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projekt „dziedzictwo kulinarne 
Mieszkańców dawnej puszczy

sandoMierskiej” 2016/2017 
– idea i realizacja

Katarzyna Smyk
Uniwersytet Marii Skłodowskiej-curie w Lublinie

Dawna Puszcza Sandomierska, czyli obszar północnej części Kotliny Sando-
mierskiej, leżący w widłach Wisły i Sanu1, od lat objęty jest przez Muzeum Kultury 
Ludowej w  Kolbuszowej profesjonalnymi i systematycznymi badaniami lasowiac-
kiej kultury materialnej, społecznej i  duchowej, wraz z jej przemianami2. tema-
tyka pożywienia, stale ujawniająca się podczas tych działań – wszak jest to jeden 
z  tematów [...], nie dający się odseparować od innych przejawów działalności istot 
ludzkich3 – od dawna była przedmio tem działań promujących tradycję kulinarną 
regionu. realizowano wyjazdy terenowe, współpracę z lokalnymi grupami działania 
i kołami gospodyń wiejskich, warsztaty kulinarne oraz towarzyszące im popularne 
publikacje książkowe4. ta istotna tematyka doczekała się osobnych gruntownych 
badań naukowych i opracowania dzięki dofinan sowaniu, przy znanemu przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego na lata 2016–2017, w ramach pro-
jektu badawczego nr 75525/15 „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Pusz-
czy Sandomierskiej” (program MKiDn „Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa 
i tradycyjna”). część wyników opracowano i zamieszczono w niniejszej publi kacji, 
część jest dostępna na stronie internetowej projektu5, a całość pozostaje zarchiwizo-
wana w Muzeum, czekając na kolejne analizy, interpretacje, popularyzację.

1. teren dzisiejszych powiatów: leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, mieleckie-
go oraz części ropczycko-sędziszowskiego.

2. np. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, pod red. K. ruszla, Kolbuszowa 2014; K. ruszel, Studia nad kulturą 
ludową Puszczy Sandomierskiej, rzeszów 1978.

3. F. Fernández-armesto, Wokół tysiąca stołów, czyli historia jedzenia, przeł. J. Jackiewicz, Warszawa 2003.
4. np. Lasowiacka kapusta ziemniaczana na 12 sposobów, Kolbuszowa 2013; Nasze kasze, Kolbuszowa 2015.
5. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, 

http://dziedzictwokulinarne.muzeumkolbuszowa.pl [dostęp: 14.08.2017].
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o projekcie – założenia i badania terenowe

Projekt „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomier-
skiej” w  fazi e badań terenowych miał na celu zgromadzenie nowych materiałów 
werbalnych (nagrania wywiadów z rozmówcami wraz z ich pisemnym opracowa-
niem) i niewerbalnych (fotografie, filmy6). Skupiono się na centralnej części dawnej 
Puszcz y Sando mierskiej, czyli na powiatach: mieleckim, kolbuszowskim, stalowo-
wolskim i tarnobrzeskim. Siatka punktów badawczych objęła równomiernie cały 
obszar – wszystkie gminy tych powia tów. Pomysłodawcy projektu zaplanowali i zre-
alizowali badania cyklicznie podczas czte rech sezonów odpowiadających kolejnym 
porom roku, czyli naturalnemu rytmowi życia przyrody i człowieka oraz zmienności 
w zakresie pożywienia. Badacze wracali do wyznaczonych im miejscowości, 
zapoznanych tam informatorów i systematycznie, co kwartał, przeprowadzali 
kolejną sekwencję wywiadów, wykonywali i pozyskiwali kolejne fotografie, co dało 
w efekcie kompletny materiał badawczy.

Wywiady przeprowadzano z zastosowaniem specjalnie przygotowanego zestawu 
kwestionariuszy, opracowanych i przedyskutowanych zespołowo przez eksplorato-
rów w ramach projektu. Kwestionariusz sezonu pierwszego (kwiecień – maj 2016 r.) 
dotyczył pożywienia związanego z przednówkiem, Wielkanocą, pierwszą komunią 
świętą. Podczas sezo nu drugiego (lipiec – sierpień 2016 r.) skupiono się na specyfice 
pożywienia letniego oraz tradycjach kulinarnych związanych z chrzcinami, odpusta-
mi i dożynkami. W sezonie trzecim (październik – listopad 2016 r.) pytano o specyfikę 
jadła w okresie jesiennym oraz o pokarmy pastusze, zaduszkowe, właściwe dla 
pogrzebu, katarzynek, andrzejek, imienin oraz adwentu. Sezon czwarty (grudzień 
2016 r. – styczeń 2017 r.) przezna czony był na pytania o kulinarne tradycje Wigilii, 
Bożego narodzenia, świąt tego okresu oraz zapustów. Podczas wszystkich sezonów 
skupiono się na problematyce pożywienia codzien nego, któremu dedyko wano osob-
ny kwestionariusz, poruszający zagadnienia przy gotowania codziennych posiłków, 
ich podawania, wyposażenia kuchni. Podczas dwóch sezonów, drugiego i trzeciego, 
badacze wyszli w teren z kwestionariuszem poświęconym pożywieniu weselnemu. 
z rozmysłem zaplanowano kilkakrotne poruszanie tych dwóch zakresów tematycz-
nych, by zebrać możliwie pełne dane, zwłaszcza że każda pora roku ewokowała nowe 
skojarzenia i wspomnienia informatorów na temat kulinariów. z jednakową uwagą 
więc odnoszono się do świątecznych tradycji żywieniowych, ale też – codzien-
nych, które często w badaniach etnografów i antropologów były dotąd traktowane 
zdawkowo. ze względu więc na dowartościowanie pożywienia powsze dniego pro-
jekt kolbuszowski jest – można powiedzieć – w awangardzie.

eksploratorzy przeprowadzili rozmowy z informatorami w różnym wieku, 
starając się dotrzeć do osób urodzonych przed ii wojną światową, podczas tego kon-
fliktu i zaraz po jego zakończeniu, ale też – do osób ze średniego pokolenia, urodzo-
nych w latach 50. i 60. XX wieku. taką grupę badawczą dobrano celowo, by zapewnić 
opis przemian, które z energią rewolucji (nie ewolucji) przeszły przez kuchnię 
i przez kulinaria po ii wojnie światowej. informatorzy obu pokoleń tę rewolucję 
zauważają. a to, czego młodzi nie pamiętają z autopsji i co przytaczają, powołując 
się na przekaz od starszych generacji (tak opowiadała mama, tak mówiła babcia itp.), 
to zostaje uzupełnione przez starszych, których doświadczenia i postpamięć7 sięgają 
przedwoj nia i wczesnych lat powojennych.

informatorzy – choć przeważają kobiety – reprezentują pełny przekrój społeczny 
ludności badanego terenu. Pozyskano bowiem materiał od mieszkańców wsi, 
małych miasteczek (Kolbuszowa) i większych miast (Stalowa Wola); od gospodyń 
domowych, gospodarzy, rolników, strażaków, liderek i członkiń kół gospodyń 
wiejskich, nauczycieli, pracowników bibliotek, aktywistów życia parafialnego, 
członków regionalnych zespołów folklorystycznych itp. część interlokutorów ma 
wykształcenie wyższe; kilka pań – wykształcenie gastronomiczne; niektóre trudnią 
się bądź trudniły wypiekaniem ciast, przygotowaniem przyjęć weselnych czy prowa-
dzeniem warsztatów kulinarnych. Każdy informator identyfikowany jest z imienia 
i nazwiska – w publikacji odpowiadają temu inicjały. zebrano także oświadczenia od 
wszystkich rozmówców, zezwalające na publikację uzyskanych od nich treści. to nie 
tylko potwierdza autentyczność zebranego materiału, ale też otwiera szansę na jego 
upowszechnianie i szerokie udostępnianie.

zespół stanowiło grono doświadczonych badaczy, od lat – instytucjonalnie, za-
wodowo i osobiście – związanych z obszarem eksploracji. Wielokrotnie osoby te 
brały udział w szeregu etnograficznych badań terenowych w dawnej Puszczy San-
domierskiej, pisały prace, artykuły i rozprawy popularne, popularnonaukowe i na-
ukowe czy redagowały tomy zbiorowe poświęcone kulturze tego terenu. Dzięki temu 
ze znawstwem podeszły do badań w ramach niniejszego projektu, mając w opty-
ce kontekst słowiański, ogólnopolski i ponadregionalny, a także doskonale znając 
z  autopsji przemiany uniwersum kulinarnego eksplorowanego obszaru. Lista tych 
badaczy zamyka się w liczbie 12 i jest następująca: Urszula rzeszut-Baran – kie-
rowniczka projektu, oraz (w układzie alfabetycznym): Jolanta Dragan, Wojciech 
Dragan, Damian Drąg, elżbieta Dudek-Młynarska, Magdalena Fołta, Maria Kula, 
Justyna niepokój-Gil, Janusz radwański, Jacek tejchma, izabela Wodzińska, Mar-
cin zimny. eksploratorzy reprezentują różne pokolenia i różne dyscypliny na-
ukowe. W tym wielogeneracyjnym gronie znaleźli się etnologowie, antropolodzy, 
historycy, językoznawcy. W sumie sprawia to, że zgromadzony materiał i jego ana-
lizy charakteryzują się różnymi, acz koherentnymi perspektywami oglądu jednego 
przedmiotu – kultury kulinarnej dawnej Puszczy Sandomierskiej.

6. Powstały cztery filmy, zrealizowane w ramach projektu, po jednym podczas każdego sezonu badawczego: Tradycje wiel-
kanocne w powiecie kolbuszowskim, 2016, czas: 1 godzina 28 min.; Tradycyjna uprawa ziemniaków w okolicach Dzikowc a, 
2016, czas: 40:30 min.; O chlebie w Mazurach, 2016, czas: 58:55 min.; Pieczywo obrzędowe, 2016, cz. 1. Kołacz weselny. 
Janina Olszowy z Kolbuszowej, 2017, czas: 57:55 min.; cz. 2. Torty. Paulina Bartuzel w Dzikowcu, 2017, czas: 46:55 min.

7. M. Hirsch, Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. 
Antologia, red. e. Domańska, Poznań 2010, s. 254.
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puszcza sandoMierska od kuchni 
– o wynikach badań i ich publikacji

Pomysłodawcy i autorzy monografii Puszcza Sandomierska od kuchni. Między 
tra dycją a współczesnością przyjęli pojęcie pożywienia sensu largo: jest to nie tylko 
danie, przepis, składniki, ale – całość kulturowa i komunikacyjna, obejmująca na 
przykład posiłek, sposób pozyskiwania składników, ich uprawy, źródła zakupu, przy-
gotowania, przechowywania, podawania (włącznie ze sferą estetyki), uroczystości 
związane z podawaniem posiłków, pożywienie obrzędowe i pożywienie wykorzy-
stywane podczas obrzędów, symbolikę potraw i składników, funkcje magiczne 
pożywienia, pochodzenie przepisów, tradycje rodzinne/miejscowe, wyposażenie 
kuchni, przyprawy, napoje itd. Szerokie rozumienie pożywienia pociąga za sobą 
istot ne kategorie kulturowe, jak płeć czy wiek: w zaprezentowanym materiale znaj-
dujemy uszczegółowienia dotyczące działań mężczyzn i kobiet, dzieci, kobiet w ciąży 
i ludzi starszych w aspekcie posiłków, w szerokim kontekście np. pozyskiwania pro-
duktów, ich upraw, przygotowania potraw i posiłków, podania, kolejności jedzenia, 
obrzędowych gestów wiązanych z pożywieniem itd. Pożywienie pojmowane bowiem 
jednocześnie jako składniki spożywcze, jedzenie i sytuacja8, bądź – wedle zbliżone-
go podejścia – pokarm, proces odżywiania i jedno stkowy akt konsumpcji, są przez 
badaczy traktowane jako specyficzny tekst kultury9, jako rodzaj mowy10, specyficzny 
język11, a więc jako zjawisko nacechowane semiotycz nie – systemowe i posiadające 
znaczenie, utrwalane przez to zjawisko i aktywowane w kontakcie międzyludzkim 
i międzykulturowym. na konkretyzację jego znaczenia wpływa każdorazowo kon-
tekst sytuacyjno-kulturowy, w jakim pożywienie funkcjonuje, np.: podtrzymanie ży-
cia (funkcje biologiczne wypełniane przez pożywienie codzien ne), wskazywanie na 
status społeczny i stan zamożności (funkcje społeczne, widoczne w okresach przed-
nówkowych, w kosztach przyjęcia weselnego itp.); odniesienia symboliczne i kon-
wencjonalno-zwyczajowe (funkcje kulturowe pożywienia świątecznego, rytualnego, 
nacechowanego magicznie itd.)12. Podejmując więc antropologiczne badania nad po-
żywieniem, nie można o tym szerokim spektrum analitycznym zapominać, zwłasz-
cza że pobrzemiewają badaczom słowa claude’a Lévy-Straussa z kanonicznego tekstu 
Trójkąt kulinarny na temat modelu opisu, który powinien objąć wszystkie cechy cha-
rakterystyczne określonego systemu kulinarnego (jest zaś ich niewątpliwie więcej, a ich 
różnorodność wiąże się nie tylko z synchronią, ale także diachronią, jak w przypadku 
tych, które dotyczą wyglądu posiłku, kolejności podawania i zachowania przy stole)13.

rozpoznawanie treści niesionych przez pożywienie musi zatem uwzględniać 
uwikłanie go w sieć kontrastów natury socjologicznej, ekonomicznej, estetyczne j 
lub religijnej, takich jak kontrasty między mężczyznami a kobietami, rodziną 
i  społeczeństwem, wioską a terenami łowów, oszczędnością a rozrzutnością, stanem 
szlacheckim a nieszlacheckim, rzeczą świętą a świecką itd. W ten sposób można by 
odkryć, co w każdym poszczególnym przypadku tworzy z kuchni danego społeczeństwa 
rodzaj mowy, w której wykłada ono nieświadomie całą swoją strukturę [...]14. autorzy 
rozdziałów niniejszej monografii reprezentują właśnie to podejście i widzą pokarm 
w możliwie szerokim i wieloaspektowym kontekście interpretacyjnym.

Stwierdzenia, że jedzenie „zmieniało się w czasie”15, nikt nie jest w stanie podważyć, 
dlatego drugą cechą prezentowanych analiz jest próba uchwycenia przemian. opis 
zmienności stanowi ciągle metodologiczny problem dla kulturoznawców, jednakże 
autorzy rozdziałów niniejszej monografii nie unikają go, a wręcz przeciwnie – podają 
cezury czasowe i kulturowo-społeczne uwarunkowania zmian w zakresie uniwer-
sum kulinarnego. Przywołują dane dotyczące zmienności w zakresach fundamental-
nych dla etnologów, jak świętowanie Bożego narodzenia, Wielkanocy czy przyjęcia 
weselne. zarazem sięgają też po dane niepozorne, jak zmiany narzędzi kuchennych, 
dotykając tej problematyki głębiej: cytują wypowiedzi mieszkańców dawnej Puszczy 
Sandomierskiej16 na temat powodów i oceny tych przeobrażeń.

za postulatem opisu przemian stoi podejście diachroniczne, stąd zaprezento wany 
w monografii materiał obfituje w informacje o faktach rzadko obecnych  w  prak-
tyce kulturowej – na skalę badanego terenu, Polski i niekiedy Słowiańszczyzny 
– lub znane tylko z przekazów, a systematycznie wypadające z cyrkulacji treści 
kulturowych, jak np. dawne sposoby poszczenia, „tabu kulinarne”, świniobicie, 
pożywienie zaduszkowe, wróżebność potraw i zabiegi magiczne, zioła w codzien-
nym użyciu, nazewnictwo gwarowe, teksty werbalne (przepisy kulinarne, modli-
twy, przysłowia, pieśni, anegdoty, opowieści wspomnieniowe związane z szeroko 
pojmowaną kwestią pożywienia) itd. opis puszczańskiego dziedzictwa kulinarne-
go doprowadzono zarazem do najnowszej, „bieżącej” współczesności, gromadząc 
i  interpretując materiał na temat dzisiejszych imie nin, urodzin, balów sylwestro-
wych i karnawałowych, grillowania, na temat aktualnego wyposażenia kuchni, hi-
permarketowego pochodzenia produktów.

Monografia została pomyślana interdyscyplinarnie17. autorami rozdziałów 
są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: etnolodzy, historycy, filolodzy. 
Interdyscy plinarność ma [...] tę zaletę, że pozwala obejrzeć analizowane zjawisko 
właśnie w różnych naukowych ujęciach i przy użyciu różnych narzędzi badawczych, 
odmiennych metodologii18. autorom przyświeca zarazem wspólna idea, zakorze-
niona najmocniej w  pracach etnologów19, którzy dawno już uczynili pożywienie 
podstawową jednostką swoich badań20, preferencje kulinarne i przygotowywanie

8. U. tolksdorf, Structuralische Nahrungsforschung, „Ethnologia Europea”, 9, 1976, cyt. za: r. Stolična, O metodologii badań 
nad pożywieniem, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, pod red. r. Stoličnej i a. Drożdż, 
cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 11.

9. B. Skowronek, Jedzenie jako tekst kultury. Zarys problemu, „annales Universitatis Paedagogicae cracoviensis. Studia 
Historicolitteraria”, Xii, 2012, s. 281.

10. c. Lévy-Strauss, Trójkąt kulinarny, przeł. S. cichowicz, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. 
M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 63; pierwodruk – 1965.

11. J. Dumanowski, a. Pawlas, J. Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej pol-
skiej książki kucharskiej z 1682 roku, Warszawa 2010, s. 14.

12. Por. J. adamowski, Społeczne i kulturowe funkcje pożywienia, [w:] Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie – czyli coś dla ciała 
i dla ducha, pod red. J. adamowskiego i M. Wójcickiej, Wola osowińska 2014, s. 20-21.

13. c. Lévy-Strauss, op.cit., s. 63.

14. Ibidem.
15. J. Dumanowski, a. Pawlas, J. Poznański, op.cit., s. 13-15.
16. Wszystkie cytowane wypowiedzi informatorów podano w publikacji italiką, w zapisie półfonetycznym.
17. O stanie badań nad pożywieniem w różnych dyscyplinach humanistyki: K. łeńska-Bąk, O pokarmach, smakach i utraco-

nych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, opole 2010, s. 7-24.
18. Ibidem, s. 21-22.
19. r. Stolična, op.cit., s. 8-14.
20. Ibidem, s. 10.
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jedzenia zaliczając do trwałych wzorów społeczno-kulturowych21. Wobec tego kuch-
nię można widzieć jako »struktury długiego trwania«, które zmieniają się dyskret-
nie i powoli, tworząc podstawę kulturowej tożsamości, wyznaczając ramy postrze-
gania świata, stan dardy percepcyjne i  wartościujące...22. opisując więc pożywienie 
świąteczne i codzienne Lasowiaków, można rekonstruować tożsamość współczesnych 
mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej oraz część ich systemu wartości23. 
Dlatego między innymi przez całą monografię przewija się wątek wspólnotowości 
i pracy: za każdym z działań związanych z pożywianiem się stoi ludzka praca, 
w przeważającej mierze wykonywana zespołowo i wymagająca współdziałania. Po 
drugie, dostrzegamy ciągłą obecność sacrum jako punktu odniesienia dla interpre-
tacji pożywienia: „w kulturze tradycyjnej prawie każdy obrzęd” miał w strukturze 
„moment, w którym spożywano pokarmy” – jeśli sacrum pojmujemy szeroko; 
a w łonie katolicyzmu – czyli sacrum rozumianego na sposób religijny – jedzenie 
i zwyczaje żywieniowe modelowane są przez terminarz liturgi czny (np. post). 

Monografię otwiera część historyczna Życie i pożywienie codzienne mieszkańców 
dawnej Puszczy Sandomierskiej od uwłaszczenia do początku II wojny światowej, 
w  któ rej izabela Wodzińska, w oparciu głównie o materiały archiwalne, odtwa-
rza obraz życia codziennego mieszkańców Puszczy, zaznaczając szczególnie 
rolę pożywienia. analiza ta obejmuje czasy od zniesienia na badanym terenie 
poddaństwa i pańszczyzny w 1848 roku do końca międzywojnia. tu zaczyna się sze-
roko rozumiana współczesność i część druga książki. Wydzielono w niej trzy działy, 
z których pierwszy, Rytm codzienności, ma na celu prezentację pożywienia codzien-
nego. Składają się nań dwa podrozdziały: Janusza radwańskiego i elżbiety Dudek-
Młynarskiej o pożywieniu codziennym wczoraj i dziś na tle przemian społecznych 
i gospodar czych oraz Urszuli rzeszut-Baran o żywności na przednówku. W dziale 
drugim, Wielkie świętowanie, zamieszczono teksty dotyczące tradycji kulinarnych 
wiązanych ze świętami roku kalendarzowego: Justyny niepokój-Gil o pożywieniu 
w świąteczny czas Bożego narodzenia, Mar ioli tymochowicz – o potrawach 
wielkopostnych i wielkano cnych, Jolanty Dragan – o karnawale, od balu sylwestro-
wego począwszy, i o zapustach, Wojciecha Dragana – o pożywieniu pielgrzymim 
i odpustowym oraz o świniobiciu, towarzyszącym także świętom cyklu rodzinnego. 
świętom rodzinnym poświęcono trzy teksty w dziale trzecim Uroczystości i są to: 
Katarzyny ignas o uczcie weselnej, arka diusza Stanisława Więcha – o zwyczajach 
kulinarnych związanych z chrztem, pierwszą komunią świętą i pogrzebem, oraz 
Magdaleny Fołty – o biesiadowaniu z okazji imie nin, urodzin i przy grillu.

Monografię zamyka wykaz cytowanej literatury oraz Materiały z badań: Archi-
wum, Wybrane receptury i Indeks rzeczowy. całości dopełniają fotografie i przepi-
sy kulinarne, zgromadzone w archiwum Muzeum w Kolbuszowej, które – mam 
nadzieję – umilą lekturę oraz zachęcą do refleksji o lokalnym i domowym dziedzic-
twie kulinarnym i... może do wypróbowania kilku receptur. nie pozostaje nic innego 
jak powiedzieć: Smacznego!

21. Ibidem, s. 11.
22. K. łeńska-Bąk, op.cit., s. 42.
23. Wartości można poznać przez poznanie pożywienia: J. Dumanowski, a. Pawlas, J. Poznański, op. cit., s. 14.

zasięg badań terenowych w latach 2016-2017

 – miejsca eksploracji terenowtch
 – duże ośrodki miejskie
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życie i pożywienie codzienne 
Mieszkańców dawnej puszczy 

sandoMierskiej od uwłaszczenia 
do początku ii wojny światowej

Izabela Wodzińska 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lasowiacy (Lesioki) to grupa etnograficzna, która zamieszkuje tereny dawnej 
Puszcz y Sandomierskiej. ze względu na bogactwo języka, kultury materialnej oraz 
duchowej poświęcono jej szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych 
z  zakresu etnografii, dialektologii i historii1. niestety, problem pożywienia co-
dziennego został w większości z nich potraktowany marginalnie. Wyjątek stanowią 
m.in. opracowania Seweryna Udzieli, Michała Marczaka i ks. Wilhelma Gaja-Pi-
otrowskiego2. na uwagę zasługuje tu zwłaszcza książka Gaja-Piotrowskiego, który 
szczegółowo przedstawił sposoby pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania 
produktów żywnościowych przez Lasowiaków.

niniejszy artykuł jest próbą opisania życia i pożywienia codziennego Laso-
wiaków w okresie od połowy XiX wieku do ii wojny światowej. te dwa zagadnie-
nia nie mogą jednak zaistnieć bez szerokiego tła historycznego. Dlatego w opra-
cowaniu znalazły się echa ważnych wydarzeń politycznych związanych z Galicją 
(uwłaszczenie, działalność ks. Stanisława Stojałowskiego, powstanie ruchu ludowe-
go, i wojna światowa) i państwem polskim (odzyskanie niepodległości, problemy 
gospodarcze początku lat 20., reforma rolna i kryzys lat 30.). Pisząc o tym, chciałam 
pokazać, jak znaczący miały one wpływ na życie mieszkańców dawnej Puszczy

1. Warto wymienić tutaj m.in.: S. Bąk, Gwara „lasowska” Grębowa i okolicy, Lwów 1926; eadem, Chata wiejska w okoli-
cy Tarnobrzegu, Lwów 1930; eadem, Wesele ludowe w Grębowie, Wrocław 1958; o. Kolberg, Sandomierskie, Warszawa 
1868; F. Kotula, Folklor słowny, osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1961; eadem, Przeciw uro kom. 
Wierz enia i obrzędy Podgórzan, Rzeszowiaków i Lasowiaków, Warszawa 1989; eadem, Z sandomierskiej puszczy. Gawę-
dy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962; K. ruszel, Lasowiacy: materiały do monografii etnograficznej, rzeszów 1994 
oraz Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, red. 
J. Burszt a, rzeszów 1968; Prace i materiały z badań etnograficznych w Mieleckiem, red. S. Darłakowa, c. Szetela, rzeszów 
1970; Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, red. K. ruszel, Kolbuszowa 2014.

2. M. Marczak, Pozostałości dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w Koprzywnicy (według 
materiałów zebranych przez młodzież gimnazjalną), tarnobrzeg 1929; W. Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu 
z okolic Rozwadowa, rzeszów 1975; S. Udziela, Materiały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy, Kraków 1886.
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Sandomierskiej. z drugiej strony, ze względu na specyfikę tej grupy etnograficznej, 
nie wahałam się też przywołać pewnych zachowanych i wciąż jeszcze w omawianym 
okresie istniejących reliktów kultury. Uwidaczniały się one np. w sposobie uprawy 
roli, zbiera ctwie czy przygotowaniu posiłków.

za bazę źródłową posłużyły mi drukowane pamiętniki działaczy ludowych 
z tere nów Puszczy Sandomierskiej i Galicji, czasopisma skierowane do ludu oraz 
kalendarze. najważniejszym elementem badania historycznego stały się jed-
nak zbio ry archi walne Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. złożyły się na 
nie opraco wania z wieloletnich badań etnograficznych, materiały pokonkursowe 
dotyczące przeszłości Lasowia ków oraz niepublikowane wspomnienia opisujące 
czasy po i  wojnie światowej. Wykorzystałam też artykuły naukowe ukazujące się 
na łamach „Wisły” i „Ludu” oraz opracowania wydawane w dwudziestoleciu 
międzywojennym przez Państwowy instytut naukowy Gospodarstwa Wiejskiego 
w Puławach. całość uzupełniłam archiwalnymi fotografiami, które otrzymaliśmy 
podczas przeprowa dzonych badań od życzliwych rozmówców. Dzięki temu udało 
mi się, choć częściowo, odtworzyć obraz życia codziennego mieszkańców Puszczy, 
którego integralną częścią było pożywienie.

uwłaszczenie i co dalej?

Dnia 17 kwietnia 1848 roku władze austriackie wydały rozporządzenie,  które 
znosiło poddaństwo i pańszczyznę oraz pozostawiało chłopom serwituty. Jedno-
cześnie utrzymywało dotychczasową własność ziemską i obiecywało dziedzicom 
odszkodowa nia za poniesione straty wynikające z braku dodatkowej siły roboczej. 
Właściciele dworów nadal posiadali prawo do propinacji, czyli sprzedaży piwa, mio-
du i gorzałki w obrębie swych dóbr. zostali jednak zwolnieni od obowiązku dawania 
zapomogi poddanym i  ponoszenia kosztów niektórych opłat administracyjnych. 
Dokument zapowiadał także zniesienie powinności wynikających ze sprawowania 
władzy sądowniczej i administracyjnej3.

Problemy z określaniem zasięgu ziem podlegających uwłaszczeniu, poszukiwa-
nie odpowiedniego sposobu naliczania finansowych kompensat oraz opieszałość 
urzędników spowodowały, że realizacja reformy trwała kilka lat4. Podobnie było 
w przypadku regulacji praw chłopów do korzystania z pańskich łąk, pastwisk i lasów. 
ostatecznie patent z 1853 roku zalecał regulację i likwidację serwitutów. z urzędu 
miały zostać unormowane prawa wyrębu i poboru drewna w obcym lesie, prawo 
wypasu na łąkach i ścierniskach oraz korzystania z nieużytków rolnych o nieuregu-
lowanej własności. W 1871 roku opi sano zasady poboru drewna z gruntów, które 
nie były przeznaczone do zalesienia, i zbiory roślin rosnących w cudzych stawach 
i mokradłach. Ustawa dopuszczała też możliwość wykupienia przez zainteresowa-
nych serwitutów, które wcześniej nie były jeszcze wyli czone, ale pod warunkiem, że 
pomiędzy wsią a właścicielem dóbr ziemskich zachodził stosunek zwierzchności.
organem zatwierdzającym regulację była Komisja Krajowa, która powołała tzw.

3. t. Piłat, Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicji, „Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych”, r. 4, 
1878, s. 18.

4. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1996, s. 191-192.

komisje miejscowe. Koszty ich działalności ponosił kraj5.
Wkrótce rozpoczął się okres sporów i batalii sądowych, które w przeważającej 

większości kończyły się przegraną chłopów. Wiaczesław Budzynowski obliczył, że 
z 32 000 procesów jedynie 2000 spraw rozstrzygnięto na ich korzyść. Wynikało to 
nie tyl ko z przewagi finansowej szlachty, ale i z podejścia włościan, którzy kierowali 
się naiwną wiarą w to, że grunty nadane przez cesarza stawały się ich niezbywalną 
własnością. To moje – powiedział chłop. – Dostałem to od cesarza i nikt oprócz niego 
nie śmie mi tego zabrać! Rzekł i nie troszczył się o sądową rozprawę. Rozumie się, że 
wyszedł na tym jak najgorzej. Jego ziemię oddano przeciwnikowi, tj. szlachcicowi, a on 
sam musiał jeszcz e sprzedać kawałek swojego, niespornego gruntu na koszta procesu, 
a drugi na koszta wyjazdu do Wiednia6.

Konflikt pomiędzy dworem i wsią dodatkowo pogłębiały surowo egzekwowane 
przez dziedziców zapisy, wywodzące się jeszcze z okresu feudalnego. Dotyczyły one 
prawa do połowu ryb, utrzymania dróg i mostów oraz zezwolenia na posiadanie 
broni i odstrzał dzikiej zwierzyny7. Dla ludności puszczańskiej ostatni zakaz był 
szcze gólnie trudny do zniesienia. Żadnemu prawie Lasowiakowi nie była obcą fu-
zyjka, zwykle domowego wyrobu, krótka, aby ją pod kożuch, albo płócienkę, czyli tzw. 
kamizelę, łatwo schować można – z tą fuzyjką przekradał się do lasu, a niegdyś szedł 
zupełnie otwarcie, śmiało, swobo dnie8. Kłusownicy – rabsice – najchętniej polowali 
na jelenie, sarny, dzikie gęsi i bażanty9. Działali przy tym w pojedynkę lub stanowili 
zwartą kastę, do której nikt postronny nie miał dostępu. Biedota wiejska stawiała 
wnyki lub ubijała zwierzynę tyczkami10.

nie lepiej przedstawiała się sprawa połowu ryb. obowiązująca w Galicji ustawa 
rybacka dzieliła rzeki na rewiry, które za bezcen wydzierżawiono ziemianom i oso-
bom prywatnym. nowi właściciele pobierali bardzo wysokie opłaty za korzystanie 
z łowisk, co pozbawiło chłopów dodatkowego źródła dochodu oraz wymusiło na 
Lasowiakach korzystanie z bagien, nadbrzeżnych dołów i mokradeł11. łowiono 
w nich rękoma lub stosowano sak, czyli siatkę, połączoną drewnianymi, zgiętymi 
palikami i zawieszoną na kiju. najczęściej chwytanymi rybami były płotki, czasem 
wśród nich znajdowały się karasie, leszcze i liny12.

za zbieranie owoców i grzybów leśnych płacono specjalną taksę. Miał obszarnik 
las, nawet na borówki, na jagody nie wolno było iść13. Dlatego najbardziej dorodne 
okazy grzybów darowywano leśniczemu. Jemu także wręczano łapówki za wyrąb 
drzew i zbiór chrustu. najbiedniejsi mieszkańcy Puszczy, których nie stać było na 
gratyfikację finansową, szli nocą do lasu i, pod groźbą kary, wycinali najpiękniejsze

5. S. inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów w zaborze austriackim, [w:] Historia chłopów polskich, red. S. inglot, 
toruń 1972, s. 244-247.

6. W. Budzynowski, Chłopska posiadłość w Galicji, Lwów 1896, s. 21.
7. S. inglot, op.cit., s. 232.
8. K. Matyas, Rabsice dawnej Puszczy Sandomierskiej. Studium etnograficzne, Lwów 1905, s. 3.
9. J. Stryczek, Chłopskim piórem, Warszawa 1984, s. 58.
10. W. Dragan, Gospodarka leśna – zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołówstwo, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy 

Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014, s. 141-142.
11. S. inglot, op.cit., s. 252.
12. W. Dragan, passim.
13. Wola raniżowska, Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 

507/7.
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14. J. Stryczek, op.cit., s. 58
15. S. Kiszka, Praca konkursowa Motyw pracy na roli w twórczości ludowej, MKL-ae 37/2.
16. F. Bujak, Studia historyczne i społeczne, Lwów 1924, s. 145.
17. J. Stryczek, op.cit., s. 59.
18. J. Madejczyk, Wspomnienia, Warszawa 1965, s. 39.
19. F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Lwów 1923, s. 35.
20. Ibidem, s. 38.
21. a. Gołda, Ustrój gospodarstw włościańskich w Galicji i Wielkim Księstwie Krakowskim, Kraków 1880, s. 13.
22. B. Wygoda, Ustrój gospodarstw włościańskich w Galicji, Lwów 1916, s. 7.

okazy sosen, jodeł i wiązów14. Ponieważ takie kradzieże [...] były dość liczne – 
wspominał Stanisław Kiszka – bywały wypadki, że musieliśmy uciekać bez drzewa 
ścigani przez gajowych, któ rzy zatrzymywali się w lesie na nocne godziny, by nas 
wyłapać i pobić, a przy tym zabrać piłki czy siekierki15.

ziemianie świadomie wykorzystywali też kłopoty aprowizacyjne chłopów 
w okresie przednówka lub klęsk żywiołowych i – w zamian za odrobek – propo-
nowali im porcje zboża, paszę dla bydła lub wydawali zgodę na wyrąb lasu16. Przy 
czym odrobek niemal zawsze przypadał na trudny dla wiejskiej społeczności okres 
sianokosów i żniw. aby sobie wynagrodzić związane z tym straty i odebrać zapłatę 
za ciężką pracę, włościanie okradali mocodawcę, tłumacząc się przy tym, że to część 
ich krwawicy i że to im się należy, co zbierają17.

najemników zazwyczaj wynagradzano zbożem, wódką i piwem. Wymiany to-
warowej dokonywano w należących do obszarników karczmach, których było kilka 
we wsi. ze względu na stale wzrastające wśród chłopów spożycie alkoholu każda 
z nich była doskonałym źródłem dochodu18. a włościanie pili dużo i często. Niektó-
rzy chłopi prawie z karczmy nie wychodzili, a ich żony nosiły im tam jeść – wspominał 
Franciszek Magryś – zapełniała się zwłaszcza karczma w niedzielę. Po nabożeństwie 
wszyscy do niej się udawali i siedzieli tam do nieszporów, a częstokroć i podczas 
nieszporów w niej przebywali19. Do karczmy chodzono także po dokonaniu transak-
cji finansowej (np. sprzedaży konia), w dniu jarmarku lub po zakończonych pracach 
w gospodarce. Gdy brakowało pieniędzy na wódkę, zadłużano się u zaprzyjaźnio-
nego Żyda20. W zamian za gotówkę zastawiano u niego także najcenniejsze przed-
mioty, które później odsprzedawał z większym zys kiem. Bo Żydek – pijawka umie 
wyssać wszystko, co lepsze, wszystko mu się przyda: kura i jajo, krowa, cielę i mleko 
od krowy, i snop słomy ze stodoły, i ziarnko z boiska, i płachta ubogiej kobiety, i ko-
szula z dziecka; nawet łańcuchem, siekierą, półkoszkiem, cebrzykiem nie pogardzi21. 
z czasem spirala długu nakręcała się, a chłopi rujnowali swoje gospo darstwa, co 
w konsekwencji prowadziło do nędzy i niedostatku.

najważniejszym problemem galicyjskiej wsi popańszczyźnianej było rozdrob-
nienie gruntów. U progu XX wieku. (1902 r.) największe gospodarstwa kmiece 
(o powie rzchni powyżej 10 ha) stanowiły jedynie 5,4% wszystkich użytków rolnych 
w Gali cji. z kolei w rękach komorników pozostawało aż 42,6% pól, których wielkość 
nie przekraczała 2 ha. Dużą grupę wśród chłopów tworzyli zagrodnicy (37%). Upra-
wiali oni niewielki areał (od 2–5 ha) korzystali ze wspólnego pastwiska i często 
najmo wali się do pracy u właścicieli folwarku lub bogatych sąsiadów22. z upływem 
czasu liczba niewielkich gospodarstw rosła. Było to wynikiem niepisanego prawa, 
które nakazywało chłopu podział ziemi pomiędzy jego dzieci.

23. S. inglot, op.cit., s. 168.
24. K. Kaczkowski, Gospodarstwo włościańskie, [w:] „encyklopedia rolnicza”, t. 3, „Galicja”, Warszawa 1894, s. 523.

i w nadziei poczwórnych plonów sieją...

W ii połowie XiX wieku rozpoczął się okres wzmożonej emigracji zarobkowej 
z Gali cji, w dużej mierze do Stanów zjednoczonych ameryki. ci, którzy wracali, 
za zarobione pieniądze kupowali połacie gruntu, które bez powodzenia starano 
się komasować w jedną całość. W efekcie powstawała szachownica oddalonych od 
siebie pól różnej jakości i wielkości. Wzrosło też ryzyko spekulacji finansowych. 
niepiśmienny chłop często stawał się ofiarą oszustów i za zawyżoną cenę kupował 
bezwartościowe pastwiska i łąki.

Wiele do życzenia pozostawał sposób nawożenia i uprawy gruntów. na tere-
nie dawnej Puszczy dominowała trójpolówka, a do połowy opisywanego stulecia 
w  niektó rych gospo darstwach kopanina, czyli zasiew na wypalonych gruntach 
leśnych. rzadko stosowano przy tym pokładanie ścierni oraz wywlekanie perzów23. 
Do prac polowych wyko rzystywano prymitywne narzędzia rolnicze. Obok sochy 
i  płużycy licha, słaba, drewniana brona dopełnia składu narzędzi włościanina24. 
Pole orano w czteroskibowe zagony. na terenach podmokłych lub narażonych na 
częste zmiany atmosferyczn e (burze, gradobici a, ulewy) prowadziło to do zamuleni a

Fot. 1.
Lasowiak z Mazurów, 
l. 30. XX w., 
ze zbiorów 
E. i J. Adamczyków

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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gruntu i utraty większości plonów. Pod zboże jare, głównie owies, zostawiano po 
żniwach ścierniska. W jesieni pasło się na nich bydło, a na wiosnę orano je „na 
raz”25. najprostszą formą nawożenia było nakładanie obornika. niestety, w wielu 
gospodarstwach kładziono go za dużo, co zamiast pomóc, niszczyło zbiory. Podob-
nie było z popularnym w tym czasie gaszonym wapnem, które rozsiewano po polach 
lub układano w kopcach. Później przy pomocy łopaty mieszano je z ziemią i rozrzu-
cano. Jego zastosowanie miało przyczynić się do polepszenia jakości zboża i zebra-
nej słomy. W rzeczywistości niejednokrotnie prowadziło do wypalenia zbiorów26. 
Dopie ro rozwój myśli agrarnej, który rozpoczął się w końcu XiX wieku, przyczynił 
się do zarzucenia tego sposobu uprawy oraz zastosowania nowocze snych nawozów. 
U bogatych kmieci pojawiły się także pierwsze młocarnie, sieczkarnie i młynki27.

Pola najczęściej zasiewano żytem i pszenicą. W Galicji Wschodniej chętniej 
upra wiano grykę (hreczkę) i jęczmień28. część roli przeznaczano też na rośliny 
strączkowe, zwłaszcza fasolę, groch i bób. Włościanie siali też rzepak, len i konopie, 
które wykorzysty wali do celów użytkowych. W ii połowie XiX wieku na Pokuciu 
i Podolu upowszechniła się uprawa tytoniu, a w Galicji zachodniej – buraka cukro-
wego29.

co ciekawe, jeszcze w XViii stuleciu ziemniaki traktowano jako jarzynę 
ogrodową, wyrabiano z nich także skrobię oraz alkohol. Dopiero na początku XiX 
wieku zaczęto uprawiać je na szeroką skalę. Do najpopularniejszych na terenie 
dawnej Puszczy gatunków należały: amerykany, cebule, chabki, cygany, jarówki, kra-
kusy i krowiaki30.

Początkowo ziemniaki sadzono w maju, po zasiewie owsa, jęczmienia i grochu. 
Dopie ro w ii połowie XiX wieku, na skutek złych doświadczeń (braku wzrostu, 
częstych zmian atmosferycznych), termin ten przesunął się na pierwsze miesiące 
wiosny31. Powszechnie uważano, że najlepszy i najzdrowszy plon przynoszą bulwy 
posadzone w kwietniu32. na początku dzielono pole na zagony, które orano. Grani-
ce pomiędzy nimi stanowiły bruzdy służące do odprowadzania wody poza obręb 
stajania. środek zagonu wyznaczał niewielki grzbiet, powstały na skutek nałożenia 
na siebie dwóch płytkich skib. Jego szerokość wahała się od 6 do 8 przejazdów 
pługiem33. Potem gospodarz rozpoczynał bronowanie. zadanie to wymagało od 
niego znacznej siły fizycznej. Drewniane brony były bowiem ciężkie i tępe. twarde 
skiby dodatkowo rozbijano radłem. Bulwy zakopywano wzdłuż całej długości pola, 
w równych i prostopadłych rzędach34. Ziemniaki na pole nosili na plecach, każdy 
dzień po trochu, chociaż nie raz koń w stajni stał35. Gdy brakowało bulw, sadzono

25. J. Madejczyk, op.cit., s. 34.
26. „chata”, 1873, t. 5, z. 6, s. 94.
27. Gospodarcze stosunki w Galicji, [w:] „encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających”, t. 2, s. 846-895.
28. S. inglot, op.cit., s. 174.
29. F. Bujak, Galicja, t. 1, Lwów 1908, s. 292.
30. S. Udziela, op.cit., s. 26.
31. O uprawie kartofli i przechowywaniu takowych przez zimę, „Piast”, 1867, s. 147.
32. Ibidem.
33. U. rzeszut-Baran, Tradycyjna uprawa ziemniaków na przykładzie lasowiackiej wsi, [w:] Chów zwierząt gospodarskich 

i tradycyjna uprawa roślin użytkowych w edukacji muzealnej, red. Małgorzata Pietrzak, Szreniawa 2016, s. 127-128. Por. 
G. Szelągowska, Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, „Lud” 2004, t. 88, s. 251-274.

34. G. Książek, Praca konkursowa Motyw pracy na roli w twórczości ludowej, MKL-ae 34/1.
35. a. Szczurek, Praca konkursowa Motyw pracy na roli w twórczości ludowej, MKL-ae 32/1.

ich mniej lub dzielono je na połówki. W ubogich rodzinach komorniczych rezy-
gnowano też z tradycyjnego nawożenia. Gnój zastępowano próchnicą z igieł i liści, 
którą posypywano przestrzeń pomiędzy rzędami36. Po sadzeniu ziemnia ków w oko-
licach tarnobrzega chłopcy i dziewczęta przewracali się wzajemnie na polu, aby 
ziemniaki miały badyle na wzrost ludzki, a bulwy wielkości głowy ludzkiej37. Kilka 
tygodni później rośliny zaczynały wschodzić i rozpoczynało się podkopywanie. 
Była to robota bardzo żmudna, ponieważ źle uprawiana rola szybko zarastała trawą 
i chwastami. Pomiędzy łętami ziemniaków w tym czasie sadzono bób, a tam, gdzie 
nie wzeszły, także rzepę.

Jesienią gospodarz zapraszał sąsiadów do wspólnego kopania. Każdy z nich 
przynosił ze sobą kosz i motykę. najpierw darli nacie, a potem zajmowali jedni za 
drugimi rzędy i  kopali ziemniaki38. Po pracy palono ognisko i pieczono kartofle, 
a gospodyni częstowała wszystkich wódką. na zakończenie wykopków urządzano 
wspólną zabawę, w czasie której do tańca przygrywały basy i skrzypce.39

Ugotowane lub upieczone bulwy, z omastą lub bez, z kapustą i żurem, ziemnia-
czane kacapoły oraz kluski stały się podstawą żywienia włościan, a w okresie przed-
nówka ratowały ich przed śmiercią głodową40. ziemniaki uchodziły za doskonałe 
lekarstwo na kłopoty żołądkowe. nadto łupiny ziemniaczane miały łagodzić oparze-
nia i podrażnienia skóry.

Do najpopularniejszych gatunków buraków należały czerwone, okrągłe i po-
dłużne. Siano je w kwietniu, w rzędach, w odpowiednio zachowanej odległości. Naj-
lepiej to czynić sapkami, czyli motyczkami, podnosząc ziemię, sypiąc 2–3 ziarnek dla 
pewności i nakrywając na powrót ziemią. Potem przyciska się piętą i na przód palca 
u nogi dalej się sadzi41. Po wzejściu młodej rośliny następowało motyczenie, czyli 
oczyszczenie z narosłych chwastów. Jednocześnie usuwano też uszkodzone i słabe 
liście. czasem przerzedzano zasiew, przesadzając młode buraczki w inne miejsce. 
niestety, w wielu gospodarstwach buraki siano za gęsto, a prace wokół nich wykony-
wano niestarannie. Dlatego październikowe plony były raczej liche42.

Buraki wyrywano rękami, starannie oddzielając liście. Wykorzystywano je 
przede wszystkim jako paszę dla zwierząt43. Poszatkowane lub poszarpane liście 
mieszano z sieczką i karmiono nimi krowy, ponieważ uważano, że poprawiają one 
kolor i  zwiększają kaloryczność mleka. Pokrojone korzenie dawano także owcom 
i świniom44. W iwierzycach buraczane liście suszono i przeznaczano na zimową pa-
szę dla bydła45.

ziemniaki i buraki przechowywano w ziemiankach, które nazywano gruba-
mi. Sklepione piwnice obsypywano ziemią, co zdaniem gospodarzy czyniło je 

36. Ibidem.
37. M. Marczak, op.cit., s. 32.
38. G. Książek, passim.
39. Passim.
40. J. Szczupiał, Garść, [w:] Miniatury, opole 1997, s. 141.
41. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1898, nr 12, s. 91-92.
42. Ibidem, nr 16, s. 135.
43. W rejonach leżących blisko cukrowni (np. przeworskiego przedsiębiorstwa Lubomirskich) uprawiano też buraki cukro-

we. Jednak skala tej uprawy nie była wielka. F. Bujak podał, że w omawianym okresie rośliny te zajmowały 5000 ha. Por. 
eadem, Galicja, op.cit., s. 305-306.

44. „encyklopedia rolnicza”, t. 1, Warszawa 1898, s. 598.
45. J. Fierich, Broniszów. Wieś powiatu ropczyckiego, Warszawa 1933, s. 154.
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46. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1902, s. 573.
47. M. Marciniak, Materiały z badań terenowych, Brzyska Wola, MKL-ae 70/6.
48. J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1912, op.cit., s. 48.
49. o. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie, „Dzieła wszystkie”, oprac. J. Burszta, B. Linette, Wrocław - Poznań 1948.
50. Lytr, litr – drabina od wozu litrowego (drabiniastego).
51. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 184.
52. Groch, [w:] „encyklopedia rolnicza” t. 3, Warszawa 1894, s. 579-580.
53. Kapusta [w:] ibidem, t. 4, Warszawa 1895, s. 788.
54. Ibidem, s. 748.
55. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 184.

mocniej szymi oraz doskonale chroniło przed mrozem, zimnem i wilgocią46. W oko-
licy Brzy skiej Woli sypano doły, które otwierano w okresie zimowym. Wydobyte 
stamtąd warzywa trzymano na zapas pod łóżkiem47.

W tarnobrzeskiem chłopi siali też dużo rzepy. Suszyli ją na strychach, a potem 
zjadali gotowaną w łupinach i zasypywaną kaszą jaglaną48.

Do popularnych roślin uprawnych należał groch. Jego sadzenie rozpoczynano 
pod koniec marca lub na początku kwietnia, zawsze w okresie pełni, żeby w strączkach 
było go pełno49. Wybierano najlepsze ziarna spośród gatunku amerykańskiego, 
białego, okrągłego, króliczego oczka, siekanego i szparagowego. ze względu na słabo 
rozwiniętą kulturę rolną (brak siewnika), sadzono go ręcznie, metodą rzutową. 
Groch piechotny rósł na zagonach pomiędzy ziemniakami. Prowadziło to do za-
chwaszczenia roślin, znacząco też utrudniało ich wzrost. zbieranie rozpoczynano, 
gdy strąki stawały się soczy ste i łamliwe. Groch układano na polu w kopki, a po 
ich ususzeniu zwożono do stodoły. niektórzy gospodarze rozmieszczali go także na 
lytrach50, zawieszonych na najbardziej nasłonecznionej ścianie domu. Fasolę wyno-
szono na strych i, powiązaną w niewielkie snopki, umieszczano pod dachem. Po 
wyschnięciu łodyg groch młocono cepami, a  fasolę łuskano ręcznie, przeważnie 
w okresie zimowym51. niestety, zdarzało się, że ziarna były mokre, albo że przecho-
wywano je w nieodpowiednich warun kach. Sprzyjało to gniciu i wylęganiu wołków. 
Były one szczególnie uciążliwe, bowiem z łatwością rozprzestrzeniały się w zapasach 
zgromadzonych w stajni i komorze52. Groch był bardzo sycący, dlatego spożywano 
go zwłaszcza w okresie natężonych prac gospodarskich. Ugotowany polewano 
omastą lub dodawano do kapusty.

Kapustę siano w połowie marca, w wilgotnych miejscach, zwanych kapustni-
skami. najczęściej dzielono je na rzędy, które w porze jesiennej przeorywano oraz 
bronowano, przed pierwszymi mrozami nawożono, wiosną zaś skopywano i grabio-
no. Do zasiewu starano się wybierać ziarna grube, jednostajnie zafarbowane, koloru 
ciemnoczerwo ne go, posiadające odblask metaliczny, w dotknięciu tłuste53. Dbano też 
o to, aby zostawić roślinom trochę miejsca na rozrost. Pomiędzy nimi siano konopie, 
których zapach miał odstraszać bielinka kapustnika54.

zbiór kapusty odbywał się w połowie października. Głowy ścinano nożem 
i zwożono do zagrody, gdzie przygotowywano ją do kiszenia. Uczestniczyli w nim 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. najpierw gospodynie obierały warzywo z li-
ści, a  potem dokładnie oczyszczały je zgrzebnymi fartuchami z ziemi i robaków. 
odłożone, służyły do przygotowania „czarnej kapusty”, która w okresie zimo wym 
była podstawą pożywienia codziennego55. Pozostałe główki kiszono w całości 
lub szatkowano w kadzi za pomocą tasaków i siekaczy. A siekali ją w ten sposób, 
że zakładali głowy kapusty do cebrzyka i sieka czem, czyli ostrym esowato wygiętym 

56. J. Sudoł, Moje wspomnienia z lat 1890–1945, Kolbuszowa 1994, s. 32.
57. M. Marciniak, MKL-ae 70/1.
58. J. Słomka, op.cit., s. 48.
59. J. Sudoł, op.cit., s. 33.
60. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu niżańskiego, MKL-ae 351/1.
61. Przed ugotowaniem gospodyni każdorazowo sprawdzała, czy kapusta się odpowiednio zakisiła. Jeśli była zbyt kwaśna 

i  nie nadawała się do jedzenia, wróżyło to kiepskie zbiory tego warzywa w kolejnym roku. S. Udziela, Lud polski 
w powiecie ropczyckim w Galicji, Kraków 1892, s. 123.

62. Kalendarz gospodarski, czyli poradnik praktycznego gospodarowania, Kraków 1856, s. 198.
63. Por. a. Paluch, Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 1984, s. 83.
64. „Kalendarz Ludu Katolickiego”, 1917, r. 1, s. 86 i-nast. „Dzwonek. Pismo dla ludu”, Lwów 1861, s. 236.
65. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 185.
66. „Dzwonek. Pismo dla ludu”, op.cit.

nożem osadzonym na drzewcu takim, jakiego jeszcze obecnie używa się na wsi do 
siekania buraków, cięli znajdujące się w cebrzyku głowy56. tak przygotowaną „białą 
kapustę” przekładano do wcześniej wyparzonej dębowej be czki i udeptywano, wesoło 
przy tym śpiewając. Gotową przykrywano deską, przyciskano kamieniem i stawiano 
w sieni. Powstały kwas wydobywał się otworem wywierconym w górnej części becz-
ki57. Dawano go później dzieciom na robaki. W okolicach tarnobrzega maszczono 
nim sieczkę i karmiono bydło, aby ustrzec je przed motylicą58. Jeśli zbiory kapusty 
nie udały się, główki były za małe albo przegniły na skutek złych warunkó w atmos-
ferycznych, dodawano do niej rzepę. Jej smak był wtedy gorzki, a zapach bardzo 
nieprzyjemny59. Po zakończeniu kiszenia gospodyni częstowała wszystkich piero-
giem z jagłami i kaszą hreczaną, a gospodarz zapraszał na kieliszek wódki. Posiłkowi 
niemal zawsze towarzyszyła muzyka, zabawne porzekadła i przyśpiewki60.

Ukiszoną kapustę przed przygotowaniem przepłukiwano wodą i dokładnie wy-
ciskano61. Potem wkładano do garnka, stawiano na dynarku i duszono przez kilka 
godzin. W trakcie gotowania dosypywano suszone grzyby lub groch. najczęściej 
podawano ją maszczoną skwarkami ze słoniny, z dodatkiem chleba i ziemniaków62.

Kapustę wykorzystywano również jako środek leczniczy. Jej liście miały zmniej-
szać opuchliznę, a sok łagodzić liszaje i wyrzuty skórne63.

W maju, kiedy ziemia już wyschła, wygrzała się i kiedy nie [trzeba było – dop. 
i.W.] obawiać się mrozów, w rzędach, w szerokich odstępach sadzono ogórki64. Gdy 
zazieleniły się, odkrawano czubki, nacinano je i zaparzano wrzątkiem. następnie 
układano w glinia nych garnkach, przekładając cebulą i koprem. całość zalewano 
silnym roztworem soli, przy krywano i odstawiano w ciepłe miejsce. Gdy ukisły, 
wkładano je do szczelnego naczy nia i spuszczano do studni, gdzie przechowywano 
je przez zimę. Przygotowane w ten sposób ogórki były smacznym dodatkiem do 
chleba, a pozostała po nich woda doskonale gasiła pragnienie65.

