu
Wynieście nom teroz do tego ogrodu.

(Dańczyk Józef 1918
Zawoja – Przysłop 1974)

Wieniec dożynkowy niesiony przez dziewczęta, Sanka, pow. Chrzanów, 1927 r., autor nieznany, Nr inw. 
III/4892/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

W Skomielnej Czarnej  śpiewano m. in.:

Owies my zezeny
Wianek my usiły
Tylko my jesce 
Piwecka nie piły.

W  Wiśniowej pieśń dożynkowa określała kształt wieńca, który darowano gospodyni 
na szczęście.

Uwiły my wieniec 
Koliście, koliście
Naszej gospodyni
Na szczęście, na szczęście.
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U Górali Białych (Łącko – Kamienickich), kiedy skoszono ostatni zagon, dwie żniwiarki 
schodziły z pola i robiły ze zboża wieniec zwany ograbek, który przyozdabiały wstąż-
kami i kwiatami z bibuły zrobionymi  wcześniej w domu. Niosąc zrobiony wieniec 
śpiewały:

Wstańze ty ograbku, boś się dość nalezoł,
nożki skolejcałe, jakze będziesz bieżył.
Wyżryj ze gazdusiu, w białych płocioneckach,
niesemy ograbek w cyrwonych wstązeckach.
Tej nasej gosposi kawa wykipiała,
bo się na ograbek przez okno patrzała.
Idziemy idziemy z gory koło wody,
Niesemy ograbek gospodyni młodej.

Piękna tradycja wykonywania wieńców dożynkowych jest trudną dziedziną twórczo-
ści, wymagającą cierpliwości, odpowiedniego przygotowania oraz znajomości trady-
cji. W małopolskich wsiach jest wciąż żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
choć przez lata ewoluowała, przybierając nowe, nieraz fantazyjne formy, często odbie-
gające od tradycyjnych. We współczesnych konstrukcjach na przykład drewno zastę-

pują metalowe pręty (obręcze), 
nierzadko spawane lub zgrze-
wane, tak by móc utrzymać 
ciężar wymyślnych kompozycji. 
Obecnie najczęściej wykonywa-
niem wieńców dożynkowych 
zajmują się Koła Gospodyń Wiej-
skich. Uroczystościom dożynko-
wym zwykle towarzyszą konkur-
sy na najpiękniejszy wieniec. Jak 
wynika z  badań, w  konkursach 
tych często pojawia się katego-
ria wieńca współczesnego. Tego 
typu wieńce przybierają bardzo 
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Dożynki Województwa Małopolskiego w Zakliczynie, 2019 rok, fot. arch. MOT
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Wieniec współczesny z Gruszowa, fot. arch. MOT Wieniec współczesny z Sieciechowic (wieniec 
ten zajął pierwsze miejsce w kategorii wień-
ców współczesnych podczas Dożynek Woje-

wództwa Małopolskiego w Zakliczynie w 2019 
roku), fot. arch. MOT

różne kształty i formy, niekiedy wręcz rzeźb (np. aniołów, Jana Pawła II, żeńców, po-
staci historycznych i legendarnych), rozbudowanych konstrukcji z wozami drabinia-
stymi, a nawet traktorami, pojawiają się również scenki rodzajowe. Wprowadzane 
są także nowe materiały oraz sposoby łączenia elementów. 

W  literaturze etnograficznej poświęconej Łemkom nader skromne są wzmianki
 o obrzędach żniwnych, co zapewne związane jest z  silnie zakorzenionymi trady-
cjami pasterskimi. Pierwotnie u  Łemków najważniejszym zajęciem była hodowla. 
Uprawa roli zaczęła się rozwijać wraz z osadzaniem się w „dolnych i środkowych par-
tiach stokowych”9. Zanim w sposobie gospodarowania pojawiła się kosa, zboże żęły 
sierpami wyłącznie kobiety. Ciekawy zwyczaj związany ze żniwami opisuje M. Kawa: 
„Gdy przywiezie się do stodoły snopy gospodarz albo jego syn musi go obejść siejąc 
drobny piasek gdzie ma być poskładane zboże. Ma to je uchronić przed gryzonia-
mi” 10. 

9 R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 28.

10 M. Kawa, Reprezentacyjny zespół artystyczny Łemków w Polsce „Łemkowyna”. Rys Historyczny, praca  
magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr L. Mazepy, Cieszyn 1996, s. 29 (archiwum autora).
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Jak wynika z  badań oraz literatury przedmiotu, dożynki oraz związany ze świę-
tem zwyczaj wicia wieńców dożynkowych nie jest elementem kultury tradycyjnej  
Łemków, zarówno wyznania prawosławnego, jak i greckokatolickiego. Udział w do-
żynkach został przyjęty od ludności polskiej i wiąże się z obchodami zazwyczaj gmin-
nymi lub powiatowymi święta plonów.

Kończąc rozważania dotyczące tradycji dożynkowych, należy jeszcze wspo-
mnieć o  tzw. Dożynkach Reymontowskich w  Wierzchosławicach. W  1925 roku  
Wincenty Witos zaprosił właśnie do podtarnowskich Wierzchosławic chłopów z całej 
Polski, a także laureata literackiej nagrody Nobla Władysława Reymonta. Uroczysto-
ści odbyły się 15 i 16 sierpnia na wielkiej polanie w lasku wierzchosławickim i stały się 
ważnym wydarzeniem ludowym i patriotycznym. Od 1980 roku co pięć lat dla upa-
miętnienia tego wydarzenia w miejscowości organizowane są właśnie tzw. Dożynki 
Reymontowskie.

W  wielu gminach Małopolski dożynki są stałym elementem kalendarza lokalnych 
świąt i uroczystości, a jednym z ich najważniejszych punktów są konkursy wieńców 
dożynkowych.
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IVWYKONYWANIE BUKIETÓW
NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ
ZIELNEJ

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przypadające na dzień 15 sierpnia, 
w polskiej tradycji ludowej określa się mianem Święta Matki Bożej Zielnej lub Matką 
Bożą Zielną. Święto to już na początku VI wieku w Palestynie oraz w Syrii obchodzono 
jako zakończenie ziemskiego życia Matki Bożej i określano mianem Zaśnięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Uroczystość Wniebowzięcia została wprowadzona do liturgii 
kościołów wschodnich w VI, a kościołów zachodnich w VII wieku, ale dopiero w roku 
1950 papież Pius XII w  konstytucji apostolskiej  Munificentissimus Deus ogłosił do-
gmat o Wniebowzięciu NMP, który mówił, że odbyło się ono w trzech fazach: zaśnię-
cie, wzięcie do nieba z duszą i ciałem oraz ukoronowanie w niebie.

Płaskorzeźba przedstawiająca Zaśnięcie NMP w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba Apostoła 
w Sękowej, fot. Kamil Bańkowski
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IV Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny nie zostało opisane w  Piśmie Świętym, 

a  wiedzę o  tym wydarzeniu czerpiemy jedynie z  apokryfów – tekstów o  tematyce 
biblijnej, ale niewchodzących z  skład kanonu Biblii. Jednym z  nich jest powstała  
w IV wieku księga występująca pod różnymi tytułami: Transitus (Przejście) lub Liber de 
dormitione Beata Mariae Virginis (Księga o zaśnięciu Najświętszej Marii Panny). Stała 
się ona bardzo popularna, a z czasem przyjmowana za prawdę, tym bardziej, że uży-
wali jej w swoich homiliach m.in. św. Jan Damasceński i św. German Konstantynopo-
litański1. Przekonanie o tym, że przejście do nieba Matki Jezusa nie mogło prowadzić 
przez bramę śmierci, głosili również św. Bonawentura, św. Albert Wielki, św. Brygida  
czy św. Bernard Sieneński.  Ilustracje malarskie do apokryfów o Marii Pannie wpro-
wadził w Europie Giotto di Bondonne w kościele św. Franciszka w Asyżu i w kaplicy 
Scrovegnich w Padwie2.   

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny zwane jest w  polskiej kulturze ludowej 
świętem Matki Bożej Zielnej, Kwietnej lub Żytniej. Uroczystość ta w kościele katolic-
kim przypada w dniu 15 sierpnia, czyli w okresie największego rozkwitu ziół, 
kwiatów, owoców i zbóż. Matka Boża była i jest w tradycji ludowej patronką tejże 
obfitości jako ta, która wydała na świat najdojrzalszy owoc – Jezusa Chrystusa: 
„Błogosławiona je-steś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 
łona” (Łk 1, 42).

Tradycyjne bukiety zielne, Racławice (gm. Jerzmanowice-Przeginia), fot. arch. MOT

1 Ks. W. Smoleń, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 VIII), w: Ilustracje świąt  
 kościelnych w polskiej sztuce, Lublin: Wydawnictwo KUL-u 1987, s. 237. 

2  Tamże, s. 238.
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IVBUKIETY ZIELNE
Początki święcenia ziół w  Święto Wniebowzięcia NMP sięgają, jak podają źródła,  
X wieku. O zwyczaju tym tak pisze Zygmunt Gloger : 

„W  dniu 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ze wszystkich świąt ku czci Bogarodzicy najdawniejsza, bo sięgająca pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa i zawsze solennie obchodzona. Z obchodem tym kościelnym, 
który rozmaite dawniej nosił nazwy, jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie 
Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, 
które dziewczęta wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, 
aby je kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił. Jest to więc po oktawie Bożego Ciała, 
drugi dzień w roku przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów polnych”3.

Na przykładzie Ziemi Krakowskiej tradycję opisał także Oskar Kolberg:

„W  święto Wniebowzięcia N. P. czyli  
Matki Boskiej Zielnej (d. 15 Sierpnia), każ-
da gospodyni znosi do kościoła snopki 
ziół ogrodowych i  polnych (łąkowych) 
podówczas kwitnących: maku, piwonii, 
szałwi, macierzanki, wrotyczu, kopru, 
kminku, prosa tureckiego, końskiego 
szczawiu, ziela świętojańskiego, marony, 
lulku, bożego drzewka, rozmarynu, mięty, 
melissy, kwiatów większych np. georgi-
nii, dzwonków itd. używanych dla bydła,  
ze szczerą wiarą, że poświęcenie przez 
kapłana powiększa ich moc uzdrawiają-
cą i zachowawczą. Gdy natłok gospodyń 
z  temi snopeczkami jest wielkim, ka-
płan wychodzi przed nabożeństwem na 
cmentarz kościelny, gdzie kobiety klęczą 
uszykowane trzymając każda swój sno-
peczek, a odmówiwszy modlitwę i pokro-
piwszy zioła święconą wodą, wraca do ko-
ścioła. Zioła te przechowują się w chacie 
na siostrzanie, na oknie, za obrazami itd. 
Garść z nich wrzuca się następnie, w mia-
rę potrzeby, do gotującej się w  garku 
wody, którą po przestygnięciu lub dopra-
wieniu zimną wodą, wraz z dorzuceniem 
otręb pszennych lub ospy jęczmiennej, 
daje się bydłu pić przez kilka dni, miano-
wicie krowom po ich ocieleniu”4. I dzisiaj 
we wszystkich miejscowościach na Szla-
ku Architektury Drewnianej zioła i kwiaty 
są nadal święcone.

Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, Dobra pow. 
Limanowa, autor nieznany,  Nr inw. III/5097/F, 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficz-
nego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie

3  Z. Gloger, Rok Polski w Życiu, Tradycyi i Pieśni, Warszawa 1900, s. 323-324.

4  O. Kolberg, Krakowskie, cz. I, Wrocław-Poznań 1962, s. 309-310.
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IV SKŁAD BUKIETÓW

Uroczystość 15 sierpnia obchodzono dawniej również jako dzień Matki Bożej  
Dożynkowej, stąd przynoszono do świecenia także zboża, owoce czy warzywa. Było 
to podziękowanie dla Maryi za opiekę nad plonami i pomoc w ciężkiej pracy na roli. 
Rośliny święcono i święci się nadal najczęściej w postaci wiązanek lub wianków. Ich 
skład zależał od regionu, uprawianych i występujących na danym terenie roślin. Jak 
podają źródła, podstawę stanowiły cztery części składowe: zioła, zboża, owoce i wa-
rzywa, choć zapewne były różne modyfikacje i ograniczenia, jak np. brak roślin pa-
stewnych w bukietach. Niektóre źródła podają, że w bukiecie powinno znaleźć się od 
7 do 77 różnych ziół i roślin, co zapewne można łączyć z symboliką liczby 7 w Starym 
Testamencie. 

W skład bukietu u Górali Babiogórskich wchodziły: „babka (babka lancetowata – Plan-
tago lanceolata), barwinek (barwinek pospolity – Vinca minor), boże drzewko (bylica 
boże drzewko – Artemisia abrotanum), bylica (bylica pospolita – Artemisia vulgaris), 
bylica piołun (Artemisia absinthium), chaber (chaber bławatek - Centaurea cyanus), 
czosnek (Allium), dziurawiec (dziurawiec pospolity – Hipericum perforatum), krwaw-
nik (krwawnik  pospolity – Achillea millefolium), lubczyk (lubczyk lekarski – Levisti-
cum officinale), mak (Papaver rhoas), mięta  pieprzowa (Mentha piperita), modrzew 
(Larix europea), nagietek (nagietek lekarski – Calendula officinalis), szałwia (szałwia 
lekarska – Salvia officinalis), szczaw (szczaw pospolity – Rumex acetosa), żywokost 
(żywokost lekarski – Symphytum officinale), niekiedy goryczka (goryczka żółta – Gen-
tiana lutra); a nawet jarzyny jak cebula, marchew czy koper”5.

U Górali Kliszczackich bukiety układane są dość często na liściu kapusty. Z kolei u Gó-
rali Sądeckich w bukiecie, czyli „zielu”, powinno znaleźć się „zboże – po kilka źdźbeł 

Mięta, fot. Barbara Woźniak Nagietek, fot. Barbara Woźniak

5 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka-Krzywda  
red.), Kraków 2010, s. 290.
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z kłosem z każdego rodzaju (pszenica, owies, żyto i  inne), liść kapusty, liść buraka, 
nać ziemniaka, groch kwitnący, mak,  różnorodne  zioła: dziurawiec (Hypericum per-
foratum L.), lebioda (Chenopodium album L.), macierzanka, mięta, melisa, piołun, 
rozmaryn (Rosmarinus officinalis), wrotycz, gałązki drzew bądź krzewów: czarny 
bez (Sambucus nigra L.), lipa (Tilia europaea L.)”6. Dodaje się też często jabłka nabite  
na patyk, a nawet gruszki i śliwki. 

Zboża – jak wynika z  przeprowadzonych badań – występują również w  bukietach 
w Barwałdzie Dolnym, Marcyporębie oraz Grojcu. Jedna z mieszkanek Lanckorony 
podaje, że wieńcu powinien znaleźć się „bukszpan, marchew, jabłko, kwiaty paproci”7.

Nazewnictwo wielu ziół wiąże się ze Świętą Rodziną oraz postaciami różnych świę-
tych. W gwarze ludowej bylicę określa się jako boże drzewko lub ziele świętojańskie, 
dziurawiec zwyczajny nazywany jest krzyżowym zielem, dzwonkiem Panny Maryi  
lub zielem św. Jana. Najwięcej nazw roślin łączy się z osobą Matki Bożej, np. wierz-
bownica gruczołowata (Epilobium adenocaulon) to ziele Matki Bożej, goryczka wą-
skolistna (Gentiana pneumonanthe) – sukienki lub rękawki Matki Bożej, dziewanna 
drobnokwiatowa (Verbascum thapsus) –  w arkocze Matki Bożej.

Przygotowane bukiety zawiązywano niekiedy – jak podają Franciszkanie – „lipo-
wym łykiem – lipa bowiem od zawsze łączona była z Matką Boską, bo właśnie w tym 
drzewie Maryja ukazywała się najczęściej”8.

ZWYCZAJE I WIERZENIA
W  tradycyjnej kulturze ludowej Małopolski ważna obrzędowo była wigilia Wniebo-
wzięcia NMP. Kobiety w tym dniu nie mogły pracować w polu, a za złamanie tego 
zakazu groziła kara uduszenia przez węże9. 

Przygotowywanie bukietu z  tzw. ziela odbywało się według ścisłych reguł i  było 
czynnością typowo kobiecą we wszystkich badanych regionach.

Piękny i  ciągle kultywowany w  tradycyjnych społecznościach zwyczaj przygotowy-
wania takiego bukietu wraz z jego zastosowaniem opisała pani Łucja Druzgała z Ze-
społu Toporzanie z Tenczyna: „Nadeszło lato, a wraz z nim dni ciężkiej pracy na roli. 
Wszystkie wysiłki, jakie człowiek poczynił, by zapewnić sobie zbiory zostały nagro-
dzone, ziemia wydała plon. I w tym czasie człowiek odwoływał się do sił nadprzyro-
dzonych, polecając swoje sprawy Matce Boskiej, orędowniczce ludzkiej codzienności. 
W  dniu Matki Boskiej Zielnej - 15 sierpnia - święcono  zioła. Uprzednio zbierały je ko-
biety w lasach, na łąkach, po miedzach, koło domu i w ogrodach. Gdy tak chodziły 
i zbierały to kozdo trowka wołała: podź ku mnie i weź mnie. Nie noszono do święcenia 
tylko jarzębiny, bo się na ni Judos powiesioł. Zebrane zioła wiązano w małe snopki, 
w których centralne miejsce zajmowało jabłko nabite na patyk. 

6 M. Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka  
i Jazowska, K. Ceklarz i M. Kroh (red.), Kraków 2016.

7 Kobieta, zam. Lanckorona (wyznanie rzymskokatolickie), 2019.

8 Za https://www.franciszkanie.pl/artykuly/matka-boza-zielna

9 U. Janicka-Krzywda, Obrzędy doroczne…, s. 290. 
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IV Poświęcone zioła zostawiano, aby się ususzyły np. na połce nade drzwiami, na ulak 

abo w jabłoni, potem wynoszono na strych i używano do sporządzania naparu bądź 
okadzania nimi ludzi i  zwierząt w  celach leczniczych (co w  Tenczynie, Krzeczowie  
czy w Łętowni czyniono w pierwszy piątek miesiąca). Napar z ziół dawano krowom 
po łocielyniu  (krowom po łocielyniu dawało się jesce gotowane korpiele). Przy budo-
wie domu kładziono święcone ziołana piyrsyk węgłak. W Tenczynie, przed pierwszym 
oraniem, okadzano konie  do trzeciego razu siedmioma gatunkami ziół, a następnie 
spalone zioła kładziono pod piyrso skibo. Także zanim furmon rusoł koniami musioł 
bicym zrobić przed niymi krzyz, żeby się im jaki urok nie stoł. Przed każdą pracą polo-
wą należało się przeżegnać”10.

Bukiet zielny typowy dla Krzeczowa, Tenczyna, Łętowni, Lachowic, Zawoi, fot. Barbara Woźniak

Już samemu zbieraniu ziół towarzyszyły zapewne różne wierzenia, a jedno z nich tak 
opisuje B. Tępka: „Kiedy na Matkę Boską Zielną kobiety ziele zbierają do święcenia 
a jedna drugiej ziele porwie lub także i w kościele gdy trzymają do święcenia to uwa-
żają tak, że ona mleko i masło krowom odebrała, tym sposobem mają także podejrze-
nie na taką kobietę i mają ją za czarownicę”11.

10  na podstawie wywiadu, Tenczyn 2019 r.

11 B. Tępka, Materiały etnograficzne z Sidziny, pow. Sucha (opowiadania, obrzędy Bożego Narodzenia,  
przesądy), rkps. Mnp., koniec XX wieku, kart: 4, Archiwum Muzeum Etnograficzne go im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie, nr inw.I/294 (ze zbiorów Eugeniusza Janoty i Bronisława Gustowicza.
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 Bukiet zielny, Sucha Beskidzka 2008, fot. Anna Spyrczyńska

Poświęcone zioła – jak wierzy się do dzisiaj – posiadają moc leczniczą,  a nawet ma-
giczną. Powszechnie były one używane w medycynie ludowej, dlatego też, jak pisze 
D. Tylkowa, ważne „jest zbierać zioła suche, nie zmoczone deszczem”12. Wywar z po-
święconych ziół i roślin podawano do picia zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Po-
wszechnie wierzono, że poświęcone bukiety przeciwdziałają wszelkim złym mocom, 
chronią domostwo przez burzą i wichurą. Dlatego przechowywane były pieczołowi-
cie przez cały rok, m. in. zawieszano je na ścianach, pod powałą u tragarza czy zatyka-
no za święte obrazy. Okadzano nimi domostwa i zwierzęta we wszystkich regionach 
górskich. I tak Górale Sądeccy okadzali bydło „w razie choroby, po ocieleniu, przeciw 
czarom, przy pierwszym wypasie oraz gdy nadchodziła burza, jak daleko jest, bo jak 
blisko, to już nie pomoże. Ale trzeba wierzyć w to”13. U Kliszczaków nadal funkcjonuje 
zwyczaj wbijania bukietu zaraz po przyjściu z kościoła w grządkę kapusty. Wypowia-
da się przy tym słowa: „wijcie się główeczki od Najświętszej Panieneczki”14. W domo-
stwach, gdzie nie sadzi się kapusty, pozostawia się bukiet w miejscach, gdzie upra-
wia się warzywa lub truskawki. Ciekawym zwyczajem jest także umieszczanie przy 
budowie domów poświęconych ziół na pierwszych węgłach, na tzw. przyciesiach, by 
chroniły domowników od nieszczęść15. Dawniej zioła z bukietów wkładano również 
do kołyski noworodka, aby zapewnić mu ochronę przed złymi mocami, oraz do trum-
ny zmarłego.