W niektórych gospodarstwach kmiecych świeże ogórki krojono w talarki, solono 
i posypywano cebulą, rzadziej zaś polewano octem lub śmietaną66. tak przygotowaną 
mizerię jedzono z chlebem.

niestety, ograniczenie powierzchni zdatnej do uprawy wymuszało zagęszczenie 
wysiewu. Dotyczyło to nie tylko ziemniaków, buraków i kapusty, ale także zbóż 
i pojawiających się pierwszych warzyw ogrodowych (marchew, pietruszka). A ileż 
to razy nasze gosposie powiadają sobie i radzą: tylko gęściutko, a dużo różnorodności 
zasadzić, bo to tak dobrze sprawiona grzęda, bo to ziemia ogrodowa – pisał redaktor 
„związku chłop skiego” – I w nadziei poczwórnych plonów sieją i sadzą razem za
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dużo i rozmaite roślin y, a potem rozwodzą żale na nieurodzaj, na złą chwilę, na liche 
nasienie, na złą rękę67.

na bardzo niskim poziomie stało też sadownictwo. Wprawdzie przy niemal 
każdej chałupie rosły drzewa owocowe – jabłonie, śliwy, grusze – jednak były to 
szczepy dzikie, które dawały owoce robaczywe i kwaśne68. nazywano je bicakam i, 
burakami, siwakami (jabłka), babami, berami, pannami (gruszki), dymkami, kobył-
kami i sypnicami (śliwki). rosnących nie podcinano, a jedynie przewiązywano je 
w zimie powrósłem69.

Dopiero u schyłku XiX stulecia, kiedy rozwinęły się pierwsze – wspomagane 
przez kółka rolnicze – wzorowe gospodarstwa wiejskie, chłopi zaczęli się interesować 
nowymi odmianami drzewek70. z czasem w ich sadach i ogrodach pojawiły się 
porzeczki, agrest, maliny i winogrona71.

zebrane owoce przeznaczano przeważnie na pamułę – pożywną zupę, gotowaną 
z ziemniakami, podawaną na zimno lub na gorąco. ze śliw, głównie węgierek, wyra-
biano powidła72, a suszone dodawano do kaszy jaglanej.

na początku czerwca rozpoczynano pierwsze sianokosy73. Jak tylko zaczynało 
świtać, ale tuż po porannej rosie, gospodarz wychodził z kosą w pole. Pomagali mu 
sąsiedzi, którzy umawiali się z dziś na jutro i zarabiali jeden na drugiego, [dlatego 
– dop. i.W.] nim słońce zeszło na polach, było gwarno74. Pracującym chłopom go-
spodyni przynosiła chleb, ser, jaja ugotowane na twardo oraz ocukrzoną lub osoloną 
surową kapustę. Do picia oferowała im wodę i mleko75.

Koszono nisko i równo, pierwszą kośbę wykonując wzdłuż, a drugą w poprzek 
łąki, aby uniknąć tzw. grzebieni. Siano za pomocą drewnianych grabi rozkładano 
na polu, aby dobrze wyschło. W ciągu kilku następnych dni przewracano go kilka-
krotnie. Potem siano układano w kopy naręczami w okółkę, przekładając je jednem 
naręczem wewnątrz i tak postępowano aż do góry, zwężając nieco ku wierzchowi76. Po 
wysuszeniu zwożono go wozami do stodoły i rozkładano w sąsiekach. W zimie było 
ono podstawą pokarmu dla zwierząt.

na początku lipca chłopi zanosili do kowala sierpy, aby je zaostrzył. Był to sygnał 
zbliżających się żniw. na pierwszym sierpie, który rzemieślnik brał do ręki, robił 
znak krzyża. Miało to przynieść gospodarzom powodzenie w zbiorach77.

Żniwa zazwyczaj rozpoczynano po święcie Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca)78.
Jako pierwszy w pole wychodził gospodarz, który odmawiał modlitwę z prośbą 
o  dobre plony. Potem do łanów podchodziły żniwiarki. Prace na zagonie prowa-
dziła najbardziej doświadczona z kobiet. na końcu ustawiała się gospodyni, która

67. Uwagi gospodarskie, „związek chłopski”, 1903, nr 26, s. 128.
68. Por. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z terenów: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan 

Królewski i raniżów, MKL-ae 507/7.
69. J. Słomka, op.cit., s. 51.
70. J. Madejczyk, op.cit., s. 32.
71. S. Udziela, Lud polski..., op.cit., s. 28.
72. Ibidem.
73. W zależności od zapotrzebowania (szybkość porostu traw, wielkość gospodarstwa) koszono nawet i trzy razy.
74. a. Szczurek, op.cit.
75. M. Marczak, op.cit., s. 23.
76. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1891, nr 6, s. 174-175.
77. S. Udziela, Lud polski..., s. 123.
78. MKL-ae 351/1.

79. S. Udziela, Lud polski..., op.cit.
80. MKL-ae 351/1, Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 

519/4. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 82-83.
81. Ibidem.
82. B. cichomska, Mazury z pod Kamienia, „Wisła”, 1901, t. XV, s. 415.
83. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomieskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 254/3.
84. S. Darłakowa, Zwyczaje i obrzędy doroczne oraz rodzinne w powiecie tarnobrzeskim, [w:] Prace i materiały z badań etno-

graficznych. Tarnobrzeskie, rzeszów, 1968, s. 92.

kontrolowała i poganiała młode dziewczęta. W ropczyckiem ta, która uchwyciła 
garść żyta jako pierwsza, robiła z  niego powrósło i otaczała nim nogi właściciela 
gruntu. ten zaś musiał się wykupić wódką lub piwem79. Po ścięciu zboże zostawiano 
na pomiecie, a gdy przeschło, mężczyźni wiązali je w snopy i ustawiali w kopki80. 
aby zapobiec ewentualnemu kiełkowaniu, kilka krotnie je przestawiano. Pilnowano 
przy tym, by na roli nie pozostał ani jeden kłosek81. W Kolbuszowskiem istniał zwy-
czaj tzw. tłuki, czyli wieczornej pracy przy żniwach, na którą gospodarz zapraszał 
wszystkich mieszkańców wsi. W zamian za pomoc częstował gości chlebem, serem, 
piwem i wódką. Późną nocą rozpoczynano zabawę z muzyką, która trwała do same-
go rana82. Wysuszone zboże zwożono do stodoły, gdzie osobno układano jęczmień, 
pszenicę, owies, żyto i proso. W cmolasie zawiązywano wówczas gospodarzowi nogi 
powrósłem na znak, że żniwa skończone. W podzięce zapraszał on żniwiarzy na 
poczęstunek, który składał się z bułek i piwa83. Warto dodać, że zawsze trzymano się 
zasady, aby żniwa zakończyć przed świętem Matki Bożej zielnej (15 sierpnia).

W miejscowościach, gdzie stał dwór, dziewczęta robiły wianek z różnych rodza-
jów zboża, w który wplatały jabłka i wstążki. Po poświęceniu w kościele zanosiły go 
dziedzicowi. ten organizował poczęstunek dla wszystkich biorących udział w zbio-
rach. atrakcją był wysoki słup, na którym wieszano litr wódki i pęto kiełbasy. tylko 
najzwinniejsi mogli zdobyć tę nagrodę84.

Fot. 2.
Dożynki w powiecie 
tarnobrzeskim,
l. 20. XX w., ze zbiorów 
M. Kozłowej

Reprod. D. Kozioł, 
2016 r.
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ze względu na duże natężenie prac polowych młockę zaczynano dopiero jesienią. 
Gdy zaś potrzebowano ziarna na zasiew, przecierano je, tzn. młócono snopki, nie 
rozwiązując ich85. Młócono w stodole, na boisku. Do pomocy wzywano mężczyzn 
z ro dziny lub najbliższych sąsiadów. Do pracy używano cepów z drzewa dębowego, 
zbudowa nych z długiego dzierżaka i krótkiego bijaka. Były one zakończone kapi-
cami i połączone rzemieniem. Długość bijaka mierzono w ściśle określony sposób 
(Dąbrówki): Kij przezna czony na bijak ujmuje się dłonią za jeden koniec, a kciuk wy-
prostowuje się wzdłuż kija. Następnie w podobny sposób obejmuje się kij drugą ręką, 
bacząc, by dłoń przylegała do końca kciuka, i tak na przemian przekłada się ręce, 
mówiąc przy tem: Gdzie idziesz? Do lasa. A po co? Po kija. Na co? Na bijak86.

W trakcie młocki snopy rozkładano równomierną warstwą po obu stronach 
boiska, kłosami do siebie. następnie uderzano z jednej strony, a po ich przewróceniu 
z drugiej. Dopiero potem rozwiązywano je i młócono dalej. Powstałą słomę zbie-
rano w wiązki i wynoszono na stajenny strych. ze zboża, które zostało na boisku, 
wygrabywano resztkę słomy i rozpoczynano wianie. najpierw jednak siedleczką87 
robiono na zbożu znak krzyża, a gospodarz mówił: Panie Boże, dozwól rozpocząć 
w szczęśliwą godzinę88. Potem ziarno zagarniano szuflą i rzucano pod wiatr. W ten 
sposób oddzielało się ziarno od plewy: najcięższe ziarna padały najdalej, lżejsze 
bliżej89. Dopiero na początku XX stu lecia upowszechniły się młynki zbożowe.

oczyszczone ziarna przechowywano w beczce, która stała w komorze. Przezna-
czone na zasiew powtórnie przesiewano przez sito, pozbywając się w ten sposób 
chwastów i plew. Pracę tę wykonywały przeważnie kobiety90.

Proso, jęczmień i grykę wykorzystywano do produkcji kaszy, którą wyrabia no 
w  ręcznych lub nożnych stępach z drzewa bukowego. narzędzie to, zaopatrzone 
w stępor (tłuk) z drewna lub kamienia, pozwalało na proste i szybkie obtłukiwanie 
zia rna. Powstałe otręby przeznaczano na paszę dla bydła. Komornicy rozczyniali 
z niej za kwas na żur lub mieszali z mąką, którą wykorzystywali do wypieku chleba91.

ziarna prosa chłopi tłukli na sucho, pozostałe zboże najpierw obtłukiwali na pół, 
dokładnie przesiewali, a potem jeszcze raz tłukli, tym razem dolewając nieco wody92. 
W  stępach tłuczono także siemię lniane i dopiero w takiej postaci wywożono do 
olejarni, gdzie tłoczono olej93.

We wsi zazwyczaj było dwóch olejarzy, którzy wyrabiali olej z siemienia lniane-
go, konopnego i rzepakowego. tłoczyli go zawsze w obecności właściciela, który im 
często w tej robocie pomagał. W zamian otrzymywali pieniądze i olej94.

W wielu puszczańskich wsiach z utartych i rozpuszczonych w wodzie makuchów 
robiono słodkie mleko, które dodawano do kaszy jaglanej. Robili też z nich rodzaj 
twarogu i następnie pierogi, które, omaszczone olejem uchodziły za specjał95.

85. a. Jaworczak, Wieś Dąbrówki. Powiat Łańcut: monografia etnograficzna, Lwów 1936, s. 23.
86. Passim.
87. Siedleczka – gwarowo szufla do wiania zboża.
88. o. Kolberg, tarnowskie - rzeszowskie..., op.cit., s. 52.
89. J. Słomka, op.cit., s. 47.
90. a. Jaworczak, op.cit., s. 24.
91. B. ogrodowska, Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2010, s. 17-18.
92. a. Jaworczak, op.cit., s. 28.
93. Ibidem.
94. J. Słomka, op.cit., s. 80. Por. H. olszański, Tradycyjne olejarstwo w Polsce, Sanok 1989.
95. J. Słomka, op.cit., s. 79.

najczęściej oleju używano w okresie adwentu i Wielkiego Postu. Maszczono nim 
kapustę, kaszę i ziemniaki.

Gotowaną kaszę zwykle podawano z ciepłym lub zimnym mlekiem lub z  do-
datkiem sera i jarzyn. W lecie jedzono ją z sezonowymi owocami, w zimo wym 
z suszonymi śliwkami. Była też ważnym składnikiem farszów do klusek, pierogów 
i bułeczek zwanych kukiełkami96. W Brzyskiej Woli chętnie pieczono pierogi skru-
piane z gryki. Do ugotowanych ziemniaków z krupami dodawano ser, jaja, masło, 
sól, piepr z i miętę i starannie mieszano. Potem formowano pieróg, wkładano do 
brytfanki i zapiekano97.

Kasze (jaglaną i gryczaną) chętnie jedzono także z grzybami. W Puszczy San-
domierskiej zbierano: zajączki, maślaki, kurki, borowiki, podgrzybki, kozaki, gąski 
i  świniorki98, które rosły w okolicznych zagajnikach. Przed przygotowaniem go-
spodyni bardzo dokładnie je oczyszczała, a potem wybierała najzdrowsze, kroiła 
na kawałki i nawlekała na nitkę99. rozwieszano je niedaleko pieca lub na słońcu, 
aby dobrze się wysuszyły. Gotowe dodawano m.in. do kapusty oraz wykorzystywa-
no jako nadzienie do pierogów. W okresie jesiennym mieszano je z kaszą i cebulą 
i zawijano w kapuściane liście. Powstałą potrawę powszechnie nazywano gołąbkami.

Do pomocy w gospodarstwie bogaci włościanie najmowali parobków lub 
dziewki folwarczne. Wymagano od nich przede wszystkim schludności, pilności 
i pracowitości. W zamian oferowano wyżywienie, zapłatę i przyodziewek. J. Słomka 
wspominał, że parobek rocznie zarabiał 15 zł. reńskich, a nadto otrzymywał trzy ko-
szule, trzy pary portek, kamizelę, czapkę i parę nowych butów. z kolei dziewczynie 
płacono 5–10 zł. reńskich i dawano trzy „wdziewki” z domowego płótna. oprócz 
tego oboje raz w roku otrzymywali tzw. kolędę100.

Dodatkowo w czasie najcięższych prac polowych zatrudniano najemników, 
którymi byli najbiedniejsi mieszkańcy wsi. ich płaca była jednak bardzo niska – 
zaledwie 15–25 grajcarów dziennie. W okresie przednówkowym gospodarze dawa-
li im litr zboża (np. pszenicy). niektóre kobiety przygotowywały im też skromny 
posiłek (chleb, ser) i zanosiły w pole lub wprost do domów101.

z produkcją roślinną ściśle wiązała się hodowla bydła i trzody chlewnej. W Ga-
licji hodowano przede wszystkim krowy rasy polskiej102, które kupowano na tar-
gach i jarmarkach. na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej istniał zwyczaj, że po 
udanej transakcj i kupiec wręczał chłopu monetę „na szczęście”, za którą ten ostatni 
nabywał słodką bułkę dla dzieci.

niestety, zwierzęta trzymano w bardzo złych warunkach. aż do połowy XiX stu-
lecia w gospodarstwach ubogich zagrodników zimą krowy stały w chatach. Wczesną 
wiosną, gdy tylko pojawiła się trawa, wypędzano je na wspólne lub przydrożne 
pastwiska. W  ropczyckiem i Mieleckiem w tym dniu gospodarze trzykrotnie 
96. Por. i. Wodzińska, Kasze w polskiej kuchni, [w:] Nasze kasze, red. U. rzeszut-Baran, i. Wodzińska, Kolbuszowa 2015, 

s. 17.
97. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu leżajskiego, MKL-ae 343/8.
98. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 518/2.
99. W. Gaj-Piotrowski podaje, że najchętniej suszono szlachetne odmiany grzybów, tj. borowiki i maślaki. Por. eadem, 

op.cit., s. 186.
100. J. Słomka, op.cit., s. 64.
101. F. Kuraś, Przez cienie żywota: przeżycia osobiste i wspomnienia od czasów najmłodszych aż po wybuch wielkiej wojny 

1914 r., częstochowa 1925, s. 21.
102. Popularne były też krowy holenderskie i tzw. simentale. F. Bujak, Galicja..., s. 333-334.
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uderzali zwierzęta poświęconą palmą103. W Klęczanach okadzali oborę, kładąc 
na rozżarzonych węglach resztki pozo stawionych po Bożym ciele zasuszo-
nych wianków104. Miało to zapewnić krowom dobre zdrowie i mleczność105. 
W rzeczywistości bydło wypędzane na popas już na początku marca marzło 
i przeziębiało się. niosło to za sobą zepsucie i drastyczne zmniejszenie ilości mleka. 
aby temu przeciwdziałać, gospodynie podawały krowom do picia wywar z ziaren 
kminku106.

Dopiero przeniesienie stajenki poza obręb chałupy polepszyło warunki przetrzy-
mywania krów i zmniejszyło ryzyko przeziębień. nadal jednak żywiono je bardzo 
licho. Wcze snym rankiem i po południu podawano im pokrajane nożem względnie 
posiekane karpiele, wymieszane z sieczką, oraz słomę (jęczmienną lub owsianą), 
którą prze lewano wodą i zaprawiano mąką. aby pasza była gęstsza, dodawano surowe 
ziemniaki. Prowadziło to do wzdęć i wyrzutów na nogach zwierząt. Wydojone mle-
ko było cienkie i niebieskawe, a powstałe z jego przerobu masło miało nieprzyjemny, 
gorzki smak107. Dlatego na łamach rodzącej się prasy ludowej przestrzegano, aby nie 
samą słomę i plewę bydełku dawać [...], ale także siano, koniczynę i wykę108. niestety, 
niepiśmienny i nieskłonny do wprowadzenia zmian chłop nadal tłumaczył, że krowa 
nie idzie przecież w zaprzęgu, stoi tylko i żre109.

zabiegi higieniczne wykonywano niezwykle rzadko. zimą krowę czyszczon o 
szczotką, latem natomiast, gdy była już bardzo brudna, myto ją i omiatano. na-
tomiast przed i po dojeniu wymiona przecierano wodą. na otarcia stosowano 
nie osolone masło lub maść ślazową. częściej jednak okadzano je macierzanką 
i rozchodnikiem110.

z pozyskanego mleka wyrabiano masło i sery, z których część pozostawiano na 
własny użytek, a część sprzedawano. Maślankę podawano do ziemniaków polanych 
omastą, a serwatkę wykorzystywano m.in. jako poidło dla trzody.

aby uzyskać jak największy dochód z gospodarstwa nabiałowego, młode jałówki 
bardz o szybko zacielano. cielęta odłączano od matki i wyprowadzano na pastwisk a 
bez zachowani a odpowiedniego okresu ochronnego. Pozbawione pożywienia 
i  narażone na złe warunki atmosferyczne słabły lub chorowały. Podawano im 
wówcza s mieszanki na wzmocnienie (np. z piołunu i piwa)111. W przypadku rozdęcia 
nacierano je słomą jęczmienną i pojono mlekiem z dodatkiem dziegciu112. najsłab-
sze sztuki przeznaczano na sprzedaż lub ubój.

Krowy wypasano na łąkach i wspólnych pastwiskach. opiekowali się nimi 
chłopcy, którzy w zamian otrzymywali niewielki posiłek (tzw. jużynę) i kilka groszy. 
Pastuchowie stanowili zwartą grupę, dlatego jedli zawsze we własnym towarzystwie.

103. e. Majewski, W. Jarecki, Bydło w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego, Warszawa 1903, s. 22.
104. J.Wołek-Wacławski, Będziemyśl i Klęczany. Rys historyczno-etnograficzny, Jaworów 1937, s. 185.
105. e. Majewski, W. Jarecki, op.cit., s. 21.
106. „chata”, 1871, t. 3, z. 11, s. 186.
107. „Przegląd Kółek rolniczych”, 1899, nr 2, s. 14.
108. „Dzwonek”, 1867, t. 16, s. 223.
109. S. inglot, op.cit., s. 176.
110. „zagroda. Pismo dla ludu”, 1876, nr 18, s. 141.
111. „chata”, 1871, t. 3, z. 4, s. 79-80.
112. J. Fierich, op.cit., s. 167.

113. J. Madejczyk, op.cit., s. 16.
114. c.c., Grodzisko Dolne, MKL-ae 343/14.
115. S. Udziela, Materiały..., op.cit., s. 23.
116. o. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie..., op.cit., s. 53.
117. a. Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska, „Wisła”, 1897, t. 11, z. 4, s. 757.
118. S. Wiśniewski, Pogadanki o obowiązkach gospodyni wiejskiej, „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1907, nr 18, s. 326.
119. a. Kowalska-Lewicka, Tradycyjna produkcja masła w Polsce, [w:] Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków 1973, s. 189-212.
120. M. Marciniak, MKL-ae 70/2.
121. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 188-189.
122. a. Kowalska-Lewicka, op.cit., s. 24.
123. M. Marciniak, MKL-ae 70/3.

Dzielili się jaj kami, chlebem ze smalcem i serem. We Wróblowej istniał zwyczaj, że 
w zielone święta robili jajecznicę113.

niektórych chłopców zatrudniano „na stałe”. W zamian za opiekę nad bydłem 
ofero wano im nocleg, wyżywienie, a zimą ciepłą odzież. cecylia czerwonka 
wspominała, że jej ojciec spał nad krowami na drągach. W zimie dostał kożuch, że 
jak przykrył nogi, to w plecy mu było zimno. Potem zrobił se norę ze siana114.

z opieką nad bydłem wiązały się liczne przesądy. W okolicach ropczyc i w tarno-
brzeskiem, aby mieć pewność, że krowa będzie cielną, wiązano jej na ogonie węzełek. 
Ponadto uważano, że jałówka ułożona na prawy bok podczas cielenia będzie miała 
cieliczkę, na lewy zaś – byczka. Powszechnie panowało też przekonanie, że krowa, 
która się ocieli w poniedziałek, będzie dawać mało mleka115.

Po ocieleniu, kobiety podawały zwierzętom ciepłą kapustę oraz mieszankę ziel a 
święconego w święto Matki Bożej zielnej (dzwonek, wrotycz, bylica). Do paszy do-
dawano też jajko, mąkę żytnią, sól i słoninę, żeby się wyprawiła łacniej, a pokrzepiała 
prędzej116. Mleko przed ocieleniem nazywano klejem, a pierwsze po ocieleniu siarą117.

Krowy dojono zazwyczaj 2–3 razy dziennie, w zależności od rasy i jej warun-
ków fizycznych118. Starano się przy tym zachować podstawowe zasady higieny, 
każdorazowo przemywając wymiona i używając często mytego i wyparzanego 
drewnianego skopka. Po powrocie do domu mleko rozlewano do glinianych garn-
ków, starannie je wcześniej przecedzając przez czystą lnianą szmatkę lub gęste sitko. 
następnie kilka naczyń zanoszono w chłodne miejsce, umieszczano w cebrzy kach 
z zimną wodą albo zanurzano w studni119. Mleko przeznaczone do użytku codzien-
nego stawiano na ławie lub pod nią i przykrywano je byle szmatką120. Gdy wytworzyła 
się śmietana, zbierano ją z powie rzchni drewnianą łyżką. Dbano przy tym, aby nie 
wzburzyła się z gorąca, ponieważ w takim wypadku masło nie udawało się. Podobnie 
było w przypadku, gdy śmietana była zbyt zimna. Masło wtedy krupiło się i trudno 
go było zbić121. Do jego wyrobu używano maślnicy – naczynia klepkowego. Było ono 
zamknięte wieczkiem z niewielkim otworem, przez który z łatwością przechodził 
kij do ubijana122. Maślnicę nie tylko myto po każdym użyciu, ale również dokładnie 
parzono wywarem z po krzyw. W Brzyskiej Woli gospodynie zalewały ją najpierw 
wrzącym naparem, a następnie wrzucały rozgrzany pod blachą kamień. Dopiero po 
kilkakrotnym wstrząśnięciu wylewały brudną wodę i rozkładały naczynie na słońcu, 
by dokładnie wyschło123.

Gotowe masło składano w naczyniach glinianych lub drewnianych, zwanych 
faskam i. aby nadać mu pewne walory smakowe, a jednocześnie dobrze je zakon-
serwować, starannie je płukano i mieszano łyżką, stopniowo dodając sól. tak przy-
gotowaną masę przekładano do wyparzonego wcześniej naczynia z pokrywką,
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ponownie ją solono lub zalewano silnym roztworem wody i soli. na końcu zamy-
kano denko i przyciskano go dla pewności kamieniem. tak przygotowane masło 
najczęściej przechowywano w komorze i stosowano do maszczenia potraw w okresie 
jesienno-zimowym.

Jednak nie wszystkie gospodynie miały możliwość i umiejętność wyrobu dobre-
go masła. te, których krowy były wyjątkowo liche, zbierały śmietanę powoli i przez 
kilka dni. Powodowało to jej gorzknienie i zepsucie. W wielu biednych gospodar-
stwach nie przestrzegano też zasad czystości. zdarzało się, że naczynia były brudne, 
a źle przecho wywane mleko warzyło się.

oprócz masła wyrabiano również ser. Po zebraniu śmietany naczynie z mlekiem 
ustawiano w ciepłym miejscu, najczęściej przy piecu lub na brzegu płyty kuchennej. 
Gdy zwarzyło się, wlewano je do woreczka i wyciskano serwatkę. Wykorzystywano 
przy tym drewnianą prasę zwaną sernikiem, która na co dzień stała w sieni lub w ko-
morze124. Początkowo była ona jedynie deską, na której umieszczano worek z serem, 
który obciążano kamieniem. Dopiero pod koniec XiX stulecia pojawiły się ławeczki 
z  desek połączonych dwiema drewnianymi śrubami regulującymi ich rozstaw. 
Posiadały one dodatkowe rowki, które pozwalały na to, by oddzielająca się serwatka 
swobodnie ściekała do podstawionego naczynia. Wykorzystywano ją potem m.in. 
do przygoto wania polewki z jęczmieniem, którą zjadano z jajami gotowanymi na 
twardo i serem125.

Gotowy ser solono, a potem wyrabiano z dodatkiem ziół (np. mięty). często 
wkładano go też do woreczków i suszono na słońcu lub przy piecu. Wiele gospodyń 
przygotowywało też gomółki – niewielkie kawałki suszonego sera z dodatkiem ziół 
(np. czarnuszki, mięty, kminku).

Masło i ser kobiety sprzedawały na okolicznych jarmarkach. nie obywało się 
przy tym bez drobnych oszustw. Powszechną praktyką było barwienie masła i sera 
szafranem, aby nadać im pozór świeżości i tłustości.

najważniejszą siłą roboczą były konie. Wśród nich wyróżniały się „angliki”: To 
były szczupłe, wysokie konie na cienkiej łapie i bez szczególnego koloru126. Karmiono 
je świeżym sianem i owsem, czasem też dawano im do lizania kawałek soli kamien-
nej. owies zazwyczaj mieszano z sieczką wzbogaconą jęczmieniem lub otrębami. 
Unikano natomiast ziemniaków, buraków, marchwi i chleba. Dbano przy tym, aby 
koń był zawsze wypielęgnowany. niedożywione i brudne zwierzę stanowiło ujmę 
dla gospodarza.

Włościanie, którzy mieli przynajmniej dwa konie, często najmowali się do prac 
polowych. W zamian otrzymywali odrobek w postaci pieniężnej lub paszy. Gdy 
chłop miał furmankę, odpłatnie przewoził ziemniaki lub drewno.

Wielu komorników, których nie stać było na zakup koni, do pracy w polu za-
przęgało woły, które uchodziły za tańsze w utrzymaniu i bardziej wytrzymałe. Poza 
tym w gospodarstwach rolnych o małym areale zapotrzebowanie na siłę pociągową 
było niewielkie, dlatego doskonale spełniały one swoją rolę. Duże znacze nie 
miały tu także takie czynniki, jak długa tradycja hodowli i przekonanie chłopów

124. M. Marciniak, MKL-ae 70/6.
125. J. Fierich, op.cit., s. 187.
126. ML, cmolas, MKL-ae 519/3.

o większej przydatności bydła do pracy na roli. Po eksploatacji wysyłano go na krót-
ki opas, a następnie sprzedawano127.

Konie na co dzień przetrzymywano w stajni. niestety, najczęściej nie spełniała 
ona podstawowych warunków sanitarnych. Otóż znajdują się one zwykle ścieśnione 
między budynkami i zagłębione więcej lub mniej w ziemi, zimne, ciemne, zaduszo-
ne i wilgotne, bo pojawka nie ma odpływu128. Wilgoć i ciasnota powodowały, że 
zwierzęta zapadały na zdro wiu, słabły i nie nadawały się już do powierzonych im 
zadań. największym problemem zdrowotnym była gruda – narośl na kopytach 
utrudniająca poruszanie się, a  powstała na skutek błota i nieczystości129. Koniom 
przemywano wówczas pęciny kilka razy dziennie letnią wodą oraz robiono okłady 
z liści ślazowych i siemienia lnianego130. Zapalonemu koniowi przed wyjazdem na 
jarmark chłopi podawali do picia wódkę i surowe jajka. Miało to ukryć jego chorobę 
przed kupującym131.

W gospodarstwie nie mogło zabraknąć trzody chlewnej. Pora zakupu prosięcia 
przypadała zawsze w okolicy św. Marka (25 kwietnia) ponieważ wierzono, że pod 
jego opieką będzie się dobrze chowało132. chałupnicy trzymali świnie w specjalnie 
wydzielo nym miejscu w chacie, a bogatsi budowali w obrębie zagrody niewielkie 
chlewiki, w których było bardzo duszno133. najchętniej hodowano świnie rasy kra-
jowej i Yorkshire. Prosięta przez pierwsze trzy tygodnie życia dokarmiano mle kiem 
krowim i faramuszką. Potem stopniowo dodawano gotowane ziemniaki, plewy 
i mąkę. Wiosną kobiety zbierały pokrzywy, czermień błotną i rzęsę, które dokładnie 
siekały oraz polewały wodą. W tarnowskiem i rzeszowskiem nigdy nie podawano im 
pszenicy, bo z mąki pszenicznej wypiekano komunikanty134. chów trwał przeważnie 
dwa lata. Po tym czasie, w okresie świątecznym, prowadzono je na ubój135.

Podczas hodowli zwykle nie przestrzegano elementarnych zasad higieny. W chle-
wach – oprócz ciasnoty – panował brud. Słomę, którą były wyścielone, wymiatano 
rzad ko, a koryt nie wypróżniano i nie myto. W efekcie pozostały pokarm ulegał 
fermentacji. Prowadziło to do groźnych chorób, takich jak: pryszczyca, czerwon-
ka, zarazy pyska i racic. Dla gospodarza oznaczało to utratę mięsa i ewentualnego 
dochod u. nikt nie chciał bowiem kupić słabego zwierzęcia, które padało po kilku 
dniach136.

Przeważnie raz w roku, przed Bożym narodzeniem lub Wielkanocą, odbywało 
się świniobicie. o pomoc przy tym proszono sąsiadów i wynajmowano masarza –
mieszkańca swojej lub okolicznej wsi, który znał technikę bicia i potrafił wyrabiać 
wędliny137.

127. K. Pudło, tradycje używania bydła rogatego do prac pociągowych w gospodarstwach chłopskich w Polsce z końcem XIXC 
i pocz. XX wieku, „Lud”, 1961, t. 47, s. 415-436.

128. „Przegląd Kółek rolniczych”, 1898, nr 22, s. 217.
129. a. Barański, Konie gospodarskie, ich wychów i utrzymanie, Lwów 1890, s. 40.
130. J. łepkowski, O leczeniu chorób koni, bydła, świń, owiec i psów, Wadowice 1871, s. 35.
131. o. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie..., op.cit., s. 54.
132. J. Madejczyk, op.cit., s. 65.
133. „Przegląd Kółek rolniczych”, 1899, nr 15, s. 58.
134. o. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie..., op.cit., s. 54.
135. F. Guściora, Trzy Kurzyny. Wsie powiatu niskiego, Warszawa 1929, s. 60-66.
136. „Przegląd Kółek rolniczych”, 1899, nr 12, s. 148.
137. świniobicie urządzano także przed weselem. Por. z. Skuza, Świniobicia w okolicach Radomia – metody i sposoby przetwa-

rzania mięsa w 2012 roku, [w:] Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu. Wdzydze 2014, 
s. 175; W. Dragan, świniobicie - w oczekiwaniu na celebrację świąt, s. 207-223 niniejszej publikacji.
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Większą część mięsa, słoniny i sadła przeznaczano do przechowywania, dlateg o 
poddawano je zabiegom konserwującym. Słoninę solono oraz wędzono i tak 
przygotowaną wieszano w komorze na gwoździu. Sadło pakowano do wora (tzw. 
kapciucha) i wieszano na strychu, u bonta138. W niektórych domach do tego celu 
wykorzystywano świńską błonę. Te błone sie rozkładało, w środek dawało paski 
podgotowanego podgardla, soliło, zszywało i wieszało na strychu139. ze słoniny 
i sadła przyrządzano później skwarki, którymi okraszano kaszę i ziemniaki. tłuszcz 
był szczególnie ceniony przez chłopów, ponieważ przyczyniał się do zwiększenia 
tężyzny fizycznej, niezbędnej podczas prac polowych. Dlatego unikano smażenia, 
bo to wiązało się z jego utratą140. Powszechnie też uważano, że im starsze sadło, tym 
lepsze, bo cujne, tzn. chociaż da się go niewiele do potrawy, a już go czuć141. Szcze-
gólnie wysoko ceniono wyroby miejskich masarzy, którz y specjalnie przechowywali 
słoninę, sadło i świńskie kości przez długi czas, a potem sprzedawali je włościanom 
do kapusty142.

Pozostałe mięso solono i wkładano na kilka dni do dębowej beczki, a następnie 
suszono go w komorze. część tuszy przeznaczano na inne wyroby: kiszki, salce-
son i  kiełbasy. te ostatnie umieszczano w glinianych naczyniach oraz słojach ze 
sprężykami, zalewano tłuszczem i zapiekano143.

Po świniobiciu gospodyni przyrządzała poczęstunek, który najczęściej składał 
się z okrawków pozostałego mięsa i wódki. Gotowymi wyrobami obdarowywano 
także rodzinę i najbliższych sąsiadów. Było zwyczajem, że pas grzbietowy świni cięło 
się na kawałki, tzw. chrzepty, i nimi obdarowywało się bliskich, za co ci w takiejże 
okazji podo bnie się odwzajemniali144. ilość mięsa, jaką otrzymywał obdarowany, 
uzależniona była od stopnia pokrewieństwa. zwykle roznosiły je dzieci, którym 
dawano za to skromny poczęstunek145.

oprócz bydła i nierogacizny chowano też drób: kury, indyki, gęsi i kaczki.
Kury pochodziły z własnego chowu, rzadko je kupowano. Młode kurczęta kar-

miono siekanymi ziemniakami, kaszą jaglaną i twarogiem, a potem także pszenicą. 
Dorosłym kurom dawano owies, jęczmień i niewielkie ilości plew.

Duże racje ziemniaczane i pojenie z dębowych naczyń sprzyjały powstawaniu 
u kur bolesnych krost na językach oraz powodowały biegunkę. Gospodynie podawa-
ły wów czas mieszankę masła, popiołu, pieprzu i sadzy, otręby grochowe zmieszane 
z mąką oraz chle b namoczony w wódce146.

średnio kury znosiły 5–6 jajek tygodniowo. Kobiety zbierały je, a następnie sprze-
dawały w pobliskich miasteczkach lub na jarmarkach. tylko część jaj przeznaczano 
na potrzeby własne. Większe ilości zużywano jedynie w okresie wielkanocnym.

138. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 520/1.
139. MF, Brzóza Królewska, MKL-ae 338/4.
140. Por., e. Dudek Młynarska, Pożywienie codzienne – wczoraj i dziś, s. 93-117 niniejszej publikacji.
141. S. Udziela, Materiały etnograficzne..., op.cit., s. 4.
142. Passim.
143. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu leżajskiego, MKL-ae 520/1.
144. S. Pigoń, Z Komborni w świat, Warszawa 1983, s. 95.
145. Ibidem.
146. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1891, nr 4, s. 107.

Gromadzon o je też przed ważnymi świętami (np. Bożym narodzeniem) i uroczy-
stościami  rodzin nymi  (weselem). Były dodawane do popularnych wówczas ciast 
drożdżowych147.

aby ustrzec się dokuczliwych chorób (np. robaków), kurnik wysypywano pia-
skiem z dodatkiem popiołu drzewnego i tłoczonej siarki. Drób, schodząc z jaj do 
jedzenia, naprzód tam idzie się wytrzeć, oczyścić i pozbawić się różnych robaczków, 
które się przez gorąco lęgną i kurze i kurczętom szkodzą148. Lekarstwem na jaja bez 
twardej skorupy były prażony jęczmień i czysta źródlana woda149.

W kurniku trzymano także indyki. indyczka, podobnie jak kura, znosiła 5 jaj 
tygo dniowo. Pisklętom początkowo podawano posiekane jaja na twardo, a po kilku 
dniac h mieszaninę sera, prażonej kaszy jęczmiennej i drobno pokrojonego krwawni-
ka. z czasem pokarm zmieniano na utłuczone ziemniaki, gotowaną kapustę i poślad 
pszenny. chorym i słabym wlewano do dziobów kilka kropel wywaru z bylic y150. 
Dorosłe osobniki po upływie dwóch lat sprzedawano albo przeznaczano na ubój.

Do najchętniej hodowanych przez gospodynie zwierząt należały też gęsi. Gęsięta 
karmiono ziemniakami lub drobno posiekaną rzepą. Potem, gdy tylko podrosły, 
sypano im jęczmień, czasem podawano też marchew i kluski przygotowane z mąki 
jęczmiennej i ziemniaków151. Gęsi podskubywano 2–3 razy w roku. Pióra przezna-
czano na wsad do poduszek i pierzyn.

Jeśli niedaleko zagrody znajdowały się stawy lub mokradła, zasiedlano je kacz-
kami. zimą trzymano je w kurnikach, rzadziej w niewielkich pomieszczeniach po-
zbawionych dostępu powietrza i światła. Karmiono je gotowanymi ziemniakami, 
pośladem, a nawet rozmoczonym grochem.

oprócz hodowli bydła rogatego, trzody chlewnej i drobiu włościanie zajmowali 
się wypasem owiec i bartnictwem. Początkowo w wielu gospodarstwach chłopskich 
trzymano owce i kozy, jednak nie przynosiły one znacznego dochodu. Dopiero w la-
tach 80. XiX stulecia rozpoczęło się na tym terenie stopniowe przestawianie się na 
hodowlę bydła. Według spisu dokonanego w Galicji w 1890 roku, najwięcej owiec 
na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej wypasano w powiecie mieleckim (1024), 
najmniej zaś w kolbuszowskim (9)152. Jeszcze niższe było pogłowie kóz (16 w tar-
nobrzeskiem, a tylko 4 w Kolbuszowskiem)153. W końcu uznano wypas na terenach 
nizinnych za nieopłacalny i zaniechano go w większości wsi puszczańskich154.

Poważnemu gospodarzowi nie wolno było natomiast chować gołębi i kró-
lików. W  społeczności wiejskiej powszechnie uważano, że jest to wymysł bogatej 
i  rozpuszczone j szlachty. Dlatego młodych chłopców, których przyłapano na ho-
dowli tych zwierząt, surowo karano155.

147. J. Fierich, op.cit., s. 176.
148. O chowie indyków, „niewiasta Polska”, 1901, nr 4, s. 96.
149. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1891, nr 4, s. 107.
150. „Przyjaciel Domowy”, 1865, nr 53, s. 236.
151. „zagroda. Pismo dla ludu”, 1876, nr 22, s. 175-176.
152. J. Słomka zanotował, że owce hodowano w Skopaniu, Woli Gołego, Suchorzowie, Knapach, Durdach i Siedleszczanach. 

Por. J. Slomka, op.cit., s. 71.
153. Rocznik Statystyki Galicji, red. t. Piłat, Lwów 1893, s. 242-243.
154. a. Gurnicz, Kółka rolnicze w Galicji. Studium społeczno-ekonomiczne, Warszawa 1967, s. 195.
155. J. Słomka, op.cit., s. 56.
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Pszczoły najczęściej hodowano w kłodach wyrabianych w pniu ściętych drzew. 
W zależności od położenia na ziemi – czy to w postaci pionowej, czy w poziomej – 
nazywano je stojakami lub leżakami. Kłody wytwarzano z pospolitej sosny, wierzby 
lub buku, nigdy zaś z dębu, którego drewno było trudne w obróbce i uchodziło za 
dobry przewo dnik ciepła. Były one stawiane blisko ukwieconych łąk, na kawałkach 
desek (tzw. kładzi), okrąglakach, kamieniach lub wprost na podłożu. niestety, nara-
żone na różne warunki atmosferyczne, szybko niszczały. Dlatego często stosowanym 
środkiem zapobiegawczym było zakładanie żelaznych obręczy156.

U schyłku XiX wieku w Galicji zachodniej pojawiły się ule skrzynkowe. zgod-
nie z nazwą składały się one ze skrzynki zbudowanej na podstawie prostokąta i na-
krytej dwuspadowym dachem, wspartej na wysokich nóżkach, wbitych w ziemię 
palikach lub kamieniach. ściany ula niekiedy malowano we wzory geometryczne 
i kwiatowe157.

Pszczoły otaczano szczególną opieką, ponieważ wierzono, że nagłe wymarcie 
roju przy niesie nieszczęście całej zagrodzie. Miód traktowano jako doskonałe le-
karstwo na ból gardła i zapalenie oczu, dlatego dbano, by nigdy nie zabrakło go 
w chacie158. Pozostały, wraz z woskiem i kitem, z korzyścią sprzedawano na targach 
i jarmarkach.

w chałupie i w stodole

z uprawą roślin i hodowlą zwierząt wiąże się budownictwo mieszkalne i go-
spodarcze. Przy rozplanowaniu zagrody brano pod uwagę odległość od drogi, przy 
czym chałupę zwracano przeważnie szczytem w jej kierunku.

Do budowy poszczególnych budynków wykorzystywano drzewo, które pozyski-
wano z lasów serwitutowych. za szczególnie odporną na warunki atmosferyczne 
i łatwą w obróbce uchodziła sosna, z dębu zaś wykonywano podwaliny, słupki i fu-
tryny159.

Drzewo zawsze wybierał cieśla, a samemu procesowi towarzyszyły liczne wie-
rzenia. nigdy na przykład nie zbierano drzewa powalonego przez burzę lub znisz-
czonego przez piorun, bo to miało przynosić nieszczęście. Do jego zwózki gospo-
darz zapraszał najbliższą rodzinę i sąsiadów. Gospodyni piekła wówczas pieróg 
drożdżowy i gotowała zbożową kawę. U zamożnych dodatkowo częstowano pomoc-
ników bigosem i gorzałką160.

Budowę rozpoczynano zawszę w sobotę, nigdy zaś w poniedziałek, bowiem ten 
dzień określano mianem pechowego. Szczególnie dbano przy tym, by dom postawić 
przy nowej drodze, lub w tym miejscu, gdzie dotąd wznosił się stary. tylko w ten 
sposób można było uchronić się przed złymi mocami. W okolicy Klęczan istniał też

156. S. Blank-Weissberg, Barcie i kłody w Polsce, Warszawa 1937, s. 44-57. reliktem były natomiast popularne jeszcze na 
początku XiX stulecia tzw. ule figuralne, przedstawiające Żydów, zakonników, turków czy niedźwiedzie. Można je było 
spotkać jeszcze w okolicach Krakowa i na Pogórzu Przemyskim. Por. t. Seweryn, Ludowa świecka rzeźba monumental-
na, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1955, t. 9, z. 2, s. 67-99; o. Goldberg-Mulkiewicz, Postać Żyda w polskiej rzeźbie 
ludowej, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1980, t. 34, z. 3-4, s. 219-226.

157. Por. J. czajkowski, Ozdobne ule skrzynkowe, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1960, t. 4, z. 4, s. 206-210.
158. e. Majewski, Pszczoła w pojęciach i praktykach ludu naszego, „Wisła”, 1901, t. XV, s. 421 i nast.
159. M. olszewska, Budownictwo mieszkalne, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych. Mieleckie, rzeszów 1970, s. 102.
160. J. Matuła, Wspomnienia z Mazurów 1925–1945, Gdańsk 1986, s. 19.

zwyczaj, że młody gospodarz chodził po wsi i zbierał słomę potrzebną do położenia 
dachu161.

Początkowo chałupy wznoszono bezpośrednio na gruncie lub kamieniach spa-
janych gliną, a dopiero na początku XX wieku zamożni i bardziej świadomi chłopi 
zaczęli wykorzystywać podmurówkę.

W ropczyckiem na zakładanie przyciesi gospodarz zapraszał najbliższą rodzinę 
i sąsiadów, aby je oblać. Wierzono bowiem, że tylko to uchroni budowę przed ewen-
tualnym deszczem162. Dodatkowo cieśla wycinał w przyciesi otwór, w który goście 
wkładali trochę ziół oraz srebrne i miedziane monety. Wszystko po to, aby się gospo-
darzowi wiodło. W zamian częstowano go wódką, piwem, chlebem, masłem i serem.

na przyciesiach kładziono belki zrębu, przestrzenie okienne wypełniano „sum-
cami”, potem szły „ocapówki” (belki nakrywające przestrzenie okienne), „pasówki” 
(ostatnie górne belki zrębu), a nad „pasówkami” już tylko „płatwie, mniej lub bardziej 
wystające poza ściany zrębu, a leżące na poprzecznych „belkach” stropowych163. na 
środkowym tragarzu wycinano litery iHS, znaki solarne lub inicjały fundatora. tam 
też umieszczano datę budowy domu.

na tragarzach wspierały się krokwie, do których przybijano cienkie, poprzeczne 
żerdzie. Bezpośrednio do nich przyszywano kiczki ze słomy. Pierwszą krokiew cieśle 
zawsze ubierali jedliną, kwiatami i kolorowymi papierkami. Gospodarz dawał im 
wówczas na piwo164.

Szczyt słomianego dachu nazywano kalenicą. chłopi rozścielali na niej perz 
i mech lub rozkładali grube wałki zrobione ze słomy i gliny. Miało to chronić 
przed deszczem i śniegiem165. Warto dodać, że wysoki, pokryty świeżą słomą dach 
świadczył o zamożności gospodarza. U najbiedniejszych był on niski, podgniły, 
a nieumiejętnie połatany – często przeciekał166.

Po zakończeniu budowy gospodarz dawał na mszę, a potem prosił księdza o po-
święcenie chałupy, aby mu się w domu dobrze wiodło. W wydarzeniu tym uczest-
niczyli krewni oraz bliżsi i dalsi sąsiedzi. Po uroczystości organizowano dla nich 
poczęstunek i tańce, tzw. drepciny167. następnego dnia odbywały się wprowadziny, 
w  trakcie których do chałupy wnoszono chleb i sól (aby ich nigdy nie zabrakło), 
krzyżyk i miotłę (aby odpędzić zło) oraz pieniądze (aby zapewnić dobrobyt)168.

W gospodarstwach biedniackich chałupa składała się z jednej izby, z której za 
pomocą ogrodzenia z żerdzi oddzielano miejsce dla bydła i trzody chlewnej. Jeszcz e 
w po czątkach XX wieku niektóre z nich były pozbawione komina, a zgroma dzony 
dym rozprzestrzeniał się po wnętrzu i ulatniał otworami w powale (dymnikami) 
lub przez otwa rte drzwi. W efekcie chaty były czarne jak święta ziemia169, a ich 
mieszkańcy niewiele różnili się od Cyganów czy smolarzy170. Dym osiadał [...] po

161. J. Wołek-Wacławski, op.cit., s. 185.
162. S. Udziela, Lud polski..., s. 9.
163. S. Lew, Budownictwo wiejskie na północnym skraju Puszczy Sandomierskiej, [w:] Prace i materiały z badań etnograficz-

nych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, rzeszów 1968, s. 128.
164. S. Udziela, Lud polski..., s. 9.
165. Ibidem.
166. J. Fierich, Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkańców, ropczyce 1937, s. 27.
167. S. Udziela, Lud polski..., s. 9.
168. J. Wołek-Wacławski, op.cit., s. 185.
169.  „Dzwonek. Pismo dla ludu”, 1866, nr 9, s. 138.
170. S. Bąk, op.cit., s. 30.
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ścianach, tak że powała i górna część izby pokryte były grubą powłoką przywartej 
sadzy171. raz w roku, przed Wielkanocą, bezskutecznie starano się ją zeskrobać.

Biedniejsi budowali także chałupy składające się z izby i sieni. z tym, że sień 
pełniła w nich również rolę boiska, dlatego nie było nad nią powały. Dodatkowo, 
jeśli miała formę nieprzelotową, wydzielano z niej prymitywną komorę lub niewiel-
kie pomieszcze nie dla zwierząt.

171. S. Pigoń, op.cit., s. 92.
172. S. Udziela, Lud polski..., s. 11.
173. Ibidem.
174. J. Furdyna, Urządzenia do oświetlania wnętrz u Lasowiaków, „Lud”, 1969, t. 53, s. 229-230.

Podłogę zastępowało klepisko z ubitej ziemi i gliny, pełne wyżłobień i nierów-
ności. zbierała się w nich woda i trudne do usunięcia śmieci. Po lewej stronie od 
wejścia budo wano nalepę z kapą i piec piekarski, który ciągnął się wzdłuż ściany. 
Na podmurowaniu kamiennem lub ceglanem, tak wysokiem jak nalepa, i w dalszym 
ciągu nalepy umieszcza się „kobylicę” złożoną z dziesięciu lub dwunastu kijów mniej 
więcej półtorametrowych, w łuki [...] zgiętych, od siebie na szerokość dłoni odległych, 
a połączonych u dołu dwoma poprze cznymi drążkami. Tę kobylicę oblepiają gliną 
rozrobioną ze słomą tak dobrze, aby szczeliny nie pozostawić172. na to powtórnie 
nakładano warstwę gliny, a podstawę wewnątrz pieca wysypywano skorupami z po-
tłuczonych garnków, wykładano glinianymi bochniakami i wyrównywano rękoma173. 
nad piecem, u powały, wisiały drążki, na których kładziono drewno i suszono cebulę. 
U biednych pod nalepą siedziały kury, a króliki biegały swobodnie po podłodze. 

chałupę najczęściej oświetlano za pomocą łuczywa, które zatykano w szpary 
ścian lub w specjalny otwór w piecu. Komornicy kładli też chrust bezpośrednio na 
jego polepie174. często korzystano ze świecaków – był to przyrząd złożony z blachy

okrągłej, w środku której była dziura, a w niej kratka druciana: blacha ta przymoco-
wana była za pomocą trzech prątków żelaznych do drewnianej obręczy z sita, zwanej 
obiecaj, a do tego przypra wiony był worek płócienny, który górnym węższym końcem 
umocowywało się w okrągłym otworze wyciętym w powale175. W wielu domach sto-
sowano też kaga nki – naczy nia wypełnione łojem, bydlęcym olejem, a u bogatych 
także naftą, w które wkładano knot lub niewielkie kawałki lnianego płótna. W Gro-
chowem – według informacji Józefa Furdyn y – przed obrazami wypalano kaganek 
z masłem176.

izbę urządzano bardzo skromnie. Po prawej stronie drzwi stawiano stolec, w któ-
rym przechowywano naczynia i drobne sprzęty kuchenne, a w zimie także mleko. na 
nim umieszczano szafkę. Stały w niej dzbanki, leżały garnki i miski. obok, na ścianie 
wieszano kolorowe kubki, w których od święta pito kawę z mlekiem. Pod oknem 
stawiano kilka ławek i stołków. Bogatsi włościanie posiadali także skrzyniowe ławy 
z oparciem, które na noc można było rozsuwać. zwano je ślubankami, bambetlami 
lub kanapami. W bambetlu znajdowała się słoma, którą przed spaniem przykrywano 
lnianą płachtą lub starym płaszczem177.

Przy równoległej ścianie było łóżko, które gospodarz zbijał z desek. Wzion obciosoł 
cztery słupki i deski przybił i to było łóżko178. na deskach leżała słoma przykryta 
lnianą płachtą, która spełniała rolę prześcieradła. nakrywano się pierzyną wypchaną 
gęsimi piórami. Wyznacznikiem zamożności były zagłówki, które – położone jedne 
na drugich – sięgały nawet do powały. zręczne gospodynie ozdabiały je szerokimi 
szydełkowymi koronkami. W ciepłe dni wynoszono je na zewnątrz i szczycono się 
nimi przed sąsiadami.

nieco dalej stała skrzynia, w której przechowywano odświętne ubrania, zapa-
ski, korale i książeczki do nabożeństwa. nad oknem ściany szczytowej zawieszano 
krzyżyk zbity z dwóch drewnianych listewek. Nie mogło być krześcijanina, który by 
siedział w chałupie bez pasyjki179. na pozostałych ścianach wieszano obrazy, za które 
wkładano poświęcone ziele, palmę lub gromnicę.

Większość zgromadzonych sprzętów zamawiano u rodzimego stolarza. zdarzało 
się także, że zdolności w tym kierunku posiadał gospodarz. Łóżka były, mój tata 
był trochę stolarz i on zbudował taką ładną szafę i taki spód, co się zamykało, to był 
taki kredensik, no to u góry było pod szybami, to tam się szklankę, czy jakieś gar-
nuszek, czy kieliszek wyżej postawiło, a pod spodem się jakieś naczynie stawiało180. 
tylko najzamożniejsi mogli pozwolić sobie na zakup solidnych mebli w mieście.

Dwa okna wybijano zazwyczaj w ścianie od południa, jedno zaś od wschodu 
lub zachodu. Były one niewielkie, oddzielone od siebie słupkiem, który nazywano 
pawrotem. czasem stawiano na nich kwiaty: pelargonie, fuksje lub rozmaryn181.

Bolączką wsi puszczańskich był brak higieny. Włościanie bowiem – niezależnie 
od stanu posiadania – nie przywiązywali wagi do zachowania porządku w zagrodzie. 

175. S. Udziela, Lud polski..., s. 12.
176. J. Furdyna, op.cit., s 230.
177. M. Marciniak, MKL-ae 70/3.
178. Idem, op.cit., MKL-ae 70/2.
179. J. Furdyna, Zdobnictwo wnętrz wiejskich na terenie Wisły i Sanu, „Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1973, t. 27, z. 3, s. 131.
180. zr, Posuchy, MKL-ae 508/5.
181. S. Udziela, Lud polski..., s. 12.
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182. W. Michna, Z pamiętnika ks. W. Michny, „nowa zorza”, 1928, nr 9, s. 87.
183. M. Posłuszna, Świadomość zdrowotna a troska o zdrowie kobiet wiejskich w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, 

„nowiny Lekarskie”, 2012, nr 81, s. 397-403.
184. LH, MKL-ae 518/2.
185. M. Marciniak, MKL-ae 70/6.
186. Idem, MKL-ae 70/2.

Powszechnie nie dbano też o wygląd zewnętrzny i rzadko się myto. Ponadto wspólne 
mieszkanie ze zwierzętami sprzyjało rozprzestrzenianiu się robactwa, które było 
nosi cielem wielu groźnych chorób (m.in. duru plamistego i dżumy). o skali pro-
blemu może świadczyć opis księdza Wojciecha Michny: nigdzie także nie znalazłem 
takiej brudnoty po chatach u ludzi, jak tu. Zdaje się, że jest to pozostałość po pradzia-
dach, osiadłych na błotach i w budach po lasach, które w tych stronach obejmowały 
olbrzymie przestrzenie182. nawyki te zaczęły ulegać stopniowej zmianie dopiero 
w dwudziestoleciu międzywojennym183.

od lat 70. XiX stulecia zamożni chłopi zaczęli wznosić chałupy z kominami, 
zbudowa nymi z drągów oblepionych gliną i okręconych słomą. Były one zazwyczaj 
trójdzielne, tzn. izbę z komorą i stajnię dla zwierząt przedzielano sienią. Wejścia do 
obu pomieszczeń były położone przeciwlegle. Warto dodać, że takie domy zaczęły 
pojawiać się początkowo jedynie we wsiach położonych niedaleko ośrodków miej-
skich. Wpływ na to miały przede wszystkim kontakty handlowe i wyjazdy zarobkowe. 
Proces przebudowy dotychczasowych zagród był jednak powolny i długotrwały. 
najdłużej trwał on u komorników, których nie stać było na wznoszenie nowych bu-
dynków mieszkalnych.

W rogu komory, pod ścianą, stawiano w tym czasie zrobione z pnia drzewa 
kadłuby na zboże. na półkach kładziono świeżo upieczony chleb. na hakach wbi-
tych w belki u powały rozpościerano sznurek, a na nim zawieszano słoninę lub sadło. 
W niewielkiej drewnianej dzieży, w najbardziej zacienionym miejscu, gospodyni 
trzymała ser. Downij to nie było lodówek, wszystko trzymali w komorze. Ale jak była 
zima ze mróz ścisnął, to się długo takie mięso mogło trzymać – wspominała Helena 
Lubera z cmolasu184.

niekiedy wieszano w komorze codzienną odzież i chusty, a w niektórych gospo-
darstwach (Brzyska Wola) trzymano skrzynię z ubraniami185.

W sieni stały wielkogabarytowe sprzęty gospodarskie, np. żarna i stępa nożna 
do obtłukiwania kaszy. obowiązkowo musiała tam być beczka z kiszoną kapustą, 
pniak do rąbania drewna, prasa do sera, maślniczka, cebrzyk na wodę potrzebną 
do mycia i gotowania. Przeważnie znoszono tam wszystkie rzeczy chwilowo w izbie 
niepotrzebne186.

Stodoła nie miała określonego miejsca w zagrodzie. Jej wielkość zależała w dużej 
mie rze od możliwości finansowych gospodarza. zwykle dzielono ją na trzy części, 
z których środkową nazywano boiskiem, a dwie pozostałe – sąsiekami. Do boiska 
prowadziły szerokie, otwierane na przestrzał wrota. Pod okapem stodoły stawiano 
różne sprzęty (drabinę, sanie), a obok niej bróg na siano i owies, które nie mieściły 
się już w sąsiekach.

U bogatych gospodarzy na środku zagrody wykopywano studnię, z której wodę 
pobie rano przy pomocy żurawia. Pozostali chłopi czerpali ją z rzek, jezior i okolicz-
nych zbiorników. Duże zanieczyszczenie wody powodowało, że po wypiciu zapadali 
na groźne choroby zakaźne (np. czerwonkę).

187. M. Marciniak, MKL-ae 70/3.
188. Por. U. rzeszut-Baran, Przednówek w biedzie i w dostatku, s. 117-129 niniejszej publikacji.
189. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe, MKL-ae 665/3.
190. P. Franaszek, Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, „roczniki dziejów społecznych i gospodarczych”, 

2016, t. LXXVi, s. 294.
191. F. Kuraś, op.cit., s. 18-19.

W zagrodzie znajdowały się także, opisywane już wyżej, gruba i sad. Jeśli 
w gospo  darstwie mieszkały młode dziewczęta, lub gospodyni była osobą pracowitą, 
wydzielano miejsce na ogródek. Sadzono w nim warzywa (ogórki, marchew, 
pietruszkę, chrzan), kwiaty (nagietki, georginie o różowych kwiatach, jadwigi 
o późno kwitnących niebieskich kwiatkach i malwy) oraz zioła (np. miętę pieprzową). 
Pod płotem zaś rosło boże drzewk o187.

od wschodu do zachodu słońca 
– życie codzienne chłopów

Pracy na roli i hodowli zwierząt podporządkowany był cały dzień. zaczynał się 
on wcześnie, latem o wschodzie słońca, zimą, gdy jeszcze było ciemno. W biedniej-
szych rodzinach jako pierwsza zawsze budziła się gospodyni, która przygotowywała 
posiłek dla męża i dzieci, zatrudnionych na odrobku. Dopiero później wstawał 
mężczyzna, który – przemywszy twarz – szedł do stajni i obory.

W bogatszych domach kobieta wstawała dopiero po gospodarzu. najpierw kar-
miła drób, potem doiła krowę. następnie gotowała strawę dla domowników i budziła 
dzieci.

Posiłek był uzależniony od pory roku. W okresach zimowych (tj. od listopada 
do marca) jedzono barszcz żytni z ziemniakami, polewkę z serwatki, kromkę chleba 
z se rem, z cebulą, kwaśne mleko z ziemniakami. zamożniejsi chłopi spożywali po-
nadto kaszę i ziemniaki ze skwarkami lub okraszone śmietaną. W poście i adwencie 
rezygno wano z okraszania potraw tłuszczem na rzecz podsmażonej na oleju lnia-
nym lub konop nym cebuli.

najcięższym okresem był przednówek, który dotykał zwłaszcza najbiedniejszych 
chłopów. Gdy skończyły się zapasy, sięgali oni po wszystko, co nadawało się do 
spożycia, np. do resztek zmielonego na mąkę zboża dodawali fasolę, kaszę lub groch, 
a gdy ich zabrakło – zmielone ziarna polnych roślin188. z kaszy jaglanej, odrobiny 
mąki i wody kobieta robiła placki189, a z obierzyn ziemniaczanych gotowała polewkę. 
W nie których chałupach spożywano kiszone liście buraczane, które gotowano razem 
z lebiodą, lub surowe karpiele (brukiew), z których warzono zupę190.

czasem gospodarz przynosił jeszcze ostatnie zgryzoty – niewielkie, przemarznięte 
ziemniaki, które piekło się w piecu. z wysuszonego, zmielonego perzu robiono 
polewki, mieszano go też z mąką i pieczono chleb. Na kominku [...] przystawiła 
matka do ogni a garnek, w którym gotować się miały na wieczerzę ziemniaki. Byliśmy 
bardzo głodni, toteż wzro k miałem wlepiony w ów garnek, niecierpliwie oczekując, 
rychtoli mamusia tę pożądaną wieczerzę na misce poda. Niestety, godziny upływały, 
a  ziemniaki jeszcze się nie gotowały, aż nareszcie znużeni posnęliśmy na kolanach 
matki. Wtedy matka, ostrożnie a cichutko przeniosła nas śpiących do łóżka i otuliwszy, 
ogień na kominku zagasiła. W garn ku owym, prócz wody, nie było nic191.
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W tym czasie w wielu gospodarstwach brakowało także paszy dla zwierząt. 
zazwyczaj ratowano się zbieranymi na łąkach kaczeńcami lub leśnym wrzosem. 
W  ostateczności, gdy nie można było już bydła utrzymać lub głód w chacie był 
nie do zniesienia, sprzedawano je bogatym gospodarzom za worek pszenicy192. co 
ciekawe – jak słusznie zauważył Franciszek Bujak – niemal w ogóle nie zabijano 
zwierząt, aby posilić się mięsem193.

Późną wiosną zbierano zioła, które służyły do leczenia różnych dolegliwości. 
najczęściej były to mięta, dziurawiec, rumianek, szałwia i kalina. Gospodyni suszyła 
je później u powały, przygotowywała napary i maści. Miały one zapobiegać bólom 
brzucha, zębów i głowy oraz sprzyjać szybkiemu gojeniu się ran. Liście mięty, kwiaty 
rumianku i dziewanny dodawano również do kąpieli. świeżo zaparzona mięta 
doskonale gasiła pragnienie, dlatego często taki napój wynoszono w pole194. W trak-
cie pracy bogaci włościanie jedli barszcz z jajami, słoniną lub kawałkami kiełbasy 
oraz chleb, a biedni jedynie chleb z serem. U progu XX wieku zaczęto pić kawę 
zbożową.
192. P. Franaszek, op.cit., s. 182.
193. F. Bujak, Wieś zachodniogalicyjska u schyłku XIX wieku, Lwów 1904, s. 17.
194. c. trąba, P. Wolański, K. Bogut, Studium etnobotaniczne. Znaczenie roślin w kulturze, tradycji i życiu człowieka, 

rzeszów 2014, s. 114-115 i nast.

195. Por. e. Dolata, Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej, „Przegląd 
Pedagogiczny”, 2012, nr 1, s. 198-212. F. Kuraś, op.cit., s. 19.

196. S. Udziela, Materiały etnograficzne..., op.cit., s. 24.
197. J. Sudoł, op.cit., s. 32.
198. Por. a. Samsel, Wychowanie w rodzinie chłopskiej w II Rzeczpospolitej, „Wychowanie w rodzinie”, 2011, t. 1, s. 89-104.

W śniadaniu uczestniczyli wszyscy domownicy, jednak gospodarz zawsze otrzy-
mywał największą porcję, rozdzielał chleb, jadł pierwszy i spożywał posiłek na 
siedzą co. nie było w tym nic dziwnego, ponieważ w tradycyjnej rodzinie chłopskiej 
to mężczyzna cieszył się najwyższym autorytetem. on wykonywał najcięższe prace, 
zapewniał wszystkim utrzymanie i godne życie.

niemowlęta, które jeszcze nie ukończyły 6. miesiąca życia, matka karmiła piersią 
lub podawała im do ssania konopny gałganek, w który wcześniej zawijała ziemniaki, 
kaszę maczaną w mleku lub barszczu. nieco starszym przygotowywała papkę z chle-
ba, cukru, masła i mąki. Większe dzieci na stojąco jadły groch, ziemniaki, kapustę 
i kluski195. okazywały w ten sposób szacunek dla starszych członków rodziny.

Przy posiłku zachowywano pewne niepisane zwyczaje. Wszyscy jedli w milcze-
niu z jednego naczynia, przy czym bacznie zwracano uwagę na to, by nie sięgać do 
niego częściej niż pozostali współbiesiadnicy. Do dobrego tonu należało też pozosta-
wienie resztek jadła w misce196.

Po godzinie rozchodzono się do swoich zajęć. Mężczyzna oraz starsi synowie szli 
do prac polowych, a młodsi wyganiali krowy na pastwisko. W porze jesiennej chłop 
zajmował się młocką i doglądał inwentarza.

Żony komorników wychodziły w tym czasie do pracy u bogatych gospodarzy. 
Wiosną chętnie zatrudniano je do sadzenia i pielenia kartofli, latem do pomocy przy 
żniwach, a jesienią przy wykopkach ziemniaków, wyrywaniu buraków i ścinaniu ka-
pusty197.

W domach zagrodników i kmieci kobieta przygotowywała obiad, czasem prała 
i piekła chleb. Pomagały jej w tym starsze córki. Pozostałe dzieci wykonywały proste 
obowiązki domowe, z których matka skrupulatnie je rozliczała. należało do nich 
m.in. przynoszenie drew, karmienie drobiu czy podbieranie jajek198.

Pieczenie chleba było jedną z najważniejszych czynności w kobiecym gospo-
darstwie. zazwyczaj odbywało się ono raz w tygodniu oraz przed najważniejszymi 
świętami. W społeczności wiejskiej istniało przekonanie, że umiejętność tę posiadały 
jedynie najlepsze gospodynie. Dlatego każda z kobiet starała się, aby bochenek, który 
wyjdzie z jej pieca, był szczególnie smaczny i chrupiący.

ciasto zaczyniano przede wszystkim z mąki żytniej. niektóre gospodynie dodat-
kowo wsypywały gotowane, przetarte ziemniaki, które miały polepszyć smak wypie-
ku i zapobiec jego czerstwieniu.

W dzień poprzedzający wypiek chleba przygotowywano rozczynę. Do jej przecho-
wywania służyła dzieża – naczynie klepkowe, które w omawianym okresie należało do 
podstawowego wyposażenia gospodarstwa. Dzieżę wykonywano z dębiny i stawiano 
w kącie chałupy, zawsze w tym samym miejscu. Jej użyciu towarzyszyło szereg na-
kazów i zakazów. Powszechnie uważano, że nie można jej myć, a pozostałe ciasto 
jedynie wyskrobać. Kierowano się tu zarówno względami praktycznymi (pozostała 
w rowkach rozczyna miała przyśpieszać ponowną fermentację), jak i przesądami. 
Dlatego wodę do dzieży wlewano tylko w uzasadnionych przypadkach. W opinii
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ogółu nabierała wówcza s silnych właściwości magicznych. Wierzono choćby, że 
chore dziecko, które się w  niej wykąpie, natychmiast wyzdrowieje199. Dzieży nie 
wolno było pożyczać, ani zbytnio wystawiać na widok publiczny. Jeśli została zauro-
czona – trzeba było ją okadzić poświęconymi ziołami. to ostatnie działanie miało 
być także pomocne w wypadku, gdy przeszło obok niej nieczyste zwierzę (np. kot)200.

Dzieżę stawiano w ciepłym i zacienionym miejscu, niedaleko pieca, i przykrywa-
no pokrywą. Bardzo dbano o to, by nie przeszkadzać rozczynie w rośnięciu. Dla tego 
nie należało trzaskać drzwiami, głośno rozmawiać ani śmiać się. następnego dnia 
delikatnie mieszano ciasto, robiono na nim znak krzyża oraz cztery dołki, w które 
wlewano wodę. rozniecano także ogień w piecu. Potem wygarniano węgiel po-
cioskiem, wymiatano popiół słomianym pomiotłem i mierzono temperaturę pieca, 
wykorzystując do tego celu mąkę201. W końcu formowano bochenki. W niektórych 
miejscowościach używano do tego celu koszyczków wykonanych z korzeni sosny 
(np. w Jastkowicach, niwiskach). W  chałupkach Dębniańskich ciasto wykładano 
na liściu kapusty202. Przed wsadzeniem do pieca, w czasie którego pomagano sobie 
łopatą, robiono na chlebach znak krzyża, a gdy się upiekły – kilkakrotnie uderza-
no w ich dno. Głuchy odgłos świadczył o tym, że bochenki udały się203. aby były 
bardziej rumiane, wierzch smarowano wodą lub mlekiem, a dla lepszego smaku po-
sypywano kminkiem i czarnuszką.

W rodzinach ubogich zagrodników do mąki żytniej dosypywano zmielone proso 
i wykę. Podczas przednówka zastępowano ją także perzem, niedojrzałymi kłosami 
zboża, a nawet miąższem z sitowia i łubinem204. Dlatego wyjęty z pieca bochen był 
ciemny i miał gorzki smak.

Wypiekowi chleba towarzyszyły liczne przesądy. Podczas jego wysadzani a nie 
wolno było rozmawiać, bo bochenki mogły się rozpaść, nie należało też otwierać 
drzwi, bo ciasto w piecu się przeziębi lub odpowiednio nie zrumieni. Dlatego go-
spodyni skrzętnie zasłaniała fartuchem ogień i wyganiała każdego nieproszonego 
gościa, który zjawił się w pobliżu205.

z resztek ciasta pieczono podpłomyki, które bogatsze gospodynie smarowały 
masłem lub miodem. W niektórych domach wyrabiano także niewielkie bułeczki 
dla dzieci.

Gotowe bochenki pozostawiano do wystygnięcia, a potem przesypywano mąką 
i wkładano do lnianego worka, który szczelnie zawiązywano i zanoszono do komory.

W społeczności wiejskiej chleb otaczano szczególnym szacunkiem, ponieważ 
uważano, że jest on darem od Boga. Przed posiłkiem ściągano czapkę i myto ręce. 
Pierwszy wyciągnięty z pieca bochenek łamano, a z pozostałych gospodarz starannie 
wydzielał kromki dla wszystkich członków rodziny.

199. P. Kowalski, Opowieść o chlebie, czyli nasz powszedni, Kraków 2007, s. 86; i., K. Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981.
200. P. Kowalski, op.cit., s. 89.
201. Jeśli mąka stawała się brązowa – piec był gorący i należało jak najszybciej włożyć do niego bochenki chleba, Źródła 

kultury, wywiady terenowe z regionu leżajskiego, MKL-ae 343/7.
202. Ibidem.
203. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 174.
204. Ibidem, s. 176.
205. S. Kowalska, Chleb – rola i znaczenie w tradycji ludowej. Wybrane aspekty ochrony, [w:] Imponderabilia ochrony dziedzic-

twa kulturowego, red. S. Kowalska, Poznań – Kalisz 2015, s. 217.

chleb miał mieć także różne właściwości lecznicze. Jego miąższ stosowano na 
bóle głowy, oczu, zgagę i brodawki. Wymieszany z tłuszczem miał przyspieszać go-
jenie ran206.

Przed świętami bogate gospodynie piekły też drożdżowe bułki z kruszonką 
lub marmoladą, a także pierogi z kaszą i kapustą. Przechowywano je w komorze, 
skrzętnie przykryte lnianym płótnem.

Do codziennych obowiązków gospodyń należało przyrządzenie obiadu. 
najczęściej gotowały barszcz żytni z ziemniakami, kapustę z grzybami lub grochem, 
krupnik i kaszę z omastą. W dni świąteczne lepiły gałuchy – kluski z tartych ziem-
niaków z serem, pierogi z kapustą i z grzybami oraz kluski leniwe. W tarnobrze-
skiem w okresie wiosennym kobiety przygotowywały bigos mleczny – mieszaninę 
z  kwaśnego mleka, ogórków i owo ców207. W okolicy Kolbuszowej popularnością 
cieszyła się potrawa z kiszonych ziemnia ków z dodatkiem grochu i skwarków, 
a nawet marchewki (kapusta ziemniaczana)208. z kolei m.in. w Weryni ze świeżych 
lub suszonych owoców gotowano pamułę – zupę, którą jedzono z ziemniakami lub 
kawałkiem chleba209.

Do przygotowania posiłku kobiety stosowały naczynia gliniane oraz żeliwne, 
które zwano żeleźniokami, baniakami lub kociołkami210. te ostatnie dodatkowo 
miały nóżki, dzięki czemu nie dotykały dnem pieca, a gotowane w nich potrawy nie 
przypalały się. U progu XX wieku zaczęto wprowadzać pierwsze kuchnie angielskie. 
zlikwido wano trójnóg, a dno naczyń stało się płaskie. Gospodynie stawiały je też na 
dynarkach, niewielkich rusztach, które można było z łatwością przenosić.

obok żeleźnioków w kuchni znajdowały się siwoki, glinioki oraz garnki kamien-
ne. W popielatych siwokach przechowywano mleko, ser i śmietanę, a w polewanych 
glazurą gliniokach – kiszone ogórki, buraki i odłożoną do bieżącego użytku kapustę. 
z palonej gliny robiono dzbanki, dwojaki i miski, w których na co dzień jadano 
posiłki.

Potrawy mieszano drewnianymi warząchwiami, kopystkami i mątewkami, ziem-
niaki rozbijano tłuczkami, a posiłki spożywano łyżkami.

na początku XX wieku zaczęły pojawiać się metalowe sztućce, początkowo nie 
zyskały jednak uznania w oczach mieszkańców wsi211.

naczynia i narzędzia kuchenne najczęściej kupowano na targach i jarmarkach. 
za najlepsze uchodziły gliniane wyroby z łążka, Biedaczowa oraz Dzikowca. 
chętnie nabywano też drewniane narzędzia z Krzątki: konewki, szafliki, cebrzyki, 
beczki i warzechy212. Wiele prostych sprzętów wykonywano w domu. należały do 
nich łyżki, kopystki czy mątewki. te ostatnie robiono z rozwidlonych części drzew 
iglastych – jodeł lub sosen.

Do mycia naczyń służył okrągły, drewniany ceber z klepek, który zawsze stał 
pod ławą. W niezamożnych domach wykorzystywano go jednocześnie do prania

206. Ibidem, s. 223.
207. Por. M. Marczak, op.cit., s. 22.
208. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu mieleckiego, MKL-ae 259/1.
209. Materiały dotyczące pamuły weryńskiej znajdują się obecnie w opracowaniu Działu etnograficznego MKL.
210. M. Marciniak, MKL-ae 70/3.
211. Powszechnie uważano, że śmierdzą. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 172-173.
212. „Przegląd Kółek rolniczych”, 1898, nr 16, s. 138.
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i kąpieli. najbardziej zanieczyszczone żeleźnioki szorowano popiołem, zaś drewnia-
ne naczynia wyparzano wywarami z pokrzyw. Pozostałe po prostu przepłukiwano 
i pozostawiano do wyschnięcia213.

W okresie przedświątecznym i w porze letniej gospodyni zarządzała pranie. 
trwało ono kilka dni i rozpoczynało się od przygotowania ługu. W żeliwnym ba-
niaku gotowano wodę z dodatkiem popiołu, a gdy ług się wytrącił – zlewano ją do 
cebrzyka. Moczyły się w niej ubrania, które następnego dnia starannie zawiązywano 
w tobołek i zanoszono nad pobliską rzekę. tam bieliznę prano kijankami. czystą 
rozwieszano w chałupie, pod okapem, lub na świeżym powietrzu.

W zimie kobieta zajmowała się darciem pierza, przędła lub szyła. Wiosną, wraz 
ze swoim wyrobami (serem, masłem, zebranym mlekiem) szła do pobliskiego mia-
steczka na targ, gdzie je sprzedawała. zarobione pieniądze zazwyczaj przeznaczała 
na potrzeby gospodarstwa. W rodzinach komorniczych były one potem skrupulat-
nie wydzielane.

Po zakończeniu gotowania i prac porządkowych gospodyni zamiatała podłogę 
brzozową miotłą, która zawsze stała w rogu izby214. W kurnych chatach czynność ta 
nigdy nie przynosiła zamierzonego rezultatu.

rozbrzmiewający po wsi dzwon zwiastował południe i był słyszalnym znakiem, 
że domownicy przerwą swoje dotychczasowe czynności i powrócą na obiad do 
domu. Jeśli akurat był to czas wiosenno-letnich robót polowych, gospodyni zanosiła 
im posiłek w pole. W okresie żniw, kiedy sama pracowała, już o poranku pakowała 
mężowi i pozostałym członkom rodziny posiłek, który składał się z barszczu, chleba 
i sera, a u bogatszych gospodarzy – także mięsa. Dbała też, aby przed wyjściem wszy-
scy jedli przedśniadek złożony z kawałka sera, chleba i mleka.

zimą wieczerzę jedzono o godzinie piątej po południu. zazwyczaj posiłek był 
po prostu odgrzanym obiadem. W misach pojawiała się kapusta z grochem, ziem-
niaki z omastą i kasza. Po kolacji gospodarz zajmował się wyplataniem koszyków 
ze słomy lub wykonywaniem prostych robót szewskich. Bardziej światli i umiejący 
czytać sięgali po coraz powszechniejszą prasę przeznaczoną dla ludu, np. „Wieniec” 
czy „chatę”. Kobieta zaś przędła, szyła lub darła pierz e. często towarzyszyły jej przy 
tym zaproszone przyjaciółki i sąsiadki. Dzieliły się one zasłyszanymi plotkami, 
opowiadały historie o urokach i duchach.

próby naprawy sytuacji społecznej na wsi

W dni targowe oraz w niedziele i święta po mszy mężczyźni spotykali się w karcz-
mie i  – przy alkoholu – rozgadywali się najchętniej o pańszczyźnie, która niedaw-
no ustała, o woj nach, które starsi zapamiętali, i straszyli się wojnami, które przyjść 
mogły; dalej opowiadali o cholerach, jakie grasowały, o czarach i strachach215. niekie-
dy lepiej wykształcony chłop czytał na głos innym fragmenty przeznaczonych dla 
ludu kalendarz y i bieżącą prasę. Pod koniec XiX wieku pojawiło się w niej nazwisko 
księdza Stanisława Stojałowskiego.

213. M. Marciniak, MKL-ae 70/2.
214. Ibidem.
215. J. Słomka, op.cit., s. 103.

Ks. Stanisław Stojałowski (1845–1911) wydawał wówczas kilka czasopis m o cha-
rakterze religijno-społecznym, wśród których dwa zyskały największą popularność. 
na łamach „Wieńca” i „Pszczółki” w prostych słowach pisano o naj waż niejszych 
pro blemach społecznych i ekonomicznych, propagowano właściwe postawy obywa-
telskie i zachęcano do aktywnej działalności we własnym środowisku wiejskim216. 
Jednocześnie Stojałowski prowadził działania zmierzające do podniesienia dobroby-
tu i moralności ludu wiejskie go. Dlatego już w 1879 roku powołał towarzystwo Lu-
dowe oświaty i Pracy, którego zadaniem było rolnictwo podnieść, rolników oświecać, 
z ludu naszego dobrych gospodarzy wychować i wykształcać217. Działania prowadzo-
no poprzez zakładanie czytelni, kółek rolniczych, wydawanie broszur edukacyjnych 
oraz czasopism. Dodatkowo towarzystwo organizowało obchody rocznicowe, wiece 
i pielgrzymki. Wkrótce, dzięki osobistemu zaangażowaniu Stojałowskiego, zaczęły 
powstawać też pierwsze sklepiki kółkowe, które miały stanowić alternatywę dla roz-
powszechnionego na wsi handlu żydowskiego. aby usprawnić ich funkcjonowanie, 
na łamach „Wieńca” i „Pszczółki” stworzono specjalny dział, zajmujący się ułatwia-
niem kontaktów handlowych. zaczęto też wydawać gazetę „Gospodarz Polski”, która 
jednak ukazywała się nieregularnie i ostatecznie została zamknięta w 1881 roku.

Działalność Stojałowskiego budziła sprzeciw nie tylko wśród władz, ale także 
u części właścicieli ziemskich, którzy prężnie działali w Galicyjskim towarzystwie 
Gospo darskim (1845 r.)218 i Krakowskim towarzystwie rolniczym (1845 r.)219. 
Połączone siły władz i ziemia n, którzy zasiadali w strukturach Sejmu Galicyjskiego, 
pozbawiły nową organizację subwencji finansowych220. Mimo to już na początku 
1880 roku zaczęto rozsyłać pierwsze prospekty ogrodnicze i nasiona. W tym samym 
czasie Stojałowski rozpoczął przygotowania do zawarcia ugody z niechętnymi mu 
konserwatystami. Pretekstem do działania była zbliżająca się rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. W  1882 roku zarząd towarzystwa oświaty i Pracy powołał 
specjalny komitet, którego celem było przygotowanie centralnych uroczystości. 
Do współpracy zaproszono przedstawicieli Galicyjskiego towarzystwa Gospodar-
czego. Podczas wystąpienia inaugurującego Stojałowski zaproponował utworzenie 
towa rzystwa Kółek rolniczych, a na jego protektorów zaproponował adama Sa-
piehę – prezesa Galicyjskiego towarzystwa Gospodarczego, marszałka krajowego 
Mikołaja zyblikiewicza, prezydenta miasta Krakowa Ferdynanda Weigla, a także 
rzymskokatolickich biskupów albina Dunajewskiego – ordynariusza krakowskie-
go, łukasza ostoję-Soleckiego – ordynariusza przemyskiego, oraz Seweryna Mo-
rawskiego – sufragana lwowskiego221. oficjalne powołanie komitetu nastąpiło 10 iX 
1882 roku w  Przemyślu, na zjeździe Galicyjskiego towarzystwa Gospodarczego. 
zjazd przyjął proponowany statut oraz obrał na siedzibę władz miasto Lwów222.

216. Por. i. Wodzińska, Kalendarz Wieńca i Pszczółki Stanisława Stojałowskiego i jego rola w upowszechnianiu oświaty ludowej 
na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, 2011, nr 2, s. 73-88; 
J. Myśliński, Redaktor w sutannie i ludowy trybun (Stanisław Stojalowski), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1991, 
nr 3-4, s. 127-132.

217. a. Gurnicz, op.cit., s. 51.
218. Por. a. Krzyżanowski, Towarzystwa i stowarzyszenia rolnicze, Kraków 1911.
219. Por. a.J. Lippman, Pamiętnik Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego za czas od roku 1845–1895, Kraków 1898.
220. a. Gurnicz, op.cit., s. 51.
221. Ibidem, s. 53.
222. e. Mucha, Zarys dziejów kółek rolniczych w regionie przemyskim 1882–1982, Przemyśl 1983, s. 4.
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Kółka rolnicze oferowały swoim członkom możliwość preferencyjnego zaku-
pu nasion, wypożyczenia nowoczesnych maszyn rolniczych oraz podwyższenia 
kwalifikacji poprzez organizowanie specjalistycznych kursów i odczytów. Ponadto 
w wydawanym od 1889 roku „Przewodniku Kółek rolniczych” w przystępny sposób 
zachęcano czytelników do starannej uprawy ziemi, stosowania nawozów, dbałości 
o inwentarz, wreszcie zakładania pasiek, sadów oraz drobnych przedsiębiorstw 
wytwór czych. W każdym numerze zamieszczano informacje o sposobach funkcjo-
nowania sklepików wiejskich i kas oszczędności. Pismo prowadziło również dział 
korespondencji i publikowało sprawozdania z kół działających we wszystkich po-
wiatach w Galicji.

Warto dodać, że założyciele kółek pragnęli przede wszystkim zminimalizować 
obecne na wsi problemy społeczne. Dlatego w statucie zapisano, że zarząd powi-
nien karać na każdym kroku próżniactwo, marnotrawstwo, pijaństwo bezbożność 
i swawolę, jak niemniej demoralizującą grę w loterię liczbową223. Jego zadaniem była 
także obrona chłopów przed lichwiarzami i manipulantami.

idea tworzenia kółek rolniczych spotkała się z zainteresowaniem ze strony części 
galicyjskiego ziemiaństwa i duchowieństwa (także na terenie dawnej Puszczy), która 
– zgodnie z ideą pracy u podstaw – pragnęła zaktywizować chłopów. z pomocą 
przy szli im także światlejsi gospodarze, rozumiejący wagę dalszego postępu na wsi. 
W efekcie już w 1888 roku założono kółko rolnicze w Grębowie, na którego czele 
stanął dziedzic Henryk Dolański. z kolei w 1891 roku z inicjatywy miejscowego 
proboszcza powstało kółko w łętowni224. W 1892 roku powiecie mieleckim działało 
już 29 takich organizacji, a w kolbuszowskim i tarnobrzeskim 14. W 1912 roku 
w powiecie mieleckim ich li czba wzrosła do 38, a w tarnobrzeskim do 48. najmniej 
funkcjonowało w powiecie kolbuszowskim (tylko 16)225.

te wahania statystyczne pomiędzy poszczególnymi powiatami były wynikiem 
kilku czynników. Po początkowym okresie względnego zainteresowania sprawą po-
lepszenia warunków życia na wsi, chłopi stracili dotychczasowy zapał, zaprzesta-
wali płacenia składek, korzystania z czytelni i prenumerowania fachowych czaso-
pism. Chłop zaprenumeruje sobie gazetkę – pisał redaktor „związku chłopskiego” 
– Czyta ją zrazu skrupulatnie, płaci regularnie prenumeratę – nawet sam zaczyna 
pisywać do ulubionej gazetki artykuły. Po jakimś czasie nudzi go ta praca. Zrazu 
przestaje korespondować, potem opóźnia się z przedpłatą, w końcu przestaje gazetki 
prenumerować i czytać, bo nie ma nawet i w tem potrzebnej wytrwałości226. Proble-
mem, z którym na bieżąco spotykali się lustratorzy i społecznicy, był też brak chęci 
do zmian w dotychczasowym sposobie życia. Większość z chłopów wychodziła 
bowiem z takiego założenia: ojciec mój nic nie umiał, a żył. z podobnym podejściem 
zetknął się osobiście Wojciech Wiącek, który na łamach pamiątkowej broszury 
poświęconej kółku w Machowie wspominał: co się jednak we wsi działo, tego nie 
opiszę, bo wsty d mnie ogarnia wielki, przy czym dopiero wówczas zobaczyłem, co to 
jest za straszna potęga ciemnoty we wsiach i jak straszna czeka chłopów bieda, nędza

223. cyt. za: ibidem, s. 5.
224. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1892, nr 6, s. 190.
225. Dane statystyczne na podstawie: a. Gurnicz, op.cit., s. 82-83.
226. „związek chłopski”, 1901, nr 19, s. 190.

i upadek, który grozi z braku oświaty i wykształcenia227. analiza wybranych pamięt-
ników działaczy chłopskich z Galicji świadczy o tym, że nie był to przypadek od-
osobniony228.

nic zatem dziwnego, że działacze kółkowi postawili sobie za cel przede wszystkim 
edukację chłopów. Jednym z jej punktów były lustracje terenowe, w czasie których 
przedstawiciele zarządu mieli określić przyczynę złego stanu wsi. W zachowanych 
sprawozdaniach wskazywali na duże rozdrobnienie oraz zadłużenie gruntów, nie-
dostosowanie upraw do jakości i rodzaju gleby, a także nieumiejętność właściwej 
hodowli zwierząt. Wadliwą orkę w zagony wąskie czteroskibowe zganił p. lustrator, 
wykazawszy, jaką stratę gospodarze ponoszą, gdy tylko na grzbietach owych zagonów 
się rodzi, a po obydwu bokach mało albo zupełnie nic – zanotowano w Wadowicach 
Górnych229. z kolei w Gawłuszowicach p. lustrator wykazywał potrzebę szerszej upra-
wy roślin pastewnych, polecając poprawę pastwisk tutaj obszernych i żyznych, ale 
zaniedbanych230. aby uzmysłowić chłopom negatywne skutki takiego stanu rzeczy, 
lustratorzy i nauczyciele wędrowni organizowali odczyty i spotkania popularyza-
torskie. niestety, wielu chłopów nie wierzyło w ich bezinteresowność. Powszechnie 
uważano na przykład, że są oni taj nymi emisariuszami politycznymi231.

Większą popularnością cieszyły się kilkudniowe kursy specjalistyczne oraz 
organi zowane przez zarząd wycieczki dydaktyczne. ich celem było pokazanie zasto-
sowania postępu agrarnego w praktyce. Dlatego jeżdżono na wystawy nowoczesne-
go sprzętu rolniczego i do wzorowo prowadzonych wsi. W początkach XX wieku za 
taką uchodziła albigowa pod łańcutem.

Ważną rolę w działalności organizacji odgrywały też zakładane w całej Galicji 
sklepiki kółkowe, które stanowiły przeciwwagę dla interesów żydowskich. oferowały 
one towary dobrej jakości i po preferencyjnych cenach. część z nich proponowała 
klientom zakup nieznanych dotąd artykułów kolonialnych takich, jak: kawa, herbata, 
cukier, pieprz i imbir. Sklepy prowadziły też handel nawozami sztucznymi i nasio-
nami, a w pierwszej połowie XX wieku zaczęły sprowadzać maszyny rolnicze. ze 
względu na korzystne ceny zakupu szybko zyskały popularność wśród włościan. Do 
1913 roku otwarto 908 sklepów tego typu (na 1862 kółka rolnicze)232. Spowodowało 
to pewną rewolucję w dotych czasowym handlu wiejskim. Konkurencja przyczyniła 
się do obniżenia cen przez handlarzy żydowskich i poprawy jakości sprzedawanych 
przez nich produktów. znacznie wpłynęła też na ograniczenie lichwy233.

Warto w tym miejscu dodać, że jeden z najlepiej funkcjonujących i zaopatrzo-
nych sklepików na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej znajdował się w  Grę-
bowie. Sprowadzają tam wszelkiego rodzaju potrzebne artykuły jak: korzenne, 
bławatne i  galanteryjne, a nadto staje się sklepik składem miejscowych wyrobów:

227. W. Wiącek, Krótki zarys 40-letniej pracy kółka rolniczego w Machowie, powiat Tarnobrzeg, woj. lwowskie, tarnobrzeg 
1929, s. 6.

228. Por. J. Słomka, op.cit., s. 174.
229. Odpis protokołów z pierwszych lustracji w kółkach rolniczych na terenie byłych powiatów: Sanok, Brzozów, Krosno, Jasło, 

Mielec, Tarnobrzeg, Nisko, Kolbuszowa i Jarosław – przeprowadzonych w drugiej połowie 1888 roku, rps, (zbiory własne), 
s. 43.

230. Ibidem, s. 44.
231. a. Gurnicz, op.cit., s. 181.
232. S. inglot, op.cit., s. 278.
233. Ibidem, s. 279.
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mioteł i kół do pługów, chętnie w sklepiku kupowanych – pisano w jednej z broszur234. 
Ponadto można tam było kupić podstawowe artykuły higieniczne i eksportowe wino 
węgierskie sprzedawane na butelki, bardzo tanio235.

W 1899 roku z inicjatywy Franciszka Stefczyka kółka rolnicze na obszarze całej 
Ga licji przystąpiły do tworzenia pierwszych kas raiffeisena. Udzielały one chłopom 
prefe rencyjnych pożyczek na spłatę dotychczasowych długów, remont starych 
i budowę nowych budynków oraz zakup ziemi. Jednocześnie zarząd centralny 
uzyskał od towa rzystwa Ubezpieczeń Społecznych obietnicę przyznania szeregu ulg 
dla członków, którzy ubezpieczą posiadane przez nich ruchomości od powodzi, gra-
dobicia i pożaru236.

te różnorodne działania spowodowały, że dotychczasowy stosunek do kółek 
uległ zmianie. Stopniowo zaczęto wprowadzać nowe rośliny paszowe (koniczynę, 
lucernę), stosować nawozy. nie bez znaczenia była tu postawa duchownych, którzy 
zachęcali chłopów do założenia lub reaktywowania kółek oraz aktywnie włączali się 
w ich fun kcjonowanie237.

Bardzo szybko rozwijało się kółko w Machowie (tarnobrzeskie). tuż przed 
wybuchem i wojny światowej kierownictwo objął tam inspektor rolny Jan Masior, 
który nie tyl ko organizował pogadanki i odczyty dotyczące spraw właściwej uprawy 
roli i prowa dzenia gospodarstwa, ale na jego potrzeby zakupił też plewnik, bronę 
sprężynową i  siewnik jedenastorzędowy. Dzięki temu zaczęto siać nowe odmiany 
zbóż238.

234. J. Dawidowa, Kółka rolnicze w Galicji, Warszawa 1890, s. 19.
235. Ibidem.
236. Ibidem, s. 18.
237. a. Gurnicz, op.cit., s. 102-104.
238. W. Wiącek, op.cit., s. 10.

nadal funkcjonowało też kółko w Grębowie, nad którym pieczę – po odejściu 
ojca – sprawował Seweryn Dolański. W 1912 roku został on wybrany prezesem 
okręgowego towarzystwa rolniczego w tarnobrzegu239.

Mniej prężnie działały organizacje w mniejszych miejscowościach, m.in. w Krze-
mienicy, łętowie, Woli Mieleckiej, Borowej, chrząstowie, Przyłęku i Sobowie. ich 
rola ograniczała się jedynie do zebrania składki, założenia biblioteczki towarzystwa 
oświaty Ludowej i składania corocznych sprawozdań. z czasem, ze względu na stale 
zmniejszającą się liczbę uczestników, nieufność społeczną oraz kłopoty finansowe 
(np. trudności z prowadzeniem sklepiku) ich aktywność zmniejszyła się i w wielu 
przypadkach zanikła240.

Przedmiotem zainteresowania zarządu była także praktyczna edukacja kobiet 
z zakresu lepszego i bardziej wydajnego prowadzenia gospodarstw. Już od początku 
istnienia „Przewodnika Kółek rolniczych”, na jego łamach pojawił się cykl: „rady 
dla gospodyń wiejskich” autorstwa Marii. Umieszczano w nim krótkie, skierowa-
ne do gospodyń porady na każdy miesiąc w roku. zachęcano w nich do większej 
aktywności na polu gospodarstwa domowego i w przystępny sposób wyjaśniano 
najważniejsze aspe kty związane ze sprzedażą produktów mlecznych, hodowlą bydła 
i drobiu. Dużo miejsca poświęcono higienie, lecznictwu i opiece nad dziećmi241.

Wśród poruszanych tematów nie zabrakło kwestii żywienia i odpowied-
niego sporządzania posiłku. na uwagę zasługują zwłaszcza artykuły Seweryna 
Wiśniewskiego, ukazujące się w cyklu Pogadanki o obowiązkach gospodyni wiej skiej, 
który niezwykle szczegółowo opisał wykorzystywane przez gospodynie naczynia 
i narzędzia kuchenne, sposób ich czyszczenia oraz właściwego przechowywania. Sze-
roko omówił też sposoby przygotowania posiłku, a także podał przykłady najczęściej 
i najchętniej jedzonych potraw. znalazły się wśród nich przepisy na polewki (karto-
flana, grochowa, barszcz, kapuśniak), dania mączne (kluski z mąki pszennej lub ta-
tarczanej z omastą, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z ziemniakami) i z kapusty 
(gołąbki). osobną pogadankę autor poświęcił wypiekowi chleba242.

niestety, w praktyce kobiety niemal wcale nie korzystały z porad gazety. Przeszkodą 
w tym były przede wszystkim: nieumiejętność czytania, brak czasu i niechęć do 
wszelkich nowinek z zakresu gospodarstwa domowego. nie oznaczało to jednak, 
że na co dzień nie przygotowały potraw zgodnych z podanymi w „Przeglądzie...” 
recepturami kulinarnymi. Prosty i charakterystyczny dla wsi galicyjskiej jadłospis 
świadczył o tym, że autor zbudował go na bazie własnych doświadczeń i obserwacji, 
zdobytych w trakcie swojej długoletniej pracy wędrownego instruktora243.

Działalność księdza Stojałowskiego znacząco przyczyniła się do podniesienia 
w chłopach świadomości narodowej. Wkrótce też zyskali własnych charyzmatycz-
nych przywódców, na czoło których wysunął się przede wszystkim Jan Stapiński. 
W imieniu włościan działacze ruchu ludowego żądali zwiększenia dotychczaso wych 
praw politycznych, likwidacji pozostałości po systemie feudalnym i reformy rolnej. 
Swoje postulaty zamieszczali na łamach stworzonego przez Bolesława Wysłoucha,

239. M. Marczak, op.cit., s. 14-15.
240. Por. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1891, nr 6, s. 190 i nast.
241. Por. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1891, nr 1, s. 8.
242. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1907, nr 1, s. 3.
243. „Przewodnik Kółek rolniczych”, 1892, nr 10, s. 378.

Fot. 5.
Oprysk jabłek 
w Machowie,

l. 20. XX w.,
ze zbiorów M. Kozłowej

Reprod. D. Kozioł, 
2016 r.
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„Przyjaciela Ludu”. ożywioną agitację prowadzili też bezpośrednio wśród ludności 
wiejskiej. Dzięki temu już w 1891 roku do rady Państwa został wybrany pierwszy 
poseł ludowy, którym został Stanisław Potoczek. Dwa lata później pod wodzą 
Stojałowskiego powołano do życia związek Stronnictwa chłopskiego. z kolei 
w 1895 roku w rzeszowie powstało, za sprawą Jakuba Bojki i Bolesława Wysłoucha, 
Stronnictwo Ludowe, które w 1913 roku przekształciło się w Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Jego program obejmował m.in. rozszerzenie prawa wyborczego, wprowa-
dzenie głosowania bezpośredniego i tajnego oraz sprawiedliwy podział mandatów 
poselskich. założyciele podkreślali też znaczenie równo miernego podziału ciężarów 
publicznych i pozyskania dla gmin dodatkowych funduszy ze skarbu państwa. 
Dodatkowo wskazywali na potrzebę rozwoju edukacji ludowej poprzez budowę 
szkół, poprawę bytu materialnego nauczycieli wiejskich oraz gruntowną reformę 
istniejących już szkół rolniczych i przemysłowych244.

W ruchu ludowym prężnie działali chłopi z terenów Puszczy Sandomierskiej, 
m.in. Wojciech Wiącek z Machowa, Walenty Dąbek z Grębowa, Władysław ossow-
ski z Wielowsi i Walenty Saja z Wydrzy245. Wśród współmieszkańców krzewili oni 
nie tyl ko idee polityczne, ale także prowadzili wzorowe gospodarstwa, sprowadzali 
nowo czesne maszyny rolnicze, zakładali sady z nieznanymi dotąd gatunkami owo-
ców, wreszcie orga nizowali odczyty i pogadanki. Dzięki temu stopniowo wzrastało 
w chłopach przekonanie o potrzebie zmian w dotychczasowym sposobie uprawy 
roli. Był to jednak proces żmudny i długotrwały, a sami społecznicy niejednokrot-
nie narażali się na drwiny ze stro ny lokalnej społeczności. Wystarczy przywołać 
tutaj wspomnienia Jana Słomki, który zdecydował się na posadzenie ziemniaków 
w miejscu, gdzie dotąd siano proso i żyto: Byłem już w połowie robót, gdy nadszedł 
jeden z najstarszych wówczas w Dzikowie gospo darzy Maciej Mortka i woła do mnie, 
śmiejąc się: „Hej, młody gospodarzu! Twój dziadek i ojciec stąd ziemniaków nie jadł 
i ty nie będziesz jadł. Nic tu nowego nie zaprowadzisz”. Tak kilka chwil stał nade mną 
i tłumaczył mi, że źle robię, że nie mam doświadczenia. (...) Przyszła jesień: ziemniaki 
porosły nad podziw246. z podobną reakcją ze strony machow skich chłopów spotkał 
się Wojciech Wiącek, który wprowadził w swoim gospodarstwie pogłębioną orkę 
i orał pole w 12 skib. Spowodowało [to – dop. i.W. ] we wsi huragany drwin, szyderstw 
i śmiechu247.

za chlebeM – eMigracja zarobkowa

zmiany okazały się jednak nieuchronne. z pewnością wpływ na to miała także 
emigracja zarobkowa, która nasiliła się na przełomie XiX i XX wieku. Jej przy czyn 
należy upatrywać w pogarszających się warunkach życia mieszkańców wsi. Wpływ 
na to miały zarówno czynniki ekonomiczne [kłopoty z utrzymaniem się z  pra-
cy na roli, niewielkie możliwości zatrudnienia poza rolnictwem], jak i społeczne

244. Por. J. Madejczyk, op.cit., s. 58; S. Szczepański, Z dziejów ruchu ludowego: wspomnienia, przeżycia, fakty, sylwetki poli-
tycznych działaczy, Kraków 1924; J. Szaflik, O rząd chłopskich dusz, Warszawa 1976; ł. Szymański, Powstanie i rozwój 
ruchu ludowego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, red. 
M. Sadowski, a. Spychalska, K. Sadowa, Wrocław 2014, s. 97-109.

245. Por. „Przyjaciel Ludu”, 1898, nr 8, s. 118. 
246. J. Słomka, op.cit., s. 49.
247. W. Wiącek, op.cit., s. 9.

(ubóstwo, alkoholizm). z czasem wśród chłopów zaczęły rodzić się marzenia o po-
lepszeniu dotychczasowego statusu społecznego. Wykorzystywali to liczni agenci, 
którzy kusili ich wizją szybkiego i łatwego zarobku248. chłopi udawali się do pracy 
sezonowej najczęściej do Saksonii lub Westfalii, rzadziej natomiast do Danii, Szwaj-
carii czy Szwecji. W przypadku wyjazdów wieloletnich ich celem stawały się Stany 
zjednoczone ameryki (USa) i Kanada. Według obliczeń Stefana inglota, w latach 
1880–1910 z terenów Galicji wyjechało ok. 858 579 osób249.

Po przybyciu na miejsce nowi robotnicy niejednokrotnie stykali się z niełatwą 
rzeczywistością. Wielu z nich pozbawionych było podstawowych uprawnień, takich 
choćby jak ubezpieczenie i opieka lekarska. Barierą nie do przebycia była też niezna-
jomość języka. W tej sytuacji pozostawali na łasce wykorzystującego ich pracodawcy 
i polskich towarzystw dobroczynności.

niektórym chłopom udało się jednak przetrwać początkowe trudności. zarobio-
ne pieniądze przesyłali do kraju, gdzie najbliżsi inwestowali w ziemię lub wznosili 
nowo czesne budynki gospodarcze. Jednocześnie emigranci nabierali nieznanych im 
dotąd cech społecznych. Stawali się bardziej samodzielni w myśleniu, mniej podat-
ni na wpływy zewnętrzne i świadomi zachodzących zmian. Jeśli decydowali się na 
powrót do kraju, modernizowali swoją dotychczasową gospodarkę, wprowadzając 
poznane za oceanem udogodnienia. zaoszczędzone fundusze pozwalały im na 
kupno nawozów i maszyn rolniczych, a czasem na założenie własnego sklepu z to-
warami pierwszej potrzeby250. Skala powrotów przed i wojną światową była jednak 
niewielka.

Widoczne zmiany zaszły także w budowie zagród chłopskich. W chatach wy-
odrębniano dodatkową powierzchnię przeznaczoną na kuchnię251, komorze nadano 
funkcję spiżarni oraz ograniczono dotychczasową rolę sieni252. Ponadto zwiększano 
okna, wnętrze malowano na biało, a na podłodze kładziono deski. Dzięki temu izba 
stała się jaśniejsza i bardziej przestronna. na ścianach nadal wieszano obrazy z wize-
runkami świętych, które zdobiono kwiatami z bibuły lub wycinankami wykonanymi 
z białego papieru253. Po i wojnie światowej bogaci chłopi zaczęli częściej kupować 
w miastach kredensy i szafy, a niekiedy niewielkie nocne stoliki, które ustawiali przy 
łóżkach.

Przy drzwiach wejściowych umieszczano metalową kropielnicę z wodą święconą. 
Korzystano z niej zawsze, gdy przed wyjściem z domu robiono znak krzyża254. Warto 
jednak podkreślić, że religijność chłopska najczęściej była związana z obrzędowością 
i rytuałami, a mało w niej było elementów pogłębionej refleksji.

W izbach zaczęły pojawiać się pierwsze stoły. Początkowo miały one postać deski 
położonej na czterech wbitych w podłogę słupach. Dopiero na początku XX wieku

248. Por. M. Starczewski, Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 rokiem, 
„Przegląd Historyczny”, 2012, nr 103, s. 47-80.

249. S. ingot, op.cit., s. 265.
250.  W Woli raniżowskiej taki sklep, po powrocie z emigracji, otworzył ojciec czesława Katy – Jan. Por. c. Kata, Wspomnie-

nia, Kolbuszowa 2017, s. 16.
251. Podstawowe typy układu kuchni szeroko opisywał w swoim artykule J. Furdyna. Plan budynku mieszkalnego Lasowia-

ków od połowy XIX po czasy dzisiejsze, „Lud”, 1975, nr 59, s. 116-118.
252. Ibidem, s. 122-123.  
253. Por. K. ruszel, Lasowiacy...,op.cit., s. 71. 
254. J. Furdyna, Zdobnictwo..., s. 132. 
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wsparto je na krzyżakach, co umożliwiło ich przestawianie255. nie oznaczało to 
jednak, że stół stał się meblem codziennym. o jego wyjątkowości świadczyło usta-
wienie go w „świętym kącie” lub pod oknem oraz wprowadzenie szeregu nakazów 
i zakazów związanych z jego użytkowaniem256. Powszechnie nakrywano go serwetą 
z płótna, kładziono na nim książeczkę do nabożeństwa i drewniany krzyż. Jedzono 
przy nim tylko podczas świąt Bożego narodzenia i Wielkiej nocy. rzadko natomiast 
sadzano gości257. W dwudziestoleciu międzywojennym stoły krzyżaki zamieniono na 
meble wsparte na czterech nogach. nakrywano je obrusami, a pod koniec omawia-
nego okresu także ceratą. Wokół ustawiano krzesła, a na blacie – lampę naftową258. 
Widoczne zmiany, które zaszły w gospodarstwach prowadzonych przez przyjezd-
nych z ameryki, korzystnie wpływały na pozostałych mieszkańców wsi. Wielu 
z nich przekonało się do nowych sposobów gospodarki: wprowadzało pogłębioną 
orkę, korzystało z nawozów, siało nieznane dotąd odmiany, w miarę możliwości 
poprawiało własne warunki mieszkalne. Od czasu jak się pojawiło wychodźstwo 
zarobkowe – pisał Jan Słomka – podskoczyły znacznie w krótkim czasie płace najem-
ników, ceny płodów rolnych i ceny ziemi; nastąpiła też wielka przemiana w urządzeniu 
domów, sprzętów, w odzieży, pożywieniu, obyczajach i zwyczajach na wsi259.

oczywiście emigracja miała i swoje złe strony. chłopi, którzy wracali do kraju, 
nie zawsze potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Byli tacy, którzy – żyjąc 
rozrzutnie – szybko stracili ciężko zarobione pieniądze, a potem popadli w długi i al-
koholizm. zdarzało się też, że na skutek długoletniego pobytu ojca i męża za granicą, 
więzi rodzinne uległy osłabieniu lub rozpadowi. Kobieta, na której barkach pozostała 
gospodarka, najczęściej znajdowała oparcie u innego mężczyzny. Powodowało to 
niechęć sąsiadów i stawiało ją (oraz pozostałych członków rodziny) na marginesie 
lokalnej społeczności.

rozwój kółek rolniczych, powstanie pierwszych partii politycznych pozwoliło 
na stopniowe zdobycie społecznej i politycznej samodzielności. Galicyjscy chłopi 
(w tym mieszkający w Puszczy Sandomierskiej), mimo początkowego oporu, chętniej 
korzy stali z wiedzy przekazywanej im przez wędrownych nauczycieli, uczes tniczyli 
w kursach doszkalających i wyjazdach. Dzięki temu rozpoczął się powolny rozwój 
wsi, który przerwała i wojna światowa.

koniec epoki

Wydarzenia z lat 1914–1918 doprowadziły do ogromnych zniszczeń w całej 
Galicji, w tym na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Dotknęły one przede 
wszystkim ludność wiejską, która na skutek działań wojennych utraciła znaczną 
część dobytku. Wieś nasza spalona – donosił na łamach „Piasta” Józef Byczko 
z Dąbrowicy – Moskale obrabowali ludzi kompletnie [...]. Bydła nie ma, a cóż wart

255. Idem, Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu. Forma i funkcja (1850-1965), Mielec 2014.
256. na stole nie wolno było siadać, kłaść klucza, noży, czapek, garnków, bo było to oznaką braku szacunku dla Jezusa, który 

pod postacią chleba leżał na nim podczas świąt Bożego narodzenia. Por. J. Bułat, Przestrzeń sakralna domu wiejskiego 
albo okno i stół, „Polska Sztuka Ludowa - Konteksty”, 1990, t. 44, z. 4, s. 27-38.

257. Ibidem, s. 27-28. 
258. Ibidem, s.183 i nast. 
259. J. Słomka, op.cit., s. 295.

człowiek na ziemi, jak nie ma bydła260. W rzeczycy Długiej w obawie przed rosyj-
skimi wojskami ludzie kopali doły, w które chowali pościel, ubrania i zboże261. nic 
to jednak nie dało. Po przejściu rosjan: Chudoba [była – dop. i.W.] wyrżnięta, drób 
wybity, w domach gnoju pod okna, piece porozwalane, okna powybijane, wszędzie po 
podwórzu rozesłane262.

zniszczeniu uległy zasiewy na większości pól. Pozostałe, ze względu na brak rąk 
do pracy (większość mężczyzn przymusowo wcielono do wojska), leżały odłogiem. 
W efe k cie zbiory opóźniły się i były bardzo marne. Położenie ludności komplikowała 
przymusowa konfiskata zboża, ziemniaków i inwentarza najpierw przez rosjan, 
a  po ich wyparciu w ramach ofensywy gorlickiej (maj 1915 r.) – przez niemców 
i austriaków. Posługując się nakazem państwowym, urzędnicy zabierali najlepsze 
sztuki bydła i trzody chlewnej, ogołacali spichlerze i stodoły. chłopom pozostawały 
jedynie słabe zwierzęta oraz niewielka część plonów, którymi musieli wyżywić całą 
rodzinę. W tej sytuacji ukrywali swój dobytek i czekali, aż nadejdzie pora do ko-
rzystnej sprzedaży263. Wielu z nich dopuszczało się przy tym drobnych oszustw i ma-
nipulacji. Doprowadziło to do znacznego wzrostu cen za jajka, mleko i mąkę. tę 
ostatnią chłopi mełli w ukryciu, ponieważ austriacy konfiskowali żarna i surowo 
karali tych, którzy złamali prawo264.