12 D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich, Wrocław-Warszawa-Kraków -Gdańsk-Łódź  
1989, s. 49.

13 M. Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne…, s. 404 .

14 Za A. Grochal, Obrzędy doroczne, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, J. Ceklarz,  
J. Masłowiec (red.), Kraków 2015,  oraz na podstawie badań własnych.

15 Monografia powiatu myślenickiego, t. II Kultura ludowa, s. 280.
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IV Ziarna z kłosów poświęconego bukietu dodawano do zboża przeznaczonego pod za-

siew, by zapewnić sobie urodzaj i ustrzec plony przed zniszczeniami spowodowanymi 
burzą i gradobiciem.

Poświęconych ziół w  żadnym wypadku nie wolno było zniszczyć. Suszone bukiety  
należało spalić przed poświęceniem kolejnych, gdyż rzeczy święconych nie wolno 
było wyrzucać. 

W Małopolsce najbardziej uroczyście święto Wniebowzięcia NMP obchodzi się 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie tłumy pielgrzymów święcą bukiety z nagietka-
mi, makami, chabrami, macierzanką, miętą, piołunem, pszenicą, żytem, jęczmie-
niem i owsem. W tym dniu święcone są również wieńce dożynkowe. Nabożeń-
stwo Zaśnięcia Matki Bożej, zwane „pogrzebem”, odbywa się co roku w Kalwarii 
Zebrzydowskiej z udziałem tysięcy pielgrzymów. W barwnej procesji na tzw. dró-
żach Matki Bożej wędrują asysty, orkiestry i pątnicy w strojach ludowych z całe-
go regionu. Zgodnie z tradycją młodzi kawalerowie i panny niosą trumienkę
z figurą Maryi Zaśniętej do oddalonego o ponad 3 km kościoła Grobu Matki 
Bożej, gdzie zwyczajowo kończy się pochód. Ostatnim akcentem nabożeństwa 
jest procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim, przed bazy-
liką kalwaryjską.

Jest jeszcze jeden okres w polskiej tradycji ludowej, kiedy święcone są kwiaty i zio-
ła. Jest to oktawa Bożego Ciała. Poświęconym wiankom również przypisuje się nie-
zwykłą moc. Wykorzystywane były one, i sporadycznie jeszcze są, w leczeniu różnych 
chorób ludzi (gardła, zębów) oraz bydła. W  jednej z rodzin na pograniczu Stryszawy 

Uczestnicy warsztatów wykonywania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej, zorganizowanych 
przez Małopolską Organizację Turystyczną w Racławicach, fot. arch. MOT
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i Lachowic kultywowany jest nadal zwyczaj, który niejako łączy wszystkie opisane tu-
taj poświęcone akcesoria (woda, palma, wianek) w rytuałach religijnych. Zwyczaj ten 
polega na wkładaniu pod pierwszą skibę oranego pola, na którym ma być zasiane 
zboże (dawniej najczęściej owies), części wianka święconego w oktawie Bożego Ciała, 
części palmy oraz tzw. „siewki” (wykonuje się ją w Wigilię Bożego Narodzenia: „bie-
rze się pieniek chleba, do którego wkłada się opłatek, wszystko zawiązuje się słomą 
i wkłada pod choinkę”) oraz wlewa się pod tą pierwszą skibę święconą wodę16.

Obecny kształt bukietów w  znacznym stopniu odbiega od tych święconych  
przed II wojną światową. W tym miejscu należy zwrócić też uwagę na znaczenie przy-
pisywane obecnie wykonywanym wiązankom w  porównaniu do tych notowanych 
jeszcze w  literaturze XIX-wiecznej. W  znacznej mierze mają one dziś charakter tyl-
ko i wyłącznie symboliczny. Mimo to święcenie ziela należy do najżywszych spośród 
wszystkich przebadanych zwyczajów w wiosenno-letnim cyklu dorocznym. Obecnie 
coraz częściej organizowane są konkursy na najpiękniejszy bukiet zielny oraz warsz-
taty układania tego typu wiązanek. Ciekawą inicjatywą jest na przykład „Cudowna 
Moc Bukietów”, wydarzenie organizowane przez Instytut Dziedzictwa w  Krakowie 
oraz Podstolicach. Jego najważniejszą część stanowi konkurs na najpiękniejszy bu-
kiet zielny. W 2019 roku w samej stolicy Małopolski wzięło w nim udział aż 158 bukie-
tów! Można było też uczestniczyć w warsztatach, nie tylko wykonywania bukietów, ale 
także m.in. tworzenia zielników.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA I GRECKOKATOLICKA
W  kościele wschodnim święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny kończy cykl dwu-
nadiesiatych prazdników, czyli dwunastu wielkich świąt, z których każde z osobna 
wyraża inna prawdę o boskim planie zbawienia ludzkości.  Według kalendarza juliań-
skiego święto to obchodzone jest 28 sierpnia. Kończy ono prawosławny rok liturgicz-
ny, który rozpoczyna się z dniem 1 września. Wyznawcy prawosławia przygotowują się 
do święta poprzez obowiązujący przez dwa tygodnie surowy post zwany uspienskim. 
Następnie świętują w jeden dzień przedświąteczny i osiem dni poświątecznych.

Według tradycji kościoła wschodniego po Wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha 
Świętego apostołowie głosili Ewangelię w różnych częściach świata. Maryja również 
wiele podróżowała, jednak najdłużej przybywała w Jerozolimie na Górze Synaj. Wła-
śnie tam ukazał Jej się Archanioł Gabriel, który zapowiedział Jej odejście z ziemskiego 
świata. Gdy nadszedł dzień śmierci, Maryja w otoczeniu apostołów zobaczyła Chry-
stusa, który przyszedł, by zabrać Ją do nieba.  Miała wtedy powiedzieć: „Uwielbia  
Dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo spojrzał 
na swoją pokorną służebnicę” (Łk 1, 46-48). Chrystus wziął Jej duszę i razem odeszli do 
nieba. Ciało Matki Bożej zostało przeniesione do grobu u podnóża Góry Oliwnej. Trzy 
dni później do grobu Maryi przyszedł apostoł Tomasz, który nie zdążył Jej zobaczyć 
przed śmiercią. Wszedł do grobu, ale nie było w nim ciała, ponieważ Maryja została 
wskrzeszona i wzięta do nieba. 

16  Kobieta, zam. Stryszawa (wyznanie rzymskokatolickie), 2019.
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IV Katolickie Wniebowzięcie Najświętsze Maryi 

Panny i  prawosławne święto Zaśnięcia 
Bogurodzicy choć mówią o  tym samym 
wydarzeniu, opisują je w  inny sposób.  
W Kościele katolickim mowa jest o tym, że 
Matka Boża została razem z duszą i ciałem 
wzięta do nieba, ale dogmat nie roz-
strzyga, czy wniebowzięcie wydarzyło się 
po Jej śmierci czy z pominięciem umierania. 
Natomiast prawosławie jasno wskazuje,  
że najpierw Maryja umarła (zasnęła), 
potem zmartwychwstała, na koniec zo-
stała wzięta do nieba. W  teologicznym 
wymiarze Zaśnięcie Matki Bożej stano-
wi uniwersalne przesłanie dla każdego 
chrześcijanina. Śmierć nie kończy życia 
ludzkiego, ale jest odpoczynkiem, snem, 
po którym następuje przebudzenie do 
nowego życia.  Wymiar teologiczny tego 
święta pięknie oddaje ikonografia. W  bar-
dzo wymownej w treści teologiczne i sym-
boliczne ikonie Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny (która nota bene nie przedsta-
wia samego wzięcia Matki Bożej do Nieba) 
ukazana jest Maryja leżąca w  otwartym 
grobie. Obok stoją apostołowie, a  nad 

całunem z Maryją Jezus, który mówi: „ponieważ Matka dała Mi ciało fizyczne, teraz 
Ja Jej daję życie wieczne”.  Trzyma On na ramieniu małą dziewczynkę, która 
symbolizuje ponowne narodziny Maryi w wieczności.

Zaśnięcie Matki Boskiej, warsztat malarza 
(malarzy) ikon z ikonostasu cerkwi 
p.w. św. Mikołaja w Polanie (k. Dobromila), 
2. połowa XVI w., w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie, fot. Archiwum Fotograficzne 
Muzeum Narodowego w Krakowie

Wrotycz, fot. arch. MOT Nawłoć, fot. arch. MOT
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IVZgodnie z tradycją wschodnią  w dniu Zaśnięcia NMP święci się bukiety z tegorocz-
nych ziół, zbóż i kwiatów. Podobnie jak w tradycji ludowej katolików, w skład bu-
kietów wchodzą głównie rośliny stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt, a zdobią je 
także ogrodowe kwiaty. Najczęściej święcone są: żyto, owies, pszenica, a nawet len, 
zioła i rośliny lecznicze: bylica piołun, dziurawiec, mięta, wrotycz, nawłoć, krwaw-
nik17, a z kwiatów ogrodowych aster chiński, aksamitka i dalia.

Również u  Łemków poświęcone bukiety posiadają moc leczniczą i  magiczną. 
Z tego powodu także są przechowywane przez cały rok, a, jak podaje mieszkaniec 
Gładyszowa, „dawniej wkładane były za święte obrazy (ikony)”18. Wywar z poświę-
conych ziół i roślin – identycznie jak w obrzędowości wszystkich grup góralskich 
w Małopolsce - podawano do picia zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Wiązanki 
z zasuszonych poświęconych bukietów Łemkowie kładą też pod głowy zmarłym 
z najbliższej rodziny.

Zasuszony bukiet zielny, fot. Barbara Woźniak

17  Kobieta, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.

18  Mężczyzna, zam. Gładyszów (wyznanie prawosławne), 2019.
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IV SŁOWNIK: 

KWIATY – od starożytności poprzez wszystkie kultury i  religie symbolizowały 
wiosnę, był to znak kruchości wszystkich rzeczy, młodości, początku, wzrasta-
nia i inicjacji. W Piśmie Świętym kwiaty są obrazem przemijalności wszystkiego  
co ziemskie oraz krótkości ludzkiego życia: „Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały 
wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr 
Pana powieje (…) lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40, 6-8).

ZBOŻA – pochodzą z Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Są najszlachetniej-
szym owocem pól, gdyż posiadają ogromne wartości odżywcze i  są podsta-
wą pożywienia milionów ludzi na ziemi. Po wielorakiej obróbce stają się chle-
bem powszednim. Wołamy przecież w  Modlitwie Pańskiej: „Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj!”. Ziarna zboża są znakiem życia, ale również 
śmierci i  zmartwychwstania, bo ziarno, aby wydać plon, musi obumrzeć, tak 
jak Chrystus, by wykonać plan zbawienia, musiał umrzeć na krzyżu. W kulturze 
chrześcijańskiej zboże jest więc symbolem Eucharystii.