Wkrótce zaczęło brakować podstawowych produktów żywnościowych: kaszy, 
ziar na, słoniny i smalcu. zmusiło to ludność do stosowania zamienników. Po-
wszechne było wyrabianie tytoniu z liści bukowych oraz parzenie kawy ze zmie-
lonych żo łędzi i jęczmienia. najczęściej posilano się razowym chlebem z mąki żyt-
niej wymieszanej z wyką, kwasówką (zupą ugotowaną na kwasie z kiszonej kapusty 
i zagęszczoną mąką), bobem i złotą kaszą (kukurydzianą). W kryzysowych okolicz-
nościach (np. gdy nagle opusz czano wieś) zrywano po prostu to, co rosło w polu. 
Usiedliśmy poza wsią na szczerem polu. Ale jeść się chciało ogromnie. Łzy padały 
jak groch, ale co było robić? – W pobliżu, na zagonie, rosły karpiele i rzepa. Tam się 
posililiśmy z twardej konieczności – i, napiwsz y się wody łącznej, ruszyliśmy dalej – 
wspominała ucieczkę przed rosjanami Maria Wiąckówna265.

Do problemów aprowizacyjnych doszły społeczne. Wraz z przemieszczaniem 
wojsk i uciekających cywili, roznosiły się choroby zakaźne (np. cholera), które 
dziesiątkowały kobiety, osoby starsze i dzieci. Stale mnożyła się liczba bezdomnych 
i sierot. W tej sytu a cji pomocni okazali się ziemianie. W tarnobrzegu i Dzikowie, 
pod patronatem tarnowskich oraz przy pomocy miejscowego duchowieństwa, zor-
ganizowano przytułki, bezpłatne kuchnie i sklep, gdzie można było za niewielkie 
pieniądze kupić artykuły pierwszej potrzeby266.

Jednocześnie kobiety zaczęły przejmować część obowiązków, które dotąd 
spoczywały na barkach wziętych do wojska mężczyzn. Prowadzenie gospodarstwa 
i codzienna walka o godny byt dla rodziny spowodowały, że stały się one bardziej

260. „Piast”, 1915, nr 43, s. 14.
261. „Piast”, 1915, nr 47, s. 18. 
262. Ibidem. 
263. J. Molenda, Chłopi polscy w 1914 roku, „Dzieje najnowsze”, 2004, r. XXXVi, s. 116-131.
264. J.S. Serdednicki, Kolbuszowskie wspomnienia, „Biuletyn Muzeum regionalnego towarzystwa opieki nad zabytkami 

Przyrody i Kultury w Kolbuszowej”, 1966, nr 1, b.n.s.
265. M. Wiąckówna, Pamiętnik dziewczęcia, Machów 1933, b.n.s. 
266. J. Słomka, op.cit., s. 250–251. 
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samodzielne i nieza leżne. W efekcie coraz lepiej radziły sobie z reprezentowaniem 
własnych interesów poza kręgiem, z którego się wywodziły. co więcej, z roku na rok 
wrastała też ich umiejętność rozporządzania domowym budżetem oraz chęć uczest-
nictwa w organizacja ch społecznych i handlowych. na łamach prasy (przede wszyst-
kim „Piasta”) donoszono o ich zaangażowaniu się w pracę spółek hodowli bydła, 
mleczarskich i jajczarskich oraz w działalność kółek rolniczych267.

rolę kobiety wiejskiej w społeczeństwie i rodzinie dodatkowo podkreślały 
artykuły ukazujące się w czasopismach ludowych. Kreowały ją na dobrą żonę, matkę 
i patriotkę, której zadaniem będzie w przyszłości aktywne wspieranie swojego męża 
w działalności na rzecz niepodległej ojczyzny. Niech więc [po powrocie z wojny – 
dop. i.W.] nie zastaną swych chat zaniedbanych, poniszczonych gospodarstw, kobiet 
bezradnie załamujących ręce, nieuczonych dzieci, rozluźnienia więzów rodzinnych268.

W miarę upływu czasu armia austriacka ponosiła coraz większe straty wojen-
ne, a wśród ludności powoli rosło przekonanie o nadchodzącym upadku zaborcy. 
Potwierdzały to słowa dezerterów, którzy – w obawie przed konsekwencjami ze 
strony dowództwa – ukrywali się w puszczańskich lasach. to oni w październiku 
1918 roku, kiedy los wojny był już przesądzony, dali sygnał do ataku na posterunki 
żandarmerii i prowadzili z nimi regularne walki269.

W tym samym czasie zaczęto organizować pierwsze wiece, które miały na celu 
zapoznać włościan z kwestią odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie 
wśród wzajemnych animozji i kłótni prowadzono wybory do pierwszych rad 
narodo wych. Kwestią sporną było przede wszystkim obsadzanie na stanowiskach 
ludzi, którzy dotąd pełnili funkcję urzędników państwowych. ostatecznie, obok 
doświadczonych działaczy znaleźli się tam także przedstawiciele włościan. część 
z nich, ze względu na brak obycia w sprawach publicznych, stała się łatwym łupem 
dla bardziej wytrawnych i zręcznych polityków.

tuż po zakończeniu wojny rozpoczęła się też fala powrotów do opuszczo-
nych  i  spalonych wsi. Domy porozwalane i częściowo pospalane, gdzie pozostały 
tylk o gruzy i popiół. W chacie naszej pozostały puste, gołe ściany i jedna ława. Nikt 
z nas nie wie dział, do czego się zabrać – wspominała przyjazd do Machowa Maria 
Wiąckówna270.

Jednak dzięki wzajemnej pomocy sąsiedzkiej oraz funduszom, które udało się 
pozyskać z nadal funkcjonujących kas raiffeisena, stopniowo odbudowywano 
chałupy i  budynki gospodarskie. zasiewano też pola i uzupełniano inwentarz. 
W miejscowościach, w których przed wojną prężnie funkcjonowały organizacje 
społeczne (np. Grębów, Machów, Mazury), wznowiono działalność kółek rolni-
czych i na nowo otwarto sklepiki wiejskie. tymi ostatnimi kierowali zazwyczaj in-
walidzi wojskowi, którzy otrzymali od władz pierwszeństwo w uzyskaniu koncesji. 
najczęściej prowadzili oni trafiki, gdzie sprzedawali wyroby tytoniowe271.

trudna sytuacja materialna chłopów utrzymywała się jednak aż do połowy lat 
20. W tym czasie nadal obowiązywał nakaz dostaw obowiązkowych, zniesiony

 
267. J. Molenda, Postawy kobiet wiejskich wobec unowocześnienia gospodarki chłopskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wie-

ku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX, red. a. Żarnowska i a. Szwarc, Warszawa 1997, s. 214.
268. „Piast”, 1915, nr 45, s. 19. 
269. Por. J.S. Hospod, Chłopski adwokat. Biografia Józefa Alojzego Hospoda, rzeszów 2013, s. 226-232. 
270. M. Wiąckówna, op.cit. 
271. Por. J. Matuła, op.cit., s. 11.

272. Por. M. Machałek, Przemiany polskiej wsi w latach 1918–1989, „Klio. czasopismo poświęcone dziejom Polski i  po-
wszechnym”, 2013, t. 3, s. 55-80.

273. J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2007, s. 250.
274. na Kresach powyżej 300 ha, a w przypadku majątków uprzemysłowionych powyżej 700 ha. Por. W. roszkowski, Historia 

Polski, 1914–2001, Warszawa 2003, s. 46.
275. Passim.
276. M. Machałek, op.cit., s. 63.
277. F. Guścior, op.cit., s. 51. 
278. Ibidem. 
279. c. Kata, op.cit., s. 28.
280. Ibidem.

ostatecznie dopiero w 1921 roku272. Prawdziwym ciosem okazał się jednak wiel-
ki nieurodzaj 1922 roku. Przyczyniło się to do powszechnego braku żywności, 
a takż e znacznego wzrostu cen. W efekcie znacząco zmniejszyła się stopa życiowa 
mieszkańców wsi i nasiliły się trapiące ją problemy społeczne (ubóstwo i alkoho-
lizm).

tymczasem rząd rozpoczął przygotowania do wielkiej reformy rolnej, która 
została przyjęta w 1920 roku. Przewidywała ona m.in. parcelację dóbr państwowych, 
przymusowy wykup przez państwo nadwyżek ziemi w majątkach prywatnych 
i odszkodowania w wysokości 50% rynkowej wartości areału dla dotychczasowych 
właścicieli. Małorolni i  bezrolni chłopi mieli otrzymać preferencyjne kredyty na 
zakup ziemi273.

Projekt ustawy napotkał sprzeciw ze strony bogatych i wpływowych ziemian oraz 
polityków endecji, którzy wykazywali, że jest on sprzeczny z zapisami Konstytucji 
marcowej. Spór ten trwał kilka lat i dopiero w 1925 roku uchwalono ustawę, która 
przewidywała, że parcelacji miały podlegać majątki powyżej 180 ha274. Ponadto, jeśli 
w ciągu roku nie wykonano by dobrowolnego podziału 200 tysięcy hektarów, wów-
czas rząd miał prawo podjąć działania przymusowe275.

Ustawa pozwoliła chłopom na zakup ziemi na preferencyjnych warunkach. 
Przezna czali na to pieniądze ze sprzedaży własnych produktów rolnych, które dzięki 
poprawie koniunktury gospodarczej u schyłku lat 20. zyskały na wartości276.

z przeanalizowanych źródeł wynika, że w tym czasie nastąpiły także zmiany 
w upra wie roli. W przeciwieństwie do okresu galicyjskiego głębokość orki dosto-
sowywano do jakości gleby i rodzaju zasiewu. Ulepszono nawożenie, używając 
obok obornika – zwłaszcza w gospodarstwach bogatych kmieci – także nawozów 
sztucznych. znacznie przyczyniła się do tego Spółdzielnia „Przyszłość” z rudnika 
nad Sanem, którą otwo rzono w końcu lat 20.277. W Kurzynach, leżących w powiecie 
niskim, najchętniej wyko rzystywano superfosfat, tomasynę i kainit278.

ze zbóż uprawiano żyto, owies i pszenicę. niektórzy gospodarze siali też tatarkę 
i  jęczmień, które nadal ścinali sierpami. Dopiero tuż przed wybuchem ii wojny 
światowej, za sprawą wracających z prac sezonowych robotników, pojawiły się kosy, 
których używano przede wszystkim do koszenia żyta i owsa279.

Pierwsze miejsce wśród roślin okopowych zajmowały ziemniaki. Do najchętniej 
uprawianych odmian należały amerykany, moskale oraz myszki. W większości 
gospo darstw nadal sadzono je w zagony, które łatwo można było obrabiać motyką. 
W latach 30. XX wieku na terenach suchych sadzono je w redliny i obrabiano kon-
no (np. w Woli raniżowskiej)280. oprócz ziemniaków na polach wciąż uprawiano 
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buraki, kapustę i  groch, które wykorzystywano do konsumpcji lub dodawano do 
paszy dla zwierząt.

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenach dawnej Puszczy Sandomier-
skiej powszechniejsze stały się młockarnie, młynki do zboża i sieczkarnie. Dzięki 
temu pracowano szybciej i lepiej. To, co kiedyś młócono całą niemal zimę, teraz 
trwało najwyżej jeden dzień, tylko ludzie musieli sobie wzajemnie pomagać, bo do 
takiej młocki trzeba było około 10 osób281. Do młocki cepami wrócono dopiero pod-
czas ii wojny światowej.

W omawianym czasie nastąpił też rozwój sadownictwa i ogrodnictwa. Miejsce 
na sad wybierano bardzo starannie i często nawożono. zaczęto baczniej zwracać 
uwagę na odległość pomiędzy drzewami owocowymi i ich odmiany. Wśród nich, 
obok popularnych grochówek, pojawiły się m.in. szare renety, z których gospodynie 
robiły marmolady i powidła. W ogródkach sadzono marchewkę i buraczki, a także 
niepopularne dotąd: pietruszkę, selery, pory i pomidory. te ostatnie przywędrowały 
z dworskich warzy wników i długo nie mogły zyskać akceptacji wśród konserwatyw-
nych włościan282.

nieco gorzej przedstawiała się sprawa hodowli koni i trzody chlewnej. Przeważnie 
były one rasy krajowej. Jednak dalej dość powszechne błędy w utrzymaniu zwierząt 
powodowały, że nie przedstawiały sobą większej wartości. Podobnie było w przy-
padku krów, które – ze względu na niedostateczną ilość paszy – przeważnie dawały 
bardzo mało mleka. Sposób ich karmienia nie zmieniał się od czasów galicyjskich.

Kupno i sprzedaż bydła odbywały się na jarmarkach. Można było je też nabyć 
na wystawach organizowanych w każdym większym mieście (np. w tarnobrzegu, 
Kolbuszowej). chłopi jednak czynili to rzadko, ze względu na zbyt wygórowane ceny 
i  trudności w  ewentualnym transporcie. Przeważnie posiadali trzodę z własnego 
chowu, zdarzało się też, że kupowali ją od zaprzyjaźnionego sąsiada.

Pewna ewolucja nastąpiła jednak w prowadzeniu tradycyjnej kuchni. Wpływ na 
to miało powstanie kół gospodyń wiejskich283. Pierwsze z nich zawiązało się w tar-
nobrzegu, z inicjatywy hrabiny zofii tarnowskiej z Dzikowa. zapisały się do niego 63 
kobiety (mężatki i dziewczęta), które potem organizowały w swoich domach spotka-
nia poświęcone prowadzeniu oszczędnego gospodarstwa domowego, zachowaniu 
higieny oraz właściwego sposobu przyrządzania posiłków284. To było bardzo ważne – 
oceniła córk a Marii Wiąckówny, Dorota – Bo na wsi cóż te kobiety umiały? Ugotować 
barszcz, kapustę z grochem, groch, ulepić pierogi od czasu do czasu...285. W latach 30. 
działaczki otrzymały wsparcie ze strony instruktorek wysyłanych przez centralne 
towarzystwo rolnicze. W powiecie tarnobrzeskim była to Janina akszak-Karabano-
wicz. Nikt nie uwie rzy, że na wsi była straszna ciemnota i zacofanie – wspominała jej 
była wychowanka – Kiedy przyszła do nas pani Karabanowicz, nie bardzo chciałyśmy 
na początku jej słuchać. Każda z nas myślała: co taka miastowa pani może wiedzieć, 
jak się na wsi żyje? Co ona nam pomoże?... Dopiero, jak nas nauczyła, że można lepiej 
gotować, że można coś lepszego upiec, zadbać o siebie i dom – wtedy zaczęłyśmy się

281. Ibidem.
282. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, MKL-ae 684/2. 
283. Por. a. zdanowska, Koła Gospodyń Wiejskich, Warszawa 1928.
284. W. Wiącek, op.cit., s.16.
285. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, MKL-ae 684/2.

286. cyt. za: D. Kozioł. Na leszczynie słowik śpiewa, „Siarka”, 1992, nr 31, s. 4.
287. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, MKL-ae 684/2.
288. Kurzyny były jedną z wsi (obok np. nartu, cisowa Lasu i Jaty) zasiedlonych w czasach józefińskich przez niemieckich 

kolonistów. Por. M. Dobrowolska, Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą a Sanem, Kraków 1931, s. 22-25; 
F. Guściora, op.cit., s. 98.

289. zbiory po Marii z Wiącków-Kozlowej znajdują się w opracowaniu Działu Historyczno-artystycznego MKL.
290. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, MKL-ae 684/2.
291. F. Guściora, op.cit., s. 98.

do niej garnąć i słuchać wszystkie, aby się nauczyć jak najwięcej286. W rezultacie 
w mocno jednostajnym jadłospisie Lasowiaków zaczęły pojawiać się nowe potrawy 
(m.in. zupa pomidorowa z ziemniakami, makaro nem lub ryżem oraz ogórkowa), 
które częściej przyprawiano ziołami rosnącymi w przydomowym ogródku (np. 
kolendrą)287. Dużo czerpano też z kuchni innych narodowości. i tak choćby w Ku-
rzynach kobiety chętnie przygotowywały pierogi z nadzieniem z  tartych ziemnia-
ków i sera, na które recepturę zapożyczyły od żon niemieckich kolonistów288.

co ciekawe, początkowo przepisy przekazywano sobie ustnie, z pokolenia na 
pokolenie. Dopiero rozwój kół gospodyń wiejskich, a zwłaszcza uczestnictwo 
w organizo wanych przez instruktorki kursach, wymusiło na gospodyniach prowa-
dzenie zeszytów z przepisami. Jednak początkowo zapisywały je jedynie absolwentki 
szkół gospodarstwa i seminariów nauczycielskich (np. M. Wiąckówna)289.

W dwudziestoleciu międzywojennym zwiększył się też dostęp do towarów, które 
dotąd uchodziły za luksusowe. Było to możliwe dzięki prężnie działającym sklepikom, 
które po atrakcyjnej cenie sprzedawały m.in. tytoń, cukier, kawę i herbatę. U schyłku 
lat 20. ubiegłego wieku zaczęły one trafiać pod strzechy zamożniejszych włościan 
i wypierać popularną dotąd kawę zbożową oraz napoje z cykorii i palonych żołędzi.

Gospodarstwo lasowiackie nadal jednak było samowystarczalne. Kobieta 
zbierała jaja, wyrabiała masło i ser oraz piekła chleb. nadwyżki sprzedawała na 
okolicznym targu lub oddawała do skupu założonego przez miejscowe kółko rolni-
cze. Dzięki owocom z sadu (jabłkom, gruszkom i śliwom) smażyła konfitury, które 
później zamykała w słojach. Leśne jagody i maliny – podobnie jak grzyby – starannie 
suszyła. rokrocznie uczestniczyła też w kiszeniu kapusty i ogórków. Podobnie jak 
przed wojną, raz lub dwa razy w roku, przed świętami, odbywało się bicie świni. 
Mięso przeznaczano na kiełbasy i szynki, sadło pozostawiano na skwarki. częścią 
dzielono się z rodziną i najbliższymi sąsiadami.

Mimo upływu lat pora posiłku, uzależniona od naturalnego biegu dnia, 
pozostawała niezmienna. na śniadanie tradycyjnie jedzono żur, kromkę chleba 
z pokrojoną cebulą, a latem także zacierki na mleku, kaszę i kluski. obiad składał 
się z kapusty z grochem lub pęcaku maszczonego słoniną. W niedzielę przygoto-
wywano potrawy wymagające większego nakładu pracy: pierogi z kapustą, serem 
lub jagodami i plyndze – placki na drożdżach pieczone na blasze, posypywane ja-
godami i polane śmietaną290. czasami kobiety robiły też gałki – okrągłe kluski 
z ciasta ziemniaczanego, polewane tłuszczem. W okresie letnim gospodyni dodat-
kowo przygotowywała posiłek dla osób pracujących w polu: kawałek chleba, sera 
i kawę zbożową w kankach. W niektórych domach jedzono też podwieczorki zwane 
połudzienkami (Kurzyny), na które składała się kromka chleba ze startą słoniną lub 
białym serem, z dodatkiem kawy lub mleka291.
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W poście zachowywano wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, posilając 
się kaszą i ziemniakami maszczonymi olejem lnianym i cebulą, kapustą z grochem 
i kapustą ziemniaczaną.

niezmienny pozostawał sposób przechowywania produktów. Warzywa (ziem-
niaki, buraki) gromadzono w grubach, produkty mleczne wymagające oziębienia 
wkładano do studni, a w komorze kładziono chleb i wieszano sadło.

Ludność puszczańska zachowała też pewne niepisane zasady związane ze spoży-
waniem i przygotowaniem posiłku. Widoczne to było zarówno w trakcie wspólnego 
jedzenia (każdorazowy znak krzyża przed jego rozpoczęciem), jak i podczas wypie-
ku chleba (całowanie pierwszego bochenka). Jednak tuż przed wybuchem ii woj-
ny światowej nastąpił stopniowy zanik dotychczasowych praktyk. Było to związane 
zarówno ze wzrostem wykształcenia wśród chłopów, którzy odrzucili znane im od 
dzieciństwa formy zachowań, jak i postępującą mechanizacją, która przyśpieszyła 
produkcję wyro bów dotąd przygotowywanych w domu (np. pieczenie chleba).

W 1933 roku polskie rolnictwo dotknął głęboki kryzys292. odzwierciedlił się on 
także na wsiach leżących na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. znacząco 
spadły ceny artykułów rolnych, a posiadane kredyty zmusiły chłopów do zwiększenia 
podaży, często kosztem ograniczenia spożycia ich przez swoją rodzinę. rezygnowa-
li oni także z zakupu większości artykułów przemysłowych, w tym ubrań, butów, 
a nawet zapałek. Wyroby tytoniowe były bardzo drogie – wspominał Jan Matuła – Pa-
pierosy kupowano po parę sztuk (1 sport – 5 gr – 1 jajko). Paląc papierosy w „lufkach” 
dzielno każdą sztukę na trzy kawałki293. W końcu groźba głodu spowodowała, że na 
nowo powrócono do gospodarki zbieracko-łowieckiej oraz jadłospisu charaktery-
stycznego dla dni przednówkowych294. znacząco zwiększała się też liczba żebraków, 
którzy chodzili od domu do domu i prosili o kawałek chleba lub garnuszek ziarna295. 
Dopiero dwa lata później sytuacja na nowo się unormowała. Duży wpływ miało 
na to ożywienie gospodarcze odnotowane w tym czasie na rynkach europejskich. 
Wzrost cen zboża znacząco polepszył koniunkturę polskiego rolnictwa. chłopi na 
nowo zaczęli inwestować w maszyny rolnicze i nawozy sztu czne. ostatecznie znikła 
groźba głodu, poprawiły się też nastroje społeczne. taki stan utrzymał się aż do 1939 
roku296.

 
292. W. roszkowski, op.cit., s. 78. 
293. J. Matuła, op.cit., s. 12.
294. Por. U. rzeszut-Baran, passim. 
295. J. Matuła, op.cit., s. 10.
296. M. Machałek, op.cit., s. 64.

podsuMowanie

Druga wojna światowa stanowiła kres pewnej epoki w życiu mieszkańców 
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jej wybuch we wrześniu 1939 roku przerwał proces 
pozytyw nych przemian zapoczątkowany po odzyskaniu niepodległości. Dotyczyło 
to nie tyl ko ruchu społecznego (działalności stowarzyszeń kulturalnych i kółek 
rolniczych) ogólnie pojętej gospodarki (np. wprowadzenia maszyn, płodozmianu 
użytkowania nawozów sztucznych), ale i prowadzenia domu. W kolejnych latach 
chłopów czekała walka o przetrwanie w niełatwych warunkach niemieckiej okupacji. 
Lasowiacy nie wyrzekli się jednak własnej tożsamości i kultury. Wielu z nich – już 
po powstaniu PrL – przekazywało ją swoim dzieciom i wnukom. W pamiętnikach, 
w urywkach ustnych wspomnień zachowały się opisy miejscowości, rodzinnych 
domów, kobiet troszczących się o dzieci i przygotowujących posiłki. Są one dziś 
skarbnicą wiedzy dla etnologów, kulturoznawców i historyków oraz wszystkich tych, 
których interesuje życie codzienne mieszkańców Puszczy.

niniejszy artykuł jest jedynie zarysem szerokiego problemu badawczego. obej-
muje on całą listę zagadnień, które ze względu na charakter publikacji musiały 
zostać tylko zaakcentowane. chciałam jednak spojrzeć na nie nie tylko okiem histo-
ryka, ale także e tnografia i kulturoznawcy. zdaję sobie też sprawę, że wielu kwestii, 
głównie z powodu braku źródeł, nie udało mi się odpowiednio udokumentować. 
z drugiej strony to właśnie dzięki zbiorom archiwalnym mogłam dopełnić i jeszcze 
raz uwypuklić zaznaczone już w literaturze przedmiotu zjawiska. Mam nadzieję, że 
choć trochę udało mi się przybliżyć życie i pożywienie codzienne dawnych Laso-
wiaków.



Współczesność
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Wokół kuchni. 
Tradycje kulinarne na Tle przemian 

społecznych i gospodarczych*

Janusz Radwański 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Od wsi pod strzechami do wsi pod antenami satelitarnymi. Tak można określić 
skalę przemian na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej za życia większości 
informatorów, których wypowiedzi są analizowane w niniejszej publikacji1. Jest 
w tym stwierdzeniu sporo prawdy, bo nasi rozmówcy, urodzeni przede wszystkim 
w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, wychowywali się często w domach krytych 
strzechą, pamiętają piece chlebowe i  kuchnie opalane drewnem i węglem oraz 
ostatnie chwile trwania tradycyjnej kultury ludowej. Z drugiej strony, używając 
takiego sformułowania łatwo zapomnieć, że okres przedstawiony w tym artykule to 
zaledwie wycinek z procesu zmian zachodzących na polskiej wsi. Procesu niezwykle 
dynamicznego i nadal dokonującego się na naszych oczach.

Był to także czas szczególnie intensywnej transformacji wsi puszczańskiej. Miały 
na to wpływ trzy czynniki: elektryfikacja i modernizacja wsi w latach 60. i 70. oraz 
kryzys rolnictwa w latach 90. Radykalnie zmieniły one sposób życia mieszkańców 
omawianego terenu, w tym oczywiście kuchnię. Śledząc jej zmiany, mamy okazję 
bliskiego przyjrzenia się przeobrażeniom społecznym i gospodarczym, które miały 
miejsce w drugiej połowie XX wieku w widłach Wisły i Sanu.

rytm codzienności

•	 W publikacji przypisy dolne odnoszące się do materiałów zebranych w trakcie badań, Dziedzictwo kulinarne mieszkań-
ców dawnej Puszczy Sandomierskiej” zapisano, używając nazwy miejscowości, inicjałów informatora i numeru wywiadu 
w inwentarzu zbiorów MKL. Odpowiadają one alfabetycznemu spisowi umieszczonemu w tabelach na końcu książki 
(Red.).

1. Należy tu zaznaczyć, że zmiany omawiane w tym rozdziale rozpatrywane są przede wszystkim w kontekście pożywienia 
codziennego lasowiackich rodzin. Kategorię codzienności rozumiemy nie tylko jako czas profanum przeciw stawiony 
czasowi sacrum, ale także szerzej. Za codzienne uznajemy wszelkie wybory i zachowania automatyczne, nieuświada-
miane przez informatorów i niepoddawane zazwyczaj refleksji przez uczestników danej kultury. Por. A. Bisko, Polska 
dla średnio zaawansowanych. Współczesna polskość codzienna, Kraków 2014, s. 15; R. Sulima, Antropologia codzienno-
ści, Kraków 2000.

*
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emancypacja od kuchni

U mnie nic nie robio chłopy2 – ta wypowiedź jednej z informatorek mogłaby 
stanowić najkrótszy opis podziału ról przy przyrządzaniu posiłków w lasowiackim 
domu. Zamknięcie całego złożonego zagadnienia w tym lapidarnym opisie byłoby 
jednak tyleż efektowne, co mylące. Kuchnia, owszem, była domeną kobiet, jednak 
od tej żelaznej reguły znaleźć można było wyjątki. Należy jednocześnie pamiętać, 
że ostatnich kilkadziesiąt lat to okres przemian, które jeszcze się nie zakończyły. 
Zmieniły się na wsi rzeczy, wydawałoby się, niezmienne, nienaruszony nie mógł też 
przetrwać tradycyjny podział obowiązków, zgodnie z którym domeną kobiety były 
opieka nad dziećmi, prowa dzenie domu i przyrządzanie posiłków3.

W zebranym materiale został dobrze odzwierciedlony stan pierwotny, w którym 
istniał wyraźny podział na zajęcia kobiece i męskie. Przygotowywanie posiłku 
zdecydowanie zaliczało się do pierwszej kategorii. Ja nie pamiętam, żeby jakiś 
mężczyzna włączał sie w robienie jedzenia. Tak było przyjęte ogólnie na wsi, że to 
kobiety zajmowały sie kuchnią4. To dzisiaj tak jest, że mężczyźni pomagają w przygo-
towaniu jedzenia: nawet do stołu podają, jak jest gościna, i jest to uważane, że tak ma 
być. Ale dawniej jedzenie i obsługa to było tylko babskie zajęcie5.

Porządek ten był na tyle mocno zakorzeniony w kulturze dawnej Puszczy San-
domierskiej, że jego naruszanie spotykało się ze sprzeciwem starszych członków 
rodziny. On nie jest od tego – protestowała babcia urodzonej w 1959 roku informa-
torki, widząc jej męża zagniatającego ciasto na makaron6. Jak się wydaje, podział ról, 
w którym mężczyzna nie miał prawa pomagać w przyrządzaniu posiłków, był czymś, 
czego strzegły same kobie ty. To bowiem, jak gotowały czy, szerzej, jak prowadziły 
dom, było podstawą ich oceny przez resztę wiejskiej społeczności7. Kobieta, której 
mąż pomagałby w kuchni, musiałaby się liczyć z negatywną reakcją najbliższych 
i sąsiadów.

Umiejętność gotowania (a także prowadzenia domu) była istotnym kryterium 
oceny kobiety przez otoczenie. Dlatego była ona też przekazywana córkom przez 
matki i wnucz kom przez babki. I tak informatorka z Tarnobrzega już w wieku 
siedmiu lub ośmiu lat umiała m.in. lepić pierogi i gotować zupę8, a rozmówczyni 
z Dzikowca piekła chleb od szesnastego roku życia9, jako że matka od najmłodszych 
lat przygotowywała ją do założenia rodziny.

Podział ról, w którym mężczyzna był wykluczony z prac kuchennych, uznawany 
jest przez informatorki i informatorów za racjonalny, przynajmniej jeśli chodzi 
o tradycyjne gospodarstwo wiejskie, gdzie środki do przeżycia zapewniała rodzinie 
wspólna praca na roli. Chłop to był przede wszystkim do roboty w polu. Pług, koń, to

było dla chłopa10. Nie robili [nic w kuchni – przyp. J.R.], była gospodarka, to mu-
sieli iść, i krowy, i koń był, kury, kaczki, indyki, i barany były, to musieli to wszystko 
oporządzić11. Mężczyźni zajmowali się gospodarką i cięższymi pracami. Jak w południe 
miał chwile czasu, to sie kład pod drzewo przeleżeć, musiał odpocząć12. W tym podzia-
le przypadały im zajęcia wymagające większej siły fizycznej i wytrzymałości, takie 
jak: orka, koszenie kosą czy młocka. Mężczyzna miał po pracy w polu odpocząć 
i  zjeść, nie trudząc się przygotowywaniem posiłku. Dopuszczanie go do prac 
kuchennych wystawiało gospodyni złe świadectwo jako tej, która nie dba właściwie 
o męża zapewniającego pracą swoich rąk byt rodzinie. Dlatego też mężczyźni za-
zwyczaj byli biernymi świadkami przygotowywania posiłku, siedzieli i rozmawiali13 
oraz przyglądali się pracującej kobiecie, za co nie spotykały ich żadne negatywne 
konsekwencje.

Co ciekawe, zebrany materiał pozwala przypuszczać, że normy te były przez 
ko biety dobrze zinternalizowane. W wywiadach nie ma w zasadzie wypowiedzi 
krytycz nych, co więcej, informatorki wydają się uznawać taki właśnie porządek 
rzeczy za naturalny i oczywisty. Wyjątkiem są dwie rozmówczynie z Mazurów, które 
zwróciły uwagę na to, że podział ten był wyjątkowo asymetryczny. Kobita też była do 
roboty w polu, robiła co trzeba, w gospodarstwie cały obrządek przy zwierzętach to był 
dla kobiety. Kobieta miała kiedys naprawdę ciężkie życie na wsi. To nie do pomyślenia, 
żeby chłop zamiszoł w gorku kiedy. Nie!14 – mówiła jedna z nich. W podobny sposób 
sytuację oceniła druga: Mężczyźni to więcej pole, obrządki w stajni, bo dawnij nie 
było obory tylko stajnie, no, roboty polowe. To było przy mężczyznach. A przy kobie-
tach to więcej roboty domowe, przy dzieciach, pieczenie chleba i inne prace domowe. 
No, ale musiały zrobić w domu i jeszcze w pole iść, pomóc przy ziemniakach czy przy 
kapuście, czy przy żniwach. Nie było tak, że to była tylko gospodyni domowa, tylko 
to była ogólnie gospodyni. A jeszcze jak chłop na zime gdzieś wyjeżdżał, na przykład 
mój tato jeździł na całe zime w Poznańskie, do lasu, do pracy sezonowej, to mama 
zostawała sama z dziećmi i trza było wszystko: drzewo sobie urżnąć, urąbać, wszystko. 
Mama miała szóstke dzieci i trza było je wykarmić. Tata jeździł na zarobek, a mama 
pilnowała domu i dzieci15.

Jak widać, tradycyjny podział prac na kobiece i męskie działał tylko w jedną 
stronę, ponieważ sfera zadań przypisywanych mężczyznom była dla kobiet częścią 
normalnych obowiązków. Doskonale uwidaczniało się to np. podczas żniw. Ciężka 
praca przy odbie raniu i wiązaniu snopów nie zwalniała gospodyni z obowiązku 
przy gotowania posiłku dla całej rodziny.

Odchodzenie mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej od rolnictwa 
doprowadziło do zmiany w dotychczasowym podziale zadań. Praca zawodowa 
oboj ga małżonków poza rolnictwem wymuszała niekiedy bardziej egalitarny układ, 
w którym obie strony zajmowały się gotowaniem, w zależności od tego, kto miał

2. Sokolniki, GE, NZ, MKL-AE 705/3.
3. S. Michalska, Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, [w:] „Wieś i Rolnictwo”, 2013, nr 2, s. 125.
4. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 
5. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
6. Stale, DZ, MKL-AE 669/4.
7. Dobrym przykładem jest reakcja powinowatej rozmówczyni z Wydrzy na to, że informatorka dodawała do zupy śmie-

tanę. Ale tak było nie wolno, same źmiaki, woda i sól, i olej. Nikt tu tak nie jadł. Obgadała mnie ujna, że przyszłam, takie 
gotuje jedzenie, nic tu nie będzie, ona wszystko wyda, śmietany nie zrobi, masła nie sprzeda, ino do zupy sobie dolewa, nic 
tu nie będzie. To okropne było [Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3].

8. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2.
9. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2.

10. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. Podobne deklaracje znaleźć można również w innych wywiadach, m.in. w Woli 
Mieleckiej, KG, MKL-AE 671/4.

11. Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1. 
12. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
13. Ibidem.
14. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. 
15. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
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akurat czas16. Działo się tak zwłaszcza w wypadku młodszych informatorów, uro-
dzonych w latach 60. XX wieku i później17. Jednak nawet tam, gdzie produkcja rol-
na ustała lub zmniejszył się jej zakres i znaczenie, a źródłem utrzymania stała się 
praca poza wsią, gotowanie pozostawało zazwyczaj powinnością kobiety. Ta, poza 
obowiązkami zawodowymi, miała do wypełnienia również te domowe. W domu 
gotowało się codziennie, mamusia przychodziła z pracy i gotowała wieczorem, żeby 
na drugi dzień był obiad18.

Jak widać, mimo iż kobiety nie musiały już odciążać ciężko pracujących przy 
młocce czy orce konnej mężczyzn, nadal to przede wszystkim one gotowały. Przy-
czyn takie go stanu rzeczy należy upatrywać we właściwym kulturze ludowej konser-
watyzmie i przywiązaniu do odziedziczonych wzorców kulturowych19.

W okresie, w którym można mówić o intensyfikacji przemian na wsi, a więc w la-
tach 60. i 70., na kobiety w dawnej Puszczy Sandomierskiej wpływała również kul-
tura masowa. Przepisy kulinarne zamieszczały skierowane przede wszystkim do pań 
popularne czasopisma „Przyjaciółka” i „Gospodyni”, a książki kucharskie z tamtego 
okresu pisane były z myślą o kobiecym odbiorcy. I tak na przykład w Kuchni pol-
skiej, publikacji obecnej w domach wielu informatorek, w rozdziale dotyczącym or-
ganizacji pracy czytamy: [...] każda gospodyni powinna dążyć do zdobycia wiedzy 
o gospodarstwie domowym i odpowiednio przeszkolić w tym zakresie domowników. 
Właściwa organizacja czynności domowych i wciąganie do tych prac dzieci [...] 
ułatwia ich wdrażanie do wykonywania czynności20. Jak widać, autorka uznaje zdo-
bywanie wiedzy o gospodarstwie domowym za powinność kobiet. Sporo miejsca 
poświęca także dzieciom, które zaleca włączać w prace kuchenne21. Wspomina też 
o angażowaniu innych domowników, ani razu nie sugeruje, że gotowaniem może 
także zająć się mąż. Ba, słowo mężczyzna w tekście nie pada nigdy.

Sytuacja, w której praca zawodowa nie oznaczała dla kobiety nowego podziału 
obo wiązków domowych, a jedynie konieczność łączenia pracy poza wsią z prowa-
dzeniem domu i z pracą w gospodarstwie, była charakterysty czna dla wsi w całym 
kraju. Jak pisze Sylwia Michalska, w wypadku terenów wiej skich zasadą było, że 
modernizacja w pierwszej kolejności wpływała korzystnie na prace rolnicze, a więc 
zajęcia tradycyjnie przypisywane mężczyznom, pod czas gdy rozwiązania ułatwia-
jące prace uznawane za kobiece przyjmowane były wolniej. Co więcej, rosnące za-
trudnienie mężczyzn poza rolnictwem sprawiło, że kobiety musiały przejąć część ich 
obowiązków w gospodarstwie22. Prze mia ny o charakterze ekonomicznym wyprze-
dzały zmianę kulturową23. Ta powoli, lecz jednak następowała i z czasem również

na wsi zaczął się upowszechniać bardziej partnerski model podziału obowiązków24.
Proces przeobrażania tradycyjnych ról w gospodarstwie trwa do dziś. Należy tu 

zaznaczyć, że współcześni Lasowiacy i Lasowiaczki nie są wyjątkiem na tle innych 
mieszkańców Polski. Jak wykazują badania prowadzone przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej, w 75% domów w Polsce posiłki zazwyczaj przygotowuje kobie ta, 
pod czas gdy zaledwie w 18% gospodarstw domowych obowiązki związane z goto-
waniem są dzielone po równo między domowników obojga płci25.

Nakreślony powyżej opis sytuacji w puszczańskich domach nie oddaje jednak 
interesującego nas zagadnienia w pełni, stwarzając wrażenie, że mężczyźni gotowa-
niem nie zajmowali się nigdy. Owszem, przygotowywali posiłki, aczkolwiek głównie 
wtedy, kiedy nie mieli innego wyjścia. W takim położeniu znajdowały się przede 
wszystkim osoby samotne. Baby gotowały! Chłopy nie. Jak był samotny, to sobie 
gotowoł. Był taki jedyn – Pietruś Tylutki, czasem przyszed i wołoł: Helka, dej mi. Co 
miałam, to dawołam26.

Nabycie przez mężczyzn umiejętności gotowania związane było z wydarzeniami 
zaburzającymi normalny na lasowiackiej wsi bieg życia i skojarzony z nim usank-
cjonowany kulturowo podział ról. I tak na przykład ojciec jednej z informatorek 
nauczył się gotować jako dziesięcioletni chłopiec w czasie choroby matki, gdy jako 
najstarszy z  rodzeństwa musiał ją zastąpić27. Ojciec innej przygotowywał posiłki, 
gdy po wypadku w kopalni siarki trafił na rentę, podczas gdy jego żona pracowała 
poza domem28. Co ciekawe, gdy powrócił do aktywności zawodowej, gotować znów 
zaczęła jego żona, jako iż wcześniej wracała z pracy.

Na co dzień mężczyźni pomagali przede wszystkim przy prostych pracach 
kuchennych, np. obieraniu ziemniaków29, czy przy tych zajęciach, które wymagały 
siły fizy cznej. Wszelkie czynności wymagające większych umiejętności i kulinarnej 
finezji należały do kobiet.

Męską domeną był natomiast ubój i oprawianie zwierząt. Łeb kurze uciąć, 
sprawić świnie czy ciele, czy barana, to mężczyźni robili30. Wiejskimi masarzami byli 
wyłącznie mężczyźni, chociaż bywało, że ich rola kończyła się na samym uboju 
i rozbiorze zwierzęcia. Wyrobem swojszczyzny zajmowały się już kobiety. [Babcia 
informatorki – dop. J.R.] sama czyściła jelita, które później napychano mięsem na 
kiełbasy, żołądek – na salceson, szykowała masy mięsne i podrobowe, potrafiła tak 
dosmakować, że wszystkim smakowało. Do dzisiaj pamiętam smak kaszanek pieczo-
nych w piecu – pycha!31

Od reguły głoszącej, że mężczyźni nie mogą pracować w kuchni, o ile może to 
robić kobieta, znajdują się w omawianym materiale i wyjątki. W części wywiadów 
mowa o tych, którzy gotować po prostu lubili32. Niektóre informatorki wspominają,

16. Przyszów, WE, WJ, MKL-AE 673/4. 
17. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.
18. Turbia, GI, MKL-AE 685/4. Zob. także np. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1. 
19. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 82.
20. I. Szlęzakowa, Organizacja pracy i wyposażenie kuchni, [w:] Kuchnia polska, red. S. Berger, Warszawa 1977, s. 29.
21. Ibidem, s. 30.
22. S. Michalska, Evolution of the social roles of rural women in Poland: Facilitating and constraining factors, [w:]

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/16004/6-083_100-Michalska.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y [dostęp 30 VI 2017].

23. Interesujący opis dnia roboczego kobiety zatrudnionej przy obsłudze zwierząt hodowlanych w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym przytacza Ewelina Szpak: Wstając o godzinie 4–5 nad ranem, kobiety obrządzały, karmiły, po 
czym na godzinę 7–8 wracały do domów, gdzie przygotowywały dzieci do szkoły, zajmowały się gospodarstwem domowym, 
działką. Następnie wracały do obory, cielętnika, chlewni na godzinę 14–15 i pracowały do godziny 18–19 [E. Szpak, 
Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów. Warszawa 2005, s. 112-113].

24. Eadem, Mentalność ludności wiejskiej w PRL, Warszawa 2013, s. 133. 
25. Por. Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych. Komunikat z badań, Warszawa, grudzień 2006 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_183_06.PDF [dostęp 13.05.2017].
26. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2.
27. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
28. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
29. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
30. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2.
31. Ibidem.
32. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; Antoniów, LT, MKL-AE 673/1; Stany-Kozły, WE, WJ, MKL-AE 673/4; 

Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.



70 71

33. Antoniów, LT, MKL-AE 673/1.
34. Huta Komorowska, WK, MKL-AE 664/4.
35. Stany-Kozły, WE, WJ, MKL-AE 673/4.
36. Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
37. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
38. Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
39. Baranów Sandomierski, NN, MK-AE 672/1.
40. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
41. Ibidem.
42. Pysznica, SA, SS, MKL-AE 667/4.
43. Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1.
44. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
45. Słomiana, SS, MKL-AE 691/3.

że wykazywali się przy tym talentem i kreatywnością, mówią też o popisowych 
potrawach, jak np lody33 czy bigos34. Mąż w kuchni gotuje i zupę, i wszystko robi. Jak 
chodziliśmy do pracy na zmiany, to jak wypadło, to ten gotował. Dzieci mówiły, że tata 
to ugotował lepszą zupę niż mama35 – mówi jedna z informatorek. Niemniej trzeba 
pamiętać, że takie sytuacje odbiegały od ogólnie przyjętej normy.

Bászcz od maTki, gaspacho z hiszpanii 

Jak wspominaliśmy, młode dziewczęta naukę gotowania zaczynały zazwyczaj 
w wieku kilkunastu lat, najczęściej pod okiem matki lub babki36, chociaż pierwszymi 
nauczycielkami bywały także sąsiadki37 i koleżanki rówieśniczki38. Słuchaj dziecko, 
jak się przy mnie nie nauczysz, to nigdy się nie nauczysz39 – usłyszała jedna z informa-
torek od swojej matki. Człowiek uczył sie od maleńkigo wszystkiego. Teraz to godajo: 
a co będziesz sie ucuł, może ci sie nie przydo40 – wspomina mieszkanka Mazurów. 
Nauka opierała się zarówno na przekazie ustnym, jak i na uczestniczeniu w przygo-
towywaniu posiłków oraz obserwacji. Mama zawsze mówiła: ucz sie, bo ci sie w życiu 
przyda. Jak już mama zmarła, to jedna z sąsiadek powiedziała, że bedzie robiła kluski 
ze serem. Taka byłam ciekawa, jak ona te kluski bedzie robić, bo myślałam, ze bedzie 
wszystko łączyć razem. No i przyszłam patrzyć: ona se ciasto rozwałkowała, pokroiła, 
potem se te kluski ugotowała i patrze, a ona ser zaczęła kruszyć do tych klusków. To 
potem już wiedziałam, co to kluski ze serem41.

Bezpośredni przekaz przepisów kulinarnych w kręgu rodziny lub znajomych czy 
sąsiadów był uznawany za najbardziej wiarygodny. W jednym z wywiadów rozmów-
cy zadeklarowali, że korzystają wyłącznie z receptur pozyskanych w ten sposób42. 
Dlatego można się pokusić o stwierdzenie, że tworzą one najdawniejszą warstwę 
żywych tradycji kulinarnych Puszczy Sandomierskiej. Wśród najczęściej przeka-
zywanych tą drogą przepisów informatorzy wymieniają receptury na chleb, bászcz, 
pierogi, makaron do rosołu43, placki drożdżowe44 czy gołąbki45.

Warto podkreślić, że we wszystkich wywiadach mowa wyłącznie o uczeniu się 
goto wania przez gospodynie i pozyskiwaniu przepisów od innych kobiet. Żaden 
z  pyta nych nie wspominał o mężczyznach przekazujących receptury kulinarne, 
nawet jeśli opowiadał o tych, którzy gotowali. W jednym wypadku była mowa nawet 
o dworskim kucharzu, który swoją wiedzę trzymał w tajemnicy. [Dziadek infor-
matorki, kucharz w dworze Hupki – dop. J.R.] do domu nie przynosił przepisów na

gotowanie, to była tajemnic a dworu. Ale wiem, że mieli zbudowaną chłodnię. W zimie 
zwozili do niej lód i w lecie długo można było przetrzymać w tej chłodni mleko, sery, 
masła, jak się lodem obłożyło46.

Dziedzictwo kulinarne dawnej Puszczy to przede wszystkim dziedzictwo laso-
wiackich kobiet, chociaż istniały też sfery, w których wiedza była wytwarzana i prze-
kazywana także przez mężczyzn. Mowa tu zwłaszcza o wspomnianym już wyżej 
masarstwie. Taką dziedziną z pewnością było też produkowanie alkoholu47.

W latach 60. ubiegłego stulecia tradycyjny model transmisji tradycji kulinarnych 
zaczął ulegać modyfikacjom. Pojawiły się nowe źródła przepisów i nowe receptury. 
Prawdziwą rewolucją pod tym względem stały się kursy gotowania. Jakkolwiek na 
omawianym terenie organizowano je jeszcze przed wojną, powszechnym zjawiskie m 
stały się dopiero w okresie powojennym. Zebrany materiał pokazuje, że dla infor-
matorek, z których większość przeżywała swoją młodość w latach 60. i 70., udział 
w tych kursach – czy to organizowanych na wsi, czy w mieście, miejscu pracy lub 
nauki – był ważnym doświadczeniem. [Jedna z pań z internatu – dop. J.R.] raz w ty-
godniu uczyła nas gotowania. Tam pierwszy raz zrobiłam sałatke jarzynową. Na wsi 
tego sie nie robiło, nikt tego nie znał. Pamiętam, jak przyjechałam do domu na święta 
Bożego Narodzenia z tego internatu i zrobiłam pierwszy raz taką sałate, to była radość 
w  domu! Jedzenie takie...! Jaki to był podziw, że sałatka jarzynowa była zrobiona. 
Tam też nauczyłam się piec biszkopt. To było coś wspaniałego! Mama nie umiała, nikt 
nie umiał, a ja byłam taka zadowolona, że czegoś nowego sie dowiedziałam. Potem 
sama w Mazurach takie kursy gotowania organizowałam. Była cała chałupa kobiet! 
Napiekłymy sie, nagotowały i potem była zabawa w sobote! I konsumpcja tego, cośmy 
nagotowały. Chłopów żeśmy przyprowadziły i tańcowanie było48.

Kursy gotowania miały nie tylko pewien wymiar towarzyski, ale stanowiły też 
formę kobiecej wspólnoty. Na kursach pąki to były prawie na każdą niedziele49 – 
wspominała jedna z informatorek. Warto zaznaczyć, że czasami z braku innego 
miej sca odbywały się one w prywatnych domach.

Przede wszystkim stanowiły one także źródło nowych przepisów na potrawy, 
często takich, których nigdy wcześniej nie było na lasowiackiej wsi. Część z nich 
informatorki przyrządzają w swoich domach do dziś. W wywiadach wspominają 
o różnych sałatkach50, np. jarzynowej51, zapiekance z grzybów52, ciastach53 (m.in. 
ciastkach francuskich, cieście marmurku54), bigosie, barszczu podbitym mlekiem, 
zagęszczonych zupach – jarzynowej, pomidorowej, ogórkowej i grzybowej55.

46. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
47. Wskazują na to wywiady na temat produkowania bimbru zebrane na terenie Harty, gdzie wiedza o tym, jak wytwarzać 

wódkę, przechodziła z ojca na syna. Zob. MKL-AE, materiały w opracowaniu.
48. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
49. Wydrza, JM, MKL-AE 665/2.
50. Cygany, OH, TJ, MKL-AE 677/1; Wola Zdakowska, WW, WH, MKL-AE 678/4.
51. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
52. Wydrza, PM, MKL-AE 665/4.
53. Wola Zdakowska WW, WH, MKL-AE 678/4.
54. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
55. Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4.
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Najbardziej istotne dla kształtu współczesnej kuchni dawnej Puszczy Sandomier-
skiej wydaje się pojawienie się sałatek i zup. Należy zaznaczyć, że kursy zmieniły 
także smak lasowiackiej kuchni – to właśnie w ich trakcie gospodynie poznawały 
nowe przyprawy, takie jak, ziele angielskie czy listek bobkowy56.

Kursy stanowiły część działań zmierzających do modernizacji polskiej wsi, które 
sze rzej zostaną omówione w dalszej części tego artykułu. Na razie stwierdzić należy, 
że uległy jej nie tylko praca rolnika w polu, ale również prowadzenie gospodar-
stwa domowego i  życie rodziny wiejskiej. Jak pisze Czesław Maziarz o pracy do-
radców i instruktorów rolniczych na wsi, przedmiotem pracy doradczej wśród kobiet 
gospodyń wiejskich (oprócz zagadnień rolniczych) są zagadnienia dotyczące rodziny 
wiejskiej, jak: urządzenie mieszkania i wyposażenie domu; ekonomika i organizacja 
gospodarstwa domowego; żywienie rodziny; wychowanie dzieci i pielęgnowanie zdro-
wia rodziny; kultura współżycia rodzinnego; pielęgnowanie sztuki ludowej; wzajemne 
powiązanie gospodarstwa domowego i  gospo darstwa rolnego; udział kobiet w życiu 
społecznym wsi57.

Dla wzbogacenia lasowiackiej kuchni spore znaczenie miała też większa 
mobilność mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej w drugiej połowie 
XX wieku. [Nauka w  Rzeszowie – dop. J.R.] to było okno na świat, i to szerokie! 
Zobaczyłam inne życie niż w Raniżowie. I nauczyłam sie dużo58 – wspomina jedna 
z informatorek. Opuszczenie wsi i podejmowanie nauki lub pracy w mieście było 
okazją do poznawania nowych potraw czy narzędzi kuchennych. Proces ten trwa 
nadal, tyle tylko, że Lasowiacy i Lasowia czki wyprawiają się znacznie dalej niż na 
tzw. Ziemie Odzyskane i na Śląsk. Jedna z  infor matorek mówi o zmianie swoich 
przyzwyczajeń kulinarnych pod wpływem pobytów w Hiszpanii. Tam nauczyła się 
jeść gaspacho, oliwki, sałatki i przyzwyczaiła się do większych ilości sałaty w menu59.

W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia wzrosło znaczenie książek i czasopism jako 
źródeł przepisów i wiedzy kulinarnej. Najbardziej cenioną pozycją w lasowiac-
kich domach była wielokrotnie wznawiana Kuchnia polska60. Zaraz na początku 
małżeństwa zamówiłam sobie „Kuchnię polską”. To było niespotykane w całych Ma-
zurach. Pamiętam, że do jakiejś księgarni pisałam i ta „Kuchnia polska” przyszła. Do 
dziś ją mam, pożółkła, ale do niej zaglądam – wspomina informatorka z Mazurów61. 
Podo bnych relacji pojawiło się w wy wiadach więcej. Publikacja ta była istotna nie 
tylko ze względu na swoją popularność, ale także na swoją treść. Była bowiem czymś 
więcej niż książką kucharską i zbiorem różnorodnych przepisów kulinarnych. 
To raczej kompendium opartej o solidne podstawy naukowe wiedzy potrzebnej 
do prowadzenia nowo czesnego gospodarstwa domowego. Racjonalne żywienie 
człowieka nabiera obecnie szczególnego znaczenia i przywiązuje się doń coraz większą 
wagę. [...] Urzeczywistnienie wskazań nauki zależy od czynnika subiekty wnego: 
stopnia uświadomienia sobie przez społeczeństwo konieczności przestrzegania za sad 
właściwego odżywiania się. Pragniemy, aby rolę tę choć w pewnym stopniu spełniła 

także niniejsza książka. Dlatego zamieszczon o w niej nie tylko przepisy kulinarne, lecz 
również podstawowe wiadomości z zakresu nauki żywienia – czytamy we wstępie62. 
Wraz z nią do Lasowiaczek trafiła wiedza na temat składników odżywczych zawar-
tych w pożywieniu, ich dziennego zapotrzebowania w zależności od płci, wieku i in-
nych czynników, czy wartości poszczególnych produktów i planowania jadłospisów, 
a także ergonomii, savoir-vivre’u i estetyki podawanych potraw. Kuchnia polska była 
źródłem inspiracji, podnosiła rangę przygotowywania posiłku jako zajęcia, które 
wymagało specjalistycznej wiedzy. Gospodyni w kuchni była w tym ujęciu tym, kim 
inżynier w fabryce – organizatorem i nadzorcą złożonego procesu produkcyjnego. 
Książka ta stała się katalizatorem przemian, jakie w drugiej połowie XX wieku zaszły 
w lasowiackich domach, pokazywała Lasowiaczkom inny świat i inną kuchnię. Na 
początku XXI wieku popularnością zaczęły cieszyć się, niemające już takich ambicji, 
serie książek z poradami siostry Anastazji63.

Istotnym źródłem przepisów była także prasa. Chętnie czytano np. recep-
tury kulinarne publikowane m.in. w „Gospodyni”, „Przyjaciółce”64 oraz kalen-
darzach65. Nowe potrawy propagowały również fachowe czasopisma rolnicze. 
Stamtąd czer pano wskazówki, jak przyrządzić np. zupę jarzynową, zupę koperkową 
czy zrazy66. Współczesne informatorki korzystają z receptur drukowanych m.in. 
w miesięcznikach „Przyślij prze pis” i „Przepisy czytelników”67. Z prasą i książkami 
kucharskimi zaczął konkurować także internet. Przepisów szukają w nim zarówno 
młodsi rozmówcy (od 30. do 40. roku życia)68, jak i starsi (powyżej 60. roku życia)69.

W kontekście nauki gotowania i źródeł pochodzenia receptur nie sposób nie 
wspomnieć o zeszytach z przepisami, prowadzonymi przez informatorki. Zwyczaj 
ich zakładania rozpowszechnił się w latach 60. i 70., kiedy w zasięgu lasowiackich 
gospodyń pojawiło się więcej receptur niż dało się zapamiętać70. Narodziła się 
potrzeba notowania przepisów poznanych na kursach gotowania czy pozyskanych 
od sąsiadek, krewnych bądź znajomych. Pierwotnie zapisywano je ręcznie, z czasem 
zaczęto również wklejać wycinki z gazet, a nawet wydruki z internetu. Współcześnie 
prowadzony zeszyt przybrał formę segregatora na wycinki i wydruki.

Założenie własnego zeszytu w okresie dorastania mogło być elementem 
przygotowa nia do zamążpójścia czy szerzej – dorosłego życia71, a także towarzyszyć 
jego początkowi w momencie, gdy gospodyni zaczynała kierować własnym gospo-
darstwem domowym72.

Z prowadzeniem zeszytów wiąże się też inne zjawisko – zbieranie przepi-
sów  i  wymienianie się nimi. Wzmianki o nim pojawiają się w wielu wywiadach, 
w kontekśc ie gromadzenia receptur. Taka aktywność, przypominająca kolekcjonerską 
i de facto nią właśnie będąca, ma oczywiście aspekt praktyczny – przepis podany

56. Choć przyprawy te były już wcześniej znane, to właśnie z kursami informatorki wiążą ich upowszechnienie. Por. 
Pysznica, SS, MKL-AE 691/3.

57. C. Maziarz, Andragogika rolnicza, Warszawa 1984, s. 28.
58. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
59. Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1.
60. Kuchnia polska, Warszawa 1977 i inne wydania.
61. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.

62. Kuchnia polska, op.cit., s. 7-9.
63. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1.
64. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4.
65. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
66. „Plon”, 1965, nr 49, s. 21.
67. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1.
68. Grębów, GJ, MKL-AE 684/1.
69. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.
70. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2.
71. Ibidem.
72. Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
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przez kogoś zaufanego to przepis pewny i sprawdzony. Dlatego też w dobie 
dostępności internetu wymienianie się recepturami nie zanikło. Zawsze wole brać 
przepisy już od kogoś, sprawdzone, żeby nie było, że nagle brakuje cukru w prze-
pisie czy czegoś73. Należy jednak zwrócić uwagę również i na to, że dzielenie się 
wiedzą o sposobach przyrządzania różnorodnych potraw buduje i wzmacnia więzi 
społeczne. Jedno z drugiego żeśmy się uczyli74 – wspomina swoją naukę gotowania 
w okresie dorastania jedna z informatorek.

Lasowiaczki w kuchni bywały także eksperymentatorkami. Ja to lubię bardzo eks-
perymenty, dlatego jak mnie koleżanki proszą o przepis, to ja nie jestem w sta nie im 
dać tego przepisu, bo ja tak kombinuje – a może bym jeszcze to dołożyła. A potem 
wymieszam i  jest75. Wzmianki o modyfikowaniu poznanych przepisów nie są od-
osobnione76. Kuchnia pozostaje zatem też miejscem twórczej aktywności.

Druga połowa XX wieku zmieniła, jak się wydaje, status gotowania w dawnej 
Pusz czy Sandomierskiej. Z czynności monotonnej stało się ono aktywnością 
wymagającą zdobywania wiedzy i jej wymiany w różnych kręgach społecznych, 
dającą pewne pole do kreatywności.

sWoje lepsze

W okresie powojennym na omawianym obszarze dominowały drobne gospo-
darstwa rolne prowadzące niewyspecjalizowaną produkcję. Zgodnie z danymi 
z 1981 roku w województwach rzeszowskim i tarnobrzeskim miały one od 0,5 do 
2 ha (odpowiednio 40% i  24%) i od 2 do 5 ha (45% w rzeszowskim, 44% w tar-
nobrzeskim)77. Mimo postępujących zmian na wsi były stosunkowo słabo zmecha-
nizowane (na 100 ha przypadało 1,7 traktora w województwie rzeszowskim i 1,8 
w tarnobrzeskim78), a produktywność pracy mie rzona w tysiącach złotych na osobę 
zatrudnioną była stosunkowo niska79. Dodatkowo gospodarstwa te w pierwszej 
kolejności były nastawione na produkcję na własne potrzeby. Powszechnie hodowa-
no bydło (85 sztuk na 100 ha w województwie rzeszowskim i 66 w tarnobrzeskim) 
i  świnie (odpowiednio 91 i 81 sztuk na 100 ha), mniej popularne były konie (18 
sztu k na 100 ha w woj. rzeszowskim, 17 w woj. tarnobrzeskim) i owce (9 sztuk na 
100 ha i 6 sztuk na 100 ha80).

Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w zebranym materiale. Jak podkreślają 
informatorzy, większość żywności wytwarzano jeszcze do lat 80. samodzielnie, we 
własnych gospodarstwach. Na stole było to, co ziemia urodziła, i to, co się uhodowało81 
– stwierdza jedna z kobiet. Produkcja odbywała się przede wszystkim na swoje

73. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
74. Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
75. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
76. Np. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
77. M. Mora, Zmiany w relacji czynników wytwórczych i ich wpływ na produktywność gospodarstw indywidualnych (na przy-

kładzie makroregionu południowo-wschodniego), Kraków 1984, s. 22.
78. Passim.
79. Ibidem, s. 32. 
80. Ibidem, s. 22.
81. Majdan Zbydniowski, MJ, MZ, MW, MKL-AE 673/2. 

82. Wydrza, PM, MKL-AE 665/4. 
83. Trzciana, ĆJ, ĆJ, MKL-AE 690/3.
84. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
85. Stalowa Wola-Pławo, DS, MKL-AE 673/3.
86. Ibidem.
87. Górki, GM, MKL-AE 702/1.
88. Ibidem.
89. Izbiska, WH, MKL-AE 671/1.
90. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
91. Ibidem.
92. Ibidem.
93. Ibidem.
94. Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4; Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
95. Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4.
96. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 
97. Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.
98. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 

potrzeby, a nadwyżki były sprzedawane. Bardzo mało się sprzedawało, tatuś pracował 
i to co się uchowało, to było dla rodziny82.

Podstawowymi uprawami były niewymagające dobrych gleb zboża, głównie 
żyto, jęczmień, owies i proso. Przetwarzało się je na mąkę w żarnach83, na kasze 
w stępach84 lub we młynach85. Po elektryfikacji wsi pojawiły się elektryczne młynki 
do zboża86, ale nie było to powszechnie stosowane narzędzie, ponieważ tempo 
przemian na wsi przyspieszyło i zwyczaj mielenia mąki w domach stopniowo zanikł. 
Doszło nawet do tego, że rolnicy uprawiający zboże kupowali mąkę w sklepie, bo 
nie mieli już narzędzi do mielenia ziarna, a w okolicy nie działał już żaden młyn87.

Jedną z najważniejszych upraw były ziemniaki, sadzone we wszystkich gospodar-
stwach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Te trafiały nie tylko na stoły, ale były także 
używane jako pasza dla świń. Dzisiaj tuczo świnie suchymi paszami, ale dawni, nawet 
jak już żeśmy chowali świnie, to też był parnik, na noc sie zastawiało do parowania 
ziemniaki, rano tłukło i dawało świniom88. Z hodowlą związana była również uprawa 
innych roślin przeznaczanych na paszę, m.in. buraków89 i marchwi90.

W każdym gospodarstwie sadzono też kapustę. Zawsze był zagon kapusty. Tak 
w cztery rządki albo i pięć. U nas w Raniżowie mówili na to „prywanda”, i na tym polu 
taki zagon od szosy był kapusty. Bo później trzeba było beke kapusty zakisić. To była 
podstawa do jedzenia. Jak było więcej dzieci, to bez kapusty nie dało sie przeżyć. Kisiło 
sie jedną beczke kapusty, ale taką dużą91.

Lata 50. i 60. XX wieku to okres, w którym tempo przemian, jeśli chodzi o upra-
wy, przyspieszyło. Bardziej popularne stało się sadzenie warzyw, m.in. cebuli (Jak 
byłam małą dziewczynką, to cebuli nie pamiętam, a już jak byłam trochę starsza – 
cebulę zaczęto uprawiać92) i ogórków93. Bardziej powszechne stały się pomidory. Na 
terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej były one znane jeszcze przed wojną. Sadzo-
no je w ogrodach dworskich94 lub w ogródkach bogatych kmieci95. W Dzikowcu był 
ogród dziedzica Błotnickiego, tam te pomidory rosły. Pamiętam, jak przez sztache-
ty żeśmy zaglądali i jak sie dało, to zrywali. Z początku mi nie smakowały, bo nie 
były słone. Ale potem już sie przyzwyczaiłam96. Popularność zyskały jednak dopiero 
w okresie powojennym, w latach 40. i 50.97, aż po 70.98 Obecnie są sadzone na całym 
omawianym terenie.
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Zupełną nowością były natomiast truskawki. Na szerszą skalę pojawiły się w la-
tach 60. W latach 60. ogórki już były, tak samo zaczęli ludzie uprawiać truskawki. 
Kto to kiedy słyszał o truskawkach? Ale przyszła moda na ich sa dzenie z Nienadówki, 
z Trzebuski. To był rarytas! Kto to uprawiał, to dzieciska tam chodziły i jadły99.

Na opisywane przemiany złożyło się kilka czynników. W pierwszym rzędzie 
należy wymienić modernizację rolnictwa i upowszechnianie fachowej wiedzy rol-
niczej w szkołach zawodowych i specjalistycznych technikach100 oraz szkołach przy-
sposobienia rolniczego. Wiadomości wyniesione ze szkół i wdrażane w praktyce 
miały największe znaczenie, jeśli chodzi o zmiany w sposobach gospodarowania101.

Wśród czynników wpływających na tempo i kształt przemian polskiej wsi dru-
giej połowy XX wieku należy jednak wymienić przede wszystkim działalność kółek 
rolni czych, Związku Młodzieży Wiejskiej i kół gospodyń wiejskich organizujących 
pokazy, kursy, szkolenia i demonstracyjne uprawy. Działalność ta sięga korzeniami 
powstałego w drugiej połowie XIX wieku i prężnie rozwijającego się po pierwszej 
wojnie ruchu modernizującego polską wieś, obejmującego zakładanie kółek rol-
niczych, kół gospodyń wiejskich, świetlic, bibliotek i spółdzielni102, który stworzył 
zapotrzebowanie na pracę instruktorów przekazujących wiedzę na temat różnych 
dziedzin życia na wsi103. Po II woj nie światowej instruktażem zajmowali się agro-
nomowie gminni, a od 1950 roku instrukto rzy rejo nowi104. W 1957 roku reaktywo-
wano kółka rolnicze i to właśnie one od tej pory w największej mierze odpowiadały 
za zaszczepienie na wsi nowoczesnych upraw, metod pracy na roli oraz hodowli. 
Przysposobienie rolnicze przyczyniło się do rozpowszechnienia w dość szerokiej skali 
uprawy pomidorów, ogórków i innych warzyw – podsumowywał w 1984 roku C. Ma-
ziarz105.

Nowe uprawy, a także techniki upraw były też propagowane przez rolniczą prasę, 
audycje radiowe, a później telewizyjne106. I tak na przykład „Plon” z 13 marca 1960 
roku w artykule Od jakich warzyw zacząć informował: Na rynku krajowym w wyniku 
szybko postępującej rozbudowy miast i ośrodków przemysłowych zaznacza się stale 
rosnące zapotrzebowanie na warzywa tak zwane smakowe. Do grupy tych warzyw 
zali czane są: marchew, pietruszka, selery, pory107. W tekście Czy tylko rzepak Jan 
Siwiec, prezes Polskie go Związku Plantatorów Roślin Oleistych, zachwalał zalety 
uprawy soi i słonecznika108. Z kolei w 1976 roku tematem z okładki było pytanie 
o przyrządzanie truskawek: Czy muszą być z kremem?109.

Zebrane w czasie badań wywiady zawierają również informacje na temat metod 
upraw. Na omawianym terenie stosowano powszechnie współrzędną uprawę roślin. 

Określone gatunki siano bądź sadzono razem, zgodnie z wiedzą przekazywaną 
z  pokolenia na pokolenie. U nas siało sie marchew w jęczmieniu i we lnie110. Nikt 
nie uprawiał grochu ekstra. Groch był sadzony w zimiakach, nad bruzdami. Tak jak 
dzisiaj sie uprawia specjalnie, osobno, tego nie było, nie było na to czasu. Przed wykop-
kami trzeba było wszystko zebrać, przywieźć do domu, wysuszyć, a później kijankami, 
jesiennom porom takom, wytłuc. Groch był w domu zawsze, odkąd pamiętom111.

99. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
100. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4 – w ogrodzie przy Technikum Rolniczym, do którego chodziła informatorka, upra-

wiano m.in. brokuły, kalafiory, cukinię, kabaczki, szpinak, bakłażany i brukselkę.
101. E. Szpak, Mentalność..., s. 119.
102. C. Maziarz, op.cit., s. 34.
103. Ibidem, s. 32.
104. Ibidem, s. 66.
105. Ibidem, s. 58.
106. E. Szpak, Mentalność..., s. 120.
107. „Plon”, 1960, nr 11, s. 7.
108. J. Siwiec, Czy tylko rzepak?, „Plon”, 1950, nr 5, s. 12.
109. „Plon”, 1976, nr 27, b.n.s.

110. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
111. Ibidem.
112. Stale, DZ, MKL-AE 669/4.
113. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2.
114. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3.
115. Majdan Zbydniowski, MJ, MZ, MW, MKL-AE 673/2.

Informatorzy wspominają czasy, w których nawożono jedynie obornikiem. Nie 
było ani grama nawozu, był swój obornik, była gnojowica wywożona112. Przyczyną była 
zbyt wysoka cena nawozów sztucznych113. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 
60., kiedy to pieniądze ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej żywności zaczęto 
przeznaczać także na zakup nawozów114. Rzadko jednak stosowano opryski115.

Fot. 1.
Gospodarstwo,
Niwiska, l. 80. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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122. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
123. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2.
124. Majdan Zbydniowski, MJ, MZ, MW, MKL-AE 673/2.
125. Stany-Kozły, WE, WJ, MKL-AE 673/4.
126. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
127. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3.
128. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.

Tradycyjne metody nawożenia były możliwe dzięki powszechności hodowli. 
Najczęściej hodowano krowy (dla mleka i jego przetworów, używanych zarówno na 
własne potrzeby, jak i na sprzedaż) i świnie (na mięso). W zdecydowanej większości 
wywiadów rozmówcy mówią o nich jako o istotnej części gospodarki. Na mniejszą 
skalę chowano kozy i owce, dlatego nie miały one większego wpływu na kuchnię 
i gospo darstwa terenów dawnej Puszczy. Jak mówi jedna z informatorek, owce w jej 
rodzinnym gospodarstwie trzymano w latach 60. tak dla urozmaicenia, żeby po po-
dwórku polatały116. Powszechnie hodowano również drób, w tym kury, ze względu 
na jajka – które początkowo sprzedawano117, później zaś przeznaczano na własne 
potrzeby. Popularne były także gęsi (trzymane ze względu na pierze, a w miarę 
upow szechniania się kupowanych kołder i kocy już raczej na mięso), indyki, per-
liczki i kaczki. Niekiedy chowano również gołębie118 i króliki119. 

Taka gospodarka była, przynajmniej jeśli chodzi o zaspokajanie podstawo wych 
potrzeb żywieniowych członków danej rodziny, efektywna. Mimo że w źródłach 
dotyczących okresu PRL na badanym terenie można znaleźć informacje o brakach 
żywności120, to takich wzmianek nie ma w zasadzie w zebranym materiale121. 
Rozmówcy wspominają o kłopotach z nabyciem sprzętu AGD czy cytrusów122, jed-
nak nie mówią o braku mięsa, chleba czy przetworów mlecznych, jako że te na ogół 
wytwarzali sami. Jak przyszły kartki, to rzeczywiście było ciężko, ale dało się przeżyć. 
Na wsi, jak ktoś dba o gospodarkę, to było dobrze, bo sobie coś zawsze uchował, uprawił, 
nie stało sie po kolej kach jak w mieście. Tu nie bidowali ludzie, tu nie Warszawa123.

Jeszcze w okresie powojennym niewiele produktów żywnościowych kupowano 
w sklepach, na targach czy jarmarkach. Były to przede wszystkim artykuły, których 
nie dało się wytworzyć samodzielnie. Informatorzy wymieniają wśród nich cukier 
(chociaż ten zastępowano niekiedy domową melasą), sól i przyprawy124, drożdże, 
kiełbasę (ale tylk o w przypadku, gdy zabrakło jej w domu przed świniobiciem125), 
warzywa (dopóki ich przydomowa uprawa nie stała się bardziej popularna), kawę 
zbożową, herbatę (na szerszą skalę od lat 60.– 70.126), bułki, pszenną mąkę, a także 
chleb. Ten ostatni początkowo tylko wtedy, gdy zabrakło go w domu127. Z czasem 
coraz częściej chleb kupowano, ponieważ w przypadku łączenia pracy zawodowej 
z prowadzeniem gospo darki jego pieczenie było zbyt czasochłonne128. Doprowadziło 
to do niemal całkowitego zaniku wypieku chleba w domu.

129. W roku 1960 wartość sprzedanych w województwie rzeszowskim towarów wynosiła 8 687 000 000 złotych, rok później 
wzrosła o niemal 900 000 000 złotych, by rosnąć co roku i w 1968 rok osiągnąć wartość 14 503 000 000 złotych – por. 
Rocznik statystyczny województwa rzeszowskiego, R. VIII, Rzeszów 1965, s. 161; Rocznik statystyczny województwa rze-
szowskiego, R. X, Rzeszów 1969, s. 281.

130. W 1960 roku mieszkańcy województwa rzeszowskiego wydali na nią w handlu detalicznym 3506 000 000 złotych. 
W 1968 roku – 6 261 000 000 złotych – por. ibidem, s. 282.

131. Passim.
132. I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008, s. 272. 
133. K. Szmyd, Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010, Rzeszów 2012, s. 305.

W latach 60. wzrosła sprzedaż detaliczna129. Wieś przestawała być samowystar-
czalna, a towary przemysłowe wypierały rzeczy wytwarzane w gospodar stwach. Do-
tyczy to także żywności130. W latach 1960–1968 wartość sprzedaży żywności w han-
dlu detali cz nym wzrosła na terenach wiejskich o 57%, a towarów nieżywnościowych 
– o 96%131. Gospodarstwa wiejskie modernizowały się i przestawały zaspokajać pod-
stawowe potrzeby gospodarzy.

Nie bez znaczenia było także rosnące zatrudnienie poza rolnictwem, ograniczające 
produkcję żywności w gospodarstwach. Chłoporobotnik nie miał już tyle czasu, by 
wszystkie potrzebne produkty wytwarzać samodzielnie. Coraz mniej mieszkańców 
wsi utrzymywało się z samego rolnictwa. W 1950 roku 47,1% ludzi na wsi zajmowało 
się wyłącznie uprawą ziemi i hodowlą, w 1960 roku – 38,4 %, a w 1970 roku już tyl ko 
29,5%. Co trzeci gospodarz na początku lat 70. łączył pracę zawodową z rolnictwem, 
a już w 1993 roku połowa rolników była dwuzawodowcami132. Część mieszkańców 
wsi podejmujących zatrudnienie w miastach i miasteczkach w ogóle przestawało się 
zajmować rolnictwem. Wieś stawała się w osobliwy sposób pragmatyczna, nastawiona 
na szybszy i „czysty” zarobek poza rolnictwem [...]. Pojawiły się tendencje do odwra-
cania się od ziemi – podstawy egzystencji rodzin wiejskich do końca lat 60. i dekady 
lat 70.133

Fot. 2.
Pasienie krów,
Mazury, 1975 r.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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Przemiany nabrały jeszcze szybszego tempa po 1989 roku. Wiele gospodarstw 
w  dawnej Puszczy Sandomierskiej ograniczyło produkcję rolną lub nawet jej za-
przestało, jako że była coraz mniej opłacalna134. Sytuacja ta znajduje odzwierciedle-
nie w zebranych na potrzeby niniejszej publikacji wywiadach. Wielu rozmówców 
o uprawie i hodo wli mówiło już tylko w kontekście wspomnień z dzieciństwa lub 
młodości, przy czym jedyni e część deklarowała, że produkuje żywność na niewielką 
skalę, głównie na własne potrzeby.

Jakkolwiek wszyscy informatorzy w większym lub mniejszym stopniu kupują 
jedzenie w sklepach, to jednak powszechnie deklarują nieufność w stosunku do na-
bytych tam produktów. Swoje jest na pewno lepsze135 – takie i podobne stwierdze-
nia pojawiały się w rozmowach prowadzonych w czasie badań. Pytani boją się, że 
kupowana żywność jest pełna dodatków chemicznych136. Świnia, co się teraz kupi, 
to nie to samo co kiedyś. Chowają na paszach, to nie to mięso jest, to takie samo co 
w sklepie jest. Tyle, że nie zaprawiane, bo w sklepie to boczki, szynki, wszystko zaprawi-
ane137.

Mieszkańcy dawnej Puszczy Sandomierskiej wydają się przywiązani do trady-
cyjnych metod uprawiania roli i hodowli. Tak o nabywaniu ziemniaków na targu 
mówi jedna z  informatorek: U mnie kupowali, bo ja mówiłam zawsze, że nawozu 
nie daję. Była taka pani, co raz wzięła sobie tych ziemniaków, i potem na drugi dzień 
była i mówiła, że takie dobre te ziemniaki, takie sypkie były, i kupiła resztę tych ziem-
niaków. Ja miałam takich swoich ludzi, co do mnie przychodzili, bo ja nawozu nie 
dawałam ani nie pryskałam, i do tej pory tak robiłam138.

W wywiadach często pojawiają się deklaracje, że rozmówcy starają się jeść przede 
wszystkim to, co sami wyprodukowali. Często też kupują jedzenie (mleko, mięso, 
wędliny etc.) od osoby prywatnej, ze sprawdzonego źródła, najlepiej od kogoś, kto 
sam zajmuje się uprawą i hodowlą przy użyciu tradycyjnych metod139. Sam rosół ma 
inny smak – chwali zalety swojskiego kurczęcia jedna z informatorek140.

Tradycyjnym sposobem uzupełnienia diety było w Puszczy Sandomierskiej 
zbiera ctwo141 owoców leśnych i grzybów. Na omawianym terenie nadal jest to po-
pularne zajęcie142, choć zmieniło się jego znaczenie. Zbieranie malin, ostrężnic czy 
borówek nie pomaga już w chronieniu się przed głodem, jest raczej rozrywką oraz 
sposobem na pozyskanie owoców na smaczne przetwory lub dodatkowy zarobek. 
Niemniej w zgromadzonym w czasie badań materiale znalazły się interesujące prze-
kazy dotyczące związanego ze zbieractwem folkloru. [Borówki – dop. J.R.] to były

134. W początkowym okresie nowego systemu społeczno-gospodarczego państwo całkowicie zaniechało, jak to już stwierdzili-
śmy, interwencji w stosunki rynkowe, co przy niezłych urodzajach w 1990 i 1991 r. i niekontrolowanym imporcie żywności, 
zwłaszcza w 1990 r., oraz dużym zmniejszeniu siły nabywczej ludności doprowadziło do drastycznego obniżenia siły na-
bywczej polskiego rolnictwa jako skutek katastrofalnie niskich cen rolniczych. W latach 1990-1991 ceny rolne wzrosły trzy-
krotnie, podczas gdy ceny przemysłowe dziesięciokrotnie [E. Gorzelak, Polskie rolnictwo w XX wieku. Produkcja i ludność, 
Warszawa 2010, s. 156].

135. Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2.
136. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.
137. Stalowa Wola-Pławo, DS, MKL-AE 673/3.
138. Majdan Zbydniowski, MJ, MZ, MW, MKL-AE 673/2.
139. M.in. Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1.
140. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3.
141. Por. W. Dragan, Gospodarka leśna – zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołówstwo, [w:] Źródła kultury ludowej 

Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014, s. 134-137.
142. Por. Grębów, GJ, MKL-AE 684/1.

pierwsze owoce w lesie do zbierania i jedzenia przez ludzi. Chodzili je zbierać dopiero 
po św. Janie, wcześniej nie było wolno. Święty Jan bronił nas od nieszczęść, święcił 
wodę, bo wcześniej nie wolno było nawet nóg zamoczyć w rzece. Mama krzyczała 
i zabraniała, mówiła, że można się utopić. Dopiero jak Jan oświęcił – wtedy wolno 
było, tak samo jak zbierać jagody. Wtedy niejako witano lato143.

Poza najpopularniejszymi owocami leśnymi zbierano również te mniej znane, 
jak na przykład kwaśnicę, żurawinę i borówkę bagienną. Lubiałam je [borówki 
bagien ne, zwane włochyniami – dop. J.R.] zbierać, one wiązkowo sie wiążą. Są wyż-
sze niż jagody, rosną w kępach i są większe niż jagody. Tylko one szybciej niż jagoda 
fermentują, w po koju jak je postawić, to robi sie z nich alkohol. Więc niektórzy zbierali 
je na wino. Ale większość zbierała i jadła je na bieżąco, bez przetwarzania. Włochinie 
się zaczynały, gdy kończyły się jagody. One były bardzo zdrowe144.

Jak wykazały wcześniejsze badania145, rybołówstwo miało niewielkie znaczenie 
dla diety Lasowiaków. Potwierdzają to również wywiady zebrane na potrzeby niniej-
szej publi kacji. Informatorzy wspominają jedynie o łapaniu ryb gołymi rękami lub 
za po mocą opałki w rzekach, stawach i kałużach pozostających po wiosennych wy-
lewach146. W takich wypadkach ryby łapano i zjadano; albo grabiami my wygrabiały, 
albo i rękami147. Oczywiście, dostępność tak pozyskiwanych ryb zależała od umie-
jętności mieszkańców danego gospodarstwa, a także od położenia wsi w bliskości 
rzek i  zbiorników wodnych. Należy jednak zaznaczyć, że ryby jedzono chętnie. 
W wywia dach mowa o szczupakach, płotkach, okoniach, miętusach i piskorzach.

Z oczywistych przyczyn w zebranym materiale pojawia się niewiele informacji 
o kłusownictwie. Jako że jest to proceder nielegalny, rozmówcy mówią na ten te-
mat niechętnie i nie udzielają obszernych informacji148. Wprawdzie wspominają oni 
o kłusowaniu w ich wsiach149, jednak trudno ocenić, jak często mięso pozyskiwano 
za pomocą sideł czy nielegalnych polowań.

od Bradrury do mikrofali

Aby zyskać wyobrażenie o skali rewolucyjnych przemian, jakie zaszły w kuchn i 
mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, należy przyjrzeć się sprzętom 
i  narzędziom wykorzystywanym do przygotowywania posiłków. Warto jednak 
wspo mnieć, że jeszcze w początkach okresu powojennego kuchnia w lasowiackich 
doma ch nie była wyodrębnionym pomieszczeniem. Jedna izba z klepiskiem, w niej 
piec, na nim żeliwne garnki żeleźnioki, brak bieżącej wody i prądu – taki obraz 
rodzinneg o domu maluje wielu informatorów powyżej 60. roku życia150. Co ciekawe, 
rozmowy z nimi często prowa dzone są w nowoczesnych kuchniach, wyposażonych

143. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
144. Ibidem.
145. W. Dragan, op.cit., s. 147.
146. Rzemień, DB, DM-M, MKL-AE 692/3; Wydrza, PM, MKL-AE 665/4; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Partynia, 

OR, MKL-AE 680/2.
147. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2.
148. Stwierdzono to jeszcze podczas wcześniejszych badań. Por. W. Dragan, op.cit., s. 141.
149. Partynia, OR, MKL-AE 680/2.
150. Antoniów, TL MKL-AE 673/1.
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w takie sprzęty, jak termomiks, roboty do mięs czy warzyw, młynek i ekspres do 
kawy, sokownik, soko wirówka czy zmywarka151.

W domu bez oddzielnego pomieszczenia kuchennego to piec i jego najbliższa 
prze strzeń były miejscem przygotowywania posiłków. Dlatego też omawianie 
przemian wyposażenia kuchennego należy zacząć od przyjrzenia się właśnie 
piecom. Należy jednak nadmienić, że druga połowa XX wieku to okres intensyw-
nego wydzielania się ku chni  jako odrębnego pomieszczenia – w starych domach 
uzyskiwanego przez przebudowę domu z jedną izbą, w nowych – budowanego już 
od początku osobno. Była jedna jizba. Była tam ji kuchnia, mój jo wygrodził, ji z tyj 
sieni dobudowoł taki ganek, tak że to była chałupka fajno152.

Na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej piec chlebowy z blachami do go-
towania  i  bradrurą stał się w XX wieku powszechnie występującym elementem 
wyposaże nia domu. Trzeba zaznaczyć, że dość długo przetrwały tu piece o prymi-
tywnej budowie, ze świnką, które opalano drewnem153. Ze zgromadzonych wywia-
dów wynika, że były one podstawowym miejscem przygotowania posiłku jeszcze do 
lat 70. W jednym z nich pojawia się nawet wzmianka o używaniu dynarka – trójnogu 
służącego do gotowania bezpośrednio na ogniu. Ale jak trza było ugotować, to paliło 
sie w piecu. A jak trza było co szybko ugotować, to sie brało taki denarek, stawiało przy 
piecu, gar czek na niem postawiuł [pod nim paliło się drewno – dop. J.R.] i gotowało 
sie154. Przed chlebnem pie cem  pod kominem stały „denarki”. Na nich stawiało sie 
żeleźniaki: metalowe garnki, w środku białe155. To była oszczędność drewna i nie było 
tak gorąco156. Rozmówcy wspominają o różnych rodzajach pieców – od pieców ce-
glanych, bielonych157, po nowocześniejsze, kaflowe158.

Pierwszymi alternatywami dla pieców były urządzenia elektryczne – prodiże 
i grzał ki, które zaczęły się pojawiać w lasowiackich domach w latach 50. i 60. XX 
wieku, wraz z postępującą elektryfikacją wsi. Urządzenia elektryczne były początkowo 
tru dno dostępne, dlatego nawet gdy były w domu, używano ich rzadko159. Następną 
zmianą było pojawienie się kuchenek elektrycznych160. Dopiero rozwój sieci gazowej 
i upo wsze chnienie się kuchenek gazowych w latach 70. i 80. sprawiły, że Lasowiacy 
zaczęli odchodzić od używania pieców kuchennych. I w tym wypadku następowało 
to stop niowo. W 1985 roku w Cmolasie wszyscy zakupili sobie kuchenki gazowe, 
sprzęt do centralneg o ogrzewania, który szybko ludzie wyłączyli, bo było za drogo161.

Warto zaznaczyć, że ani piec chlebowy, ani kuchnia z blachą nie zanikły zupełnie. 
W części domów nadal są i pełnią swoją pierwotną funkcję. Niektórzy mieszkańcy 
badanego terenu wybudowali je już w nowych domach wyposażonych w instalację 
elektryczną i gazową oraz w kuchnie na prąd lub gaz162. Informatorzy zgodnie

151. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1.
152. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2.
153. J. Furdyna, Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu, Mielec 2014, s. 144.
154. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2.
155. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3.
156. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
157. Cmolas, PB, MKL-AE 664/1.
158. Niwiska, WC,WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 662/4.
159. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
160. Cmolas, PB, MKL-AE 664/1.
161. Ibidem.
162. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2.

twierdzą, że jedzenie przyrządzane na piecu smakuje lepiej niż gotowane na gazie 
czy kuchence elektrycznej. Ale jedzenie, jak sie gotowało na piecu, było lepse, smac-
niejse. Ale na gazie szybcij. I bez roboty, bo jak postawił na gazie gotowanie, to mozno 
było odejść, a przy piecu trzeba było stać, pilnować, podkładać, żeby nie zgasło163.

163. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
164. Wydrza, SM, MKL-AE 672/4.

Obok pieca jednym z najważniejszych elementów kuchennego umeblowania był 
kredens z nadstawką. Mieścił on wszystkie narzędzia kuchenne – pałkę, mątewkę, 
makutrę164, szklanki, talerze, naczynia kuchenne. Czasem przechowywano w nim 
także chleb. Poza funkcjami czysto praktycznymi kredens miał również funkcję 
dekoracyjną, jako że w nadstawce stały odświętne talerze ustawione w pionie, 
tak żeby było je widać. Umeblowania kuchni dopełniał stół do przygotowywania 
posiłków, z blatem, który nie kiedy przykrywano ceratą, krzesła, ława bądź ślubanek 
i umywalka z miską.

Fot. 3.
W kuchni,
Bojanów, 2016 r.

Fot. U. Rzeszut-Baran
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Warto zaznaczyć, że w zebranym materiale znajdujemy informacje o jedzeni u 
co dziennych posiłków przy ławach165 lub nawet na progu166. Dowodzi to, że proce s 
upo wszechniania się stołu w lasowiackich domach był znacznie rozciągnięty 
w czasie167. W relacjach rozmówców pojawiają się też wzmianki o pozostałościach 
jego dawnego, odświętnego statusu168. Bywało, że był on meblem zarezerwowanym 
dla dorosłych, a zate m wyżej stojących w rodzinnej i wiejskiej hierarchii. Dzieci zaś 
przy nim codziennych posiłków nie jadały w ogóle. Chociaż w drugiej połowie XX 
wieku był już w do mach Lasowiaków powszechnie spotykany, wciąż traktowano go 
z większym szacun kiem niż pozostałe elementy wyposażenia.

W wywiadach pojawiają się wzmianki o gotowaniu w garnkach glinianych. Już 
w okresie powojennym wychodziły one z użycia. Bywało jednak, że w poszczegól-
nych rodzinach zachowywały się jako naczynia o określonej funkcji, służyły na 
przykład do przygotowywania zakwasu na barszcz czy przechowywania mleka169. 
W  kontekście starej kuchni częściej niż o gliniokach informatorzy mówią o na-
czyniach żeliwnych (żeleźniokach), co oznacza, że w pierwszych dwóch dekadach 
powo jennego okresu te ostatnie wypierały garnki z gliny.

We wspomnieniach informatorów dominują jednak przede wszystkim garnki 
aluminiowe i emaliowane. Kupowano je w sklepach lub od wędrownych handla-
rzy170. W latach 60. XX wieku naczynia emaliowane zastąpiły garnki żeliwne: Takich 
ładnych gorcków to [przed wojną – dop. J.R.] nie było. Takie sie pokazały długo po 
wojnie. Takie uoblywane [emaliowane – dop. J.R.] to pod koniec lat 60. XX wieku171. 
Były estetyczniejsze od czarnych i wiecznie okopconych żeleźnioków. Dopiero w la-
tach 90. i w XXI wieku ustąpiły miejsca garnkom ze stali nierdzewnej i naczyniom 
żaroodpornym, nie wyszły jednak zupełnie z użycia.

Elektryfikacja nie przyniosła w kuchni gwałtownych zmian, ale była początkiem 
zmia n stopniowych i nieuniknionych. Jedną z nich było pojawienie się we wsiach 
lodówek. Początkowo był to sprzęt trudno dostępny, nie każdy mógł sobie na nie-
go pozwolić, a jego zakup wymagał nieraz odpowiednich znajomości172. Lodówka 
w gospodarstwie była jednak ważną i znaczącą zmianą w życiu rodziny. To właśnie 
o niej w pierwszej kolejności mówią często informatorki pytane o pojawianie się 
no wych narzędzi i  urządzeń. Ich upowsze chnienie zmniejszyło rolę tradycyjnych 
form przechowywania żywności, jak wekowanie mięsa, przygotowywanie wędlin, 
zalewanie roztopionym tłuszczem czy trzymanie łatwo psujących się produktów 
w studni. Nie które z nich przetrwały jednak do dziś – przede wszystkim kiszenie

165. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3.
166. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
167. J. Furdyna, op.cit., s. 183.
168. Stół jest miejscem szczególnym wśród wszystkich najważniejszych punktów magicznej struktury domu [...]. Jako ośrodek 

świąt religijnych, rodzinnych i towarzyskich skupiający ludzi podczas uroczystych posiłków, w sposób naturalny kojarzy 
się z pożywieniem (zob. znaczenie zwrotu „stołować się”), a w kulturze ludowej z kwintesencją żywności – z chlebem. [...]. 
Na co dzień szacunek dla stołu wyrażał się w szeregu zakazów i nakazów, których wspólnym mianownikiem była zasada 
wyłączenia go ze sfery aktywności związanej z kłopotami dnia powszedniego, usytuowania go z dala od tras codziennych 
wędrówek krzątających się domowników [J. Bułat, Przestrzeń sakralna domu wiejskiego albo okno i stół, „Konteksty” 
1990, nr 4, s. 28].

169. Obecnie w wielu domach do tego celu przeznaczony jest garnek kamionkowy. Por. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1.
170. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
171. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2.
172. Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.

ogórków i kapusty. Zmianie uległy jedynie narzędzia – obecnie informatorzy nie 
używają już do kiszeni a beczek klepkowych, tylko plastikowe, i przygniatają kapustę 
już nie kamieniami, a reklamówkam i wypełnionymi wodą.

Lodówka w domu oznaczała początek nowej wrażliwości na świeżość pokarmów. 
Przede wszystkim jednak była znakiem przemian, które zrewolucjonizowały kuchnię 
dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ślad za nimi w lasowiackich kuchniach pojawiły 
się miksery173 (w latach 80.), roboty kuchenne, a wreszcie, w XXI wieku, termomik-
sy i zmywarki. Te ostatnie są bardzo popularne, jednak bywa, że starsi rozmówcy 
odnoszą się do nich dość sceptycznie. Wcale nie są takie dobre. Dla dzieci lepiej jest, 
jak nie ma zmywarki – mniej chorują. Oglądałam taki program w telewizji. I to jest 
prawda! To wcale nie jest takie dobrodziejstwo174.

Pojawienie się lodówek nastąpiło w dawnej Puszczy Sandomierskiej w okresie, 
w  którym w zasadzie zanikło już mielenie ziarna na mąkę w żarnach i związana 
z nim konieczność przechowywania go w komorze. Te dwa czynniki sprawiły, że 
komora stała się zbędna, dlatego często przekształcano ją w inne pomieszczenia, np. 
na łazienki175.

Warto zaznaczyć, że na przyspieszenie przemian wyposażenia kuchni wpływ 
miały np. powodzie, które często nawiedzały wsie na terenach położonych nad Wisłą 
i Sanem176. Zniszczenia wymuszały zmianę sprzętów porwanych przez wodę, a nawet 
budowę nowyc h domów. Takie rzeczy drewniane poodpływały [...]. Nie mieliśmy nic, 
nawet łyżki, garnczka, od nowa trzeba się było wszystkiego dorabiać177.

jak Widelce Trafiły do puszczy

Jeszcze w latach 50. do jedzenia używało się wyłącznie łyżek, najczęściej 
drewnia nych, kupionych lub wystruganych samodzielnie178. Z czasem zostały one 
zastąpione przez łyżki wykonane z aluminium179 lub innych metali. Te były już łatwo 
dostępne, można je było kupić w sklepach GS180, których sieć rozwinęła się w latach 
50. i 60. XX wieku. Zwyczaj jedzenia wszystkich posiłków łyżką utrzymał się bardz o 
długo, w  niektórych rodzinach nawet do lat 70.181 Co ciekawe, w zgromadzonym 
zbiorze pojawiają się dwie relacje o pierwszym zetknięciu się z widelcami w czasie 
II wojn y światowej. Pierwsza pochodziła z Wydrzy i mówiła o niezbędniku pozo-
stawionym w chałupie przez rosyjskiego żołnierza, w którym znajdował się widelec 
– pierwszy w do mu rozmówczyni182. Drugą zanotowano w Niwiskach i dotyczyła 
ona dobytku porzu conego przez uciekających przed frontem niemieckich żołnierzy. 
Były w nim wi delce, wcześniej, jak mówi informatorka, wśród chłopów nieznane183. 
Dopiero w latach 60. stały się one powszechne. Wiązać to należy z wpływem kultury

173. Wydrza, SM, MKL-AE 672/4.
174. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
175. Baranów Sandomierski, WZ, MKL-AE 672/2.
176. Szczególnie niszcząca była powódź z 2010 roku.
177. Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
178. Tuszów Narodowy, MS, LS, MKL-AE 692/4.
179. Wydrza, MZ, MKL-AE 672/3.
180. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.
181. Izbiska, WH, MKL-AE 671/1.
182. Wydrza, PM, MKL-AE 665/4.
183. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
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miejskiej i większą mobilnością mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. W in-
ternatach, zakładowych stołówkach, domach mieszkających w miastach kolegów 
i koleżanek z pracy, barach i restaura cjach – we wszystkich tych miejscach jedli oni 
widelcami. Jak się wydaje, pojawienie się ich na lasowiackich stołach nie było podyk-
towane żadnymi względami praktycznymi. Większość informatorów nie wspomina 
o konieczności używania widelców do jakiegoś rodzaju potraw, wręcz przeciwnie, 
podkreśla, że wszystko jadło się łyżką184. Wyjątkiem były kotlety schabowe – ich 
wprowadzenie do menu uzasadniało użycie widelca i noża185. Używanie w domu 
widelca było wyrazem pewnych aspiracji i oznaką przyjmowania nowych wzorców 
kulturowych. Świadczy o tym także to, że początkowo był on sztućcem odświętnym, 
nieużywanym na co dzień186.

Równolegle z widelcem na stołach w dawnej Puszczy Sandomierskiej zaczęły 
gościć noże. Pierwotnie używano tylko jednego, i to w miarę potrzeby, najczęściej 
do krojenia chleba187. W parze z widelcem, trzymany w ręku przez wszystkich 
uczestniczących w  spożywaniu posiłku, był już wyrazem ambicji społecznych 
gospo darzy. Warto jednak zaznaczyć, że posługiwanie się widelcem i nożem na co 
dzień było zwyczajem, który upowszechnił się stopniowo. Poszliśmy raz na obiad. To 
był rok 1985. Podali widelce. Mielony był na obiad, ziemniaki. No i widelec, dobrze, 
że jeszcze noży nie było, bo co drugie dziecko nie lubiło, dlatego, że wzięło do ręki, 
nie wiedziało, jak jeść. [...] Kto miał je nauczyć, jak nie było w domu, to skąd miało 
wiedzieć?188

W omawianym okresie do codziennego użytku weszły talerze, zajmując miejsce 
po pu larnych wcześniej misek. Te były w okresie powojennym najczęściej blaszane, 
ema liowane, rzadziej gliniane. Warto zaznaczyć, że nie były to już miski wspólne 
dla całej rodzi ny, każdy z uczestników posiłku miał swoją. Przeważnie mężczyźni 
to chcieli w miskac h – były większe i więcej dostawali w porcji. Jak kto szed do roboty 
na cały dzień, to musioł se pojeś189. Trudno dostępne talerze (fajansowe i gliniane), 
jakkolwiek obecne w domach, używane były pierwotnie niemal wyłącznie od święta 
i stawiane przed gośćmi190. Kiedyś, żeby kupić porcelanową zastawę, to trzeba było 
krowę sprzedać, taka była droga. To było tak między latami 60. a 70. Ale krowy nie 
były tak w cenie, jak dzisiaj – mówi jedna z informatorek191. W jednym z wywiadów 
znajduje się wzmianka o używaniu w tym okresie na co dzień także talerzy z porceli-
tu192, jednak była to raczej rzadko spotykana praktyka. Z czasem (kluczowe znacze-
nie również i w tym przypadku miały lata 60.) weszły one do codziennego użytku, 
w czym również należy upatrywać wpływu kultury miejskiej. Razem z talerzami na 
powszedni stół trafiły szklanki, zastępując metalowe i ceramiczne garnuszki.

Obecnie jedyną pozostałością odświętnego statusu talerzy z porcelany lub fajan-
su pozostaje powszechny zwyczaj trzymania w domu zastawy używanej jedynie przy 
wyjątkowych okazjach, w czasie świąt czy uroczystości rodzinnych193. Często ma ona 
także wartość sentymentalną, ponieważ np. jest prezentem ślubnym gospodarzy.

Pierwotnie stół codzienny nie był niczym nakryty. W okresie powojennym upo-
wszechniła się praktyczna, zmywalna cerata194. W większości domów nadal znajduje 
się ona na stole podczas posiłku195, ale tylko w dni powszednie, natomiast w niedziele 
i święta zastępuje się ją obrusem196. Alternatywą dla ceraty może być też kolorowy 
obrus, na co dzień bardziej praktyczny od odświętnego, białego197.

Interesującą kwestią jest wspólne spożywanie codziennych posiłków. Zdecydo-
wana większość informatorów pamięta, że w czasach ich dzieciństwa, a więc w la-
tach 50. i 60. na co dzień jedzono wspólnie, zaczynając od modlitwy. Była kiedyś tra-
dycja taka u nas w domu rodzinnym, razemśmy jedli, razem pacierze mówili, głośno 
do 18 lat. Jakby nie, to niech Pan Bóg broni. Tatuś zaczynał śniadanie: „Pobłogosław 
Panie te dary, które będziemy spożywać przez Chrystusa Pana naszego”198. Jedzenie 
podawała gospodyni, domo wnicy nie nakładali sobie sami z garnków199. Pierwszy 
po łyżkę sięgał gospodarz200. Nie ulegało wątpliwości, że najważniejszy przy stole 
był mężczyzna – to jemu przysługiwało pierwszeństwo i najlepsze porcje. Tatuś był 
traktowany najbardziej poważnie201.

184. Ibidem. 
185. Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3. 
186. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4. 
187. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
188. Wydrza, PM, MKL-AE 665/4.

189. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.
190. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.
191. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.
192. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
193. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1.
194. Jamy, LM, KZ, MKL-AE 683/4.
195. Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.
196. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4.
197. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.
198. Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3.
199. Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2.
200. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3.
201. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.

Fot. 4.
Talerz fajansowy 

na ciasto,
l. 50. XX w., 

trzciana, 2016 r.

Fot. M. Fołta
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Wspólne jedzenie było możliwe dzięki wspólnym zajęciom w gospodarstwie – 
domownicy razem jedli i razem pracowali. Dlatego można było do nich dostosować 
pory posiłków. Jedzono je razem, co było pierwotnie podyktowane względami prak-
tycznymi – gospodyni nie tylko je przyrządzała, ale też wydzielała domownikom 
jedzenie z komory, do której pozostali mieszkańcy chałupy nie mieli swobodnego 
dostępu. Zwyczaj ten w okresie, którego przede wszystkim dotyczyły wywiady, już 
zanikł.

Gromadzenie się całej rodziny przy powszednim stole zanikło, gdy upowszechniła 
się praca i nauka poza wsią, a domownicy wracali do domu o różnych porach. 
Obecni e każdy je wtedy, kiedy może lub kiedy ma ochotę, przed wyjściem z domu 
lub po powrocie. Wraz z zanikiem tej codziennej wspólnoty stołu zanikł też uroczy-
sty charakter wspólnych codziennych śniadań czy obiadów. Nie słyszałam, żeby dziś 
ktoś się modlił – mówi jedna z informatorek202.

nie ma niedzieli Bez rosołu

Wspólne zasiadanie do stołu jest możliwe tylko wtedy, gdy cała rodzina jest 
w  domu, a domownicy nie wyjeżdżają do pracy ani do szkoły. Z konieczności są 
to święta i  niedziele, rzadziej soboty203. Tym wspólnym posiłkiem jest najczęściej 
obiad, który ma uroczysty charakter. Składa się na niego szereg czynników. Należy 
wśród nich wymienić stałą porę204 (wczesne popołudnie), inne niż zazwyczaj miej-
sce spożywania posiłku, np. pokój zamiast kuchni205, nakrycie stołu obrusem, przy-
strojenie go kwiatami i serwetkami206 oraz użycie odświętnej zastawy.

O wyjątkowości niedzielnego posiłku stanowi również menu. Obiad tego dnia 
musi być lepszy niż w dni powszednie – obfitszy, mięsny, i składający się z dwóch 
dań. Niedzielną zupą, z czym zgadzają się niemal wszyscy wypowiadający się na 
ten temat informatorzy, jest rosół, głównie drobiowy. Nie ma niedzieli bez rosołu – 
stwier dza jedna z kobiet207.

Niedzielny rosół jako potrawa specjalna i podkreślająca wyjątkowość tego dnia 
to pozostałość po niemal bezmięsnej diecie mieszkańców dawnej Puszczy Sando-
mierskiej. W sytuacji, gdy świnię biło się dwa razy do roku, na Boże Narodzenie 
i  Wielkanoc, każda sposobność do zjedzenia mięsa była czymś ważnym. Tak ten 
rosół pachniał w całym domu, tak się czekało na ten rosół, że do południa już tego 
rosołu nie było208.

To skojarzenie niedzieli z rosołem powstało, jak się wydaje, stosunkowo późno. 
Jakkolwiek informatorzy, których czas młodości i dzieciństwa przypadał na lata 
50. i 60. XX wieku, kojarzą niedzielę przede wszystkim z tą zupą, trzeba pamiętać, 
że jej cotygodniowe przyrządzanie było możliwe tylko wtedy, gdy gospodar-
stwo produkowało wystarczająco duże nadwyżki drobiu, którego nie trzeba było 
sprzedawać, żeby uzyskać pieniądze. O tym, jak wyglądał stan pierwotny, mówi 
rozmówczyni z Grębowa uro dzona w roku 1950, która wspomina, że jej matka 
nie robiła rosołu, a zabite koguty sprzedawała w Stalowej Woli lub Rozwadowie209. 
Zaczęła go gotować dopiero wtedy, gdy źródłem gotówki przestała być sprzedaż 
wytwo rów własnego gospodarstwa. Pozwalało to na wykorzystywanie drobiu 
na własne potrzeby. Jednak nawet i wtedy nie zawsze wystarczało kogutów, by co 
niedzielę ugotować rosół210.

Zupę tę jedzono przede wszystkim z makaronem robionym w domu, z rozwał-
kowanego cienko ciasta pokrajanego nożem211, który obecnie w dużej mie rze został 
zastą piony przez ten, kupowany w sklepie. W tej chwili myślę, nie ma na to czasu, 
że... wiadomo, przychodząc z pracy, robi się szybko, prawda, i idzie się na łatwiznę, 
i taka prawda212.

202. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3.

203. Ibidem.
204. Antoniów, LT, MKL-AE 673/1.
205. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1.
206. Ibidem.
207. Ibidem.
208. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.
209. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1.
210. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3.
211. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1.
212. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1.

Fot. 5.
Wspólny posiłek, 

Dzikowiec, 
l. 70./80. XX w. 

Reprod. 
U. Rzeszut-Baran, 

2016 r.
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Rosół   jedzono też z ziemniakami lub lanymi kluskami213. Pozostałe z niego mięso 
jadło się i je się nadal na drugie danie z ziemniakami i surówką, czasami podsmażone 
z cebulą214, czasami duszone. Obecnie zastąpiły go inne rodzaje mięs, np. schab, 
żeberka czy pie czona gęś.

Alternatywą dla dań mięsnych w niedzielę były dawniej potrawy mączne, wyma-
gające większego nakładu pracy (pierogi), lub inne dania, których zrobienie w ciągu 
zwykłego roboczego dnia byłoby trudne (np. magały). Jedzono je w niedziele, zanim 
powszechnie dostępne stało się mięso na rosół. W niedziele obowiązkowo musi być 
rosół, drugie danie – ziemniaczki i mięsko z rosołu; wcześniej było smażone mięso 
(teraz nie smaży się ze względów zdrowotnych). Wcześniej na niedziele obowiązkowo 
były pierogi, magały się robiło (ziemni aki się skrobało, ścierało na tarce, gotowało się 
część, utłukło się, drugie wyciśnięte, się zarobiło wszystko, i robiło się kulki, i gotowało, 
podawało maszczone ze słoninką215.

Należy zwrócić uwagę na to, że w niedzielę nie wykonywano prac polowych. Nie 
oznaczało to jednak, że była ona czasem odpoczynku dla gospodyni. Wręcz przeciw-
nie, nadal spoczywał na niej (i zazwyczaj wciąż spoczywa) obowiązek przygotowania 
lepszego niż zazwyczaj posiłku. Potrawy niedzielne, niezależnie od tego, czy były to 
pierogi, magały czy dwudaniowy obiad z mięsem, były bardziej pracochłonne i wy-
magały od niej większego wysiłku niż pożywienie codzienne (np. bászcz). W nie-
dzielę odpoczywał zatem przede wszystkim gospodarz.

podsumoWanie

Jak widać powyżej, zmiany związane z podziałem ról, pochodzeniem produktów, 
narzędziami kuchennymi i sposobami podawania posiłków były bardzo głębokie. 
Zna czna część dziedzictwa kulinarnego Lasowiaków została zapomniana – chodzi 
tu przede wszystkim o dawne wyposażenie kuchenne i narzędzia, takie jak wyparte 
przez miksery i roboty kuchenne mątewki. Przepisy odziedziczone po prababkach 
i babkach konkurują z tymi, które można znaleźć w internecie. Zebrany materiał 
pozwala jednak stwierdzić, że na omawianym terenie mamy do czynienia z dekla-
ratywnym, i nie tylko, przywiązaniem do tradycji. Czasy samowystarczalności go-
spodarstw, tradycyjne metody upraw i hodowli oraz jedzenie uzyskane dzięki nim – 
wszystko to nabrało cech pewnego mitu o życiu w zgodzie z naturą i zdrowym stylu 
życia minionych pokoleń. Mit ten był przez informatorów chętnie przywoływany 
i wartościowany zdecydowanie pozytywnie. To w nim należy upatrywać źródła 
swoistej mody na tradycyjne potrawy, jedzenie kupowane bezpośrednio od wytwór-
ców czy zachowywanie bądź budowanie pieców kuchennych opalanych węglem lub 
drewnem. Jednocześnie mamy do czynienia z tradycją ewoluującą i przybierającą 
nowe formy. Przepisy z internetu są oczywiście pochodzenia obcego, jednak 
wiarygodności nabierają dopiero, gdy zostaną sprawdzone przez kogoś zaufanego

213. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2.
214. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2.
215. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3.

i pozyskane w drodze wymiany w sąsiedzkim czy koleżeńskim gronie – tak jak re-
ceptury, które pół wieku temu zdobywały matki i babki współczesnych Lasowia-
czek na kursach gotowania. Nie ma już w domach klepkowych beczek do kiszenia 
kapusty, ale kisi się ją nadal, tyle że przy użyciu nowych narzędzi, jak na przykład 
elektrycznych szatkownic czy plastikowych beczek.

Wydaje się, że wolniej niż zmiany w technice upraw, hodowli czy przygotowy-
waniu jedzenia następują przemiany społeczne. Gotowanie ciągle pozostaje domeną 
kobiet, chociaż i w tym wypadku mamy do czynienia ze stopniowymi przemianami.
Interesującym zjawiskiem jest też uznawanie za tradycyjne stosunkowo nowych ele-
mentów kultury kulinarnej, jak na przykład niedzielny rosół. Jest to przyczynek do 
rozważań o tradycji jako pewnym umownym konstrukcie i o pamięci na wsi.