Od wieków w wielu kulturach ziarno zboża jest symbolem obfitości i dostatku. 
Kłosy pełne ziaren, które przyśniły się faraonowi, były zapowiedzią siedmiu lat 
urodzaju. Pan Jezus w swoim nauczaniu również korzystał z symboliki ziarna, 
które oznaczało „Słowo Boże”. Rola jest też symbolem świata, ziarnem są syno-
wie Królestwa Bożego, a chwastami – synowie Złego. W sztuce antycznej żniwa, 
ozdoby z kłosów lub snopy symbolizowały lato w cyklach pór roku.

Pszenica i jęczmień są najsłynniejszymi zbożami występującymi w Biblii.

PSZENICA (triticum) – cenna roślina spożywcza, dzięki swojej powszechności 
zaspakajająca potrzeby życiowe całego stworzenia. Symbolizuje ona samego 
Chrystusa, bowiem z niej wypieczony został chleb, którym codziennie się posi-
lamy.  W Ewangelii wg św. Jana czytamy „Jam jest chleb życia (…) To jest chleb, 
który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze” (J 6, 24-50). Samo wzrasta-
nie ziarna pszenicy symbolizowało rozszerzanie się Królestwa Bożego na ziemi, 
„Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię (…) 
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarnko w kłosie” (Mk 4 , 26-28).

JĘCZMIEŃ ZWYCZAJNY (hordeum vulgare) – był on najprawdopodobniej naj-
wcześniej uprawianym przez człowieka zbożem. Stanowił podstawę wyżywie-
nia Izraelitów. W Ziemi Świętej ceniono go o wiele bardziej niż pszenicę, był po-
karmem zwłaszcza ludzi ubogich. Symbolizował Stary Testament, ale również 
rzeczy doczesne, zarządzanie nimi, oraz był znakiem życia cielesnego.

BYLICA BOŻE DRZEWKO (Artemisia abrotanum) – polska nazwa rośliny wiąże 
się z tym, że Słowianie uważali bylicę za „ziele kościelne”. Już od starożytności 
przypisywano jej właściwości magiczne, tworzono z niej specjalne wieńce oraz 
kadzidła, które miały również funkcję odstraszania owadów. Św. Hildegarda 
wspomina o  bylicy bożym drzewku jako o  jednej z najskuteczniejszych roślin 
leczniczych.
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Bylica boże drzewko, fot. Barbara Woźniak

Bylica to półkrzew, którego pędy posiadają listki przypominające koper, o  silnie 
korzennym zapachu i gorzkim  smaku.

Zastosowanie w medycynie ludowej: wspomaganie trawienia, pobudzanie apetytu, 
wzmacnianie organizmu, wzmacnianie układu nerwowego, działanie przeciwzapal-
ne, przeciwgrzybiczne i moczopędne. 

JABŁKO (malus) – owoc jabłoni, niesłusznie (przez pomyłkę w  tłumaczeniu) zna-
ny głównie jako owoc poznania dobra i  zła z  Księgi Rodzaju. Od średniowiecza 
jabłko uznawane jest za symbol Chrystusa i Jego nauki – trzymane w paszczy węża 
symbolizuje upadek pierwszych rodziców i grzech pierworodny, zaś w ręku Dzieciątka 
Jezus jest zapowiedzą zbawienia. 

W  tradycji pozabiblijnej, głównie ze względu na swój kulisty kształt, jabłko symboli-
zowało wieczność bez początku i końca, okrągłą kulę ziemską, królestwo na ziemi, 
władzę nad światem (jabłko monarsze zwieńczone krzyżykiem, korona i berło stano-
wiły insygnia królewskie). Jabłko przekrojone horyzontalnie ukazuje torebki nasien-
ne, układające się na kształt pentagramu, znaku wiedzy i wtajemniczenia, dzięki cze-
mu w wielu tradycjach (m.in. celtyckiej) było ono owocem magii, objawienia i wiedzy. 
Symbolizowało też nieśmiertelność, wieczną młodość lub późną starość. W  mitolo-
gii greckiej było symbolem miłości płciowej i płodności, ale i sporu (jabłko niezgo-
dy – złoty owoc z napisem „dla najpiękniejszej”, rzucony przez boginię Eris podczas 
wesela Tetydy i Peleusa, stał się powodem sporu pomiędzy Ateną, Afrodytą i Herą). 
Według mitologii rzymskiej pierwszą jabłoń miała stworzyć bogini ziemi Gaja, jabłoń 
ta dawała złote owoce nieśmiertelności. I dla Rzymian jabłko symbolizowało wieczne 
życie i zaświaty, a więc koniec życia doczesnego, stąd zwrot „ab ovo usque ad mala” – 
od jaja (początku życia) do jabłka (końca życia). 
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IV Czerwone jabłka w  kulturze rzymskiej były przede wszystkim symbolem Wenus, 

bogini miłości i pożądania.

W tradycji ludowej jabłko symbolizowało zdrowie, życie, urodzaj, miłość, długowiecz-
ność i  nieśmiertelność, płodność i  dostatek. I  jako symbol tych ostatnich, mające 
konotacje miłosne i erotyczne jabłka darowano podczas obrzędów weselnych.

Zastosowanie w medycynie ludowej: jako środek przeczyszczający, na uśmierzanie 
bólu wątroby, zaburzenia jelitowe i trudności z trawieniem.

KALINA (Viburnum) – u  Słowian kalina uważana jest za nietykalną i świętą, jest zwią-
zana z symboliką słońca. We wszystkich wierzeniach ludowych, mimo że symbolizuje 
młodość, skromność i dziewictwo, jest związana z cierpieniem i smutkiem. Wierzono, 
że kiedy dziewczyna umiera przed ślubem, zamienia się w kalinę. Czerwone owoce, 
przypominające krople krwi, kojarzyły się ludziom z narodzinami i  życiem – kalina 
stała się więc symbolem nieśmiertelności. Łączyła dwa światy – życia i śmierci, dla-
tego też uważano ją za skuteczny środek ochronny przed demonami, sadzono na 
granicach posesji, m.in. na Łemkowszczyźnie i w południowo-wschodnich regionach 
Polski. Kalina występuje w twórczości Juliusza Słowackiego, zwykle jako motyw ozna-
czający młodą dziewczynę. Jest pięciokrotnie wzmiankowana w „Balladynie”, pojawia 
się też w poemacie „Beniowski”.

KALINA KORALOWA – jest krzewem wyrastającym do około 3 m wysokości. Kora jej 
młodych pędów jest zielona, pędów starszych - brunatna, a nawet czerwonobrunat-
na. Owoce to kuliste, jaskrawoczerwone pestkowce z jedną płaską pestką wewnątrz.

Zastosowanie w medycynie ludowej: kora jako środek przeciwbólowy przy bolesnym 
miesiączkowaniu, owoce na przeziębienia, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy 
oraz hemoroidy, a kwiaty przy bolesnych skurczach jelit, a także jako środek wykrztu-
śny. Odwar z korzeni miał natomiast leczyć drgawki, histerię, astmę i  bezsenność. 
Owocami utartymi z  cukrem obniżano wysokie ciśnienie, a  przemarznięte owoce 
stanowiły pożywny dodatek do pasz. 

FASOLA ZWYKŁA (Phaseolus vulgaris L.) – znana jest ludziom od najdawniejszych 
czasów (była uprawiana już około 7000 lat p.n.e.) jako podstawowe źródło białka ro-
ślinnego, dającego siłę i energię do zmagania się z trudami życia. W Polsce u schyłku 
XVI wieku uprawiano fasolę jako roślinę ozdobną w klasztornych ogródkach, a dopie-
ro w XVII wieku jako warzywo. Oprócz nasion fasoli pożyteczne są również łęty rośliny, 
które stanowią cenną paszę dla zwierząt. Fasola symbolizuje nowe życie, nieśmiertel-
ność, wędrówkę dusz. Wymieniona jest w Biblii (2 Sm 17, 27-29) jako pokarm Dawida.

Zastosowanie w  medycynie ludowej: proszkiem z  wysuszonych i  rozdrobnionych 
strąków posypywano świeże rany, oparzenia, egzemy w celu przyspieszenia procesu 
gojenia, odwary i wyciągi ze strąków fasoli stosowano jako lek przeciwko cukrzycy, 
w  chorobach nerek, pęcherza moczowego, nadciśnieniu, podagrze i  przewlekłym 
gośćcu.

GROCH (Pisum) – roślina strączkowa, której wartości odżywcze i  właściwości 
zdrowotne są doceniane od tysiącleci. Znano go już w starożytności w Indiach, 
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Egipcie i Rzymie. Groch stanowi dobre źródło białka, dostarcza też węglowodanów, 
a także błonnika, który usprawnia trawienie. Symbolizuje dobrobyt. Jak każde nasio-
no jest też symbolem początku, nowych możliwości, nadziei, potencjału, tworzenia.

MARCHEW ZWYCZAJNA (Daucus carota) – jadalny korzeń. Uprawiano ją już w sta-
rożytnej Grecji i Rzymie. Znali ją Germanie i Słowianie. W Polsce pojawiła się na prze-
łomie XVI i XVII wieku. Ze względu na swój falliczny kształt w starożytności uznawana 
była za afrodyzjak. Za czasów Elżbiety I w Anglii nać marchwi służyła jako tańszy za-
miennik piór do ozdoby sukien i kapeluszy.

Zastosowanie w medycynie ludowej: reguluje pracę  przewodu pokarmowego, wspo-
maga wzrok, reguluje ciśnienie krwi, działa moczopędnie, wpływa na wygląd włosów 
i paznokci.



Warsztaty
na Szlaku Architektury 

Drewnianej w Małopolsce

V



165

VWARSZTATY NA SZLAKU 
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ 
W MAŁOPOL SCE

Zwyczaje kultywowane na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce dziś coraz 
częściej ustępują nowoczesnej technice i  współczesnemu stylowi życia. Aby prze-
trwać, muszą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Z myślą o zachowaniu istnie-
jących tradycji Małopolska Organizacja Turystyczna w ramach projektu „Święta, tra-
dycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce” zorganizowała 10 
edycji warsztatów, podczas których młodsi i starsi uczyli się malowania zalipiańskich 
wzorów kwiatowych, poznawali tajniki wyplatania wieńców dożynkowych, malowali 
pisanki i wcielali się w role kolędników. Tradycje świąteczne ukazane zostały z punk-
tu widzenia trzech religii – rzymskokatolickiej, greckokatolickiej oraz prawosławnej. 
Warsztaty prowadzili przedstawiciele poszczególnych obrządków religijnych, którzy 
dzielili się nie tylko umiejętnościami, ale także istniejącymi nadal w  ich rodzinach 
zwyczajami i opowieściami przekazanymi przez starsze pokolenia. Mamy nadzieję, 
że choć w niektórych uczestnikach warsztatów zakiełkowało zainteresowanie lokalną 
kulturą, której kultywowanie może przynieść dużo radości i satysfakcji.  