Przede wszystkim jednak zebrany materiał rzuca światło na to, jak głębokie 
zmia ny zaszły na wsi w latach 60. i 70. XX wieku i jak wiele zależało wtedy od 
aktywności samych mieszkańców – organizujących kursy i uczestniczących w nich, 
poszukujących no wych wiadomości w książkach, prasie, radiu, telewizji, wreszcie 
– w wyspecjalizowa nych szkołach. Lasowiacy aspirowali do innych wzorców, 
uznawanych przez siebie za le psze, i osiągali je, dopisując kolejny rozdział do historii 
dziedzictwa kulinarnego Puszczy S andomierskiej.
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pożyWienie codzienne Wczoraj i dziś

Elżbieta Dudek-Młynarska
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

Chłopska kuchnia, tak jak chłopskie życie, była wpisana w roczny cykl okresu 
wege tacyjnego. Od biednej i chudej wczesnej wiosny, przez pracowite lato, po 
obfitą jesień i zimę, w czasie której powoli pustoszejące komory zwiastowały znów 
nadchodzący przed nówek – potrawy na, wydawałoby się, ubogim i monotonnym 
stole zmieniały się wraz z porami roku. Z drugiej strony chłopski jadłospis był de-
terminowany przez czynniki ekonomiczne: nieco inaczej jadali bogatsi, a inaczej 
biedni. W drugiej połowie XX wieku można było jednak zaobserwować stopniowe 
zmniejszanie się zależności jadłospisu wiejskich rodzin od przemian natury. Wraz 
z  odchodzeniem od tradycyjnego modelu samowystarczalnego gospodarstwa, 
podej mowaniem pracy w mieście i  upowszechnia niem się zwyczaju kupowania 
gotowych produktów żywnościowych w  sklepach kuchnia mieszkańców dawnej 
Puszczy Sandomierskiej zmieniła się nie do poznania1.

W okresie powojennym pożywienie codzienne było skromne i stosunkowo 
mało urozmaicone. To, co trafiało na stół, zależało w dużej mierze od zasobności 
gospodar stwa, np.: Były domy, że żywność była zamknięta, dzielony chleb na kromki, 
ale u nas nigdy mama nie zamykała. I to było z pięć takich gospodarstw, dobrych 
gospodarzy. To gospodarz, jak przyszedł, to dzielił chleb, nie wolno było samemu brać 
i jedzono tyle, ile on dał2. Gospodarz miał kluczyk do komory i nikt nie miał prawa 
tam wejść. U nas każdy brał, ile mógł, ucinał też trochę kiełbaski, jak była. Było nawet 
takie przysłowie: Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, a co masz zjeść dzisiaj – zjedz 
jutro3. Mniejsze znaczenie miały nawyki żywieniowe i upodobania smakowe.

1. Por. S. Bąk, Zmiany na wsi lasowskiej w ciągu ostatniego półwiecza, „Lud”, 1973, t. 57; F. Kotula Wczoraj między Mokrzy-
szowem a Łęgiem w tradycji ludowej, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskie-
go w powiecie tarnobrzeskim, Rzeszów 1968, s. 49-73; J. Rawski, Krótki rys historyczny północnej części Puszczy Sando-
mierskiej, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, 
Rzeszów 1968, s. 19-43.

2. Do II wojny światowej udzielanie chleba przez młodszego starszym traktowane było jako grzech. Młodszy, jeżeli star-
szemu udziela chleba, zamiast dać mu cały bochenek lub część jego, aby sobie z nich ukroił, ile mu się podoba, popełnia 
grzech [O. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie, „Dzieła wszystkie”, t. 48, oprac. J. Burszta, B. Linette, Wrocław – Poznań, 
1948, s. 38].

3. Cmolas, PB, MKL-AE 664/1.
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Względy gospodarcze prowadziły do minimalizmu konsumpcyjnego, będącego 
jedną z właściwości chłopskiego jadłospisu z przełomu XIX i XX wieku. Objawiał 
się on w daleko posuniętej oszczędności, która widoczna była w sposobie przy-
gotowania i podawania posiłku. Nie przywiązywano też wagi do jakości codzien-
nego pożywienia. Jego skromność budziła powszechną aprobatę, a wszelki zbytek 
w przyrządzaniu potraw uważany był za niepotrzebne marnowanie czasu4.

Sposób odżywiania mieszkańców wsi uzależniony był także od pór roku i zwią-
zanego z nim cyklu wegetacji i zbioru roślin oraz wykonywanych prac polowych5.

co nie Wychodziło z garnka?

W tradycyjnej kuchni lasowiackiej jedzenie przygotowywano głównie z surow-
ców pochodzących z własnego gospodarstwa. Uzupełniano je owocami leśnymi, 
grzybami, sporadycznie złowionymi rybami6 i dziczyzną7. Tylko niektóre produkty 
nabywano w karczmie, a później także w sklepie. Początkowo były to przede wszyst-
kim przyprawy: sól, cukier i pieprz.

Większość rozmówców to osoby urodzone już po zakończeniu II wojny 
światowej, które pamiętają czasy, gdy gospodarstwa były samowystarczalne: Ziemia 
to jest naszo karmicielka. Jo nieraz tłumacze tym młodym, że downij to nikt nie znoł, 
żeby pójść do miasta, kupić chleba czy bułke. W domu sie wszystko piekło, swoje sie 
wszystko zużywało. Ale mówio: a gdzie! To nieprowda! Jo im dałam pola i godom: 
może byście se choć zimioków posadzili. Sprzęt je, ziemia je, ale gdzie tam, one se 
gotowe w sklepie kupio8.

Zebrane materiały terenowe potwierdzają, że pożywienie mieszkańców Puszczy 
Sandomierskiej do połowy XX wieku opierało się głównie na roślinach pochodzących 
z  własnej produkcji rolnej. Dieta bogatszych i biedniejszych różniła się przede 
wszystkim ilością podawanych posiłków. Większość potraw przygotowywano na 
bazie roślin upra wnych, natomiast mięso pojawiało się tylko od święta. Pochodziło 
z własnej hodowli (świnie, kury, kaczki, króliki). Mięso pojawiało się u chłopa (jeśli 
się pojawiało) w jednym sezonie roku. Nikt oczywiście mięsa nie kupował9. Tezę tę 
potwierdzają słowa innych informa torów.

Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego największe znaczenie i zastosowa-
nie miały: nabiał, tłuszcze oraz mięso wieprzowe. Nabiał pozyskiwano we własnym

4. A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, red. 
M. Frankowska, Wrocław 1976, s. 354.

5. Oskar Kolberg w swych opisach z drugiej połowy XIX wieku podaje daty, które wyznaczały okres spożywania poszcze-
gólnych produktów żywnościowych: od pierwszego święta Wielkiej Nocy aż do Matki Boskiej Siewnej (8 września) na 
śniadanie jedzono ziemniaki z twarogiem, potem do św. Marcina (11 listopada) polewkę z ziemniakami, a następnie do 
Wielkanocy groch z kapustą i ziemniakami. Por. O. Kolberg, Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, obrzędy, 
t. 5, Kraków, 1871, s. 136.

6. Na lasowiackim stole pojawiały się też potrawy, które dziś są rarytasem. Raki były łowione w rzece Barcówce, która prze-
pływała przez wioskę i była bardzo czysta. Do koszyka wiklinowego, sadzeniaka, naganiało się raki. Pamiętam w dużej 
misce czerwone, piękne raki, kolor przyciągał i smak, warzywa tam jakieś były, przyprawy, było to bardzo smaczne. Szczyp-
ce i odwłok to było mięso. Raki były często, mamusia robiła, tylko były pojedyncze sztuki. Raz tylko była taka obfitość, 
a obecnie rak to jest rarytas [Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4].

7. Więcej na ten temat w artykule W. Dragana Gospodarka leśna – zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołówstwo, 
[w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, red. Krzysztof Ruszel, Kolbuszowa 2014, s. 131-149.

8. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1.
9. S. Bąk, op.cit. s. 183. 

10. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
11. Postów było niemało: każdy piątek i sobota, suche dni (cztery razy do roku), dzień przed Zielonymi Świętami, św. Piotrem 

i Pawłem, Matką Boską Zielną, a oczywiście adwent i Wielki Post [ S. Bąk, op.cit., s. 182].
12. Ibidem, s. 182.
13. Najchętniej spożywano prażuchy lub brozowiaki. Placki te pieczono powszechnie jeszcze w latach 70. Dziś wykonuje się 

je w piekarniku lub na patelni [Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4]. Mama często piekła na blasze placki z ciasta skła-
dającego się z mąki, do której dodawała trochę kwaśnego mleka, jako i dużo kminku. To były najlepsze placki na świecie 
[Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2]. Informatorka wspominała także o plackach na drożdżach, pieczo nych na 
oleju. Jej babcia podawała je z cukrem i powidłami (plince). Jedna z rozmówczyń wymieniła też pieczone przez babcię 
placki cukrowe: buraki cukrowe się gotowało, ścierało na tarce, dodawało mąkę, jajko i odrobinę sody. I takie placuszki 
(wielkości małego chleba) były już pieczone w piecu chlebowym [Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4].

gospodarstwie i spożywano przede wszystkim w postaci surowego bądź przetwo-
rzonego mleka (maślanka, serwatka, śmietana). Wyrabiano z niego również masło 
i sery, które przeznacza no na sprzedaż. Jajka jedzono sporadycznie. Kury i koguty 
bardzo oszczędzano. Kury zostawiano, żeby znosiły jajka, bo można było je sprzedać, 
a  za to można było w  sklepie kupić nafte, sól, cukier, zapałki. O ciastkach ani cu-
kierkach nikt nie myślał. A  kogutki można było sprzedać... Pieniądze trzymano na 
najpotrzebniejsze rzeczy; a wszyscy musieli sobie radzić sami, co uhodował, to miał10.

Spożycie produktów zwierzęcych ograniczały liczne, rygorystycznie przestrzegane 
posty11. Powstrzymywano się wówczas nie tylko od konsumpcji mięsa, ale i nabiału. 
Zmiany nastąpiły dopiero po II wojnie światowej. Dzisiaj postu nikt bezwzględnie nie 
przestrzega, bo nabiału używa się powszechnie w każdy dzień12. Teraz na mleku gotuje 
się m.in. kasze, kluski oraz ryż.

W tradycyjnej kuchni mieszkańców Puszczy dominowały przede wszystkim 
potra wy przygotowywane z mąki. Była ona m.in. składnikiem barszczu, żuru, za-
cierki, pierogów i klusek. Pieczono z niej chleb i placki (te ostatnie na blasze lub 
w piecu)13. Najwięcej zużywano mąki żytniej, którą mielono w domowych żarnach 
w ilości niezbędnej do przy gotowania posiłków.

Fot. 1.
Pierogi z kaszą,
Kolbuszowa 2017 r.

Fot. J. Mazurkiewicz
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Obecnie w ciągu tygodnia na stole pojawiają się takie potrawy mączne, jak: 
kopyt ka, naleśniki, racuchy i knedle polane np. sosem grzybowym. Gospodynie 
chętnie lepią pierogi, które nadziewają sezonowymi owocami (np. jabłkami), serem, 
kapustą (przeważnie kwaszoną) i ziemniakami.

Nie mniej ważnym składnikiem codziennego posiłku była kasza. Kaszę jęcz-
mienną i  gryczaną (zwaną tatarką) tłuczono w stępach. Mannę pozyskiwano 
z pszenicy zmielonej w młynie. Na co dzień jedzono ją w wielu wariantach: na mle-
ku, ze skwarkami i na sypko. Czasem do kaszy dodawano także rozgotowane owoce 
– jabłka, gruszki lub śliwki. Dla dzieci gotowano mannę (którą polewano sokiem), 
czyli grysik. Współcześnie podaje się ją także jako dodatek do drugiego dania.

Popularność kasz wynika nie tylko z ich walorów smakowych. Informatorzy 
coraz częściej wskazują też na ich właściwości zdrowotne. Ostatnio to jem gryczaną, 
bo zdrowsza, a cukier mam podniesiony. Lekko ją tylko omaszczę i tak się zje. 
A  domownicy to jedzą kaszę jęczmienną, tylko tak omaszczoną dobrze. Nawet to 
troszkę kiełbaski, podgardle podsmażę, omaszczę i jest takie jedzenie14.

Elementarnymi składnikami codziennego pożywienia Lasowiaków były kapusta 
i groch. Z przeprowadzonych wywiadów można wywnioskować, że przyrządzano 
z nich potrawy „na okrągło”, bez względu na porę roku. Dawniej to sie jadło, co sie 
urodziło w polu. Kapusta nie wychodziła z garka15. Warzywa te odgrywają ważną rolę 
także we współczesnej kuchni. Gotuje się je w sposób tradycyjny, według udoskona-
lonych rece ptur oraz całkiem nowych przepisów. W wielu domach (np. w Niwiskach, 
Dzikowicu, Grochowem) od pokoleń przygotowuje się kapustę z grochem albo 
zasypywaną kaszą jaglaną16. W Kolbuszowej z kiszonych ziemniaków przyrządza się 
kapustę ziemniaczaną, którą okrasza się skwarkami, zaciąga fasolą lub grochem17. 
W niektórych miejscowoś ciach (np. w Książnicach, Zdziechowicach, Bojanowie) 
zastępuje ją bigos i kapuśniak. Bigos przygotowywany jest z kapusty kiszonej lub 
mieszanej – kiszonej i słodkiej, z dodatkiem mięsa. Bardzo często serwuje się też 
gołąbki z kapusty, nadziewane farszem ryżowo-mięsnym.

Zamiana grochu i kaszy na mięso wynika z jego łatwej dostępności. Różnorodne 
wyroby można kupić w sklepach i supermarketach. Powszechnie podaje się je pod 
różnymi postaciami – gotowane, pieczone czy smażone – i dodaje do wielu dań. 
Sami rozmówcy przyznają, że dawniej nie jedzono tyle mięsa co teraz18.

14. Partynia, OR, MKL-AE 680/2.
15. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
16. Np. w Turbi znana jest od lat kapusta turebska: to jest kapusta, kasza jaglana i fasola. Gotuję często z tym grochem i dodaję 

kaszy, bo jak goście przychodzili, to im właśnie taka kapusta smakowała, tylko smażę słoninę do tego z cebulą, cebula daje 
taki smak. Ale to już babcie nasze, ciotki, każdy to gotował tę kapustę [Turbia, IG, MKL-AE 685/4].

17. Siekało sie zimioki siekoczem, do gorczka, stawiało koło denarka. Jak ta kapusta przykisła, na drugi dzień, to na była. 
już sie ją gotowało. Te źmioki tylko posiekone. Zalywało sie boszczem. Pomaściło sie śmietankom albo maślonce, albo 
na syrwotce, żeby kapusta była kwaśno, dobro. Można było pomaścić słoninkom, jak była. Dawano także groch i cebulkę 
[Kolbuszowa Górna, SH, CE MKL-AE 662/2]. Przy robieniu kapusty ziemniaczanej robiło się też lyjoski: jak sie moczyło 
ziemniaki, później z nich odlewano wodę. Ten stokmol [krochmal], który z źmioków został, sie brało: trzeba było, żeby sie 
uodstoł, uno osiadło, wtedy wode sie uodlywało, na spodzie był taki biały osad. Do tego kłóciło sie mąki pszennyj, na blache 
sie polywało i piekło takie lyjoski. I dobre to było! Osolone, zjadło się [ibidem]. Jedzono też gotowaną kiszoną kapustę: 
takom sie jadło, tylko podrobionum trochę zasmażkom, uomaściło się, cym było: uo, cebula, jak była [ibidem]. W Tuszymie 
i Przecławiu kapusta ziemniaczana nazywana jest ciupanką. Tu jest taka tradycja, zupa „ciupanka”. Każda gospodyni ma 
inny przepis, ja jej nie robię, ale szwagier robi. W Kolbuszowej na to mówią: kapusta ziemniaczana [Tuszyma, WI, KJ, 
RD, NN, MKL-AE 680/4].

18. Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1.

Potrawą, która w zasadzie zniknęła z jadłospisu, jest kwas z kapusty19. Jeszcze 
w latach 60. XX wieku jedzono go na śniadanie, zwykle rano stał na piecu20. Dzia-
dek informatorki z Lipy zawsze o tej porze jadł go z ziemniakami. Popularną zupą 
codzienną była też zalewajka21. Jedna z gospodyń poinformowała, że w Przecławiu 
jej przygotowanie ma bardzo długą tradycję: na tzw. ziemi przecławskiej – każda wieś 
ma swój rodzaj zalewajki. Taką zalewajkę często robiło się i jadło z rana, bo ona potem 
„trzymała”. Gospodarz mógł potem w polu pracować! Więcej gotowało się jesienią, 
zimą, bo ona była rozgrzewająca. Zalewajkę robimy zawsze, jak mamy jakieś nasze 
imprezy – to jest gwóźdź programu dla gości22. Jej słowa potwierdziła inna mieszkan-
ka tego terenu: mam taką jedną potrawę – zalewajka przecławska się nazywa, mogę 
wysłać przepis23.

W latach 70. i 80. XX wieku na półkach sklepowych pojawiły się niedostępne 
dotąd produkty żywnościowe (np. papryka, żółty ser). Przyczyniło się to do urozma-
icenia dotychczasowego jadłospisu i wprowadzenia do niego nowości. Jedną z nich 
były wieloskładnikowe kanapki: kanapek się nie robiło jak teraz, a wędliny to w ogóle 
nie było. Coś gotowanego raczej się jadło na śniadanie. Najwyżej brało się kawałek 
kiełbasy w rękę albo chleb masłem się posmarowało24. Jeszcze w latach 60. dużo dzieci 
latało z kromkami chleba, jak ktoś był bogatszy, to były posypane cukrem i śmietaną, 
a  jak ktoś był biedniej szy, to moczony chleb w wodzie był i posypany cukrem25. 
Rozmówczyni z Lipy wspomina, że jej dziadek do chleba kroił w paseczki słoninę, na 
to drobno w kostkę cebulę i kropił octem i tak jadł26. Przegryzał też cebulę pokrojoną 
w kostkę, posoloną i polaną olejem rzepakowym27.

Istotne różnice nastąpiły w ilości przyrządzanego i spożywanego mięsa. Jesz-
cze do lat 80. XX wieku u większości informatorów mięso jadano bardzo rzadko: 
świnia była raz czy dwa razy do roku zabita i tyle. I drób ten, co się chowało28. Nie-
którzy pamiętają jeszcze czasy, kiedy drób zabijano: jak kura była chora albo chłop 
był chory29. Produ ktem dostępnym przez cały rok była jedynie solona słonina: im 
lepsza świnia, tym wyższa słonina30. W domach stały też beczki ze smalcem i solą. 
Raz lub dwa razy do roku (na Boże Narodzenie i Wielkanoc) w jadłospisie pojawiała 
się kiełbasa. Ponieważ nie było lodówek, po świniobiciu przechowywano ją ubitą

19. W Wydrzy tradycyjnie gotowało się kwas, ziemniaki ugotowane i całe nietłuczone, do tego 1⁄2 litry kwasu z kapusty, 
3 garnuszki wody lało się do gara, 2 dobre garści kaszy jaglanej się zasypywało i to się gotowało. Jak kto chciał, to maścił 
mlekiem [Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3].

20. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2.
21. Zalewajkę robiono na świeżej serwatce, którą zagotowywano. Następnie wlewano do niej mleko z mąką. To kwaśne było, 

ale dobre. Jak był worek do sera rzadki, to te drobiazgi sera też przeleciały. Bardzo dobre. [Kolbuszowa Górna, CA, SH, 
MKL-AE 674/1].

22. Informatorka opowiada, jak ją gotuje: wg mego przepisu – gotuje się żurek, dodaje śmietany, ziemniaki, majeranek i inne 
zioła, szczyptę cukru, cytrynę, boczek, kiełbaska, jajka. Podobne do barszczu, ale więcej dodatków. Moja babcia zalewajkę 
robiła, a ja trochę zmodyfikowałam [Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4].

23. Ibidem.
24. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2. 
25. Ibidem. 
26. Ibidem. 
27. Ibidem.
28. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2. 
29. Ibidem. 
30. Ibidem. 
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w kamiennym garnku i zalaną smalcem. Z czasem zaczęto ją również zamykać 
w wekach31.

Najczęściej stosowaną techniką przygotowywania potraw było gotowanie. 
W ten sposób przyrządzone raz czy dwa razy dziennie posiłki lepiej utrzymywały 
temperaturę oraz były łatwiejsze do przechowania i ponownego odgrzania. Rzadko 
jednak smażono, ponieważ wymagało to dużego nakładu środków (np. cennego 
smalcu) i czasu.

Gotowaniem zajmowały się głównie kobiety. W okresie prac polowych wstawały 
one wcześnie rano i przygotowywały jedzenie na cały dzień. Jak sie szło w pole, to 
gospodyni wstawała do dnia. Gotowała kasze i dawała ją pod pierzyne, żeby była 
mięciutka. I jak przyszło sie z pola, to było super jedzenie, bo ta kasza była jeszcze 
ciepła, nim wszyscy pobrały se z jednego gorka łyżko albo ponakładały se do miseczek, 
i uo, już był obiad32.

od śniadania do oBiadokolacji, Barszcz czy kanapka?

W kuchni lasowiackiej chętnie gotowano ziemniaki, a przygotowane z nich 
potrawy stanowiły całodzienne pożywienie chłopów, niezależnie od pory roku. Po-
dawano je z kwaśnym lub słodkim mlekiem, a czasem z maślanką. Jedzono tak „od 
rana do wieczo ra”, szczególnie przy pilnych pracach gospodarskich, gdy nie było 
czasu na przy gotowanie innych posiłków. Sezonowym specjałem były młode ziem-
niaki: jak były, to sie  czekało na  to, troche sie omaściło cebulkom na maśle. Świża 
maszczonka była robiona do nich, i do nich świża maślonka albo mlyko, siadłe było 
najlepsze33. 

31. Ibidem.
32. Por. Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 695/4; Wadowice Dolne, MZ, MKL-AE 707/4.
33. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1.

34. Ibidem.
35. Jedna z informatorek wspomina, że z tartych ziemniaków robiono drobne kluski maszczone masłem albo słoninką. Gdy 

do środka dawano ser, wówczas robiono większe kluski, które nazywano gołkami. W czasie wojny, gdy we wsi stacjono-
wały wojska radzieckie, przezywano je czołgami albo bombami [Niwiska, CM, MKL-AE 674/3].

36. Na wsiach położonych bliżej Mielca gotowano kacapoły, które były puste w środku. Polewano je wodą z gotowania. 
Wola Zdakowska, WW, WH, MKL-AE 678/4.

37. Ibidem.
38. Od niedawna powszechnie mamy wędliny wiejskie. Teraz jest „full wypas” w barszczu: jajko, swojska kiełbasa, boczek 

podsmażany, kiedyś – tylko w Wielkanoc [Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, 
MKL-AE 662/4].

39. K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 22.
40. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
41. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
42. Dzisiaj jest już inaczej, bo przyjeżdża firma, ale jeszcze 30 lat temu wszelkie prace budowlane, jak ubijanie fundamentów, 

zalewanie stropów robiono przy pomocy sąsiadów i znajomych – obowiązkiem było poczęstowanie robotników [Czermin, 
MK, MKL-AE 666/1].

43. Mazury, AE, AJ MKL-AE 663/2. 
44. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 

Z tartych i goto wanych ziemnia ków robiono też pieczone na blasze placki: osolili, 
wymisali, ugnietli placki troske mniej sze jak deserowe talyrze, i tak na gołyj blasze 
piekli. To było wspaniałe, mama często to robiła34.

Specjalnością gospodyń były pyzy ziemniaczane35, tzw. kacapoły, magały, kręgle, 
pa ry je. Z surowego ciasta robiono placki, nakładano ser z solą lub pieprzem, 
dokładnie je zawijano i wrzucano na osoloną wrzącą wodę lub mleko36. Gotowe pole-
wano stopionym masłem. Kacapoły przygotowywano bardzo rzadko, ponieważ były 
czasochłonne i trzeba było pilnować, żeby się nie rozgotowały. Dziś przyrządza się 
je na specjalne życzenie domowników. Podobnie jak dawniej, kacapoły są podłużne 
albo okrągłe37.

full Wypas W Barszczu38

Do najczęściej spożywanych potraw należał także barszcz, zwany żurem39. 
Barszcz – jak to mówią – z komina nie schodził. Było takie powiedzenie: na śniadanie 
ziemniak i z barszczem, na południe barszcz z ziemniakami, a na wieczór zalewajka40. 
Zwykle jedzono go w postaci postnej, lekko tylko maszcząc słoniną. Na śniadanie 
gospodyni podawała go z kromką żytniego chleba lub ziemniakami. Barszczu w gar-
nuszek i do tygo ziemniaki i tak się jadło. Takie śniadanie. A jak zostało, to i na obiad 
sie zjadło41.

Do zabielania żuru używano mleka. Podawano go zawsze podczas prac polowych 
i gospodarskich (np. młocki), a w latach powojennych podczas robót bu dowlanych42.

Jadło się wówczas taki barszcz z całymi ziemniakami, polanymi stopioną 
słoninką (skwarkami), z pajdą chleba posmarowaną masłem lub wkrojoną do ta-
lerza, a nawet grochem: u nas to jeszcze był do tego nagotowany groch, dokładało 
sie go do bar szczu43. To jest dość syte, nic więcej nie trzeba było jeść. Jak to mówią: 
ma pies i ja. Młodzi teraz barszczu nie jedzą, tylko w święta, a ja uwielbiam i sobie 
gotuję co drugi dzień, a jada sie codziennie44. W niektórych miejscowościach zamiast 
barszczu na śniadanie poda wa no  kapustę: [jadła tak – dop. E.D.-M.] moja ciotka 
w Lipnicy; kiedyś tam do niej pojecha łam, okazało sie, że na śniadanie gotują kapustę. 
Nie mogłam wyjść ze zdumienia, jak to na śniadanie jest kapusta, nie barszcz? 

Fot. 2.
Paryje,

trzciana, 2016 r.

Fot. M. Fołta
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Kapusta nie wychodziła z garka, ale na obiad, nie na śniadanie45.
Obecnie barszcz wzbogaca się kiełbasą wiejską, jajkiem oraz serem, a smak 

pod kreśla przyprawami: gorczycą, majerankiem i kminkiem. Wiosną dodaj e się 
szczy piorek i kope rek. Co ciekawe, w wielu domach ta tradycyjna potrawa śniada-
niowa stała się posiłkiem obiadowym, podawanym nawet w niedzielę46. Żur jedzą 
w niedzielę na śniadanie, a co ważne dzieci bardzo to danie lubią. Żur jest potrawą 
bardzo popularną, znaną w całej wsi47.

Oprócz barszczu na śniadanie jedzono też kromkę chleba48, którą smarowano 
serem z dodatkiem mięty49. Posiłek popijano niezbyt słodką kawą zbożową lub 
czarną.

Po okresie transformacji ustrojowej, z chwilą gdy zwiększyła się dostępność 
pro du któw żywnościowych, nastąpiła też zmiana w jadłospisie codziennym. Na 
śniadanie zaczęto jeść jajecznicę, ser biały ze śmietaną, świeże warzywa i wędlinę, 
a potrawy go rące zastąpiono kanapkami. Dzięki temu jadłospis stał się bardziej 
zróżnicowany.

Podobne zmiany nastąpiły także w menu obiadowym. Dziś gotuje się przede 
wszy stki m różnego rodzaju zupy. Głównie jarzynową, pomidorową, krupnik 
i  ogórkową. Często zasypuje się je makaronem, kaszą, ryżem i zabiela śmietaną. 
Co ciekawe, w do mach informatorów obiad składa się albo z mięsnego dania, albo 
z samej zupy. Wtedy na kolację serwuje się dodatkowy ciepły posiłek: racuchy, placki 
ziemniaczane (mogą być podawane z sosem, mięsem, papryką), krokiety, smażoną 
kaszankę, bo przecież samą zupą się [człowiek – dop. E.D.-M.] nie naje50.

Niektórzy rozmówcy nie gotują zup, bo ich nie lubią. Zamiast tego przygotowują 
dani a jednogarnkowe: np. makaron z serem czy spaghetti. W dni powszednie jedzą 
również naleśniki, kotlety i sznycle.

Informatorzy sporadycznie gotują też potrawy, na które receptury przejęli od 
swoich mam lub babć. A co stoi na przeszkodzie, by je przyrządzać częściej? Wśród 
odpowiedzi pojawiają się stwierdzenia o braku czasu i awersji młodszego pokolenia 
do spożywania potraw swych dziadków. Kiedyś, niedawno, zrobiłam te kacapoły, to 
moje dzieci jescse jadły, ale wnuki juz sie nie chyciły51.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie nowoczesnych urządzeń 
chłodniczych pozwala na przygotowywanie bardziej czasochłonnych dań obiado-
wych w  dogodnym dla informatorów terminie. Wiele potraw gotuje się w dzień 
wolny od pracy, choćby w sobotę, i później zamraża (np. pierogi ruskie, knedle, 
krokiety, gołąbki).

Co ciekawe, jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku niemal w ogóle nie przywiązywano 
wagi do kolacji: z kolacją było różnie: kawałek chleba z czymś, co było, ale nie zawsze 
posmarowan y masłem. U nas było dużo marmolady z jabłek i najczęściej z nią jedzono 
chleb52. Dziś je się m.in. kanapki z wędliną lub białym serem, które popija się herbatą.
45. Ibidem.
46. Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1. Informatorki za tradycyjną potrawę uznają barszcz biały kiszony podawany z jajem 

i kiełbasą. Jest to posiłek bardzo popularny we wsi, obowiązkowo spożywany na śniadanie w niedzielę.
47. Pień, MK, MKL-AE 683/3.
48. W latach 40.-50. nie było nic do smarowania chleba [Niwiska, CM, MKL-AE 662/3]. 
49. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3. 
50. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4. 
51. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1.
52. Cmolas, PB, MKL-AE 664/1. 

W wielu domach ze względu na ograniczenia dietetyczne spożywa się kolację bardzo 
wcześnie lub całkowicie rezygnuje się z tego posiłku.

chleB nasz poWszedni...

Z przeprowadzonych badań wynika, że do połowy XX wieku nieodzownym 
składnikiem codziennego pożywienia na wsi był samodzielnie pieczony chleb53. To 
się do sklepu mało chodziło, a chleb to się piekło, nie było tego, że my kupowali jakiś 
chleb54. Przygotowywano go we własnym zakresie, wykazując minimalne zapotrze-
bowanie na pieczywo miastowe, kupowane jedynie w ostateczności55. Przemawiały 
za tym zarówno względy finansowe, jak i łatwość pozyskania materiału opałowego, 
nieodzownego do tradycyjnego wypieku56. To było święto w domu wielkie, jak się 
chle b piekło. Myślę, że to była strasznie ciężka praca, bo mieszanie tego ciasta ręką 
w takiej dzieży ogromnej... To się piekło przez cały tydzień57. Gospodyni przed piecze-
niem robiła znak krzyża na chlebie, a niektórzy informatorzy do dziś czynią to przed 
krojeniem58. Ponadt o, jak upadnie on na ziemię, to się go podnosi i całuje.

Gdy mówiono chleb na chleb, oznaczało to koniec jednego wypieku i początek 
następnego. Pieczono na dnisku, czyli na dnie pieca, na polepie, jednorazowo 
czte ry, sześć bochnów, niekiedy kładąc je na kapuścianych liściach. Informato-
rzy zapamiętali, że ciasto wkładało się do koszyków chlebowych, które z czasem 
zastąpiono metalo wymi brytfannami. Ciasto zaczyniano z mąki żytniej, lub żytniej 
i pszennej, ale wtedy bochenk i krócej zachowywały świeżość. Niektóre gospodynie 
dodawały do niego ugoto wane ziemniaki – dzięki temu po upieczeniu stawał się 
wilgotny. Zaczyn na następne ciast o pozostawiano w dzieży, posypany mąką i na-
kryty wiekiem. Chleb musiał wyrosnąć, potem się dzieliło w „dziżce” znakiem krzyża, 
i to były porcje, które potem się dzieliło, wyciągało. Było cztery, ewentualnie jak było 
więcej, to jeszcze się uzbierało i było na piąty chleb. Zataczało się na stolnicy, brytfanki 
były nie smarowane, tylko obsypywane żytnią mąką. Jak chleb podrósł, to obmywałam 
letnią wodą pędzelkiem i wkładałam do pieca. Jak piekł się półtorej godziny, po wypie-
ku też przemywałam wodą. Jak się brało bułkę chleba [bochen – dop. E.D.-M.], czy 
brytfankę, to z tyłu brało się i robiło się znak krzyża. To był taki znak – że to jest dar od 
Boga59. Przed włożeniem do pieca mama robiła nad nim znak krzyża, a na okrągłych 
bochenkach kreśliła go palcem, tak że znak zostawał po upieczeniu. Znak krzyża był 
także robiony w trakcie rozkrawania chleba60.

53. K. Ruszel definiuje chleb jako podstawowy produkt spożywczy w kręgu kultury śródziemnomorskiej i Bliskiego Wschodu, 
pieczony z mąki zbóż z różnymi dodatkami, powszechnie traktowany jako synonim pokarmu, symbol dostatku i pomyśl-
ności. Proces przygotowywania ciasta i wypieku regulowały liczne nakazy oraz wykonywane zabiegi magiczne [op.cit., 
s. 60]. Por. P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, 
Wrocław 2000; I., K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981.

54. Przecław, KJ, MKL-AE 692/2. 
55. Piekło się chleb raz na dwa tygodnie – a jak brakło, szło się do miasta, do piekarni. Nieraz ten chleb już okwitł, ale to się 

okrajało i w środku był dobry [Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3]. 
56. Por. W. Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Rzeszów 1975, s. 173. 
57. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.
58. Dzisiaj chleb kupowany w sklepie jest już pokrojony, być może m.in. z tego powodu zaniechano gestu kreślenia na nim 

krzyża. Por. M. Tymochowicz, Pożywienie jako wyznacznik tożsamości regionalnej, [w:] Tradycja dla współczesności. 
Ciągłość i zmiana, t. 10, red. M. Wójcicka, M. Dziekanowska, Lublin 2017, s. 137-149.

59. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 668/2.
60. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.
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Pieczenie chleba było domeną kobiet61. Wszystkie prace wykonywały one samo-
dzielnie, począwszy od przygotowywania zakwasu, wyrabiania ciasta, aż po wypiek. 
Pieczeni e chleba to był test, czy umie się upiec chleb, szczególnie jak pojawiała się nowa 
synowa. Drugą próbą było, czy potrafi ugotować kaszę. Teściowe były wymagające, 
zwłaszcza jak synowe przychodziły mieszkać do domu rodzinnego syna62. Chleb 
wypiekano najczęściej raz w tygodniu, przeważnie w piątek lub sobotę, w ilości 
wystarczającej dla rodzin y. Tego dnia wstawano bardzo wcześnie, około 4 rano. 
Aby sprawdzić temperaturę w piecu, wrzu cano do niego garść mąki. Gdy się szybko 
spaliła, oznaczało to, że jest gorący. Jednorazowo pieczono nawet trzynaście chle-
bów w kształcie okrągłego, plackowatego bochenk a. W  domu była duża dzieża 
drewniana, zawsze się zostawiało zakwas; dzień wcześniej zrobiło się z mąki pszennej 
i żytniej, drożdże, sól i woda, i stawiało się pod piecem; upiekło się w sobotę, to do 
drugiej soboty się jadło, cały tydzień63.

Chleb kładziono w komorze przykryty białą ściereczką. Trzymano go też w sąsie-
ku, w życie, gdzie myszy robiły w nim dziury, zakwitał lub robił się zielony. Informa-
torka wspomina, że mimo to był dobry. Mówiło się, że dzieci będą miały zdro we zęby, 
jeśli będą jadły chleb z dziurami wygryzionymi przez myszy64.

Przed włożeniem chleba do pieca, w powstałym popiele wypiekano podpłomyki. 
Do ich wykonania wykorzystywano końcówkę ciasta, do którego dodawano kminek 
lub mak.

Chleb pieczony w domu był wspaniały i pięknie pachniał. Informatorzy zgodnie 
twierdzą, że był on dobry i długo zachowywał świeżość, mimo że czasem leżał cały 
tydzień, a kiedyś nie było mody na zamrażanie. Obecny chleb to nie czuje się, że chleb 
się je65.

Istotne zmiany nastąpiły w II połowie XX wieku. Jak chleb nastał w sklepach, to był 
codziennie świeży, i tego już nie chcieli jeść66. W tym czasie pojawiła się też możliwość 
pieczenia chleba w piekarni z własnego ciasta, przygotowanego w domu. W latach 
90. na półkach sklepowych pojawiło się pieczywo różnego gatunku i rodzaju (gra-
ham, żytni, wasa)67. Z tego względu coraz mniej osób zajmowało się jego wypie-
kiem. Obecni e, z  roku na rok, ze względu na ograniczenia zdrowotne, spada także 
jego spożycie. Dawniej chleba jadło się więcej. Resztki chleba jadły krowy, kury, psy 
– spożywały resztki, nigdy nie wolno było wyrzucać, np. do śmieci! Nie chodziło się do 
sklepu po chleb. Kroiło się zawsze nożem, krajalnicy nie miałam. Jak byłam dzieckiem, 
to do szkoły chleb najczęściej był z masłem, ze smalcem, z jakimś dżemem68.

61. Pani Władysława co tydzień piekła 4 bochny chleba (miała nieduży piec chlebowy). Opowiada historię: jak miała rodzić 
drugiego syna [miała już umówioną położną, pierwszy poród odbierała jeszcze babcia] to w niedzielę zapowiedziała, że 
następnego dnia upiecze jeszcze chleb, żeby mieli. Ale z samego rana zaczęła rodzić. Jej mąż miał chorą mamę i w domu 
rodzinnym to on piekł chleb, więc powiedziała mu, żeby upiekł, skoro umie, jak już ma rozczynięte. Zrobił za wolne ciasto 
– co chciał do koszyka włożyć to mu leciało przez palce. Ona się śmiała, choć ją bolało, a on się złościł. Powiedziała mu, 
żeby dosypał mąki – udało się, ale wielkie te bochny były, jeden wzięła położna i się ucieszyła [Wola Zdakowska, WW, WH, 
MKL-AE 678/4]. Informatorce chleb zawsze się udawał. Swego czasu wypiekała go np. z pokrzywą albo skwarkami, ale 
już w piekarniku. Dziś we wsi jeszcze jedna pani piecze chleb w piecu.

62. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2. 
63. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1.
64. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
65. Antoniów, LT, MKL-AE 673/1. 
66. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3.
67. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
68. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 668/2.

Z badań wynika, że niektóre gospodynie nadal samodzielnie pieką chleb w domu. 
Nie korzystają przy tym z pieców chlebowych (ze względu na zbyt wysokie koszty), 
ale z piekarników gazowych i elektrycznych oraz ze specjalnie do tego celu przezna-
czonych maszynek. Do ciasta dodają siemię lniane, zioła czy owoce (np. śliwki, żu-
rawinę) lub ziarna innych zbóż. Zmienił się też kształt bochenka, nie jest on okrągły, 
ale prostokątny, pieczony w aluminiowej lub blaszanej foremce.

Każda kobieta piecze inaczej i chleb ma inny smak. Jedna z informatorek wspo-
mina projekt, który uzyskał dofinansowanie w FIO69 i nosił nazwę „Zatrzymać 
smaki tradycyjnego chleba”, bo zawsze zachwycałam się takim pieczonym, domowym, 
swojskim chlebem. Moja mama piekła też chleb. Jak się z siostrą zapytałyśmy mamy 
o ten przepis, to już nie stety dokładnie nie pamiętała proporcji i już nigdy nie był taki 
sam! To mi uświadomiło, że trzeba to wszystko zbierać, kultywować, dostosowywać do 
współczesnych warunków – inna mąka, inne piece. Też smakuje inaczej chleb! Pod czas 
tych warsztatów piekliśmy chleby różne na zakwasie, z dodatkiem różnych nasion. Panie, 
które na warsztatach nauczyły się – to potem piekły w domach. Ja do mojego dodaję 
ziółka – majeranek, a też suszone śliwki, koleżanka Alina piecze zupełnie inny, [...] wiele 
pań przypomniało sobie, albo nauczyło się! Tradycja teraz podtrzymywana jest!70

W nielicznych domach zachowały się też szczątkowe gesty magiczne, np. naboż-
ne całowanie kromki, która upadła na podłogę71. Jedna z rozmówczyń do dziś ręką 
robi znak krzyża przed rozkrojeniem bochenka. Tak mi to zostało72.

69. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to coroczny ogólnopolski konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych.
70. Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4.
71. Jedna z informatorek wspominała, że jej babcia kreśliła na chlebie palcem w koło i mówiła: Panie Jezu, tak Cie biczowali, 

późnij Cie na krzyżu powiesili [tu kreśliła krzyż], na końcu Ci bok przebili [tu robiła w środku bochenka i jednocześnie 
środku krzyża dziurkę palcem]. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1. Kreślenie krzyża było 
powszechnym zwyczajem. Także po włożeniu chleba i zamknięciu pieca całowało się piec, żeby gębusiów chleby nie 
miały, tj. żeby bochenek nie miał miejsc, w których powierzchnie pękła i przez pęknięcie wypłynęło ciasto. To miejsce 
nazywano gębusią [ibidem].

72. Grębów, GJ, MKL-AE 684/1. 

Fot. 3.
Wypiek chleba,
Dzikowiec, 2016 r.

Fot. U. Rzeszut-Baran
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smaki dziecińsTWa

W latach 60. i 70. XX wieku ulubionym przysmakiem dzieci był chleb posmaro-
wany świeżą śmietanką z cukrem, albo posypany cukrem i polany wodą, a później 
pokropiony herbatą. Bardzo lubiałam, jak babcia robiła masło, to podchodziłam, 
bo wtedy była super śmietanka na chlebek. Pycha! Najlepsza była jeszcze posypana 
cukrem albo i sama, taka ubita73.

Jeszcze w latach 60. dużo dzieci latało z kromkami chleba, jak ktoś był bogatszy to 
były polane śmietaną i cukrem, a jak ktoś był biedniejszy, to moczony chleb w wodzie 
był i posypany cukrem74.

Do smaków dzieciństwa zaliczały się też ziemniaki krojone i pieczone na blasze, 
które można uznać za prototyp dzisiejszych chipsów. Wśród smakołyków informa-
torzy wymieniają również rzepę i cebulę, którymi zagryzano chleb ze smalcem, oraz 
placki pieczone na blasze. Ja na przykład pamiętom, że jak do szkoły podstawowej 
chodziłem, to kto tam robił kanapki! Kto tam wiedział, żeby jakieś kanapki sie jadło. 
Ojciec zabił świnie dwa razy do roku, czy tam może więcej, może nie, i w komorze 
zawsze wisiał połetek ze słoniną cały, tylko nie było obcinane, jak teraz sie robi, wszyst-
ko do czysta: słonine osobno, boczek osobno, żeberka osobno, tylko to wisiało razem. 
Uciął kawałek słoniny, zawinął w gazete kromke chleba i z tym sie szło do szkoły. I to 
było bardzo dobre. A teraz? Kto by sie chwycił słoniny? Potem ona żółta sie robiła, ale 
smaczna była. Gdy brakowało chleba, wtedy mama piekła proziaki na blasze75.

73. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
74. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2.
75. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 

76. Lipa, BK., MKL-AE 703/1.
77. Mazury, MG, MKL-AE 675/4. 
78. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 
79. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
80. Powszechnie piło się herbatę lipową parzoną z kwiatu. W zimie piło się herbatę z uzbieranych w lecie i ususzonych liści 

malin, jeżyn, mięty, rumianku. Mięta i rumianek zawsze były, bo to dobre na boleści było [Kolbuszowa Górna, CA, SH, 
MKL-AE 686/1].

81. Cmolas, SU, MKL-AE 664/2.
82. Jan Słomka w Pamiętnikach wymienił suszoną miętę do gomółek, kminek do kapusty i ciasta chlebowego, koper krajany 

do barszczu, pietruszkę do zupy ziemniaczanej, pieprz do wódki, kiełbas i twarogu. Pamiętniki włościanina. Od pańsz-
czyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 2012, s. 50.

Popularne dziecięce potrawy opierały się na mleku i kaszy (np. zacierka, grysik). 
Jedna z informatorek wspomina, że przysmakiem była kasza jaglana z marchwią. 
Kasze gotowało się na mleku, zapiekało, dodawało się trochę masła, marchewkę się 
ścierało i gotowało razem z kaszą76. W ten sposób przygotowuje ją do tej pory.

Latem dzieci najchętniej jadły jagody. Po udoju krów wlewano do kubka jeszcze 
ciepłe mleko, wsypywano trochę jagód i to się jadło, to było przepyszne77. W sezonie 
pieczono też podpłomyki z tymi owocami. Podpłomyki jagodowe piekła moja mama. 
Jak się piekło chleb, to zostawało też trochę ciasta i podpłomyki się z niego piekło. A tam 
skąd mama pochodz i, to był las, więc i tych borówek dużo było. Chleb piekło się nie na 
brytfankach, tylko wsuwało się do pieca na łopacie – mam taką. Po chlebie piekło się 
podpłomyki, a na to dawało się jagody. Zajadaliśmy to tak: z cukrem i śmietaną, aż 
wąsy mieliśmy – bo pyszne to było!78

napoje

Najpopularniejszym napojem codziennym na wsi było mleko. Oprócz tego pito 
serwatkę i maślankę. Czarna herbata pojawiła się w okresie okupacji i początkowo 
była cenionym napojem świątecznym. Właściwie herbata prawdziwa pojawiła sie 
już za czasów okupacji. Potem ludzie wyjeżdżali na zachód, na handel, i przywozili 
te herbate i sprzedawali. Ale i tak mało kto sobie na to mógł pozwolić, bo wieś była 
biedn a79. W lecie gotowano kompoty ze świeżych owoców, czasami przygotowywano 
też podpiwek. Do picia parzono herbatę z lipy i liści malin. Zawsze zbierano lipę, jak 
kwitła. Przez całą zimę taką herbatę parzono, zalewano w garnku te lipę i to się piło80. 
W zimie były dostępne soki owocowe i suszone owoce: gruszki, jabłka oraz śliwki. 
Zawsze był kompot z tego suszu. Picia nie brakowało, albo herbata z lipy, albo kompot 
z suszu81.

Teraz także podaje się kompoty, ale równie chętnie sięga się po wodę z miętą 
i/ lub z cytryną. Na stolach na stałe gości herbata, i to nie tylko czarna, ale też zie-
lona, owocow a czy wielosmakowa. Lasowiacy kupują ją w postaci liści lub torebek. 
Codziennie parzy się kawę, którą podaje się z cukrem lub/i kroplą mleka. W sklepie 
nabywa się napoj e gazowan e, soki i nektary z egzotycznych owoców.

luBczyk W ogródku, Bazylia na parapecie, 
kurkuma W ToreBce

W przeszłości podstawowymi przyprawami były sól, pieprz i cukier82. Na co 
dzień używa no również pieprzu ziarnistego, który trzeba było tłuc w moździerzu,

Fot. 4.
Proziaki,

Wydrza, 2016 r.

Fot. E. Dudek-Młynarska
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ziela angielskieg o i czosnku. Do kapusty dodawano kminek i liście laurowe (bobko-
we), a do pierogów z ziemniakami – miętę. Cukier kupowano na szufelki: kto mioł 
pieniądze, to brało sie kilo, kto ni mioł, to funt. Jak kury jojka zniesły, to brało sie jojka 
i niesło do sklepu, i za te pieniądze sie kupowało nafte, sól, cukier. I tyle83.

Innych przypraw nie znano. Takie inne przyprawy, które teraz są w sklepach, takie 
majeranki, to nikt nie wiedzioł, że takie trzeba. Nie było więcej, nie używało sie. To 
sie pojawiło w latach 80. XX wieku, a oregano, bazylia to z dziesięć lat temu. Teraz 
takie są: córka sobie uprawia i ma na cały rok. Bazylie daje do sera i z innymi ziołami 
też do pomidoró w, majeranek do bigosu. Sama sobie uprawia, bo woli mieć swoje, 
nienawożone84.

W latach 90. XX wieku w kuchni Lasowiaków pojawiły się nowe przyprawy, 
jednak ich początki bywały trudne. Ja kiedyś nie lubiałam [bazylii – dop. E.D.-M.], 
a dziś to jest dobre. Pokroi sie do śmietanki... To było śmierdzące, a teraz jest pachnące. 
U nas w ogródku to może jakieś trzy, cztery lata... mówiłam do córki: kto ci takiego 
smroda wsadził, powyrywam85.

Obecnie używa się dużo ziół, które sieje się w doniczce na parapecie lub w przy-
domowym ogródku86. Wiele z nich kupuje się w torebkach. Do najpopularniejszych 
należą bazylia, lubczyk (popularny ze względu na smak maggi)87, majeranek, zioła 
prowan salskie, kminek, rozmaryn, pieprz (czarny i ziołowy), papryka, jałowiec 
z lasu (zbierany samodzielnie, pięknie pachnie), estragon i oregano. Na co dzień 
używa się także pieprzu, soli, gorczycy (dodawanej do rosołu), liścia laurowego, ziela 
angielskiego, gałki muszkatołowej, czosnku i kurkumy (do ryżu, jest taki żółciutki).

Powszechnie stosowaną przyprawą o charakterze uniwersalnym jest vegeta. 
Chociaż zdarzają się wyjątki. Dawniej też te przyprawy były. Vegety nie używam, 
bo uważam, że to wszystko to raczej jest chemia88. Niektóre przyprawy pomagają 
osiągnąć skutek zdrowotn y. Są potrawy, które wymagają, żeby tej przyprawy czy tych 
ziół dołożyć, one mają smak i mają te składniki, które potrzebne są do trawienia89. 
Dlatego w ogródkach rosną zioła, które – oprócz walorów smakowych – mają też 
właściwości lecznicze90.

83. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 
84. Ibidem. 
85. Wydrza, JM., MKL-AE 665/2.
86. Używa się wielu przypraw, które dziś rosną w ogródku (koperek, pietruszka, lubczyk). Kiedyś zbierano je także na 

polac h i łąkach (kminek, jałowiec). Wiele też kupuje się w sklepie, w torebkach. W chłopskiej kuchni przed 1989 rokiem 
do potraw dodawano liść laurowy, ziele angielskie, kminek, pieprz. Powszechnie jeszcze używano dużej ilości mięty, 
którą dodawano m.in. do farszu ziemniaczanego w pierogach ruskich.

87. Lubczyk jest popularnie uznawany za afrodyzjak, wprawdzie w badaniach nie pojawiły się informacje na ten temat, ale 
z badań realizowanych przez katedrę Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego wynika, że były przeprowadzane pewne 
zabiegi, które miały wzbudzić sympatię, np. wybranej osobie dodawano ziele lubczyka do herbaty. Potwierdziła to au-
torom opracowania jedna z mieszkanek Dzikowca: dawniej znajdował się niemal w każdym ogródku przydomo wym, 
a szczególnie tam, gdzie były panny na wydaniu [Z. Libera, A. Paluch Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 1993, s. 51].

88. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.
89. Ibidem.
90. W ogródku gospodynie miały różne zioła, które używały do leczenia. Wiele informacji o wykorzystywaniu ziół prze-

kazała informatorka z Niwisk: Ja znam bardzo wiele ziół i znam się na tym. Już bardzo dużo ziół nie rośnie na polach, ze 
względu na nawozy. Zioła są bardzo pomocne, ale jak ktoś sie leczy tabletkami, to musi bardzo uważać z łączeniem, żeby 
sobie nie zaszkodzić [Niwiska, CM, MKL-AE 674/3].

91. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2.
92. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1. 
93. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 
94. Rzemień, D-MM, MKL-AE 692/3. 
95. Ibidem. 
96. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2. 

Wiosna, laTo, jesień, zima

Sezon wiosenny i letni to czas, kiedy w dawnym jadłospisie pojawiały się świeże 
warz ywa i owoce. Gotowano z nich zupy lub przygotowywano farsz do pierogów. 
Robiło się też pierogi z jagodami i jadło się je na okrągło91, gotowało się dużo pierogów 
z borówek, to były doskonałe pierożki92. Ciekawą potrawą była ciuchajda jagodowa 
– papka z owoców leśnych z dodatkiem mąki i cukru, którą smarowało się pajdę 
chleba93.

Wiosną na polach zbierano świeży szczaw i gotowano z niego zupę. Pamiętam, 
jak w dawnych latach babcia z Wojsławia – Wiktoria Kozioł, urodzona w 1905 roku, 
gotowała taką zupę, potem zupa szczawiowa zniknęła, a teraz wróciła, nawet został 
posiany szczaw, i rośnie!94

Od wielu lat sezonowo przygotowuje się także botwinkę: Zupę szczawiową 
i botwinkę gotuję od wiosny do jesieni. Mam szczaw posiany, to cały czas listki ma, 
a nawet jak zamrożę, to i zimą czasem ugotuję. Dobrze się szczaw przechowuje, jak 
szpinak. Ale naj lepiej jednak smakuje wiosną, ze świeżego! Od pory roku zależy. 
Wiosną lepiej smakują takie kwaśne zupy, a zimą np. fasolowa, bardziej kaloryczne 
zupy95. Ściabuda – tak nazywano zupę szczawiową – jak mówi informator – na 
lasach, czyli w Puszczy Sandomierskiej96.

Do zup sezonowych informatorzy zaliczają też pieczarkową, ogórkową, 
pomidorową (ze świeżych pomidorów), niedzielny rosół i krupnik.

Fot. 5.
Ziemniaki z zsiadłym 
mlekiem,
Wydrza, 2016 r.

Fot. E. Dudek-Młynarska
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Potrawy musiały być szybkie w przygotowaniu, bo latem nie było czasu na 
gotowa nie97. Dlatego jedzono dużo nabiału (np. mleko, sery98). Za specjał uchodziły 
młode ziemniaczki z koperkiem i z maślanką czy zsiadłym mlekiem: jak były, to 
sie czekało na to, troche sie omaściło cebulkom na maśle. Świża maszczonka była ro-
biona do nich i do nich świża maślonka albo mlyko siadłe było najlepsze99. Do dziś 
przyrządza się młode ziemniaki, posypane koperkiem i polane masłem, które po-
daje się z kubkiem zsiadłego mleka. W tym prostym daniu widać jednak wpływ 
nowoczesności. Mleko bowiem pochodzi z supermarketu, a nie wprost od krowy.

Latem nie jedzono tłusto, a serwowane potrawy były raczej lekkie. Najchętniej 
robiło się mizerię z ogórków, które krojono w plasterki i solono. To sie późnij w rękach 
wyzeło, żeby gorycz z nich wyszła, dawało na miske i do tego śmietane, przeważnie 
siadłom. Jeszcz e jak był pomidor, to sie do tego dawało. Mama jeszcze cebule do tego 
kroiła, żeby było więcej. To był specyjał, bardzo dobre100.

Kuchnia letnia, podobnie jak dziś, była przeważnie jarska. Dużo sałatek się robi, 
mięso też się jada. Nie jadło się codziennie tego samego: w jeden dzień były pomidory, 
w drugi dzień ogórki, w trzeci dzień była sałata do obiadu. Sałata ze śmietaną lub 
jogurte m; do sałaty dodaję jajka na twardo, a to rzodkiewkę101. Taką sałatę spożywa 
się jako dodatek do ziemniaków i mięsa. Wśród potraw określanych jako dawne 
informatorzy wymieniają zupy owocowe, tzw. pamuły102. Była to gęsta zupa, przy-
gotowana na bazie świeżych owocó w (śliwki, jabłka lub wiśnie). Gotowało się zupę 
owocową jabłczankę ze świeżych jabłek na słodko, zasypaną kaszą manną albo kaszą 
żółtą103. Pamułę można było jeść na ciepło lub na zimno. Powinno się ją podawać 
z ziemniakami lub makaronem. Dawniej zupa ta była na porządku dziennym, dzi-
siaj młodzi ludzie nie chcą jej jeść. Syn jedne j z  informatorek mówi, że kompotu 
z ziemniakami nie będzie jadł104. Młodzi już nie chcą jeść takich z owocami, dawniej 
to często się robiło. Dawniej, jak było biedniej, to chodziło się na jagody i robiło te zupy 
owocowe (jabłczanki, śliwczanki) i pierogi z jagodami. Teraz się to zmienia, ale jeszcze 
dużo ludzi tak je105.