W  ramach projektu „Święta, tradycje i  zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej 
w Małopolsce” przeprowadzono po dwie edycje warsztatów dotyczących:

• wykonywania palm wielkanocnych,

• przygotowywania święconki wielkanocnej,

• malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są chałupy

w Zalipiu,

• wykonywania wieńców dożynkowych i  bukietów na święto Matki Boskiej

Zielnej,

• kolędowania.

PALMY WIELKANOCNE 

Lipnica Murowana
Warsztaty wyplatania palm wielkanocnych zorganizowane zostały we współpracy ze 
Szkołą Podstawową oraz Parafią św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Wzięli 
w nich udział nie tylko uczniowie i nauczyciele z Lipnicy, ale i okolicznych miejscowo-
ści (Bochni, Kamionki Małej, Królówki, Wojakowej i Rajbrotu).

Miejsce wybrane zostało nieprzypadkowo, tradycja wykonywania palm wielkanoc-
nych jest w Lipnicy Murowanej wciąż żywa, a palmy wyjątkowo bogate, mimo że two-
rzone wyłącznie przy użyciu tradycyjnych materiałów i metod. Na lipnickim rynku, 
otoczonym uroczymi drewnianymi zabudowaniami, w Niedzielę Palmową gromadzą 
się tłumy mieszkańców i turystów. 
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Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, fot. arch. MOT
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Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, fot. arch. MOT
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V Każdy chce zobaczyć sięgające nieba palmy wielkanocne (najwyższa liczyła 37 me-

trów 78  centymetrów!).

Taką, choć o wiele krótszą, lipnicką palmę mógł wykonać każdy z uczestników warsz-
tatów. Ale poza tradycjami typowymi dla obrządku rzymskokatolickiego poznawali 
oni również zwyczaje łemkowskie - prawosławne i greckokatolickie, związane z Nie-
dzielą Palmową i Wielkanocą. Przedstawiciele obu obrządków podzielili się ciekawy-
mi informacjami, m.in. na temat swoich świątecznych tradycji i języka łemkowskiego. 
Pod ich okiem powstawały wiązanki z bazi i zielonych gałązek. Wszystkie własnoręcz-
nie zrobione palmy uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą do domu.

ŚWIĘCONKA WIELKANOCNA,

Wygiełzów, Szymbark
Co powinno znaleźć się w  koszyku zanoszonym do święcenia? Tego można było 
dowiedzieć się na warsztatach, które odbyły się na terenie Nadwiślańskiego Parku  
Etnograficznego w  Wygiełzowie oraz Skansenu Wsi Pogórzańskiej w  Szymbarku. 
Poza tradycjami znanymi uczestnikom warsztatów z  domów rodzinnych mieli oni 
także okazję poznać zwyczaje łemkowskie i dowiedzieć się, czym różni się tradycyjny 
koszyk zanoszony do cerkwi od tego święconego w kościele. W  obu na pewno nie 
może zabraknąć jajek, barwionych i zdobionych różnymi technikami. Jedną z najstar-
szych jest batikowanie, czyli rysowanie roztopionym woskiem na skorupce jajka, aby 
po zabarwieniu skorupki i starciu wosku otrzymać pisankę z misternie wykonanymi 
białymi wzorami na kolorowym tle. 

Warsztaty przygotowywania święconki wielkanocnej, fot. arch. MOT
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Innym ciekawym sposo-
bem jest wydrapywanie 
wzorów na zabarwionej 
skorupce. I  tych właśnie 
technik uczyli się uczestni-
cy warsztatów. Cieszyły się 
one ogromnym zaintere-
sowaniem i  ujawniły wiele 
artystycznych talentów.

Warsztaty przygotowywania święconki wielkanocnej, fot. arch. MOT
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Warsztaty przygotowywania święconki wielkanocnej, fot. arch. MOT
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KTÓRYMI TRADYCYJNIE ZDOBIONE SĄ
CHAŁUPY W ZALIP IU
Zalipie słynie z  ozdabiania zabudowań kolorowymi wzorami kwiatowymi. Co roku 
przed Bożym Ciałem kobiety malują zewnętrzne ściany domów, stodoły, obory, stud-
nie, płoty… Kolorowymi kwiatami zdobią też wnętrza budynków. Uczestnicy warsz-
tatów poznawali ciekawą historię zwyczaju oraz próbowali malowania pod okiem 
zalipiańskich malarek. Każdy z nich własnoręcznie ozdobił drewnianą deseczkę lub 
ceramiczny dzwonek. Mogli oni także spróbować sił w  „prawdziwym” malowaniu, 
ozdabiając studnię.

Warsztaty malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są chałupy 
w Zalipiu, fot. arch. MOT
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Warsztaty malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są 
chałupy w Zalipiu, fot. arch. MOT
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Warsztaty malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są 
chałupy w Zalipiu, fot. arch. MOT

KOLĘDO WANIE, 

Rozdziele, Ropa
Na południu Małopolski kolędowanie przybiera różne formy, a  kolędy śpiewane są  
nie tylko po polsku, ale i  w  języku łemkowskim. Tę różnorodność mieli okazję po-
znawać uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Małopolską Organizację  
Turystyczną w Rozdzielu (gmina Lipinki) i Ropie.

Dzieci i młodzież wychowani w różnych tradycjach wysłuchali opowieści o zwycza-
jach związanych z Wigilią świąt Bożego Narodzenia u wyznawców prawosławia i reli-
gii greckokatolickiej oraz łemkowskich tradycjach kolędniczych. 

Sami wcielili się w role kolędników, śpiewających łemkowskie kolędy i składających 
życzenia gospodarzom. Każdy z uczestników warsztatów własnoręcznie wykonał tak-
że maskę lub wysoką stożkową czapkę kolędnika, a dodatkowo nauczył się tworzenia 
tzw. światów z opłatków, które w domach wyznawców religii rzymskokatolickiej tra-
dycyjnie wieszane były nad wigilijnym stołem pod pająkiem lub podłaźniczką.
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Warsztaty kolędowania, fot. arch. MOT
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Warsztaty kolędowania, fot. arch. MOT
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V WYKONYWANIE WIEŃCÓW DO ŻYNKOWYCH,

Sobolów
Jak wykonać tradycyjny wieniec dożynkowy, uczyli się uczestnicy warsztatów zorga-
nizowanych w Sobolowie. Dowiedzieli się oni m.in. z jakich zbóż wyplata się wieniec 
oraz czym jest on ozdabiany. Mogli zobaczyć, w  jaki sposób wiązane są kłosy zbo-
ża i jak czasochłonne to zajęcie. Poznali ponadto związane z wyplataniem oraz po-
święconym wieńcem tradycje. Sami tworzyli ciekawe kwiaty, które mogą być ozdobą 
wieńca. Wykorzystywali przy tym i poznawali różnorodne ziarna zbóż. 

Warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych, fot. arch. MOT
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Warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych, fot. arch. MOT
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V WYKONYWANIE BUKIETÓW NA ŚWIĘTO MATKI 

BOSKIEJ ZIELNEJ 

Racławice
15 sierpnia w święto Matki Boskiej Zielnej w kościołach święcimy bukiety z kwiatów, 
ziół, zbóż, warzyw i owoców. Jakie rośliny powinny znaleźć się w bukiecie i jakie wła-
ściwości lecznicze ma każda z nich, można było dowiedzieć się na warsztatach zorga-
nizowanych przez MOT w Racławicach. Wzięły w nich udział młodsze i starsze miesz-
kanki okolicy, które także dzieliły się wiedzą i związanymi ze święceniem bukietów 
zwyczajami. Każda z  pań biorących udział w  warsztatach własnoręcznie wykonała 
piękny bukiet, który zabrała ze sobą do domu.

Warsztaty wykonywania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej, fot. arch. MOT
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Wartością bezcenną dla każdej społeczności regionalnej czy lokalnej jest jej dziedzic-
two kulturowe. Zwyczaje, obrzędy, obyczaje, normy zachowań czy wierzenia pełnią 
ważne funkcje społeczne, zwłaszcza w zakresie umacniania poczucia przynależno-
ści do wspólnoty, jak i kształtowania więzi międzyludzkich. Towarzyszą w ważnych 
momentach życia, dostarczają odczuć i przeżyć zarówno w wymiarze jednostkowym, 
jak i wspólnotowym. Są świadectwem naszych „korzeni” i ciągłości tradycji, pozwa-
lają łączyć przeszłość z teraźniejszością. W kulturze tradycyjnej rytm życia człowieka 
wyznaczała obrzędowość doroczna i  obrzędowość rodzinna. Ta pierwsza w  Polsce 
wytworzyła się „na podłożu pogańskim, na które nałożyły się  wierzenia i  obrzędo-
wość chrześcijańska, wpływały na nią wypadki historyczne i elementy zapożyczone 
od sąsiadów”1.

Zapewne interesujące byłoby dokonanie pełnego omówienia roku obrzędowego 
w Małopolsce, jednakże  wybrane zostały niektóre  święta i związane z nimi zwyczaje 
i obrzędy.  Z zebranego materiału i dokonanego opisu wynika, że święta doroczne na-
dal wyznaczają rytm życia w społecznościach lokalnych na Szlaku Architektury Drew-
nianej w Małopolsce. Pozwalają one kształtować poczucie przynależności i świado-
mość odrębności kulturowej, a w przypadku Łemków również tożsamość etniczną. 
W świętowaniach dorocznych przetrwało wiele  tradycyjnych wartości, unikatowych 
form i zachowań. Nadal obecne są zachowania magiczne, przede wszystkim te, któ-
re mają  zapewniać  przychylność losu, ochronić przed nieszczęściami lub są związa-
ne z  lecznictwem ludowym/tradycyjnym. Charakterystyczne jest to, że wiara w  ich 
skuteczność wiąże się z faktem stosowania w trakcie tych praktyk „atrybutów” po-
święconych w obrzędach religijnych (włączenie ich w chrześcijański krąg sacrum). 
Niestety zachowania i  praktyki magiczne związane z kalendarzem prac rolniczych 
obecnie najszybciej zanikają, co świadczy o tym, iż ziemia i hodowla nie jest już w tych 
społecznościach wartością podstawową i determinującą przebieg życia. Porównując 
zebrany materiał z opisami zawartymi w literaturze etnograficznej czy historycznej, 
należy stwierdzić, że obrzędy i  zwyczaje doroczne uległy licznym zmianom i  prze-
obrażeniom, tracąc dość często swój pierwotny sens i funkcje (np. w tradycjach ko-
lędniczych czy w obrzędowości związanej ze świętami wielkanocnymi). Wiele zacho-
wań tradycyjnych zatraciło przede wszystkim swe funkcje symboliczne i magiczne  
na rzecz funkcji ludycznych, które jednocześnie powodują, że są one atrakcyjne, 
a przez to wciąż podtrzymywane.