Późną wiosną i latem pojawiały się też potrawy z grzybów. Zbierano kurk i – 
pierwsze grzyby na wiosnę. Z nich robiono zupę. W Trzebusce kurki dodawali do 
barszczu, u nas tego nie było. Z grzybów i z pieczarek (na pastwiskach i koło domu 
rosło bardzo dużo pieczarek, bo były konie i nawóz dla pieczarek106) robiono sos 
do ziemniaków, a czasem dodawano je do jajecznicy (babcia tak robiła: grzyby 
przysmażone z cebulką podlewała słodką śmietanką i wbijała jajko, podsmażała, taka 
jajecznica grzybowa107) lub jedzono smażone z cebulą.

97. Ibidem.
98. Pojawiały się nawet takie przysmaki, jak lody. W lecie tata robił lody. Zimą z bratem zbierali tafle lodu, przywozili do 

piwnicy i zasypywali trotami. W lipcu skonstruowaną przez siebie maszynką kręcił lody. Kupowało się do tego wafle 
[Antonió w LT, MKL-AE 673/1].

99. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1.
100. Ibidem. 
101. Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
102. Najsmaczniejszą potrawę przygotowywano ze śliwek domaszek, których słodycz przełamywano jabłkami [Baranów San-

domierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1].
103. Informatorka robi teraz zupę owocową, którą podaje z grzankami [Bojanów, PS, MKL-AE 685/1]. 
104. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2. 
105. Ibidem. 
106. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2.
107. Ibidem.

Dzisiaj na śniadanie, w porze letniej, je się przede wszystkim chleb i potrawy 
mleczne. Podstawą kanapek są: masło, sery, jaja, wędliny. Często przygotowuje się 
też jajecznicę z cebulką, szczypiorkiem czy pomidorami.

Na obiad informatorzy gotują zupę jarzynową, ziemniaki z barszczem oraz młode 
ziemniaki z kwaśnym mlekiem, słoniną i koperkiem. Letnią potrawą są warzywa 
z pateln i z chudym mięsem, kaszą hreczaną i jogurtem naturalnym, a także chłodnik 
z botwiny108. Chętnie lepi się też pierogi z owocami (jagodami, truskawkami) i ziem-
niakami109.

Jesienią przygotowuje się głównie dania z kapusty, zarówno słodkiej, jak i kiszo-
nej. Podaje się ją z kiełbasą i z grzybami, dodaje do farszu na pierogi, z jej liści za-
wija się gołąbki. W okresie PRL-u często jedzono też gotowaną kapustę ze smażoną 
cebulą, podprawianą słodką śmietaną i mąką.

Bardzo dużo przyrządzanych w tym czasie potraw opierało się na ziemniakach 
i sezonowych warzywach (np. dyniach). W niektórych domach pojawiało się także 
mięso. W latach 70. i 80. XX wieku regularnie bito już kaczki, kury i gęsi.

Sezon jesienny wiąże się nieodzownie z robieniem przetworów. Początkowo 
były to tylko kiszonki. Kisiło się głównie kapustę i ogórki, które jeszcze w latach 
50. i 60. przechowywano w beczkach. Mamusia robiła jedynie kompoty w wekach na 
gumkę, na sprężynkę110. Kisiło się też twarde kwaśne jabłka, które zalewano solanką 
wymieszaną z  żytnią mąką. Dodawano je do słodkiej kapusty i chętnie jedzono, 
ponieważ uchodziły za przysmak.

Pokrojone śliwki, gruszki i jabłka z wydrążonymi gniazdami nasiennymi 
suszono w piecu, po pieczeniu chleba. Ci, którzy mieli wędzarnie, wędzili śliwki, 
które później dodawano do bigosu. Ze śliwek robiło się także powidło. Najpierw je 
rozprażano, taki e rozprażone wlewano do glinianych garnków, wstawiano do pieca 
i zapiekano. Gdy zrobiła się na nich skórka na ok. 5 cm – powidło było gotowe, zabez-
pieczone przed psuciem. Garnk i okręcano płótnem albo przykrywano papierem, żeby 
nie dostawały się tam muszki. Takie powidło robiło się bez cukru111. Spożywano je jako 
dodatek do kapusty albo smarowano nim chleb. Wcześniej mieszano z odrobiną 
mio du, żeby poprawić smak i posłodzić, bo mogło ono być zbyt kwaśne. Nigdy na-
tomiast, w obawie przed zepsuciem, nie słodzono całości powideł, tylko niewielkie 
ich porcje, w zależności od potrzeb112.

Grzyby zaczęto marynować w occie dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX stu lecia. 
Przedtem jedzono je na bieżąco, suszono lub kiszono (głównie rydze). Czasem przy-
gotowywano też grzyby solone. Marynowanie weszło w modę później i była to dość 
drog a metoda przechowywania, bo do tego był potrzebny ocet spirytusowy. Wiele gospo-
dyń robiło własny ocet, z owoców, ale ten nie nadawał się do marynowania grzybów113.

Jadłospis zimowy wyróżniał się przede wszystkim wysoką kalorycznością posił-
ków. Według informatorów, organizm zimą miał większe niż latem zapotrzebowanie 
na tłuszcz. Korzystano wtedy głównie z zapasów: kiszonej kapusty, przecho wywanych

108. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1. Informatorki mówią, że chłodnik jest potrawą współcze-
sną, a w okresie PRL gotowano tylko barszcz czerwony. Uważają, że obie zupy nie różnią się w smaku.

109. Pień, LM, KZ, MKL-AE 683/4. 
110. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2. 
111. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2.
112. Ibidem. 
113. Ibidem. 
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w kopcach ziemniaków i niektórych warzyw. Używano też potraw przygotowywa-
nych specjalnie na zimę, np. mama jednej z informatorek robiła ser w „kamie niaku” 
– garczku, soliła i przykładała drewnianymi deseczkami, szmatkę pod spód dawała. 
Przez lato się robiło i na zime było114.

W tym czasie gotowano pamułę z suszonych owoców: jabłek i z gruszek, którą 
słodzono sacharyną i podawano z ziemniakami115. W jadłospisie pojawiało się też 
mięso, które pochodziło ze świniobicia.

Dziś potrawy spożywane zimą niczym nie różnią się od tych, które je się w in-
nych porach roku. Łatwy dostęp do świeżych owoców i warzyw oraz udoskonalony 
sposób ich przechowywania sprawiają, że ulubione dania można jeść przez cały rok. 
Należą do nich zarówno zupy (jarzynowa, pomidorowa), jak i np. pierogi z owocami 
(jagodami czy truskawkami).

ludzie Byli nauczeni roBić, a dziś chcą lekko żyć116

Jak mówią rozmówcy, jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku, w okresie prac polo-
wych i gospodarskich, przygotowywano podśniadek i podwieczorek117. Większość 
informatorów wspomina, że przed rozpoczęciem żniw jedzono śniadanie: to było 
ważne, wted y rozdzielano prace, kto co będzie robił. Na śniadanie był zazwyczaj 
barszcz z  jajkami, i  konie cznie spyrka (skwarki)118, który czasami podprawiano 
pokro jonymi w talarki czerwonymi burakami (Majdan Królewski)119. Dzień był 
długi, prace zaczynały się wcześniej, dlatego z pola nie schodziło się na poranny 
posiłek120. Około ósmej żniwiarzom i pastu chom gospodyni przynosiła posiłek, 
zwany podobiadkiem. Przeważnie to był chleb, u bogatszy ch gospodarzy było odrobine 
masła do posmarowania i biały ser121. Do picia podawano wodę.

114. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2. 
115. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1.
116. Informatorki pamiętają czasy, gdy zboże żęło się sierpem. Takie stajonko to i tydzień trza było rznąć. A wnuki mówio: to 

już historia! Wstawano o drugiej w nocy, a o trzeciej już zaczynano żąć w polu. W południe było gorunco i trzeba było 
przyjść do dumu, krowy wygnać, wydoić. Takie stajonko to i cały dzień sirpem sie żęło. Na południe to sie przychodziło do 
domu. Gorunco było. Ale jakem szła do odbiranio, jak mnie kto wynajął, to był dla nas poczęstunek. A u Helci [znajomej 
informatorki dop. E.D-M] to już zawsze. Pamiętom, że Helcia zawsze przytachała w pole pełno jedzenia, albo jesce jej 
matka – Walercia. W koszach poprzynosili, posiadalimy koło dziesiątej godziny, to sie posililimy. To był chleb, masło ser 
pokrojony w kromeczki. Masło było w gorczku – kamienioczku, żeby sie nie roztopiło w polu, chleb smarowało sie nożem, 
samemu, ile kto chcioł. No i przewożnie kawa z mlykiem była albo kompot do przepijania. O, i sie posiedziało, i wio, dalej 
do roboty! [Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 674/1].

117. Za czasów Jana Słomki, w okresie od św. Jana (24 czerwca) do św. Michała (29 września) był zwyczaj podawania pod-
śniadka i podwieczorka robotnikom do żniwa i kosy. Składał się on z kieliszka wódki, kromki chleba, słoniny lub masła, 
sera albo twarogu. Podwieczorki dostawali też pastuchy, którzy pędzili bydło na pastwisko. Por. J. Słomka, op.cit., s. 50.

118. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2.
119. Majdan Królewski, KM, PB, SZ, MKL-AE 700/3.
120. Do pracy przy żniwach szło się o trzeciej rano, z kosą. Wracało się w południe, kobiety wtedy przygotowywały „szybkie” 

potrawy. Kaszę jaglaną jadło się m.in. z mlekiem, kaszę czasami jedzono tylko z omastą. Mężczyźni pracowali w obejściu, 
np. oporządzali bydło. Jedzono także mleko z makaronem (taki jak na rosół, tylko grubszy) lub zacierką [...]. Musiało być 
dużo pypków. Pypki były oddzielane od smażonego tłuszczu, zapiekane w małych glinianych czy porcelitowych misecz-
kach, później były przechowywane w słoikach. Dodawało się je do kapusty, bo miały trochę tłuszczu, dodawano je tuż po 
rozgrzani u, żeby były kruche i pachnące [Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2].

121. Dobrze ogrzany i odciśnięty ser mieszano z jajkami, pieprzem, solą i śmietaną, wyrabiano. Dawano do sernego woreczka 
i w prasce wyciskano. Następnie suszyło się go na piecu albo na słońcu. On miał cytrynową skórkę na wierzchu i to się kroiło 
w kromki, i jadło [Niwiska, CM, MKL-AE 674/3].

W południe schodzono do domu na obiad. O tej porze dnia było już bardzo 
gorąco i dlatego trzeba było odpocząć. Najczęściej podawano wówczas zacierkę, 
ziemniaki ze skwarkami i cebulą, mizerię z ogórków i cebuli ze śmietaną, kaszę hry-
czano, jęczmienną, tatarczaną, jaglaną, później także ryż. Odgrzewano też potrawy 
ugotowane rano, których podstawą były przeważnie kasze i kiszona kapusta122. Kaszę 
jęczmienną albo jaglaną zalewano słodkim mlekiem. Kwaśne mleko podawano 
z chlebem albo z ziemniakami123. Na żniwa gotowano też pamułę, zaprawianą mąką 
ziemniaczaną lub budyniem ze śmietaną. Dodawano do niej gorące ziemniaki 
z cebulką i słoniną.

W pole zabierano chleb, masło, przygotowywany wcześniej ser124, ziemniaki 
gotowan e z mlekiem, maślanką lub serwatką, jajka na twardo, a czasem mięso125. 
Do picia przygotowywano niesłodzoną kawę zbożową („Turek”, „Dobrzynkę”)126 lub 
kompot127. Jak brakło, to piło się wodę, nawet taką płynącą w rowie. Wieczkiem kanki 
się nabierało i piło. Nikomu nie zaszkodziła. Czasem piekli ziemniaki w naci, jak było 
trochę czasu128.

Bywało, że na polu jedzono też podwieczorek: ser, mleko, ogórki ze śmietaną 
oraz chleb ze smalcem i mięsem. Jedna z informatorek mówiła o specjalnej wędlinie, 
przy gotowywanej na pierwszy i ostatni dzień żniw. W Mazurach na Wielkanoc, 
przy świniobiciu, teściowa pani Janiny przygotowywała wędlinę na pierwszy dzień 
żniwa, świętalny i na osta tni. Mówili na to wędlina żniwno. Nadziewano (ubijano) 
żołądek albo pęcherz mięsem: polędwicą, schabem, które solono, pieprzono pieprzem 
młotkowanym, dodawano czosnek, lekko zawiązywano, dawano na ławke syrno 
i odpowietrzano, to znaczy prasowano, następnie zawiązywano i tydzień było w zim-
nym dymie wędzone. Po uwędzeniu wieszano to w zimnej piwnicy, grubie, opleśniały 
te żołądki czy pęcherze z wierzchu, a w środku to był poemat. Jedli to na śniadanie 
przed żniwami z chlebem i do barszczu, do tego była herbata miętowa129.

122. Była to tzw. kapusta „zatarta”. Fasolę gotowano w osobnym garnku razem z kilkoma ziemniakami, tłuczono i dodawano 
do przygotowanej wcześniej kapusty. Na końcu całość maszczono sadłem [Niwiska, CM, MKL-AE 674/3].

123. Jeden z informatorów tak wyjaśnił przyczynę przerwy w pracy: Wierzono, że południce chodziły w południe po polu, 
staran o się zawsze z pola wcześniej zejść. Wieczorem też nie zostawano w polu, bo wówczas chodziły rozpruwacze [Niwisk a, 
CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 674/3].

124. Do prac polowych czy na pielgrzymki robiono syrne smarowidło: pół na pół masło z serem twarogowym zmieszane z dużą 
ilością posiekanej mięty. Takie dostawały pastuchy na pierwsze pasienie bydła: obkrajany był duży chleb „na dupki”. 
„Ośródki” chleba, tzn. miękisz, lekko wydłubywano, tam nakładano smarowidło i przykrywano kromką chleba. Skórki 
chlebowe miękły i dobrze było jeść. W maju była tradycja, że gospodynie robiły ser z pełnego mleka, nie odciąganego. Ten 
twaróg był solony, doprawiany do smaku, np. kminkiem, lub czysty, i był obsuszany. Pod strzechami były specjalne drabinki 
wyłożone słomą i w „syrnych” woreczkach już lekko podeschnięty ser tam kładziono. Co pięć dni myto go w serwatce. Te 
obsuszane sery były bardzo trwałe (do jajecznicy, do posiłku przy żniwach, na chleb, kromki sera na przetaku podawano na 
weselach). Majowe masło i ser wykorzystywano jako zapas. Masło dobrze wypłukane ubijano w glinianych garnuszkach 
i zalewano przegotowaną, wyziębiona i dobrze osoloną wodą. Jak korzystano z masła – wodę odlewano, a później zalewano 
świeżą. Dbano, by zmienić ją co kilka dni [Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1]. Por. A. Kowalska-Lewicka, Tradycyjne se-
rowarstwo w Polsce, „Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego” 1967, t. 9, z. 3, s. 151-193, eadem, Tradycyjna produkcja 
masła w Polsce, [w:] Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków 1973, s. 189-212.

125. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4. 
126. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1. 
127. Lipnica, PK, PE, MKL-AE 687/2. 
128. Ibidem.
129. Żołądki wykorzystywano do robienia salcesonu. Składnikiem wielu potraw była także słonina. Po stopieniu zalewa-

no nią wędzoną kiełbasę, boczek, kawałek schabu, które wcześniej umieszczano w kamionkowym garnku. Na końcu 
wszystko zapiekano w piecu, dzięki czemu było pewne, że nie zaszkodzi [Kolbuszowa, OJ, MKL-AE, 674/2].
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130. Lipnica, PK, PE, MKL-AE 687/2. Początkowo to cepami młócili. Czasem we trzy, czasem we cztery. A potem maszynami 
– to dla ludzi, co pomagali, placki się piekło i herbata albo kanapki była, a potem to i dania ciepłe: schabowy albo sznycle. 
Tak z szesnaście osób trzeba było, jak była duża maszyna, nieraz i dziesięć starczyło. To trwało cztery, sześć godzin. Posiłek 
był na zakończenie, a jak była jedna przerwa, to częstowali kompotem czy plackiem. Ale było kurzu wtedy! [Tuszów Na-
rodowy, MS, LS, MKL-AE 692/4].

131. Paliło się ogniska, a badylami i w domu palili. Piwnic, jak nie było, to stawiało się tzw. gruby, sypało się ziemniaki, a bady-
lami się przykrywało, żeby nie przemarzło. Albo na boisku się kładło i potem przebierało, by nie było zgniłych. Wykopki 
musiały być, ognisko się paliło! Zwyczaj był taki: jak się kończyło zbierać, już to śpiewali, brali ziemniaki do koszyka i go-
spodyni wysypywali pod nogi, i ona musiała się wykupić! Przynieść wino, tym co zbierali. Chłopom była wódka, a kobieto m 
– wino [Ibidem].

132. Ibidem. 
133. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 696/4. 
134. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1. 
135. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 696/4.

Posiłek przyrządzano także na młockę. Na początek młocki wypijano po kieliszk u 
wódk i  i szło się do pracy. Czasem było śniadanie, jak długo młocka trwała: chleb, 
masło, twaróg, jajko, jak była – to i wędlina, i robiło się kanapki. Do picia był kompot. 
Po skończonej młocce był pełny obiad. Gospodyni nie pracowała przy młocce, tylko 
przygotowywała obia d. Było dużo rosołu z kury, z makaronem albo z kluskami – takie 
cięte ciasto. Na drugie danie mięso z rosołu, ale jeszcze trzeba było coś dokupić, bo przy 
młocce pracowało osiem, dziewięć dorosłych osób. Jeśli się nie udało, wówczas goto-
wano więcej kur. Do tego mięsa były ziemniaki i dużo mizerii. Po obiedzie wypijano 
po kieliszku wódki i  szło się znosić słomę do stodoły. A po zakończeniu wszystkiego 
wypijało się resztę wódki130.

Najważniejszą czynnością w gospodarstwie w okresie jesiennym były wykopki. 
O pomoc proszono wtedy najbliższych krewnych, sąsiadów i znajomych.

Wykopki zawsze były wrzesień – październik. Motyką się kopało, a pługiem 
wyorywało. Jeden do drugiego chodził i odrabiał. Teraz mało już sadzą...131 W Tuszowie 
Narodowym istniał zwyczaj, że pierwszy kosz zebranych ziemniaków wysypywano 
pod nogi gospodyni. Musiała się ona „wykupić” – butelką wina lub wódki132.

W pole zabierano kankę z kawą zbożową, kromkę placka drożdżowego z masłem 
czy  dżemem. W trakcie wykopków mama przynosiła coś gorącego do picia, jajka 
gotowan e, bo jajka zawsze były, kawałek kiełbasy, chleb133. Po zakończeniu pracy 
częstowano robotni ków bigosem, gołąbkami lub flakami. Na koniec zawsze przygo-
towywano pieczone w ognisku ziemniaki, na które czekano przez cały rok. Z nacin 
lub badylisk palono ogniska i pieczono ziemniaki. Jak była blisko marchew, to piekli134. 
Informatorzy wspominają też, że opiekali nabite na patyk jabłka. Przy ognisku nie 
pito alkoholu, bo nie był najważniejszy135.

Obecnie tradycja wykopków zanika. Ziemniaki sadzi się na niewielkim areale 
i tylko na własny użytek, a wszystkie czynności związane z ich uprawą wykonuje się 
samodzielnie. Jedyną pozostałością po wspólnym świętowaniu jest rozpalenie ogni-
ska. Wykopane warzywa je się wtedy z masłem lub słoniną. W wielu gospodarstwach 
piecze się je także na grillu.

pamięć smaku, czyli lasoWiackie sloW food136

Smak potraw łączy się ze świadomością nieodwracalnego upływu czasu. Jest to 
sentyment nie tylko do jedzenia, ale przede wszystkim do rzeczywistości, której już 
nie ma. Może dlatego informatorzy chętnie kontynuują rodzinne tradycje kulinarne. 
Często gotują zapamiętane z dzieciństwa potrawy, chociaż – jak sami przyznają – ich 
smak już nie jest taki sam.

Przeprowadzone badania etnograficzne wykazały duże zmiany w sposobie przy-
gotowywania, jak i spożywania posiłków codziennych. Widoczne są one tak w skła-
dzie ilościowym, jak i jakościowym produktów stanowiących podstawę ich przyrzą-
dzania: Jeszcze niedawno podstawowym jedzeniem codziennym był ser biały. Kiełbasa 
było tylko na święta, wtedy, jak ubiło sie świniaka. To teraz tak jest, że jak nie ma wę-
dliny, to nie ma co jeść137. Teraz każdy się stara w ciągu tygodnia gotować tak samo, jak 
i w święta, zjeść dobrze nie tylko od święta138. Według jednej z informatorek, dużo się 
zmieniło, skoro mniej się gospodarzy, nie ma tylu obowiązków, jest czas na gotowanie, 
ugotowanie czegoś lepszego, więcej jest pieniędzy, każdego stać, żeby kupił sobie kawa-
łek mięsa pod każdą postacią, i ten obiad ugotował taki prawdziwy. Czterdzieści, pięć-
dziesiąt lat temu nie było na to nikogo stać, żeby poszedł do sklepu i kupił potrzebne 
produkty, chyba że sprzedał jajka czy kurę, co przeważnie się wynosiło z domu. Kura, 
świnia była na sprzedaż – nie kupowało się w sklepach, tylko to, co się wyprodukowało 
w domu, z tego się gotowało jedzenie. Rosołu czy mięsa nie było w zwykłym dniu, tylko 
na niedzielę albo od święta139.

Pomimo ograniczonego dostępu do różnych składników, dbano o to, by potrawy 
codzienne były łatwe w przygotowaniu i sycące. Większość informatorów zauważa, 
że współcześnie nie ma widocznej różnicy między posiłkami przygotowywanymi 
na co dzień, a tymi świątecznymi. Kiedyś decydowała o tym przede wszystkim 
zawartość mięsa. Dzisiaj mięso podaje się na obiad prawie codziennie.

We współczesnej kuchni lasowiackiej gotuje się wiele potraw uznawanych za 
tradycyjne. Nadal z powodzeniem używa się receptur i przepisów przekazywanych 
sobie z pokolenia na pokolenie. Wielokrotnie stają się one inspiracją do kreatywne-
go goto wania, z wykorzystywaniem nowych składników. Co więcej, większość infor-
matorek działała lub nadal działa w kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach 
i Lokalnych Grupach Działania, które kultywują tradycje kulinarne regionu140. Ich 
członkinie starają się odtwarzać dania, które pamiętają jeszcze z kuchni swoich babć 
i mam.

136. Slow Food – organizacja i jednocześnie ruch społeczny skupiający osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchn i 
różnych regionów świata i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod prowadzenia 
gospo darstw, charakterystycznych dla tych regionów. Głównymi punktami programu ruchu Slow Food są m.in: ochro-
na i promocja lokalnych i tradycyjnych sposobów produkcji żywności (przepisów i receptur) oraz jej producentów; 
promowanie kultury spożywania żywności, czyli celebrowania i delektowania się posiłkami zamiast szybkiego napeł-
niania żołądków, zgodnie z zasadą „jeść dla przyjemności, a nie odżywiać się”, kupowanie świeżej żywności ze źródeł 
lokalnych, wytworzonej z użyciem tradycyjnych receptur i metod wytwarzania, wymagających czasu i odpowiedniego 
nakładu pracy. Zob. M. Wiśniewska, Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, „Zarządzanie i Finanse”, 2012, R. 10, nr 3, 
cz. 2, s. 161-176.

137. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
138. Lipa, KB, MKL-AE 703/1.
139. Cygany, TJ, ŁM MKL-AE 689/3.
140. Np. KGW z Huty Komorowskiej ma w swoim „repertuarze” pierogi z grochem jaśkiem. Por. Huta Komorowska, WK, 

MKL-AE 664/4.
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141. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1. 
142. Czermin, MK, MKL-AE 666/1.
143. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 

Dzisiejsza kuchnia lasowiacka to mix tradycyjnych i nowoczesnych potraw, 
wywo dzących się np. z kuchni śródziemnomorskiej. Obecna dieta jest lżejsza. 
Następuje to m.in. pod wpływem zmieniającej się świadomości żywieniowej. 
Mieszkańcy dawnej Puszczy Sandomierskiej jedzą więcej warzyw i owoców w sto-
sunku do poprzednich pokoleń. Jednocześnie mają do nich całoroczny dostęp. I to 
nie tylko do tych tradycyjnie polskich, ale też pochodzących z odległych zakątków 
świata. Ludzie są świadomi zalet zdrowego żywienia, boją się jeść tłusto, boją się 
kalorii. Teraz – jak uważają nasi rozmówcy – jest nawrót do tych posiłków, co były 
podawane dawniej. Dlatego, że to jest zdrowsze141.

Dziś nikt nie magazynuje żywności, a własne owoce wykorzystuje się na bieżąco. 
Tryb życia powoduje, że młode gospodynie nie mają czasu na przetwórstwo i kupują 
gotowe produkty. Bardzo mało osób uprawia warzywa, a przydomowe ogródki 
zmieniły się w trawniki z tują i przyciętym bukszpanem. Jedynie tradycjonaliści 
uprawiają dużo swoich warzyw. Dzieci i wnuki większości informatorów mieszkają 
w dużych miastach, gdzie kupują produkty w marketach. Dlatego chętnie wracają na 
wieś, bo można tam zjeść prawdziwie zdrowo i wszystko naturalnie142.

Dawne potrawy Lasowiaków wpisują się w działalność stowarzyszeń i kół 
gospodyń, które mają na celu kultywowanie tradycji wiejskich. Dlatego wielu dań 
można spróbować podczas konkursów, na kiermaszach czy pokazach kulinarnych. 
Dobrym sposobem na popularyzowanie lokalnej kuchni stała się agroturystyka: 
można zanocować, można zjeść – śniadania. Staram się, żeby było to nie kupowane 
ze sklepu. Sąsiadka ma krowy i kury, jarzyny i warzywa też kupuje tu od ludzi, czy 
kurczaki biorę tu, z Grochowego. Na śniadanie jest np. żółty ser – robię go, biały ser 
i jajka – gotowane albo smażone. Jak sąsiad zabije prosiaka, to mamy wędliny swoj-
skie. Wszystko na zasadzie dobrej współpracy143.

Warto na końcu wspomnieć o możliwościach propagowania i popularyzo wania 
dawnego sposobu żywienia. Na fali nowej tradycji144 pojawiają się pomysły na lo-
kalne święta, w których wyznacznikiem tożsamości regionalnej jest pożywienie145. 
Zgroma dzony przez badaczy materiał źródłowy może być więc przyczynkiem do re-
alizowania działań o charakterze kulinarnym, które kultywować mogą rzeczywiste, 
a nie sztucznie wytworzone lasowiackie zwyczaje146.

144. E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, 
Kraków, 2008. 

145. Por. M. Tymochowicz, passim.
146. O tego typu inicjatywach lokalnych w artykule S. Latochy, Polskie wymyślanie kulinarnych tradycji, „Fragile. Jedzenie”, 

2013, nr 1, s. 94-97.

Fot. 6.
Lasowiacki Festiwal 

Pierogów. 
Plakat promocyjny,

Stalowa Wola, 2017 r.

Reprod. 
E. Dudek-Młynarska, 

2017 r.
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przednóWek W Biedzie i dosTaTku

Urszula Rzeszut-Baran 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Jadłospis człowieka jeszcze na początku XX wieku zależał od pór roku, jego 
status u materialnego i społecznego. Inaczej jedli przedstawiciele stanów wyższych 
(ziemianie, mieszczanie), inaczej ubodzy chłopi. Sytuacja zmieniła się w II połowie 
ostatniego stule cia. Postępująca mechanizacja i modernizacja wsi, która rozpoczęła 
się w  latach 70. XX wieku, stworzyła m.in możliwość dłuższego przechowywania 
i lepszej dostępności do produktó w żywnościowych. Z kolei transformacja ustrojo-
wa, która w Polsce miała miejsc e w 1989 roku, doprowadziła do przejęcia cech tzw. 
miej skiego stylu bycia. Uwidoczniło się to zwłaszcza w modyfikacji więzi lokalnych 
i  zmianie dotychczaso wych reguł społecznych1. Chęć dorównania mieszkańcom 
miast widocz na była także w codziennym i świątecznym jadłospisie. Szybki rozwój 
supermarketów i dyskontów spożywczych z całoroczną ofertą świeżych warzyw 
i owoców spowodował, że dotychczasowy podział na posiłki spożywane w zależności 
od pory roku w zasadzie przestał istnieć.

Poniższy artykuł pokaże opisane zmiany na przykładzie mieszkańców dawnej 
Puszcz y Sandomierskiej. Jego bazę źródłową stanowią przede wszystkim wywia-
dy przeprowadzone w ramach projektu Pożywienie mieszkańców dawnej Puszczy 
Sando mierskiej, drukowane pamiętniki oraz opracowania i artykuły etnograficzne2.

Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, w czasie klęsk żywiołowych czy niedoboru 
żywności ludzie wywodzący się z najniższych warstw społecznych sięgali po różne 
produkty i przetwarzali je w taki sposób, by zaspokoić głód. Przednówek kojarzył się 
im z brakiem jedzenia w okresie przejściowym pomiędzy zimą a wiosną. W Słowniku 
języka polskiego autorstwa Samuela Bogumiła Lindego znajdziemy następujące 
wyjaśnienie tego pojęcia: był to czas przed nowym żniwem. Często wieśniacy nie mają 
starego zboża, ziarna niedojrzałe kruszą3. Z kolei autorzy współczesnego Słownika 
języka polskiego tłumaczą, że jest to okres przed nowymi zbiorami aż do pierwszych

1. A. Matysiak-Błaszczyk, K. Słupska, Wybrane problemy społeczne środowisk wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii edukacji młodego pokolenia wsi, „Studia Edukacyjne”, 2013, nr 25, s. 177-178.

2. Por. m.in. A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, [w:] Etnografia Polski, t. 1, Przemiany kultury ludo-
wej, red. M. Biernacka, s. 353-376; J. Bohdanowicz, Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków 1973; A. Fischer, Etnografia 
słowiańska, z. 3, Polacy, Lwów 1934, s. 160-169.

3. M.S.B. Linde, Słownik Języka Polskiego, Lwów 1858, s. 520.
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żniw4. Ta różnica w definicji wynika z istotnych przemian społeczno-gospo darczych, 
jakie miały miejsce w II połowie XX wieku. Doprowadziły one ostatecznie do zaniku 
gospodarki zbieracko-łowieckiej na omawianym terenie5.

Co ciekawe, terminem przednówek posługiwała się większość informatorów, 
z którymi rozmawiano w trakcie przeprowadzonych badań. [Przednówek oznaczał 
– dop. U.R.-B.], że wszystko będzie się kończyło: kasze, kapusta, groch, zboża. Trzeba 
było się wyżywić jakoś inaczej. Gotowano wtedy więcej zacierek na mleku na obiad, na 
dynarku, bo na śniadanie dalej był barszcz. To była wiosna, maj, a najczęściej czerwiec. 
Jeszcze nie było ziemniaków i innego jedzenia. Przednówek kończył się właściwie, jak 
zaczynały się nowe ziemniaki, na św. Jana, chociaż zupełnie koniec przednówka był, 
jak było zboże i kasze6.

Użytkowanie roślin dziko rosnących i grzybów w okresach głodu dotyczyło 
najuboższych warstw ludności wiejskiej, u której pozyskiwanie pożywienia z natury 
było przekazywane z pokolenia na pokolenie7. Tworzyło to pewnego rodzaju kod 
kulturowy. Według Claude Levi-Straussa, spożywanie i przygotowywanie posiłków 
było odbiciem systemu mitologicznego, ukazującego stosunek człowieka do natury 
i społeczeństwa8. Jednak wraz ze wzrostem zamożności i zwiększeniem dostępności 
produktów w końcu XX wieku, nastąpiła transformacja kultury, a co za tym idzie, 
także obowiązujących dotąd reguł kulinarnych.

przednóWek – czas zBieracTWa, czas Biedy

W czasie głodu czy klęsk nieurodzaju ubogiemu chłopu nie pozostawało nic 
innego, jak sięgnąć po to, co mogła mu dostarczyć przyroda. We wspomnieniach 
Jana Słomki, które pochodzą z lat 1846–1912, możemy przeczytać taki opis czasu 
przed nadejściem nowych zbiorów: Dziadek mój i ojciec nieraz mówili, że gdy głód 
dokuczał, i nie było ani ziarenka przy domu, to gospodarz wybierał się z pieniędzmi, 
aby gdzie parę garncy jakiegokolwiek zboża kupić i domowników pożywić. Chodzili 
od wsi do wsi, od miaste czka do miasteczka, a dzieci zgłodniałe wyglądały tymczasem 
ojca, jak zbawienia... Ludzie na prze dnówku żywili się perzem i różnymi chwastami, 
a dziś nie mamy już nawet wyobrażenia o tych dawnych przednówkach i klęskach 
głodowych9. Rozłogi perzu były suszone, a następnie mielone i dodawane do ciasta 
na chleb10. Pieczywo z mączki perzowe j było słodkawe i ciemne.

Czasy głodu i nędzy nierozerwalnie wiązały się też z ruchami społeczno-poli-
tycznymi (np. rabacją 1846 roku oraz powstaniem styczniowym). Wówczas chleba 
u każdego gospodarza, większego czy mniejszego, było zwyczajnie skromnie. Boche-
nek napoczęty był zawsze chowany, a i chleb był udzielany dzieciom i służbie. Brak

4. Słownik języka polskiego, PWN, t. II, Warszawa 1988, s. 966.
5. Por. S. Bąk, Zmiany na wsi lasowskiej w ciągu ostatniego półwiecza, „Lud”, 1973, t. 57; F. Kotula Wczoraj między 

Mokrzyszowem a Łęgiem w tradycji ludowej, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-
grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, Rzeszów 1968, s. 49-72.

6. Cmolas, PB, MKL-AE 664/1. 
7. E. Pirożnikow, Rola pożywienia zbieranego z natury w życiu Polaków deportowanych do ZSRR w okresie drugiej wojny 

światowej, „Etnobotanika Polski”, Krosno 2014, t. 4, s. 135-172. 
8. Por. L. Stomma, A jeśli było inaczej... Antropologia historii, Poznań 2008, s. 160.
9. J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1912, s. 68. 
10. J.P. Dekowski, Rośliny dziko rosnące w tradycyjnym pożywieniu chłopów kozienickich, [w:] Pożywienie ludności wiejskiej, 

red. Anna Kowalska-Lewicka, Kraków 1973, s. 253. 

pożywienia uczuwać się dawał co rok prawie na przednowku, tj. od wiosny do żniw... 
Więc chleb był bardzo szanowan y, każdy wyzbierał starannie kłoski na swojem polu, 
bo uchodziło to za grzech, gdyby je na ściernisku na zmarnienie zostawił, – a chu-
dobniejsi zbierali je na pańskiem i szukali ziemniaków na kopniskach, mówiąc, że 
się im to lepi opłaci, niż chodzenie na zarobek11. Z kolei podczas I wojny światowej 
i w okresie międzywojennym mieszkańcy Puszczy często sięgali m.in. po żołędzie. 
Żołędzie były pożywieniem nie tylko ludów pierwotnych, lecz do niedawna i naszem. 
W latach głodu powraca do nich ludzkość na wszystkich stopniach swego rozwoju – 
zanotował Adam Maurizio12. W pamięci jednej z infor matorek pozostała zasłyszana 
od babci opowieść o tym, jak je zbierano i suszon o13, a później mielono na mąkę 
lub zalewano wodą, aby uzyskać substytut kawy14. Owoce dębu były bardzo gorz-
kie15, dlatego często dosładzano je domową melasą. Napojem z żołędzi z dodatkiem 
cykorii poczęstowano prezydenta Ignacego Mościckiego podczas wizyty w Macho-
wie w 1929 roku16.

Dostępność produktów była uzależniona przede wszystkim od pogody oraz 
sposobu prowadzenia upraw. Najbiedniejsi spośród chłopów – komornicy – chodzi-
li na zarobek do bogatych włościan i pracowali za kwartę zboża. Mielono go potem 
w żarnach, a z otrzymanej mąki gospodyni piekła na blasze proziaki – placki z cia-
sta z dodatkiem sody lub drożdży i kwaśnego mleka17. Kiedy kończyła się pszenica, 
pozyskaną z niej mąkę zastępowano żytnią18, a do zboża dodawano fasolę, kaszę 
jaglaną i jęczmienną19.

11. J. Słomka, op.cit., s. 69. 
12. A. Maurizio, Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym, Warszawa 1926, s. 42. 
13. Niwiska, ME, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, PM, MKL-AE 662/4. 
14. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2. 
15. E. Pirożnikow, op.cit., s. 150.
16. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.
17. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
18. Niwiska, ME, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, PM, MKL-AE 662/4.
19. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.

Fot. 1.
Proziaki na blasze,
Kolbuszowa, 2012 r.

Fot. Sz. Węglowski
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20. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
21. Ibidem.
22. A. Maurizio, op.cit., s. 26-30, 164-167.
23. Ł. Łuczaj, J. Dumanowski, P. Köhler, A. Mueller-Bieniek, The Use and Economic Value of Manna grass (Glyceria) in 

Poland from the Middle Ages to the Twentieth Century, „Human Ecology”, 2012, nr 40, 721-733.
24. J. Drobnik, Manna polska od XVI do XIX w. pod względem botanicznym i leczniczym, „Etnobiologia polska”, 2015, nr 

5, s. 67-87.
25. Ł. Łuczaj, Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy, Krosno 2004, s. 129.
26. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
27. Ibidem.
28. Nazewnictwo roślin występujące w kulturze ludowej szeroko omówiła H. Pelcowa, Nazwy roślin w świadomości języko-

wej ludności wiejskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, „Język a kultura”, 2001, t. 16, s. 99-116.
29. Ł. Łuczaj, op.cit., s. 49. 
30. L. Świejkowski, Rośliny lecznicze występujące w stanie dzikim, Kraków 1950. 
31. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1. 
32. Niwiska, ME, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, PM, MKL-AE 662/4. 
33. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3. 
34. Ibidem. 
35. Ibidem.

Gdy zboża już w gospodarstwie nie było, mielono ziarna polnych roślin, np. cze-
remchy, i pieczono z nich placki na blasze20. Ratunkiem od głodu była także manna 
łąkowa, którą wczesnym rankiem zbierano z rosą do sit – przetaków21.

Spożywanie manny w literaturze kojarzone było z Europą Środkową i Wschodnią, 
w tym przede wszystkim z Polską22. Według A. Maurizio, ziemie polskie były cen-
tralnym miejsce m, w którym rozwinęło się zbieractwo tej rośliny. Manna polska 
ma jednak niejednolite pochodzenie geograficzne i gatunkowe23. Po analizie źródeł 
na ten tema t okazuj e się, że nazywano tak ziarno przynajmniej czterech gatunków 
tej rośliny. Naj starszym z  nich była Glyceria fluitans. Dwa kolejne mylono (Digi-
taria ischaemum i  Digitari a sanguinali s), zaś czwartego (pruska) nie wymieniano 
w opracowaniac h bądź identyfikowano go źle24.

Mannę sprzedawano zazwyczaj na targach. Zbierano ją nad wodami lub w miej-
scach podmokłych i na jej bazie gotowano grysik, breje lub polewki oraz pieczono 
chleb podobny do pszennego25. Na terenach zamieszkałych przez Lasowiaków przy-
gotowywano ją jak kaszę lub mielono na mąkę, którą zagęszczano potrawy26.

W latach 50. ubiegłego wieku na przednówku nadal zbierano ziarna trawy 
zwanej przez rozmówczynię z Kolbuszowej – tureckim prosem (amarantusem)27. 
Moim zdanie m chodzi tutaj raczej o proso dzikie – chwastnicę (Echinochloa)28. To 
pospolity chwast występujący głównie na polach, wśród roślin okopowych. Jego na-
siona obrabiano podobnie jak proso i wykorzystywano do przygotowania placków, 
makaronów lub brei29.

Do najbardziej znanych roślin synantropijnych stale obecnych w kulturze lu-
dowej należała pokrzywa. Choć miała ona przede wszystkim właściwości lecz-
nicze (wykorzysty wano ją np. w leczeniu chorób gardła, układu krwionośnego 
i trawien nego), to jednak często bazowano na niej w kuchni30. Wiosną stawała się 
ona składnikiem m.in. polewek i pasztetu31. Z młodych liści pokrzyw gotowano 
na wodzie zupę, którą zabielano mle kiem32. W podobny sposób przygotowywano 
dania z lebiody czy szczawiu. Zebrane liście płukano i siekano, a potem gotowano 
w wodzie. Na końcu zagęszczano grubą żytnią mąką33. Do zup często dodawano 
kwiaty akacji34. Te ostatnie nie tylko wyrównywały smak, ale także były wielkim ra-
rytasem dla dzieci, które najchętniej jadły je na surowo35.

Podstawą zup był także szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) zwany przez infor-
matorów kapustą zajęczą36, który zazwyczaj gotowano na maślance lub serwatce37. 
W lite raturze przedmiotu podkreśla się także jego walory lecznicze (napój ze szcza-
wiku miał obniżać gorączkę i działać moczopędnie)38. Te informacje nie znalazły 
jednak potwier dzenia w omawianym materiale.

Jeszcze w II połowie XX wieku popularnym sposobem zdobywania pożywienia 
stoso wanym przez ludność puszczańską było zbieranie owoców leśnych i grzybów39.

Na przełomie maja i czerwca pojawiały się pierwsze grzyby. Były to różowe i żółte 
gołąbki oraz kurki zwane liskami. Gołąbki miały gorzki smak i dlatego niechętnie je 
zbierano. Aby go zniwelować, gotowano je w osolonej wodzie. Gdy były już miękkie, 
odlewano wywar i dodawano do nich śmietanę lub mleko. Najczęściej taką potrawę 
zjadano na kolację. W podobny sposób przygotowywano kurki, które, według in-
formatorów, zbieran o późnym latem i jesienią, a gotowano w porze śniadania40. 
Co ciekawe, informatorzy nie wymieniali innych gatunków grzybów, takich jak: 
borowiki, maślaki, podgrzybki, koźlarze czerwone i szare czy kanie41.

36. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
37. Serwatkę będącą poślednim produktem mlecznym, którego nie sprzedawano, wykorzystywano jako bazę np. do zupy 

szczawiowej. Por. Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; A. Halarewicz, Atlas ziół. Kulinarne wykorzystanie roślin dziko rosną-
cych, Warszawa b.r.w., s. 11.

38. Por. C. Trąba, P. Wolański, K. Rogut, Studium etnobotaniczne. Znaczenie roślin w kulturze, tradycji i życiu człowieka, 
Rzeszów 2014, s. 27-36.

39. Zwyczaj ten funkcjonuje nadal, ale nie ma już takiego znaczenia, jak kiedyś. Por. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3. 
40. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3.
41. W. Dragan, Gospodarka leśna – zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołówstwo, [w:] Źródła kultury ludowej Puszcz y 

Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014, s. 135.

Fot. 2.
Koźlarze szare,
Kolbuszowa, 2014 r.

Fot. J. Mazurkiewicz
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Przełom czerwca i lipca był czasem zbiorów czarnej borówki. Owoce były do-
datkiem do placków pieczonych z ciasta chlebowego, zwanych podpłomykami42. 
Były one okrągłe i miały wielkość łopaty do chleba. Przygotowane ciasto gospodynie 
posypywały cukrem i jagodami. Następnie odgarniały pocioskiem ogień, czyściły 
przednią część trzonu pieca chlebowego i kładły placek. Piekł się on kilka minut. 
W międzyczasie kobiety obracały go, by równomiernie nabierał koloru43.

Jagody pojawiały się końcem czerwca. Jeszcze na początku XX wieku mieszkańcy 
Puszczy wierzyli, że są one dobre dopiero, gdy poświęciła je Matka Boska Jagodna, 
czyli w dniu Nawiedzenia św. Elżbiety, który w kalendarzu liturgicznym przypadał 
2 lipca44. W rzeczywistości sezon jagodowy rozpoczynał się od św. Jana (23 czerwca), 
a kończył na św. Jakuba (25 lipca). Świadczą o tym zanotowane w trakcie badań 
przysłowia: Na św. Jan jagód dzban45 oraz Po św. Jakubie diabeł w jagodach dłubie46.

42. Niwiska, ME, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, PM, MKL AE-662/4.
43. Sama doskonale pamiętam wypiek i proces przygotowywania tych placków z rodzinnego domu [ dop. U.R.-B.].
44. Z. Libera, A. Paluch, Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 1993, s. 128-132.
45. Nowa księga przysłów, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969, s. 827.
46. J.P. Dekowski, op.cit., s. 248. Z dniem św. Jana wiąże się legenda o stworzeniu jagód, zanotowana przez Karola Matyasa 

w 1905 roku we wsi Stale: Jagody to se uprosieły sieroty i biedne gdowy, bo ni miały co jeś na przednówku. Bo za dawnych 
czasów, beło to na przednowku 24 czerwca, sła biedna gdowa z kilkoro dziećmi bez las. Dzieci jej ustaly od głodu i ony sie 
chciało jeś. Usiadła sobie s temy dziećmy pod drzewem i dzieci zaceny wołać na matke, zeby jem dała jeś. A matka ni miała, 
ino we dzbanku wode. I tak do nich mówi: „dziatki moje! napijcie sie wody, bo więcej wam ni mam co dać”. Dzieci wodom 
ni mogły głodu zaspokoić i zaceny głosem płakać. Wtedy matka wzniesła ręce do góry i tak mówi: „Boze nie miłosierny 
chtoryś mnie i dziatki stworzeł, nie daj nam z głodu umrzeć, tylko stop i daj nam sposób do życia!” – „Matko cego płaces, 
i twoje dziatki?” – „Dziadoniu! Bo sie nam jeś chce, a ni mamy sie cem pozywić”. Ten dziaduś wzin piasku, ziuciel po ziemi 
i tak powiedział – „Tera macie jagody! Macie ten dbanek to zbierajcie i będziecie sie niemi przez cały przednówek zywić”. 
I w ty kfili znik od niech [Rabsice dawnej Puszczy Sandomierskiej, Lwów 1905, s. 28-29].

47. W. Dragan, op.cit., s. 138. 
48. Informacja pochodzi z opowiadań rodziców autorki tekstu, a rzecz miała miejsce w latach 50. i 60. XX wieku. 
49. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2, Sokolniki; WZ, MKL-AE 669/3.
50. W. Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Rzeszów 1975, s. 197. 
51. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1. 
52. Ibidem. 
53. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3.
54. Ibidem. 
55. Ibidem. 
56. Ibidem. 
57. Wydrza, PM, KZ, ZB, MKL-AE 672/5. 
58. Wydrza, MZ, MKL-AE 672/3.
59. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2.
60. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1. 
61. Ibidem. 

Po II wojnie światowej zbieranie jagód stało się dobrym sposobem na zarobek. 
Ist niały punkty skupu, gdzie można było sprzedać te owoce47. Zazwyczaj zbierały je 
dzieci, które zarobione pieniądze oddawały rodzicom, a ci z kolei przeznaczali je na 
wyprawkę do szkoły lub kupowali produkty żywnościowe takie jak sól, mąka lub 
cukier48.

Najchętniej gotowaną potrawą z jagód była pamuła, którą w Sokolnikach nazywa-
no zupą owocową49. Często do jej przygotowania używano innych świeżych owoców, 
m.in. jabłek czy śliwek. Najpierw krojono je, a potem rozgotowywano w niewiel-
kiej ilości wody. Pod koniec gotowania zabielano śmietaną lub mlekiem z dodat-
kiem mąki. Tak przygotowaną pamułę jedzono z ziemniakami, rzadszą zagęszczano 
lanymi kluskami lub ziemniakami pokrojonymi w kostkę. W porze zimowej pamułę 
gotowano z suszonych owoców: jabłek, śliwek czy gruszek50.

Kiedy wczesną wiosną zaczynało brakować pożywienia, chodzono na tzw. pod-
żynki51. Ścinano wtedy zielone kłosy żyta, które skrupulatnie łuskano w domu. 
Następnie do garnka żeleźnioka dodawano trochę masła, wsypywano na prze mian 
ziarno i duszo no  pod przykryciem. Taką potrawę nazywano porką lub parką52. 
W Niwiskach i Trześni, kiedy brakowało zboża, chodzono na podżynki jęczmienia 
ozimego i żyta53. Jednak – jak podają informatorzy – czyniono tak dopiero po dniu 
Świętego Jana: Święty Wicie, jest ziarenko w życie? Nie ma panie! Na Święty Jan sta-
nie54. Ścinano lekko dojrzewające kłosy i suszono je na piecu. Przeschnięte tłuczono 
w stępie nożnej i przesiewano przez tzw. rajtok, a następnie przetak i sito55. Ziarno 
mielono w żarnach. Powstałą grubą mąkę wsypywano do niewielkiej ilości mleka 
i gotowano tzw. prażuchę56. W Wydrzy, podobni e jak w Niwiskach, żyto młócono 
i mielono w żarnach. Niekiedy w podobny sposób obrabiano też kaszę jaglaną57. 
Z tak przygotowanej grubej mąki wykonywano ciasto z doda tkiem sody lub drożdży 
i pieczono z niego placki na blasze58. Tak zaspakajano głód na przednówku jeszcze 
na początku lat 50. XX wieku.

Na wiosnę zapasy żywności dzielono w taki sposób, by starczyło ich do nowych 
zbio rów. Kiedy brakowało chleba, mężczyzna zatrudniał się u bogatych gospoda-
rzy59, często też pożyczał zboże od innych sąsiadów. Po II wojnie światowej chleb 
i kaszę kupowano już w sklepach. Jaglaną gotowano na mleku, natomiast gryczaną 
na wodzie. Najczęściej spożywano je z kwaśnym mlekiem60. U bogatych gospodarzy, 
którzy hodowali większą ilość krów, w jadłospisie dominowało mleko i jego przetwo-
ry. Gotowano na nim kasze61, a ser mieszano ze śmietaną lub czosnkiem zajęczym

Fot. 3.
Podpłomyki na blasze,

Kolbuszowa, 2014 r.

Fot. J. Mazurkiewicz
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i wykorzystywano jako smarowidło62. Listki czosnku kładziono także bezpośrednio 
na kromkę posmarowaną smalcem63.

Po Świętym Janie pojawiały się pierwsze główki wczesnej kapusty, tzw. janówki. 
Gospodynie przygotowywały ją wówczas z młodymi ziemniakami... to było święto, 
na to się czekało. Jedzono ją z młodymi ziemniakami – amerykanami, podbiórka-
mi, które były sadzone na przycce za uwrociem... Każda szanująca się gospodyni 
ustalała, że ziemniaki, marchew i kapusta mają być sadzone za domem w poprzek, na 
podbiórkę. To było pierwsze świeże jedzenie64. W tym czasie, w domach, w których 
były jeszcze zapasy kiszonej kapusty oraz ziemniaków, gospodynie przygotowywały 
owarzankę – zupę z kapusty zagęszczaną gotowanymi kartoflami65.

62. Być może chodzi o czosnek niedźwiedzi. Por. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1. 
63. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3. 
64. Ibidem. 
65. Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2. 
66. J. Szczupał, Garść, [w:] Miniatury, Opole 1997, s. 141.
67. J. Słomka, op.cit., s. 69.

Oprócz kaszy i kapusty podczas przednówka jadano także pozostałe po zimie 
ziemniaki. Ich brak był bardzo dotkliwy szczególnie dla rodzin ubogich chłopów. 
Rozalia, siostra mojego dziadka Franciszka – wspominał Józef Szczupał – chodziła 
na przednówku do pańskiego dworu, gdzie za darmo dostawała ziemniaczane łupiny. 
Przyniosła je szczęśliwa do chałupy, szła na pole po kilka garści szczawiu, pokrzyw 
i lebiody. Później gotowała to wszystko w garnku żeleźniaku, a potem sześcioro jej 
małych dzieci wcinało właśnie takie jedzenie, aż się im uszy trzęsły. Siostra mojego 
dziadka miała szczęście, bo inni w ogóle nie mieli co do garnka włożyć66. W Tarno-
brzeskiem, na polach, zbierano przemarznięte bulwy i nimi zaspokajano głód67. 

68. Wydrza, PM, KZ, ZB, MKL-AE 672/5.
69. Ibidem.
70. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4.
71. Było powiedzenie używane przez ludność Woli Raniżowskiej: Najesz się pryklu i będziesz prykoł. Informacje własne 

autorki.
72. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4. 
73. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 
74. Wydrza, JM, MKL-AE 665/2. 
75. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1. 
76. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4. 
77. Nazywano ją hołojcem. Por. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3.
78. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1. 
79. Wydrza, SM, MKL-AE 672/4. 
80. Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3. 
81. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4. 
82. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.

Nazywano je zgryzakami lub zgryzotami68. Po powrocie do domu ścierano je i pie-
czono z nich placki69. Często też przygotowywan o zupę zwaną zalewajką70 lub 
pryklem71. Gotowano w tym celu ziemniaki pokrojone w kostkę, które następnie 
zalewano barszczem. Doprawiano go do smaku solą i kraszono tłuszczem. Jedzono 
także barszcz z ugotowanymi ziemniakami lub z chlebem oraz barszcz zapalany, 
który podbijano mąką uprażoną na kolor brązowy72.

Jedna z informatorek pamięta, że na wiosnę wybierano także zepsute bulwy, 
które oczyszczano, a potem ścierano na placki ziemniaczane73. Kartofle krojono też 
w plastry i  pieczono bezpośrednio na blasze74.

Gdy kończyły się ziemniaki lub gdy się już psuły, robiono z nich ryż75. Ścierano 
je na grubych oczkach. Wiórka musiały być jak najkrótsze. Parzono je wrzącą wodą 
i suszono w piecu chlebowym. Tak przygotowany ryż ziemniaczany przechowywano 
w szmacia nych woreczkach, a gdy zaszła potrzeba, gotowano go na mleku.

W Słomianej z ziemniaków przyrządzano kulasę76. W tym celu gotowano je w ma-
łej ilości wody, a gdy były już miękkie, tłuczono z mąką. Gotową masę wykładano na 
talerz. Na środku robiono otwór, do którego wkładano masło i wszystko posypywano 
solą. Tak przygotowane ziemniaki jedzono z maślanką. Jedna z informatorek z Przy-
szowa podobną potrawę jadła w Mazurach. Miało to miejsce w latach 70. XX wieku77.

Gdy kończyły się ziemniaki, czekano na bób. Najczęściej jedzono go jako doda-
tek do barszczu lub rosołu, a także okraszony tłuszczem78.

Wczesną wiosną w niektórych gospodarstwach brakowało także paszy dla zwie-
rząt. Dzieci ubierały wtedy gumowe buty i wychodziły z płócienną płachtą na łąki, 
gdzie zrywały kaczeńce79. Kwiaty podawano później krowom, dzięki czemu dawa-
ły więcej mleka. Gdy jeszcze nie było nic na łąkach, w poszukiwaniu wrzosu cho-
dzono do lasu80. Nad stawem ścinano trawy wodne dla koni. Czasem kilkakrotnie 
przemierza no kilkukilometrową drogę, by zmagazynować większą ilość paszy. Nie-
stety, bywały też przy padki, że gospodarze byli zmuszeni sprzedać część inwentarza, 
ponieważ – z powod u braku paszy – nie mogli go utrzymać81.