Niestety wiele tradycyjnych zachowań i obrzędów – jak wykazały przede wszystkim 
badania ankietowe – zanika lub nie jest już kultywowane. Wiele ulega unifikacji i ko-
mercjalizacji. I tak na przykład zdecydowana większość respondentów opisuje 
palmę wielkanocną, ale mniej niż połowa potrafi wymienić zwyczaje z nią związane, 
a jeszcze mniej jej funkcje.

Dlatego tak ważne jest zbieranie materiałów wśród mieszkańców należących do 
starszej i najstarszej generacji, pochodzących z rodzin od pokoleń związanych z daną 
miejscowością czy regionem, którzy stanowią niewyczerpaną skarbnicę wiedzy o ro-
dzimej historii i  tradycji. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja nie tylko pozwa-
la poznać część niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Szlaku Architektury 
Drewnianej w Małopolsce, ale również zachęci właśnie do zbierania opisów dawnych, 
często zapomnianych i  niepraktykowanych już zwyczajów, obrzędów, obyczajów  
oraz tradycji rodzinnych. Stanie się ważną pozycją w edukacji regionalnej.

1  J. Kamocki, J. Kubiena, Polski rok obrzędowy, Kraków 2008, s. 12.
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Kultura: termin używany w antropologii (etnologii, etnografii) i w naukach społecz-
nych w dużo szerszym znaczeniu niż w języku potocznym. Słownik Etnologiczny tak 
definiuje to pojęcie: „termin, który jest określeniem ogółu wytworów człowieka spo-
łecznego, ustrukturowanych w odrębny aspekt życia społecznego zarówno gatunku 
ludzkiego jako całości, jak i poszczególnych społeczeństw, grup etnicznych  i lokal-
nych, warstw i  klas społecznych w  ich historycznie rozmaitych i  zmieniających się 
(zmiana kulturowa) zależnościach od środowiska”2. Oznacza to, że kultura to właści-
we człowiekowi wyuczone i społecznie usankcjonowane sposoby działań i zachowań, 
jak też wszelkie efekty tychże działań. Do sfery kultury zalicza się ustalone w danej 
społeczności wzory postępowania, normy zachowań, nawyki, zwyczaje, wyobrażenia 
o świecie i przyrodzie, wskazania, idee, pojęcia, język, wierzenia, umiejętności. Kultu-
ra ma charakter konwencjonalny i umowny. Człowiek jest zarówno twórcą kultury, 
jak i jest przez nią kształtowany, jest zarówno nosicielem, jak i twórczym odbiorcą. 
Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym, społecznym, istnieje dzięki życiu zbio-
rowemu. Jest dynamiczna, czyli wolniej lub szybciej zmienia się w czasie
i przestrzeni. W klasycznym etnograficznym ujęciu kulturę dzieli się na: kulturę 
materialną (zalicza się do niej wszelkie przedmioty użytkowe wytworzone przez 
człowieka, jak również umiejętności ich wytwarzania), kulturę duchową (religia, 
sztuka, mitologia, filozofia, nauka, ideologia, wyobrażenia o  świecie), kulturę 
społeczną (normy, wzory postę-powania, prawa, zasady, porządek społeczny, układ 
pozycji społecznych). W  ujęciu socjologii kultury podział jest następujący: kultura 
bytu (to inaczej nazwana kultura materialna, czyli wytwory, działania i umiejętności 
o  charakterze instrumentalnym związane z  w ytwarzaniem dóbr), kultura społeczna 
(wzory interakcji społecznych, a więc stosunki społeczne, układy ról, stosunki 
klasowe itp.), kultura symboliczna (czyli kultura duchowa, niematerialna, do której 
zalicza się, tak jak w poprzednim podziale, te elementy kultury, w  których dostrzec 
można przerost funkcji symbolicznych nad instrumentalnymi).

Tradycja kulturowa: są to wszelkie dobra kulturowe będące dziedzictwem przeszło-
ści przekazywane w czasie i przestrzeni, przejmowane i wartościowane. Każde poko-
lenie dokonuje swoistej selekcji elementów dziedzictwa, zmieniając oceny poszcze-
gólnych jego elementów. Tylko te bowiem elementy są przekazywane, które właśnie 
są  wyróżnione i z różnych powodów warte są akceptacji.

Kultura tradycyjna: model kultury, w którym tradycja przekazywana jest w głównej 
mierze drogą ustną (tzn. bez pośrednictwa pisma, wyspecjalizowanych instytucji  
czy środków masowego przekazu). Kultury tradycyjne dzieli się na klasyczne (spo-
łeczności pierwotne) oraz chłopskie (szczególnie w   Europie). Zasadnicze cechy 
kultury tradycyjnej to: silna zasiedziałość osadnicza powiązana z małą ruchliwością 
przestrzenną, zajęcia rolnicze oparte na niskim poziomie sił wytwórczych, samowy-

1 Opracowano na podstawie Słownika przygotowanego przez G. Odoj, A. Peć, Edukacja regionalna -  
Dziedzictwo kulturowe w regionie. Pojęcia podstawowe. Materiały warsztatowe, 2004.  Zob. też:  
G. Odoj, Lokalność jako ojczyzna - w kręgu pojęć podstawowych, w: Dziedzictwo kulturowe Ziemi Suskiej  
i Podbabiogórza. Materiały z konferencji – Ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej 
a edukacja regionalna (z okazji 600-lecia Suchej Beskidzkiej), R. Lisowski, A. Peć, M. Peć (red.), Kraków  
2005 oraz G. Odoj, Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej. Rozważania  
terminologiczne, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 12 Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” 
codzienności?, H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol (red.), Katowice 2012, s. 38-48.

2  Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Warszawa – P oznań 1987, s. 187.
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starczalność gospodarcza, patriarchalny ustrój rodziny, kult tradycji, transmisja spo-
łeczna poprzez przekaz ustny i pokazy praktyczne, anonimowość wszelkich wytwo-
rów i  ich twórców, potęga lokalnych autorytetów, znacząca rola magii i religii, silna 
więź społeczna i poczucie wspólnoty, niechęć czy wręcz obawa przed jakimikolwiek 
zmianami. Współcześnie tzw. kultura tradycyjna nie stanowi już integralnej całości, 
aczkolwiek funkcjonują nadal niektóre jej elementy (między innymi w formie relik-
tów kulturowych).

Region kulturowy: termin określający terytorium ze względu na odrębność cech 
kultury właściwych ludności stale to terytorium zamieszkującej. Ludność ta to tzw. 
grupa regionalna, odznaczająca się ukształtowaną tożsamością regionalną i będąca 
nośnikiem specyficznej tradycji regionalnej. Na kształtowanie się regionu kulturowe-
go znaczny wpływ mają uwarunkowania historyczne, przemiany społeczno-gospo-
darcze, podziały polityczne i administracyjne. 

Regionalizm: ruch społeczno-kulturalny, często o  charakterze instytucjonalnym, 
zmierzający do zachowania i utrwalenia zespołu swoistych cech kultury danego ob-
szaru, jej odnowy i propagowania. Celem tych działań jest także umacnianie poczucia 
przynależności do regionu i zamieszkującej go grupy. Związek z regionalizmem ma 
edukacja regionalna, której celem jest między innymi ukształtowanie w młodych lu-
dziach poczucia własnej tożsamości regionalnej i patriotyzmu lokalnego.

Folklor: w najszerszym, potocznym rozumieniu jest to synonim całej tradycyjnej twór-
czości ludowej, odnoszący się zarówno do ludowej literatury ustnej (baśnie, podania, 
legendy, bajki, przysłowia), jak i do muzyki, plastyki, rzemiosła, zwyczajów, obyczajów, 
obrzędów (symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej). 

Obyczaj: powszechnie przyjęta w danej zbiorowości forma zachowania poparta tra-
dycją. Obyczaj, tworząc zespół norm i konwenansów, zwykle reguluje te sfery życia 
społecznego, które pozostają poza skodyfikowanym systemem prawnym. Narusze-
nie obyczaju spotyka się zwykle z dezaprobatą i negatywnymi sankcjami ze strony 
grupy (np. obmowa, ośmieszenie, bojkot towarzyski). Zatem obyczaj jest elementem 
kontroli społecznej. Zespół obyczajów występujących w danym społeczeństwie two-
rzy jego obyczajowość. 

Zwyczaj: ustalona forma indywidualnego bądź zbiorowego zachowania się w okre-
ślonych sytuacjach społecznych. Zwyczaj, podobnie jak obyczaj, zdeterminowany 
jest tradycją danej grupy. W przeciwieństwie jednak do tego ostatniego stosunkowo 
rzadko obwarowany jest sankcją społeczną. W  dużej mierze ma on charakter bez-
refle syjnego, powtarzalnego naśladownictwa innych członków zbiorowości i swoje 
trwanie zawdzięcza przekonaniu, że tak właśnie a nie inaczej powinno się postępo-
wać w określonej sytuacji. Wykształciła się charakterystyczna klasyfikacja zwycza-
jów: rodzinne i doroczne. Ponadto wyodrębnić można inne zwyczaje: towarzyskie, 
zawodowe, okolicznościowe, prawne, domowe, religijne, a także takie, które nie 
wiążą się z konkretną datą czy ważnym wydarzeniem, lecz z okolicznością mogącą 
zaistnieć każdego dnia. 

Obrzęd: zespół ustalonych czynności o  charakterze symbolicznym realizowanych 
w  ściśle określony, uporządkowany sposób i  towarzyszących uroczystościom reli-
gijnym lub świeckim. Obrzęd praktykowany jest publicznie i zbiorowo. Cechuje go 
swoista struktura oraz dramaturgia opierająca się na tradycyjnym scenariuszu, wy-
znaczającym poszczególnym jednostkom pewne funkcje. Obrzęd stanowi istotny 
element dziedzictwa kulturowego. W  etnografii, tak jak w przypadku zwyczaju, wy-
różnia się dwa cykle obrzędów: doroczny i rodzinny. Można mówić też o obrzędach 
inicjacyjnych, afirmacyjnych czy przejścia.
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IX SPIS FOTOGRAFII
1. Wnętrze kościoła pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim – zachowane

XV/XVI-wieczne malowidła patronowe, fot. Kamil Bańkowski  9

2. Kościół pw. św. Leonarda w  Lipnicy Murowanej (z  końca XV wieku),
fot. Kamil Bańkowski  10

3. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (datowany na ok. 1500 rok, początko-
wo nie posiadał wieży), fot. Kamil Bańkowski  10

4. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski  11

5. Wnętrze cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielance, fot. Konrad Syga  12

6. Drewniana zabudowa Lanckorony, fot. Kamil Bańkowski  12

7. Willa Koliba, fot. Kamil Bańkowski  13

8. Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, fot. Kamil Bańkowski  13

9. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach, fot. Krystian Kiwacz   14

10. Muzyka Zaklęta w Drewnie w cerkwi św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski 
 15

11. Kolędnicy, okolice Babiej Góry, Centralna Agencja Fotograficzna, lata 1951-1991, Nr inw. 
III/51739/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie   23

12. Kolędnicy z kozą, Dwory, pow. Oświęcim, 1905 r,  autor nieznany, Nr inw.  III/5543/F,
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie .....
 26

13. Kolędowanie z turoniem, zespół regionalny „Świarni Łojce” z Sadku-Kostrzy, fot. Kamil
Bańkowski   26

14. Kolędowanie z turoniem, „Przebierańcy z turoniem z Mszalnicy”, fot. Kamil Bańkowski 
 27

15. Kolędnicy z  Suchej Beskidzkiej z  gwiazdą, ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej
Beskidzkiej 34

16. Kolędowanie z  gwiazdą, grupa kolędnicza „Z  gwiazdą” z  Mszalnicy,
fot. Kamil Bańkowski  35

17. Pasterze, zespół regionalny „Pnioki” z Sadku-Kostrzy, fot. arch. MOT  36

18. „Droby” z Lipnicy Wielkiej, fot. Kamil Bańkowski  47

19. Draby noworoczne, Szymbark, lata 70. XX wieku, fot. Stanisław Wierzbicki  47

20. Widowisko kolędnicze (Herody, Trzej Królowie) – grupa kolędnicza z Pętnej, Małastowa
i Ropicy Górnej, fot. arch. MOT  49

21. Łemkowscy kolędnicy pukają do domu - grupa kolędnicza z  Pętnej, Małastowa
i Ropicy Górnej w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, fot. arch. MOT 50

22. Jasełka w Suchej Beskidzkiej, lata 80. XX w., fot. arch. Muzeum Miejskiego Suchej Be-
skidzkiej  52

23. Do kanonu jasełek należą sceny: „Pasterze”, „Herod” oraz „Żłóbek” (jasełka w wykona-
niu zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej), fot. arch. MOT  53

24. Jasełka w wykonaniu zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej, fot. arch.
MOT  54

25. Jasełka w wykonaniu uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Gładyszowie, fot. arch.
MOT  54
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26. W łemkowskich  jasełkach również pojawiają się postaci pasterzy, Heroda, Trzech Króli,

diabłów i  aniołów (jasełka w  wykonaniu uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
w Gładyszowie), fot. arch. MOT   55

27. Dzieci kolędujące z szopką, fot. Bernadeta Ryt  56

28. Szopka betlejemka, Jędrzej Wowro, Gorzeń Dolny, lata 20. XX wieku, ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, fot. arch. MOT 56

29. Szopka kukiełkowa, Marcin Waśniowski, Zabierzów Bocheński, 1918 rok, ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, fot. arch. MOT  57

30. Kolędnicy z szopką, Dobra, pow. Limanowa, woj. Małopolskie, Fot.  L. Węgrzynowicz, 
przed 1939 r, nr inw. III/4321/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie  57

31. Szopkarze z kukiełkami, fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1936, arch. Muzeum 
Krakowa 58

32. Szopka krakowska kukiełkowa, Michał Ezenekier, Kraków-Krowodrza, lata 90. XIX w., ze
zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, fot. arch. MOT 
 59

33. Szopki nawiązujące do szopki Michała Ezenekiera, zwanej szopką-matką, fot. Agencja
Fotografi zna „Światowid”, 1935/1936, arch. Muzeum Krakowa  59

34. Szopkarze przed siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Św. Jana 12, 
z lewej Zdzisław Dudzik, fot. Henryk Hermanowicz, 1961, arch. Muzeum Krakowa  60

35. Konkurs szopek krakowskich na Rynku Głównym, fot. Henryk Hermanowicz, lata 60.
XX w., arch. Muzeum Krakowa  60

36. Figurki wykonane przez Annę i Rozalię Malik, fot. arch. MOT  61

37. Konkurs szopek krakowskich na Rynku Głównym w Krakowie, 2018 rok, fot. arch. MOT  61

38. Szopkarz Zdzisław Dudzik z synem przy budowie szopki, fot. Henryk Hermanowicz,
1959-1961, arch. Muzeum Krakowa  62

39. Renata i Edward Markowscy, fot. arch. MOT  62

40. Wiesław Barczewski, fot. arch. MOT  63

41. Filip Fotomajczyk, fot. arch. MOT   63

42. Dariusz Czyż, fot. arch. MOT   63

43. Zbigniew Madej, fot. arch. MOT  63

44 . Stanisław Malik, fot. arch. MOT  63

45. Krzysztof Grela, fot. arch. MOT  64

46. Jakub Zawadziński, fot. arch. MOT   64

47. Maciej Moszew, fot. Kamil Bańkowski  64

48. Leszek Zarzycki, fot. arch. MOT   64

49. Aleksander Wełna, fot. arch. MOT   65

50. Zbigniew Gillert, fot. arch. MOT  65

51. Dorota Bury, fot. arch. MOT   65

52. Ikona Chrystusa Pantokratora z  dawnego ikonostasu cerkwi pw. św. Paraskewy
w Kwiatoniu, fot. Kamil Bańkowski  66

53. Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z cerkwi pw. św. Dymitra w Szczawniku, fot. Kamil
Bańkowski  67

54. Ikona św. Michała Archanioła wystawiona do adoracji w  cerkwi w  Wysowej-Zdroju,
fot. Kamil Bańkowski  68
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55. Ikonostas w cerkwi Opieki Matki Bożej w Owczarach, fot. Kamil Bańkowski  69

56. Boże Narodzenie (ikona), autor nieznany, Ruś południowo-zachodnia - dawne Woje-
wództwo Ruskie, połowa XVI w., w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot.
Paweł Czernicki  70

57. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Hańczowej, fot. Kamil Bańkowski  73

58. Ikona Bożego Narodzenia w cerkwi w Hańczowej, fot. arch. MOT  73

59. Adoracja ikony Bożego Narodzenia podczas liturgii bożonarodzeniowej sprawowanej
w cerkwi w Hańczowej, fot. arch. MOT  73

60. Ikona Bożego Narodzenia w cerkwi w Łosiu, fot. arch. MOT  74

61. Cerkiew Narodzenia NMP w Łosiu, fot. Kamil Bańkowski  75

62. Kościół Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej, fot. Kamil Bańkowski ....   76

63. Zasłona „Pochód na Kalwarię”, znajdująca się w  kościele w  Łopusznej, fot. Kamil 
Bańkowski  77

64. Zasłona „Biczowanie”, znajdująca się w kościele w Łopusznej, fot. G. K. Głazik  77

65. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce, fot. arch. MOT  77

66. Wnętrze kościoła w  Orawce. Ołtarze zasłonięte oponami wielkopostnymi, fot. arch.
MOT   78

67. Kurtyna „Pieta pod krzyżem”, fot. arch. MOT   79

68. Kurtyna „Pieta pod krzyżem”, fot. arch. MOT  79

69. Symbole Męki Pańskiej na kurtynie „Pieta pod krzyżem”, fot. arch. MOT  80

70. Kurtyna „Biczowanie Chrystusa”, fot. arch. MOT  80

71. Kurtyna „Biczowanie Chrystusa”, fot. arch. MOT   80

72. Kurtyna „Pokutująca Maria Magdalena”, fot. arch. MOT  81

73. Kurtyna „Pokutująca Maria Magdalena”, fot. arch. MOT  81

74. Kurtyna „Matka Boża Siedmiobolesna”, fot. arch. MOT   82

75. Kurtyna „Matka Boża Siedmiobolesna”, fot. arch. MOT  82

76. W  drodze do kościoła w Niedzielę Palmową, Pcim,  1965 r, fot.  Z. Szewczyk, Nr inw. 
III/88725/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie  83

77. Wkładanie krzyżyków z palmy w  pole uprawne, Byszyce, pow. Wielicki, 1993 r,  fot. J. 
Kubiena, Nr inw.  III/80694/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie  84

78. Palmy rabczańskie, fot. Natalia Klęsk  85

79. Konkurs palm wielkanocnych w Rabce-Zdroju, rok 1965, fot. J. Sierosławski, arch. Mu-
zeum  im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju  86

80. Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej, fot. Kamil Bańkowski   87

81. Palmy lipnickie wykonywane są ze starannie układanych pręci wiklinowych, fot. arch.
MOT  87

82. Podobnie jak w wielu innych regionach Małopolski palmy lipnickie zdobią bibułowe
kwiaty. Ważnym elementem jest także bukszpan, fot. arch. MOT  88

83. Lipnicka palma wielkanocna, fot. Kamil Bańkowski  88

84. Palmy kliszczackie, fot. Renata Burdyl   89

85. Łemkowskie palmy wielkanocne wykonane są głównie z  gałązek wierzbowych
i bukszpanu, fot. arch. MOT   90
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86. Łemkowska palma wielkanocna, ozdobiona żywymi kwiatami, fot. arch. MOT  90

87. Palma wielkanocna z Nowicy ze współczesnym elementem trawy stawowej, fot. arch.
MOT  91

88. Pucheroki, Bibice, 1966, Centralna Agencja Fotograficzna/Piotrowski,  Nr inw. III/5944 /F, 
Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnografi znego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie  ...
 92

89. Procesja z figurą Chrystusa na osiołku w Sądeckim Parku Etnograficznym, fot. Kamil 
Bańkowski  93

90. Palmy przed kościołem w Niedzielę Palmową, Tokarnia, pow. Myślenice, 1971 r,  Nr inw. 
III/45626/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie  94

91. Palmy wielkanocne przed kościołem, Tokarnia, pow. Myślenice, 1971 r,  fot.  J. Kubiena, 
Nr inw. III/45651/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie  95

92. W Wielką Sobotę wierni przynoszą do kościołów koszyczki z pokarmami do poświęce-
nia (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Spytkowicach),
fot. Konrad Syga  96

93. Jednym z  podstawowych produktów w  tradycyjnym koszyku wielkanocnym jest
chrzan, fot. arch. MOT   97

94. W  koszyku wielkanocnym musi znaleźć się baranek - symbol zwycięstwa życia nad
śmiercią, fot. Renata Burdyl  97

95. W koszykach wielkanocnych często pojawiają się świąteczne wypieki, fot. arch. MOT  ...
 98

96. W wielu regionach Małopolski w koszyku wielkanocnym nie może zabraknąć wędliny,
fot. arch. MOT   98

97. W niektórych rejonach Małopolski w wielkanocnym koszyczku musi znaleźć się kawa-
łek ziemniaka przeznaczony do zasadzenia, fot. Konrad Syga   99

98. Koszyki wielkanocne przyniesione do poświęcenia przez mieszkańców Szczawnicy,
fot. Kamil Bańkowski  100

99. Płaszczenica wystawiona do adoracji w cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Gła-
dyszowie, fot. Anna Wirchniańska  102

100. W  tradycyjnym koszyku wielkanocnym u Łemków musi znaleźć się m.in. chleb, kieł-
basa, ser, chrzan, sól, wędlina..., fot. arch. MOT   102

101. Tradycyjny łemkowski koszyk wielkanocny, fot. arch. MOT  103

102. W  tradycji wschodniej do poświęcenia przynosi się także świecę, fot. Anna  
Wirchniańska   104

103. W Małopolsce istnieją różne sposoby zdobienia pisanek (na zdjęciu pisanki wykonane 
przez panią Annę Przepiórę), fot. arch. MOT   104

104. Malowanie pisanek u Hanny Krzysiakównej, Chochołów, pow. Nowy Targ, 1960 r, Cen-
tralna Agencja Fotograficzna/Olszewski, Nr inw. III/36603/F, Fotografia ze zbiorów Mu-
zeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Krakowie  105

105. Do barwienia jaj dawniej najczęściej używano wywaru z  łupin cebuli, fot. Renata  
Burdyl  106

106. Metoda batikowa polega na nanoszeniu wzoru z wosku na jajko, fot. arch. MOT  106

107. Jajka barwiło się dawniej w  naturalnych barwnikach, np. cebula, kora dębu, łupiny 
orzecha włoskiego, obecnie najczęściej w barwnikach spożyczych, fot. arch. MOT 107

108. Po zabarwieniu pisanki można pozostawić wosk lub zdrapać go, aby otrzymać biały 

wzór, (na zdjęciu pisanki wykonane przez panią Annę Duć), fot. arch. MOT  107



196

S
p

is
 fo

to
g

ra
fi

IX
109. Można też nanieść kolejny wzór z wosku i ponownie zabarwić jajko, aby otrzymać wie-

lokolorową pisankę (na zdjęciu pisanki wykonane przez panią Bogusławę Smerecz-
niak), fot. arch. MOT   107

110. Jedną z  popularnych w  Małopolsce technik zdobienia pisanek jest wyskrobywanie 
wzoru na zabarwionej skorupce (na zdjęciu pisanki wykonane przez panią Małgorzatę 
Wierzbicką),  fot. arch. MOT   108

111. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie posiada największy w Polsce 
zbiór pisanek, fot. Kamil Bańkowski   108

112. Konkurs na „Najpiękniejszy, tradycyjny, orawski koszyczek wielkanocny”, organizowa-
ny przez Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, fot. Konrad Syga  109

113. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - dom Andrzeja Dymona (Zalipie), fot. 
arch. MOT,   110

114. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT 111

115. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – wazon z  kwiatami - dom Andrzeja  
Dymona (Zalipie), fot. arch. MOT  112

116. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - wieńce pod oknami i  wokół wejścia  
- Lucyna Łata (Zalipie), fot. arch. MOT  113

117. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – wieńce pod świętymi obrazami - Joan-
na Krok (Zalipie), fot. arch. MOT   113

118. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – pomalowany piec chlebowy i naczynia 
kuchenne - Wanda Racia (Zalipie), fot. arch. MOT  113

119. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów – dom Józefa Curyło (Zalipie), fot. arch. 
MOT   114

120. Chata Stefanii Łączyńskiej na terenie Zagrody Felicji Curyłowej w  Zalipiu, fot. arch. 
MOT   115

121. Dom Felicji Curyłowej, obecnie łącznie z sąsiednimi budynkami tworzący oddział Mu-
zeum Okręgowego w Tarnowie, fot. arch. MOT  116

122. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - Janina Kruk (Zalipie), fot. arch. MOT  119 

123. Przykład zalipiańskiego zdobnictwa domów - Joanna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT 119

124. Malarka Barbara Rachmaciej przy pracy (Kuzie), fot. arch. MOT  120

125. Kaplica św. Błażeja w kościele w Zalipiu, pomalowana przez miejscowe malarki, fot. 
Kamil Bańkowski   121

126. Warsztaty malowania wzorów kwiatowych w Domu Malarek w Zalipiu, fot. arch. MOT 122

127. Martyna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT   122

128. Martyna Krok (Zalipie), fot. Kamil Bańkowski  123

129. Agnieszka Dąbroś (Niwki), fot. arch. MOT   123

130. Maria Chlastawa, Magdalena Bochenek, Bogusława Miś (Zalipie), fot. arch. MOT  123

131. Joanna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT  124

132. Joanna Krok (Zalipie), fot. arch. MOT   124

133. Danuta Dymon (Zalipie), fot. arch. MOT   124

134. Wanda Racia (Zalipie), fot. arch. MOT  125

135. Dorota Szczygieł (Niwki), fot. arch. MOT  125

136. Zofia Janeczek, Klaudia Janeczek (Niwki), fot. arch. MOT 125
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137. Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT  126

138. Maria Słonka (Kuzie), fot. arch. MOT  126

139. Alina Kiepus (Kłyż), fot. arch. MOT   126

140. Halina Lelek (Niwki), fot. arch. MOT   127

141. Janina Rusiecka (Niwki), fot. arch. MOT  127

142. Maria Światłowska (Zalipie), fot. arch. MOT  127

143. Tradycyjna zabudowa Chochołowa, fot. Kamil Bańkowski  128

144. Procesja Bożego Ciała w Chochołowie, fot. Kamil Bańkowski  129

145. Chochołowskie chałupy myje się ciepłą wodą z rozpuszczonym w niej szarym mydłem, 
fot. arch. MOT 130

146. Myte co roku domy zachowują naturalną jasną barwę drewna, fot. arch. MOT 130

147. Budynek dawnej szkoły w Chochołowie, obecnie mieści się w nim biblioteka, fot. arch. 
MOT   131

148. Chałupa Bafi w - Muzeum Powstania Chochołowskiego, fot. arch. MOT 131

149. Kapliczka zdobiąca chałupę Bafi w - Muzeum Powstania Chochołowskiego, fot. arch. 
MOT  132

150. Chałupa z jednej jedli, fot. arch. MOT  133

151. W drodze na dożynki, lata 80. XX wieku, fot. Stanisław Wierzbicki  135

152. Dzieci z wieńcem dożynkowym, lata 80. XX wieku, fot. Stanisław Wierzbicki  135

153. Nieodłącznym atrybutem wieńca dożynkowego jest chleb wypieczony z nowego ziar-
na, fot. arch. MOT  136

154. W tradycyjnym wieńcu dożynkowym musiały znaleźć się niemłócone kłosy ze wszyst-
kich uprawianych zbóż, np. żyta, pszenicy, jęczmienia oraz owsa, fot. arch. MOT  136

155. Wykonywanie tradycyjnego wieńca dożynkowego (Jan Skórka, Lucyna Skórka, Beata 
Frysztak z Poręby Radlnej), fot. arch. MOT  137

156. Tradycyjny wieniec dożynkowy w kształcie korony, wykonany przez grupę wieńcową 
z Poręby Radlnej. Wieniec ten zajął pierwsze miejsce w kategorii wieńców tradycyj-
nych podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie w 2019 roku i re-
prezentował Małopolskę na Dożynkach Prezydenckich w Spale, fot. arch. MOT  137

157. Dzisiejsze wieńce nawiązują do wieńca-korony, który dawniej przodownica zakładała 
na głowę, fot. arch. MOT  138

158. Wieniec dożynkowy typowy dla Górali Babiogórskich, fot. Piotr Pochopień  139

159. Korowód wieńców dożynkowych przy drewnianym kościele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Lachowicach, fot. Renata Burdyl  139

160. Wieniec z Tenczyna w kształcie koła, wykonany z owsa, fot. Barbara Woźniak  139

161. Dożynki w Piwnicznej, fot. Kamil Bańkowski  142

162. Wieniec dożynkowy niesiony przez dziewczęta, Sanka, pow. Chrzanów, 1927 r.,  
autor nieznany, Nr inw. III/4892/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego   
im. Seweryna Udzieli w Krakowie   145

163. Dożynki Województwa Małopolskiego w Zakliczynie, 2019 rok, fot. arch. MOT  146

164. Wieniec współczesny z Gruszowa, fot. arch. MOT  147

165. Wieniec współczesny z Sieciechowic (wieniec ten zajął pierwsze miejsce w kategorii 
wieńców współczesnych podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczy-
nie w 2019 roku, fot. arch. MOT    147
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166. Płaskorzeźba przedstawiająca Zaśnięcie NMP w kościele pw. św. św. Filipa i  Jakuba 

Apostoła w Sękowej, fot. Kamil Bańkowski   149

167. Tradycyjne bukiety zielne, Racławice (gm. Jerzmanowice-Przeginia), fot. arch. MOT  150

168. Uroczystość Matki Boskiej Zielnej, Dobra pow. Limanowa, autor nieznany,  Nr inw. III-
/5097/F, Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego  im. Seweryna Udzieli w Kra-
kowie   151

169. Mięta, fot. Barbara Woźniak   152

170. Nagietek, fot. Barbara Woźniak    152

171. Bukiet zielny typowy dla Krzeczowa, Tenczyna, Łętowni, Lachowic, Zawoi,  
fot. Barbara Woźniak  154

172. Bukiet zielny, Sucha Beskidzka 2008, fot. Anna Spyrczyńska 155

173. Uczestnicy warsztatów wykonywania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej, zorga-
nizowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną w Racławicach, fot. arch. MOT  156

174. Zaśnięcie Matki Boskiej, warsztat malarza (malarzy) ikon z ikonostasu cerkwi 
p.w. św. Mikołaja w Polanie (k. Dobromila), 2. połowa XVI w., w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie, fot. Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego w 
Krakowie 158

175. Wrotycz, fot. arch. MOT  158

176. Nawłoć, fot. arch. MOT   158

177. Zasuszony bukiet zielny, fot. Barbara Woźniak   159

178. Bylica boże drzewko, fot. Barbara Woźniak   161

179. Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, fot. arch. MOT  166-167

180. Warsztaty przygotowywania święconki wielkanocnej, fot. arch. MOT 168-170

181. Warsztaty malowania wzorów kwiatowych, którymi tradycyjnie zdobione są chałupy 
w Zalipiu, fot. arch. MOT  171-173

182. Warsztaty kolędowania, fot. arch. MOT   174-175

183. Warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych, fot. arch. MOT   176-177

184. Warsztaty wykonywania bukietów na święto Matki Boskiej Zielnej, fot. arch. MOT    178-179



Więcej informacji o projekcie i Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce 
można znaleźć na stronie:

www.drewniana.malopolska.pl

http://www.drewniana.malopolska.pl


Projekt „Święta, tradycje i  zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w  Małopolsce” współfinansowany jest przez 

Unię Europejską w  ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i  naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.
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