Co ciekawe, pomimo niedostatku zachowywano zwyczaje związane z pierw-
szym wypasem bydła82. Wspomina o tym informatorka z Dzikowca: Jak się wiosną 
wypędzało pierwszy raz krowy po zimie na trawę, wtedy kropili je wodą święconą.

Fot. 4.
Kasza gryczana,

Kolbuszowa, 2014 r.

Fot. J. Mazurkiewicz
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Wtedy był zwycza j, że pastuchy dostawały jajka na twardo. Dzieci miały ucieche, bo 
jajka to było coś! Sprzedawano je na targu, żeby był jakiś zarobek. A te jajka gotowali, 
żeby krowy były takie okrągłe, jak jajko, i takie ładne!83

przednóWek W dosTaTku

Po II wojnie światowej na świecie zaszły olbrzymie zmiany. Dotyczyły one gospodar-
ki, spraw społecznych i szeroko pojętej kultury. Wydłużył się czas życia, wyeliminowan o 
choroby zakaźne, a także problem skrajnego ubóstwa i głodu. Ewolucja dokonała się 
także w sposobie żywienia, przygotowywania posiłków, przechowywania jedzenia 
i przetwarza nia żywności. Bardzo duże znaczenie odegrała w tym względzie zmiana spo-
sobu hodowli zwierząt, prowadzenia upraw, stosowania nawozów czy środków ochrony 
roślin.

Przez lata wzrostowi zamożności towarzyszyły przemiany społeczne. Nastąpiła 
olbrzy mia migracja ludności wsi do miast. Podniósł się poziom wykształcenia.

Prowadzone badania wskazują, iż ostatnie wspomnienia o przednówku w biedzie 
pochodzą z lat 50. i 60. XX wieku. Jedna z respondentek opisuje to tak: Na przednówku 
brakowało chleba, to wiem. U nas nie, nawet u nas była taka dość gospodarka. Ale 
były takie rodziny, gdzie tego chleba nie było i jedli czarny chleb. Ja to widziałam. To 
jest razowy chleb, gdzie mieliło się całe ziarna, razem z otrębami, wszystko co było, co 
odsypywano dla zwierząt. Ten chleb był taki czorny, jak ziemia. Tak było w latach 50. 
XX wieku, później już czarnego chleba nie widziałam84.

Co istotne, przednówek istnieje jedynie w opowieściach osób starszych. Informato-
rzy pamiętają „smaki dzieciństwa”, które przypadają na przełom lat 50. i 60., a nawet 60. 
i 70. Wówczas powszechnymi produktami spożywczymi było mleko i produkty pochod-
ne jak ser, masło, maślanka. Na mleku gotowano kluski, kasze, ryż.

W latach 60. XX wieku na terenach zamieszkanych dawnej Puszczy rozpoczął się 
proces propagowania zasad racjonalnego żywienia przez reaktywowane koła gospodyń 
wiejskich, dzięki którym upowszechniły się także czasopisma dla kobiet (m.in. 
„Przyjaciółka”, „Gospodyni” i „Kobieta i Życie”). Z kolei pod koniec XX wieku w re-
stauracyjnym menu pojawiły się takie potrawy, jak pizza, hot dog i frytki. Mieszkańcy 
Puszczy poznali smak coca-coli i soków owocowych85.

Powszechna dostępność produktów spowodowała zatarcie linii będącej granicą 
pomiędzy starym a nowym okresem zbiorów. Choć należy przyznać, że niektóre potra-
wy utrzymały się w wiosennym jadłospisie. Wiosną respondenci gotują w dalszym ciągu 
zupy z pokrzyw i szczawiu86. Popularne są też zupy koperkowe87, z botwinki88, z młodej 
kapu sty i ziemniaków89. W Cyganach przyrządza się zupę wiśniową, zwaną nylonową90.

83. Ibidem.
84. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 
85. Por. I. Wodzińska, Karty dań zakładów gastronomicznych ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – źródło 

badań nad kulturą żywienia czasu PRL, publikacja w druku. 
86. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1. 
87. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1. 
88. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2.
89. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4. 
90. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.

91. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4. 
92. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3. 
93. Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3. 
94. Baranów Sandomierski, NN, MKL-AE 672/1. 
95. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1. 
96. Ibidem. 
97. Baranów Sandomierski, NN, AE-672/1.
98. Topinambur był rośliną, która, zdaniem jednej z respondentek, ratowała ludność Mazurów (Kolbuszowskie) od głodu 

w czasie II wojny światowej. Por. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.

Z drylo wanych wiśni gotuje się kompot, który zagęszcza się mąką i śmietaną. Gotową 
zupę jada się z ziemniakami lub makaronem czy bułką. Na stół podaje się także zupę 
ziemniaczaną zwaną zapalanką. Jej bazą są ziemniaki pokrojone w kostkę i połączone 
z usmażoną słoniną oraz marchewką, pietruszką i cebulą. Całość zagęszcza się zasmażaną 
mąką i doprawia pieprzem ziołowym91. Gospodynie przygotowują także młodą kapustę 
z dodatkiem kopru, którą zaprawiają śmietaną lub przecierem pomidorowym92.

Na wiosnę jada się więcej nowalijek: sałatę, rzodkiewkę, pomidory, ogórki93. Do białego 
sera dodaje się szczypior i koperek94. Jedna z rozmówczyń regularnie pije napój z po-
krzywy, pietruszki i mięty: Zerwać miętę, pokrzywę i je opłukać. Następnie zmiksować. 
Dawniej mieliło się przez maszynkę, można dodać sok z cytryny, osłodzić miodem lub 
cukrem. Mama dawała kwasek. Dolać wody, i gotowy napój orzeźwiający95. Do picia 
podaje się też kompot z liści czarnej i czerwonej porzeczki, a czasem nawet wiśni96.

Rozmówcy chętnie sięgają po przetwory mleczne w postaci jogurtów i kefirów, które 
jada się z młodymi ziemniakami97. Dostępność w sklepach wczesnych odmian kartofli 
jest bezproblemowa i nie trzeba czekać, aż nadejdzie koniec czerwca, by wykorzystać 
własne płody rolne.

Na stoły powraca topinambur, słonecznik bulwiasty, który jest dodatkiem do zup lub
podstawą sałatek98.

Fot. 5.
Mięta,
Kolbuszowa, 2014 r.

Fot. J. Mazurkiewicz



128 129

zakończenie

Podstawę żywienia ludności zamieszkującej tereny dawnej Puszczy Sando-
mierskiej w okresie przednówka stanowiły produkty roślinne oraz mleczne, które 
w większości pochodziły z własnych gospodarstw. Często zbierano też rośliny dziko 
rosnące. Na co dzień gotowano kasze na mleku lub wodzie, barszcz oraz pieczo-
no placki na blasze. Spożywano również zupy na bazie pokrzyw, szczawiu, lebio-
dy i  świeżych owoców. W domach, gdzie panował niedostatek, zatrudniano się 
u bogatszych gospodarzy lub wyjeżdżano do innych miejscowości, by pracować za 
garczynę kaszy, grochu czy bochen chleba.

Do końca II wojny światowej gospodarstwo było dostawcą produktów 
spożywczych, co nie zawsze całkowicie zaspakajało ilościowe potrzeby rodziny. Jed-
nak po 1945 roku sytuacja nieco się zmieniła. Na wieś zaczęły docierać artykuły 
produkowane przez przemysł rolno-spożywczy, dzięki czemu znacząco zwiększyła 
się dostępność do nieznanego dotąd asortymentu. W tym czasie udoskonalono 
przetwórstwo, konserwację i  obróbkę termiczną. W latach 90. ubiegłego wieku 
nastąpił także dynamiczny rozwój technologii użytkowych, a w kuchniach lasowiac-
kich pojawiły się nowoczesne urządzenia AGD, np. zmywarki.

99. Baranów Sandomierski, WZ, MKL-AE 672/2.

Obecnie przednówek żyje jedynie w pamięci najstarszego pokolenia infor-
matorów. Współczesne gospodynie znają ten termin tylko ze słyszenia. Sympto-
mem nadchodzącej wiosny są dla nich pojawiające się w sklepach nowalijki lub 
pochodzące z własnego ogrodu zioła. Gotują z nich zupy i przyrządzają zdrowe 
sałatki. Zdarza się, że wykorzystują przy tym receptury przekazane im przez mamy 
i babcie. Częściej jednak korzystają z przepisów spopularyzowanych przez środki 
masowego przekazu, które szerzą kult smukłej sylwetki i zdrowego trybu życia99.

Fot. 6.
Topinambur, 

Kolbuszowa, 2017 r.

Fot. J. Mazurkiewicz



131

Od Adwentu dO trzech Króli 
– O pOżywieniu w świąteczny czAs 

BOżegO nArOdzeniA

Justyna Niepokój–Gil 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie wyników etnograficznych bada ń 
tere nowych realizowanych w 2016 i 2017 roku w ramach prowadzonego przez 
Muzeu m Kultury Ludowej w Kolbuszowej projektu badawczego „Dziedzi ctwo kuli-
narne mie szkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej”, obejmującego wsie, mias teczka 
i miasta w powiatach stalowowolskim, tarnobrzeskim, mieleckim i kolbuszowskim. 
Materiał źródłowy, zgroma dzony w Archiwum Etnograficznym MKL1, przeanalizo-
wano pod kątem pożywienia okresu Bożego Narodzenia. Temat ten poruszany był 
najobszerniej w sezonie czwartym. Jest to prawie 50 wywiadów przeprowadzonych 
od grudnia 2016 roku do stycznia 2017 roku. W pozostałych trzech sezonach badań 
etnograficznych, od kwietnia do grudnia 2016 roku, tematyka bożonarodzeniowa 
pojawia się incydentalnie, wzmiankowana w kilkunastu opracowaniach wywiadów.

Dziedzictwo kulinarne związane z zimową obrzędowością – od Adwentu przez 
Wigilię i Boże Narodzenie, przełom Starego i Nowego Roku, aż do święta Trzech 
Król i – obejmuje „tylko” nieco ponad miesiąc, ale też – „aż”, gdy weźmiemy pod 
uwagę bogate tradycje tego czasu, w tym zróżnicowanie pożywienia – między po-
szczeniem a świętowaniem, a także fakt, że materiały obejmują zarówno najwcze-
śniejsze wspomnienia informatorów (najstarszy – 1922 rok urodzenia, najmłodszy 
– 1972 rok; większość to osoby urodzone w latach 40., 50. i 60. XX wieku), okres 
PRL-u, aż po współczesność.

1. Jako materiał porównawczy i uzupełniający wykorzystuję też dostępną literaturę oraz opracowania kilku wywia dów 
z badań, które prowadzone były przez Muzeum od 2008 do 2014 roku na podobnym terenie w ramach projektu pn. 
„Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej” (Por. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, red. K. Ruszel, 
Kolbuszowa 2014). Temat pożywienia codziennego i odświętnego pojawia się tam w licznych rozmowach, często jednak 
jako wątek poboczny, bo ówczesne badania były z założenia bardziej poglądowe/całościowe, nie koncentrowały się na 
konkretnej tematyce. Projekt obejmował północ woj. podkarpackiego, czyli jeden ze statutowo określonych obszarów 
działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – teren grupy etnograficznej Lasowiaków. Więcej tuta j: www.mu-
zeumkolbuszowa.pl/aktualnosci/365-zrodla-kultury-ludowej-puszczy-sandomierskiej-archiwum [dostęp  30.06.2017]. 
Warto dodać, że w latach 2014–2016 badania prowadzono na terenie rzeszowskim – projekt „Folklor Rzeszowiaków 
– obraz przemian”. Obydwa ww. projekty stanowią bogaty materiał źródłowy, porównawczy, a tematyka zagadnień jest 
bardzo szeroka.

wielkie świętowanie
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Adwent – czAs pOstu i OczeKiwAniA

W trwających cztery tygodnie przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia 
warto rozróżnić ich część duchową (praktyki religijne i obrzędowe), a z drugiej stro-
ny – zajęcia gospodarskie, w dużej części związane z gromadzeniem pożywienia.

Dawniej po dniu św. Andrzeja, który był ostatnim radosnym dniem starego roku 
liturgicznego, rozpoczynał się surowy Adwent2. Do Bożego Narodzenia bowiem 
należało się odpowiednio przygotować: modląc się, przystępując do sakramentów 
świętych i poszcząc. Milkła wtedy wiejska muzyka, nie wolno było nie tylko urzą-
dzać hucznych zabaw – wesel, ale nawet ubierać jaskrawych ubrań, pić alkoholu czy 
grać w karty3. W związku z porą roku i wierzeniem, że w ten czas ziemia musi odpo-
cząć, nie wolno było pracować w polu4. Franciszek Kotula wspomina powiedzenie: 
Kto robi w polu w Adwent a, ten ma mięso na święta, co – jak się okazuje – wcale nie 
jest dobrą wróżbą, gdyż znaczy to, że będzie trzeba (za karę) dorżnąć jakieś bydlę5.

Obecnie, jak wynika z wywiadów, Adwent postrzegany jest raczej jako tzw. 
rado sne oczekiwanie. Traktuje się go jako czas przygotowania do świąt, ale bardziej 
pod względem materialnym: kupowanie prezentów dla bliskich, strojenie domów 
i ogrodów, zaopatrywanie się w coraz bardziej wyszukane produkty spożywcze, np. 
najbardziej ze wszystkich kruchą, dobrą szynkę czy swojskie wędliny, ryby (m.in. 
łososia, uchodzącego za lepszą rybę), egzotyczne owoce – świeże i w puszkach6. 
Kilku rozmówców wspomina o peweksach i kolejkach, które pamiętają z młodości 
(lata 70. i 80. XX wieku). Obecnie produktów nie brakuje – czy na odbywających się 
co tydzień targach (np. w Kolbuszowej we wtorki), czy w sklepach, hipermarke tach. 
Wystarczy mieć pieniądze czy talony lub bony świąteczne, które przed świętami 
firmy zapewniają swoim pracownikom, by mogli je wymienić na produkty, głównie 
spożywcze.

Niektórzy z rozmówców podkreślają, że starsze pokolenie stara się przestrze-
gać tradycyjnych i religijnych nakazów: pościć przynajmniej w piątki, uczestniczyć 
z dziećmi lub wnukami w nabożeństwach roratnich, ale młodsze pokolenie już ina-
czej do tego podchodzi. Czasem tylko odstawiają na jakiś czas używki, słodycze, 
wyrzekają się czegoś, ale nie jest to tak stanowcze, jak było kiedyś7.

Jak pamiętają informatorzy z dzieciństwa, dawniej powszechnie uczestniczono 
w odbywających się przed świtem roratach; był to niemal obowiązek. Zawsze w Ad-
wencie chodziliśmy na nabożeństwa roratnie, o 6 rano. Tak robiłem też z dziećmi, 
gdy już miałem swoją rodzinę. I to jest chyba najważniejsze...8. Obecnie nabożeństwa 
roratni e wciąż są odprawiane, w większości parafii rano, a czasem też po południu.

Za uczestnictw o w nich dzieci dostają naklejki czy cukierki na koniec. A dzieci na 
roratach dużo u nas, szczególnie komunijnych9, chodzą na nie często z lampionami.

Warto zwrócić uwagę na światło świec, lampek jako element mający w adwen-
towy czas rozproszyć ciemności10. O czterech świecach, zapalanych w każdą z ko-
lejnych niedziel11 na specjalnie przygotowanych dekoracjach (wieńcach z drzew 
iglastych), wspo minam, gdyż są one jedną z głównych dekoracji samego stołu lub 
kuchni w adwentowy czas12.

pOst

W Adwencie wyróżniały się tzw. suche dni: środa, piątek i sobota13. W te dni nie 
gotowało się mięsnych potraw, tylko bardziej jarskie, bez mięsa i tłuszczu, doprawiało 
się śmietaną i mlekiem, na oleju ewentualnie. [...] Teraz się „suchych dni” nie prze-
strzega, jedynie piątek. Jedzenie jest normalne, to, co rodzina lubi, co można szybko 
i smacznie przygotować14. Ale do początku XX wieku Adwent był okresem wzmożo-
nego zapotrzebowania na olej roślinny. Obowiązywał wtedy bowiem nie tylko zakaz 
jedzenia mięsa, ale i używania wszelkich tłuszczów zwierzęcych: Dawniej się pościło, 
garnki nawet trzeba było poumywać. Post był i przed Wielkanocą i w Adwent, a teraz 
– to jest radosne ocze kiwanie!15 O czasie tym, kiedy olej był ludowi na okrasę zdatny16, 
wspominało wielu rozmówców w czasie prowadzonych badań terenowych, zwykle 
tylko w odniesieniu do przeszłości. Olej pozyskiwano na omawianym terenie z na-
sion roślin oleistych – na przełomie XIX i XX wieku najczęściej z lnu zwyczajnego 
(Linum usitatissimum L.) i konopi (Cannabis sativa L.)17. Po II wojnie światowej18 
podstawową rośliną oleistą stał się rzepak (Brassica napus L.)19.

2. W okolicy Rzeczycy Długiej nazywany także Jęnwięt lub w liczbie mnogiej Jenwięta. Por. W. Gaj-Piotrowski, 
Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967, s. 18.

3. K. Ruszel. Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 15.
4. W okolicy Leżajska (południowa część Puszczy Sandomierskiej) utrzymywało się przekonanie, że w Wigilię 

można było przeorać raz zmarzniętą ziemię, by w nadchodzącym roku wydała plon. Także F. Kotula pisze o 
bezwzględnym spoczynku ziemi przed grudniowym przesileniem [F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy. Gawędy 
kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962, s. 37].

5. Passim, s. 37. 
6. Obserwacje własne. Por. Rzemień, DB, D-MM, MKL-AE 692/3.
7. Dzisiaj już inaczej się na to patrzy. Starsze pokolenie jeszcze tego przestrzega, ale młodzież już nie. Nawet 

Kościół już na to inaczej patrzy – że Adwent to czas radosnego oczekiwania. Dziś to nawet wesela są organizo-
wane w czasie Adwentu! [Kliszów, TL, MKL-AE 690/1]

8. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4.

9. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.
10. Tradycyjnie traktowano jesienne wydłużanie się nocy i skracanie dnia jako symboliczne zwycięstwo zła nad dobrem. 

Datą graniczną, kiedy dnia na nowo zaczynało przybywać, był pierwotnie dzień św. Łucji (której imię wywodzi się z łac.: 
lux, lucis – co znaczy światło). Stąd też przysłowia: Święta Łuca, dnia przyrzuca, Na św. Łuce noc się z dniem tłuce, które, 
trzeba powiedzieć, straciły swe pierwotne znaczenie wraz z reformą kalendarza juliańskiego na gregoriański w XVI wie-
ku. Wcześniej dzień św. Łucji przypadał w najkrótszy dzień i najdłuższą noc w roku, 25 grudnia, a obecnie 13 grudnia.

11. Jak mama była, dawno, dawno to były świece i gałązki jedliny porozkładane po stole [...], a tu dekoracje raczej się robiło 
wcześniej, taki wieniec adwentowy, gdzie się stawiało cztery świeczki i się zapalało w pierwszą niedzielę jedną świeczkę, na 
drugą niedzielę dwie świeczki się paliło. To było, jak ja z Niemiec wróciłam, bo tam była taka moda, to było w roku 1980, 
dzisiaj też się robi stroiki, czasem na jedną, czasem na cztery świece [Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2].

12. Często świece, światełka stanowią też element dekoracyjny stołu i wnętrz mieszkalnych. Częściowo w czasie Adwentu, 
a już szczególnie w czas bożonarodzeniowy. Por. kilka fotografii z badań etnograficznych „Dziedzictwo kulinarne...” 
2016/2017 i skany zdjęć archiwalnych. Często są to świece „Caritas” – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zwa-
ne świecami adwentowymi [NC.436/3/18; NC 435/4/6; NC 432/4/49; NC 432/4/41; NC 431/4/34; NC 431/4/33; NC 
440/4/9]. Służą one też często do stroików już na same święta Bożego Narodzenia.

13. Trzciana, ZA, MKL-AE 690/4; Poszczono także we wszystkie piątki, soboty i poniedziałki, [w:] K. Ruszel, Lasowiacy..., 
op.cit., s. 278.

14. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
15. Tuszów Narodowy, MS, LS, MKL-AE 692/4.
16. J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 1994, s. 136.
17. H. Olszański wspomina też o nasionach maku, słonecznika, dyni i gorczycy jako roślinach oleistych. H. Olszański Tra-

dycyjne olejarstwo w Polsce, Sanok 1989.
18. Był to czas, gdy tkactwo zaczynało upadać, zmniejszyły się zatem zasiewy lnu i konopi (pierwsza połowa XX wieku). 

Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., s. 278.
19. Pamiętam, jak dziadek przynosił ten olej, jaki był dobry! Cebulki nasmażył, to dzieci jadły, wszyscy. Jeszcze bym zjadł 

dzisiaj! Olej dodawało się do kapusty, a dobry był z chlebem, z cebulą smażoną. Ziemniaczki też były dobre z olejem. To się 
pojadło. Dopóki olej był, to maścili. A to zdrowe było, a jak pachniał! A konopny jaki był dobry, słodki, choć tak nie pach-
niał. A z rzepaku był taki trochę piekący... [Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu 
bojanowskiego MKL-AE 402/5].
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20. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 686/1.
21. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej..., MKL-AE 402/5.
22. Moja mama opowiadała, że maścili potrawy olejem. I tłukło się to w takiej stępie. Smak i zapach oleju był nieszczególny, 

bardzo surowy. W Łączkach chyba była olejarnia i w zamku, taka większa [Przecław, BA, MD, CM, MZ,KJ, MKL-AE 
704/3].

23. Pień, LM, KZ, MKL-AE 707/3.
24. Jedna z nich stoi obecnie w skansenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., 

s. 280; Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu leżajskiego, MKL-AE 343.
25. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z terenu gmin Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Kró-

lewski, Raniżów, MKL-AE 512/3.
26. Por. Kolbuszowa Górna, SH,CA, MKL-AE 686/1. 
27. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2. 
28. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4. 
29. Stalowa Wola, BI, BW, MK-AE 700/4.
30. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
31. W Trzcianie jedzono kaszę jaglaną, barszcz na zakwasie z ziemniakami. Garczynka z zakwasem zawsze była [ĆJ, ĆJ, 

MKL-AE 690/3].

Rozmówcy wspominają, że niektórzy przygotowywali olej sami, tłukli olej w stę-
pach, nie wozili siemienia do olejarni20. Inni, szykując się na Adwent, kupowali olej 
na targach albo wprost w olejarniach, przed którymi w ten czas gromadzili się 
mieszkańcy, chcący kupić lub wymienić siemię na olej: Mój dziadek Walenty Kozioł, 
który zmarł około 1945 roku, miał olejarnię. [...] Jak przed Adwentem, to dzień i noc 
przynosili [siemię lniane lub konopne – przyp. J.N.-G.]. Dziadek nieraz podmianę 
brał do bicia, bo tyle miał roboty. Każdy robił ten olej, żeby na Boże Narodzenie mieć 
[...]. Ludzie tu po dwa dni czekali, żeby oleju ubić, bo nie było innej olejarni w okolicy21 
– tak wspomina mieszkaniec Kozłów, przysiółka Stanów koło Bojanowa.

Z wywiadów wynika, że olejarnie usytuowane były w okolicy Mielca, na przykład 
w Łączkach Brzeskich czy większe – w Przecławiu22, w Podborzu23. Wcześniejsza 
dokumentacja MKL wskazuje, że olej tłoczono też w okolicy Leżajska, na przykład 
w Brzózie Królewskiej i Brzyskiej Woli24, oraz niedaleko Raniżowa w przysiółku 
Wilczej Woli – Szwedy25. Według Janiny Olszowy olejarnie znajdowały się w Nie-
nadówce, Mazurach, Trzebosi, we wsiach [...], gdzie uprawiano len26. Olej lniany na 
Wigilię kupowało się od, jak się mówiło, sokołowianek. Mieszkańcy z tamtych okolic 
sprzedawali go na targu w Kolbuszowej27. Zaś Dorota Kozioł z okolic Tarnobrzega 
wspomina: Wszystko maszczone było olejem lnianym z cebulką. Mama kupowała go 
na targu, w rejonach Jadachów i Cyganów28.

Większość osób, z którymi prowadzono rozmowy, pamięta, że w Adwencie nie 
pościło się jakoś szczególnie: oczywiście piątki były postne, tego przestrzegaliśmy, 
ale w  inne dni tygodnia posiłki nie różniły się niczym od jedzonych w innej porze 
roku29. Inni twierdzą, że obowiązywał post, który był przestrzegany. Nie jadło się 
żadnych wędlin, tylko postne potrawy: Postno sie jadło. Na przykład barszczyk taki, 
ziemniaki, kapustka z groszkiem, kasza jaglana, pęczak – kasza jęczmienna tłuczona 
w stępach (Trzęsówka)30. Można było maścić potrawy masłem, ale starano się jeść je 
jałowe. Jedzono kaszę jaglaną, barszcz na zakwasie z ziemniakami (garczynka z za-
kwasem zawsze była), zupę na serwatce (Trzciana)31. Inna informatorka wspomina: 
chodziłam prawie codziennie na roraty, było zimno i ciemno, bo roraty były o szóstej 
rano. Po roratach przychodziłam do domu, był ugotowany barszcz i ziemniaki i szłam 
do szkoły. Nie bardzo pamiętam, ale z reguły to było postnie; i nie widzi ona różnicy 
pomiędzy jedzeniem adwentowym a tym w pozostałych porach roku: postnie było

cały czas, na święta było lepiej (Majdan Królewski)32. Według członkiń Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Niwiskach, jedzono tak samo, jak w zwykłym czasie. Dawniej to 
jednak starsi szanowali Adwent, my jeszcze też ale teraz to i zabawy robią, to już nie 
jest Adwen t!33

SPOTKANIA TOWARZySKIE

Z jednej strony Adwent był okresem wyciszenia, oczekiwaniem na narodzenie 
Pana Jezusa, więc nie było uroczystych spotkań, zabaw czy, broń Boże, wesel. Chodziło 
się na roraty, uczestniczyło się w rekolekcjach, a nie żeby myśleć o jakiś zabawach czy 
spotkaniach34. Z drugiej, strony był to okres popularnych imienin, m.in. Barbary35, 
a odbywały się wte dy i inne uroczystości, jak na przykład wspominane w wywiadach 
przysięgi wojskowe: Tak w latach 70. XX w. byliśmy na przysiędze i pamiętam, że tak 
się zastanawialiśmy, bo wszyscy tańczyli36.

Niekiedy wypadające w Adwencie urodziny czy imieniny przenoszono na czas 
po świętach37. Jednak większość zapytanych osób mówi, że nie praktykowała tego 
i że można było świętować38. Towarzyszył temu poczęstunek, jedynie powstrzymy-
wano się od hucz nych zabaw, tańców39. Alkoholu także raczej unikano. Informatorka 
ze Słomianej mówi: Na imieniny czasem przychodzą, ale się nie pije alkoholu wtedy, 
tylko np. kawę, herbatę, porozmawia się. Alkoholu raczej się nie pije w ogóle w Ad-
wencie40. Choć nie zawsze – jak pokazuje cytowany poniżej przykład z Baranowa 
Sandomierskiego.

Przenosząc się na chwilę nieco dalej w przeszłość, natkniemy się na inną okazję 
do wspólnych spotkań w długie wieczory. Były to: siekaczki – szatkowanie i kiszeni e 
kapusty, prządki – obróbka lnu, oraz pierzaczki41 – darcie pierza. Szczególnie te 
ostatnie wypadały często w Adwencie i po świętach: Chodziło się na darcie pierza. 
[...] Schodziło się kilka kobiet wieczorem i skubały do 11–12 godziny. Rozmawiały, 
opowiadały, co słychać we wsi, czy jakieś żarty42. Na urządzany przez gospodynię 
na koniec wieczora poczęstunek, tzw. wyskubne, obowiązkowo podawano swojskie 
wino: nawet jeśli był Adwent, piło się je w niewielkich ilościach, do tego podawano bułę 
drożdżową43.

32. Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3. 
33. Niwiska, CM, WC, WK, PM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
34. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
35. Informatorka tak wspomina swoje imieniny: Tak stało się, że szybko owdowiałam, potem dzieci poszły na studia, zo-

stałam tu sama. Zwykle prosiłam moje koleżanki z pracy, by w dniu imienin nie być sama w domu. I tak, by tę kawę czy 
ciasto z kimś zjeść. Ale dziś towarzystwo mi się wykrusza, bo to i poumierali, i zdrowie już nie to! Teraz to tak jest 6 czy 
7 osób, a były czasy, że było i 14! Zwykle było zawsze ciepłe danie, takie podzielne – nie kaczka, tylko sznycelki, zrazy, by 
podać z ziemniaczkami, sosem, czasem barszczyk czerwony, gołąbki. Ciasto z herbatą czy kawą [Rzemień, DB, D-MM 
MKL-AE 692/3].

36. Tuszów Narodowy, MS, LS, MKL-AE 692/4. 
37. Słomiana, SS, MKL-AE 691/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 691/4.
38. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1; Słomiana, SS, SA, MKL-AE 691/2. 
39. Orliska, CZ, JR, TA, MKL-AE 693/3. 
40. Słomiana, SS, MKL-AE 691/3. 
41. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 128-129.
42. Ibidem. 
43. Baranów Sandomierski, MJ, SB, WZ, MKL-AE 693/1; Były pączki czy winko, herbata, czy jakieś ciasto drożdżowe, roga-

liki. Specjalnie się nic nie gotowało [Słomiana, SS, MKL-AE 691/3]. 



136 137

Młodzież spotykała się pod koniec Adwentu, przygotowując do różnych form 
kolędowania44: uczono się tekstów, własnoręcznie robiono kostiumy i maski  (dla 
Herod a, śmierci, dziada, Żyda, trzech króli, turonia i in.) oraz inne rekwizyty (gwiaz-
dy, szopki). Podobnie jest do tej pory – grupy, które planują chodzić po kolędzie, 
wcześniej przygotowują teksty kolęd i przebrania (anioła, pasterzy, trzech króli itd.). 
Z kolei w gronie rodzinnym dzieci i młodzież przygotowywały świąteczne ozdoby, 
także choinkowe. Obecnie dość często mamy czy babcie pieką wcześniej pierniki, 
które dzieci ozdabiają kolorowymi cukierkami, posypkami i cukrowymi pisakami 
czy kremem dekoracyjnym45.

św. MiKOłAj z wilKieM luB słOdyczAMi

Kiedyś kult św. Mikołaja był popularny, szczególnie w puszczańskich stronach, 
bowiem patron ten chronił od wilków. Obawy ludzi przed nimi wzrastały szcze-
gólnie w najdłuższe noce w roku. Wilhelm Gaj-Piotrowski wspomina tych, którzy 
wstawali „kawał w noc”, by z wiosek przez las wybrać się na roraty do miasta46. I tak 
na przykład wędrujący z Turbi do Rozwadowa dla obrony przed wilkami nieśli ze 
sobą światło47. Starsi mieszkańcy wsi odmawiali do świętego krótką modlitwę, której 
fragment brzmiał przykładowo:

Święty Mikołaju, wyjm klucyki z raju,
Zamknij paszczękę psu wściekłemu, wilkowi lasowemu!
Aby nie mioł mocy: do bydlątka, do dzieciątka [...]48.

Warto zaznaczyć, że wilki symbolicznie zapraszano też na wieczerzę wigilijną, 
a  ofia ra w postaci pożywienia – grochu lub odrobiny innej wigilijnej potrawy – 
składana tym zwierzętom, miała zapewnić bydłu bezpieczeństwo w nadchodzącym 
roku. We wspomnieniach rozmówców pozostały echa tego zwyczaju (Kolbuszowa)49, 
ale bez objaśnienia jego znaczenia ani wymieniania konkretnej potrawy50. Krystyna 
Gazda i jej syn Bartłomiej mówią, że babcia Rozalia Gazda, urodzona w 1904 roku, 
mówiła wnukom o różnych zwyczajach – m.in. o wilczku, którego wołano do pośni-
ka51. Zaś Janina Olszowy wspomina: W trakcie kolacji [wigilijnej – przypis J.N.-G.], 
jak ktoś sobie umyślał, to pukał do okna i mówił: Wilcku, wilcku chodź do pośnicku, 
jak nie przyjdzies w tym roku, to na drugi rok52.

44. Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., s. 123; Idem, Plastyka obrzędowa Lasowiaków i Rzeszowiaków (komentarz wystawy), 
Kolbuszowa 1973, s. 10-11. 

45. Obserwacja własna – Kolbuszowa.
46. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 18-19.
47. Warto dodać, że i dzisiaj wilki są w Puszczy Sandomierskiej, choć może nie tak liczne. O ich dawniejszym powszechnym 

występowaniu mówią toponimy Wilki i Wilcza Wola oraz bardzo powszechne w okolicach nazwisko Wilk. 
Por. www.jarekmazur.net/2017/06/04/swiety-mikolaj-z-puszczy [dostęp 30.06.2017].

48. F. Kotula, Znaki przeszłości, Warszawa 1976, s. 46; Por. K. Ruszel, Leksykon...., s. 248. 
49. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.
50. Na oknie we wsiach na terenie Puszczy Sandomierskiej ustawiano naczynie z pierwszą potrawą i wołano: Wilku, wilku, 

chodź, zjedz grochu, żebyś nie przyszedł do mojego domu tego roku [K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 444].
51. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
52. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2

53. Takie rzeźby spotkać można np. w Trzęsówce (pow. kolbuszowski) czy w Durdach (pow. tarnobrzeski). Reprodukcję 
fotografii z 1972 roku obrazu św. Mikołaja malowanego na płótnie, pochodzącego z przedsionka kościoła w Kurzynie 
(pow. niżański, sąsiadujący z pow. stalowowolskim), umieszczono w publikacji: Źródła kultury ludowej Puszczy Sando-
mierskiej, op.cit., s. 111. 
Por. www.issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde [dostęp 
30.06.2017].

54. O różnych kształtach odpustowych pierników piszą I., K. Kubiak: Przede wszystkim dla dzieci przeznaczone są wykonane 
z takiego samego ciasta [jak piernikowe serca – przyp. J.N.G] i podobnie lukrowane: wielbłądy, Mikołaje, wielkanocne 
baranki [...]. Dzisiaj cieszą one nie tylko dzieci, ale i przypadkowych turystów. [I., K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, 
Warszawa 1981, s. 56]. W ww. książce znajduje się też zdjęcie lukrowanego piernika z Kańczugi (byłe woj. rzeszowskie, 
na południe od terenu prowadzenia badań w omawianym projekcie).

W kapliczkach przydrożnych znaleźć można rzeźby i obrazy53 przedstawiające 
tradycyjne wizerunki św. Mikołaja. O tym, że otaczano go szczególnym kultem, 
świadczą też wezwania kilku parafii w omawianym regionie: w powiecie kolbu-
szowskim – w  Niwiskac h i w Dzikowcu, w powiecie stalowowolskim – w Zale-
szanach, a w powiecie mieleckim – w Borowej i Zgórsku. W tym ostatnim do dziś 
raz w tygodniu odmawia na jest litania i modlitwy do św. Mikołaja. Zwykle obraz 
lub figura świętego znajdują się w ołtarzach głównych kościołów, czasem też jeden 
z dzwo nów nosi miano Mikołaj (Borowa). 6 grudnia lub w niedzielę po tym dniu 
w wymienio nych parafiach obcho dzony jest odpust ku czci świętego. Po uroczystej 
mszy, na straganach, tradycyjnie oprócz słodyczy i zabawek, można było nabyć mi-
kołaje54 z piernika. Kupowano je i przynoszono, głównie dzieciom, jako podarunek 
z odpustu. Tradycja ta trwa do dziś.

Fot. 1.
Z mikołajem,
Stalowa Wola, 
l. 70. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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Piernikowe mikołaje z naklejanymi papierowymi twarzami wspominają też in-
formatorki z zespołu „Lasowiaczki”: Takie mikołaje wypiekała tzw. Dziunia w Bara-
nowie Sandomierskim. Dziś w piekarni Sudołów już nie piecze się takich pierników ze 
względu na brak zainteresowania kupujących. Piecze się pierniki zdobione lukrem55.

Obecnie 6 grudnia nie kojarzy się rozmówcom ze św. Mikołajem jako opiekunem 
trzód i pasterzy, a z obdarowywaniem się prezentami – m.in. słodyczami, owocami, 
cia stkami, bułką – oraz z wizytą mikołaja w domu, w przedszkolu czy szkole, a na-
wet w kościele. Jak mówią gospodynie z Niwisk: Nasz kościół jest pod wezwaniem 
św. Mikołaja, więc wówczas był odpust. Już później ksiądz zaczął organizować „mi-
kołaja” w kościele. Ksiądz kazał, żeby rodzice robili paczki i przynosili do zakrystii. 
Dzieci siedziały z rodzicami w kościele. Też tak samo się to odbywało, jak w domu. 
Ale dzieci jeszcze bardziej były przestraszone, często szło się z mamą po tę paczke56. 
Prezent dostawało się pod warun kiem, że zmówiło się pacierz, odpowiedziało na 
zadane pytania.

„Sprawianie dzieciom mikołaja” to według badaczy stara praktyka. W. Gaj-
Piotrowsk i za W. Wermińskim pisze: Mikołaj zaczął się przyjmować w ostatnich la-
tach przed [pierwszą – J.N.-G.] wojną, a to pod wpływem obcej, napływowej inte-
ligencji [...], bardziej rozpowszechnił się w Rzeczycy po I wojnie św. Obecnie stał się 
powszechny. Z wywiadów wynika, że drobne prezenty dostawało się wcześniej tylko 
na św. Mikołaja. Pod choinkę, na gwiazdkę57 wcześniej nie dostawało się nic58 – to 
nowszy zwyczaj59.

W latach 50. XX wieku i później prezenty były niewielkie, symboliczne – zwykle: 
słodkie bułki, cukierki, ozdoby choinkowe, praktyczne rzeczy wykonane ręcznie60 
(drewniane łyżwy czy sanki, ciepłe czapki, rękawiczki, skarpety). Gdy ktoś kupował 
prezenty (czasem w mieście, na wsi raczej nie), to uważano to za fanaberie – tłuma-
czy mieszkanka Kolbuszowej. O przebranie się za św. Mikołaja proszeni byli: ciotki, 
wujko wie, chrzestni albo sąsiedzi61.

Informatorzy tak wspominają pierwsze spotkania ze świętym mikołajem: Miał 
długą brodę i był ubrany jak biskup. Miał dużą, długą laskę. Baliśmy się tego mikołaja 
bardzo, ale czekało się na niego niecierpliwie. Zawsze była obawa, czy przyniesie rózgę, 
czy jakiś prezent62. Chodził św. mikołaj i rozdawał prezenty. Jaka to radość była, gdy 
dostało się nawet zwykłą bułkę! A jak do tego choć parę cukierków albo jabłko, to już 
było szczęście!63

55. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1. 
56. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
57. Tzw. gwiazdka jest nieznana zupełnie w tutejszej okolicy, dlatego podarunek od św. Mikołaja zawierał oprócz łakoci, kupo-

wanych w mieście, także części garderoby, potrzebnej na zimę [W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 19].
58. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3.
59. Informatorzy urodzeni w latach 60. i 70. XX wieku wspominają, że paczki pod choinkę zaczęli dawać swoim dzieciom 

na przełomie lat 80. i 90. [Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4]. Z kolei w Kolbuszowej Dolnej obdarowuje się i wręcza 
prezenty po wigilii wszystkim domownikom: dzieciom, rodzicom, wnukom, dziadkom, chrześniakom itd. Zdarza się, że 
w rodzinach (Bukowiec, Kolbuszowa Dolna, Świerczów) ustala się, że rodzice kupują prezenty od św. Mikołaja, a rodzice 
chrzestni – pod choinkę – obserwacja własna.

60. Prezenty były tylko na św. Mikołaja, na Wigilię u nas nie było. To były wtedy praktyczne rzeczy: ubrania, takie długie 
cukierki sople i bombki, bo często się tłukły [Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3].

61. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Jak byłam mała to sąsiadka poszła do księdza i pożyczyła strój mikołaja. Prosiły ją 
rodzice z paru domów, żeby była mikołajem. Przyniosła po cukierku dzieciom, przyniosła chleb i dała któremusik dziecku, 
co było, aby prezencik był [Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4].

62. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4.
63. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 

Inni twierdzą, że prezentów szukało się rano, gdyż zostawiane były one przez 
św. Mikołaja przy łóżku. On w nocy chodził i pod poduszkę coś podrzucał. Tak wierzy-
liśmy jako dzieci. Najgorzej było, jak nic nie przyniósł, ale jakoś do mnie przychodził 
co roku. Dostawało się jakieś cukierki i ewentualnie ciastka, ale to była radość dla 
nas64. Informatorki urodzone w latach 40. XX wieku mówią, że pod poduszkę też już 
swoim dzieciom chowały prezenty: Tylko wtedy już bardziej bogate. Ciuchy, bajki, 
słodycze. Teraz dalej się przebierają, ale to już zabawa65. I stroje już mają swoje, nie 
muszą pożyczać od księdza66.

64. Ibidem.
65. Współczesny św. mikołaj nie przypomina już śwętego biskupa z Mirry, ale krasnala z siwą brodą i w czerwonym prze-

braniu. Czasem już sama czerwona czapka z pomponem wystarczy, by w supermarketach wręczać słodycze, nie tylko 
dzieciom. Mikołajowi towarzyszą anioł lub śnieżynka, a nawet elfy. Po Kolbuszowej na przykład co roku w mikołajkowy 
czas jeżdżą specjalnie skonstruowane sanie na kółkach zaprzężone w renifery. Jego właściciela można zaprosić do domu, 
firmy, albo dostać od niego drobny prezent na ulicy (Kolbuszowa, obserwacja własna).

66. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4
67. Wtedy były czasy, że nie było pomarańczy ani bananów, a mikołaj zwykle przynosił cytrusy. [...] Człowiek się z tego cieszył, 

bo na co dzień tego nie było. I czekolada zawsze tam była. Zawsze też był w tej paczce upominek, zabawka, ale główną część 
stanowiły słodycze i cytrusy [Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4].

68. Przecław, MD, BA, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3.
69. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4.

W latach 70. XX wieku atrakcją dla dziecka mogła być nawet jedna pomarań-
cza67, której smak mieszkanka Przecławia wspomina do tej pory. To był rarytas! Bo 
i  to – nie zawsze się dostało. W zakładach były socjalne paczki dla dzieci, Dziadek 
Mróz przynosił68. Cieszyło wtedy wszystko, bo dużo towarów było deficytowych: Pa-
miętam, gdy byłam już dorosła, wówczas w sklepach nic nie było, puste półki. Mama 
na 6 grudnia wystarała się o rajstopy elastyczne i dostałam je wówczas w prezencie. To 
było coś wspaniałego! Szcze gólnie mama o tym pamiętała, zawsze dla każdego miała 
jakiś drobiazg. Moim dzieciom dawała choćby Kinder Niespodzianki, z czego bardzo 
się zawsze cieszyły69.

Fot. 2.
Zabawa noworoczna 
w przedszkolu,
Stalowa Wola, 
l. 60. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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70. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4.
71. Bielono dom wapnem (choć były farby, to jednak ich nie używano). Wapno było podstawą, odświeżało, zabijało bakte rie 

i grzyby. Każdy dom musiał być bielutki i wypucowany w środku [Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4]. Dopier o 
potem szorowano podłogi, sprzątano i prano pościel.

72. A. Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002, s. 108; K. Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka 
i ozdób, Kraków 2009, s. 40.

73. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu leżajskiego, MKL-AE 339/3.
74. J. Furdyna, Lasowiacy. Wiejski dom mieszkalny w widłach Wisły i Sanu. Forma i funkcja (1850-1965), Mielec 2014, 

s. 279-283.
75. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1.
76. Nazwy miejscowości za J. Furdyną, op.cit., s. 280-281.

Kilku rozmówców, na przykład ze Stalowej Woli, nie do końca wie, skąd i kiedy 
wziął się zwyczaj obdarowywania się w św. Mikołaja, ale, odkąd pamiętają, był on 
mniej lub bardziej obecny w ich życiu. Jak mówią, najpierw przychodzili chrzestni, 
przy nosili różne prezenty mikołajowe, później obchodziliśmy mikołaja tylko w szkole. 
W klasie, między koleżankami, wymienialiśmy prezenty między sobą. Obecnie mi-
kołaj nadal jest obchodzony: nawet powiedziałabym, że ze zdwojoną siłą. Teraz mi-
kołaje chodzą wszędzie. Przychodzą do szkoły, do domów, rodzina przynosi prezenty 
od mikołaja, na każdym kroku już te mikołaje są. Czasy się zmieniły, polepszyły, to 
i mikołaj ma większe możliwości dawania prezentów. Teraz jest odwrotnie niż kiedyś: 
słodycze i cytrusy są dodatkiem do jakichś prezentów70.

pAjąK z grOchu, świAt z OpłAtKA 
– OzdOBy wiszące u pOwAły

Podstawowym, przedświątecznym zajęciem było uprzątnięcie chałupy. Często ją 
bielono71. Trzeba było dobrze posprzątać, podłogi wyszorować, gary dobrze umyć, ale 
też zadbać o różne elementy zdobiące świąteczną przestrzeń. Część z nich miała też 
znacze nie symboliczne. Nieodłącznym elementem świątecznego wystroju izby były 
zawieszone u powały pająki, światy, a potem także choinka. Zawieszano je w takim 
miejscu, by podczas pośnika znajdowały się bezpośrednio nad wigilijnym stołem.

Zwyczaj przystrajania izby pająkami znany był już w XIX wieku72. Moda ta upo-
wszechniła się na początku XX wieku i trwała do początku okresu międzywojenne-
go. W niektórych miejscowościach utrzymała się jeszcze do lat 50. XX wieku. Wów-
czas w izbach u powały wisiały zapewne i pająk, i choinka. Albina Giża z Przychojca 
tak wspominała ich wykonywanie: Mój tata robił pająki, i na każde święta robił nowy, 
taki czworobok. Pomagaliśmy mu w robocie: ucinali słomki, nawlekali, robili kwia-
tuszki. Robił też sąsiadom. W każdym domu musiał być pająk, bo przynosił lu dziom 
pomyślność w gospodarstwie i zdrowie na cały rok. I ja nauczyłam się tej roboty. Pają-
ka wieszano na belce nad stołem i wisiał już przez całe święta73.

Pająki łączą się z tematyką pożywienia, gdyż wykonywano je, przynajmniej 
częściowo, z elementów takich, jak: ciasto chlebowe, ziemniaki oraz nawlekane na 
sznurki ziarna grochu i fasoli. Także na pająkach, wykonywanych tylko ze słomy 
i bibuły, dodatkowo zawieszano jabłka czy orzechy, jak na przykład na pająkach 
żyrandolowych (Siedlanka, Grochowe)74. Do najstarszych, występujących u Laso-
wiaków już w końcu XIX wieku, należą pająki kuliste, czyli takie okrągłe75. Podstawą 
ich jest kulka z gliny, ciasta (Widełka, Gwizdów)76, urobionego na twardo miękisz u 
chlebowego (Krzątka), albo rzadziej burak, brukiew lub ziemniak (Przedbórz,

77. Ibidem, s. 276.
78. Przestrzenie pomiędzy drutami pionowymi wypełnione są zwykle nitkami z nawleczonymi na nie grochem [Ibidem, s. 282].
79. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.
80. J. Furdyna wymienia także formy owalne, o wydłużonym kształcie, gdzie pomiędzy cztery ćwiartki sklejonego na krzyż opłatka 

wkleja się w układzie równoległym do siebie mniejsze odcinki (Tuszów Narodowy, Padew Narodowa, Chorzelów) [J. Furdyna, 
op.cit., s. 285].

81. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4. Wypiek hostii i opłatków początkowo zastrzeżony był wyłącznie dla klasztorów. 
W  XV  w. wyrobem opłatków, obok zakonników, zaczęli zajmować się również księża, kościelni, a przede wszystkim organiści 
[...]. Wyrób opłatków bożonarodzeniowych, a następnie ich roznoszenie wiernym, było dla organistów ważnym obowiązkiem, 
a także źródłem dodatkowych dochodów. Za dostarczone opłatki organista otrzymywał najczęściej kilka kilogramów zboża, póź-
niej drobną opłatę pieniężną. Ta szczególna i odpowiedzialna funkcja organistów, osób cieszących się w środowisku wiejskim 
i małomiasteczkowym dużym poważaniem, silnie wrosła w polską tradycję. Wypiekiem komunikantów i opłatków zajmowali się 
na przełomie XIX i XX w. oraz w 1 połowie XX w. także organiści z okolic Lubaczowa, m.in. Jan Szajowski z Cieszanowa, Anton i 
Mazurkiewicz z Płazowa i jego syn Marian, długoletni organista w Cieszanowie. Narzędzia do wypieku opłatków w postaci żela-
znych form używanych przez rodzinę Ozimków, organistów w Starym Dzikowie, przechowywane są w zbiorach Muzeum Kresów 
w Lubaczowie [J. Mazur, Święty chleb. Polskie opłatki bożonarodzeniowe / Holly bread. Polish Cristmas wafers, red. S.P. Makara, 
B. Woch, Lubaczów, 2000, b.n.s.]

82. K. Smyk, op.cit., s. 39.
83. T. Seweryn, Podłaźniki. Studja z dziedziny sztuki ludowej, Kraków 1932, s. 24. J. Furdyna zauważył, że samo użycie opłatków 

w obrzędowości Bożego Narodzenia, jak się wydaje, sięga co najmniej końca pierwszej poł. XIX wieku. Przyjęły się one najpierw 
w miastach i dworach, a potem dopiero przedostały się na wieś [J. Furdyna, op.cit., s. 285].

84. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 406. 

Jadachy, Wilcza Wola, Stale, Niwiska, Grębów), w taki środek wbijano promieniście 
odcinki twardej, żytniej słomy77.

Były też pająki wykonane w głównej części z grochu78 lub fasoli, nanizanych na 
sznu rk i odchodzące od środka. Takie pająki wspomina Janina Olszowy, której ciocia 
tworzyła w czasie Adwentu piękne pająki różnej wielkości, różnych kształtów. De-
korowała nimi przede wszystkim kuchnię, w której później odbywała się wigili a. Te 
wykonane z fasoli brązowej, czerwonej i białej wyglądały jakby robione były z pereł 
i z korali. Pająk do ku chni był z fasoli, niedekorowany bibułkami ze względu na 
dużą wilgoć, a ten robiony do izby – pokoju wykonywano z kocotków – to były takie 
kulecz ki z bibuły [...]. Te kuleczki były przeróżne, oddzielane były fasolowymi ziaren-
kami i słomą. Zawsze ciotka mówiła, że pająk musi być przejrzysty i musi mieć to, co 
urosło w polu, a się nie psuje79.

Inną, związaną z pożywieniem, powszechną świąteczną ozdobą domu u Laso-
wiaków był tzw. świat – kula wykonana ze sklejonych w przestrzenną formę białych 
lub koloro wych opłatków80, przywiezionych do domu przez organistę, który w za-
mian dostawał woreczek kaszy, kilka jajek, ziemniaki. Nie wiadomo, czy je sam wypie-
kał, czy sprowadzał81. Jako że świat jest symbolem kuli ziemskiej oraz objawiającej 
się w czasie narodzenia Boga łączności między niebieskim sacrum, a przestrzenią za-
mieszkałą przez człowieka82, wieszany był w centralnym miejscu wnętrza, u belki środ-
kowej, czyli nad miejsce m, w którym spożywa się wilię, czyli pośnik83. Światy z opłatka 
wisiały też czasem bezpośrednio na konstrukcji pająka, a potem – na choince. Warto 
dodać, że patrzono, czy wytrzymają np. do Wielkanocy, i ze stanu ich zachowania 
wróżono urodzaj w nadchodzącym roku84.

Na temat tych ozdób w latach 60. XX wieku J. Furdyna pisał: Użycie pająków 
i światów jako ozdob wnętrz dziś dość szybko zanika. Wykonuje się je i zawiesza tyko 
w niektórych starszych domach [...]. Ozdoby te są uważane na ogół za przestarzałe, 
„które w nowyc h domach i u ludzi światlejszych ni majo racyj” (Grochowe) [...]. Zanik 
omawianych ozdób, jak wynika z informacji, wiąże się z rozpowszechnieniem choinek 
i dążnością do unowocześnienia wnętrz oraz modą. „Teras inne casy i inne przykłady
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85. Ibidem, s. 285. 
86. Ibidem, s. 289.
87. Warto dodać, że w archiwum MKL w Kolbuszowej znajdują się dwa filmy etnograficzne dotyczące wykonywania 

pająków, nakręcone w ramach projektu Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej w Przychojcu k. Leżajska [MKL 
NC: 41] oraz w Siedlance k. Kolbuszowej [MKL NC: 270].

88. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1.
89. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4. 
90. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4. 
91. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 
92. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
93. Było to praktyczne, szczególnie w ciasnych izbach. Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., s. 74. 
94. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2. 
95. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2, Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4. 
96. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
97. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1. 
98. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
99. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3. 
100. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2. 
101. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
102. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1. 

idą ze świata, kto by ta na łośmiesynie robił to, co dawni” (Brzóza Królewska)85. 
Wedłu g K. Ruszla, okazją do przypomnienia jednej z form zdobnictwa izb wiejskich 
w okresie świąt Bożego Narodzenia były organi zowane w latach 60. i 70. XX wieku 
konkursy86. Obecnie kilka osób w północnej części województwa podkarpackiego 
wykonuje tradycyjne pająki na potrzeby eduka cji w muzeach i skansenach czy jako 
scenografię widowisk obrzędowych zespołów wiejskic h87.

ciAstKA, OwOce i słOdycze – cO dO zjedzeniA 
MOżnA znAleźć nA chOince?

Świąteczna choinka, zwana też drzewkiem (Baranów Sandomierski, Mazury)88, to 
młody świerk lub jodełka, rzadziej sosna (Machów)89, dawniej zawsze żywa, obecnie 
często sztuczna. Żywą jodłę przeważnie przynoszono z lasu (Grochowe, Tuszyma)90 
rano w Wigilię (Mazury)91. Z kolei ci, którzy mieszkali w mieście, choinkę kupowali: 
Szło się tam, gdzie teraz jest rynek [ul. Zielona, Kolbuszowa – przyp. J.N.-G.]92. Bez-
pośrednio po drugiej wojnie światowej i w latach 60. XX wieku więcej było choinek 
wieszanych pod sufitem93. Tak było zaraz po froncie. Za okupacji to nie pamiętam, 
żeby choinkę robili94. W starym moim domu to choinkę wieszało się, bo mało miej-
sca było. Powieszona była u sufitu (Grochowe, Przecław), można było kręcić! (Tuszy-
ma)95. Potem zaś choinkę stawiano na podłodze i obsadzano w drewnianym krzyża-
ku (Kolbuszowa)96. Najczęściej pojawia się informacja, że ubie rano choinkę w sam 
dzień Wigilii (Cmolas)97, dzień przed Wigilią (Kolbuszowa)98, czasem też wcześniej 
(Jamnica)99. Drzewko ubierały dzieci (Trzęsówka, Lipnica)100. Choinka stała kiedyś 
do 2 lutego [święto Matki Bożej Gromnicznej – przyp. J.N.-G.]. Później, jak już były 
kaloryfery w domu i było ciepło, stała 2 tygodnie po świętach i ją rozbie rano, bo już 
sypały się z niej igły (Kolbuszowa)101.

Gdy już pojawiła się moda na stawianie choinek, wówczas trzeba było przy-
gotować na nią dużo ozdób (Kolbuszowa Górna)102, gdyż choinka musiała być

kolorowa i błyszcząca (Mazury). K. Smyk nazywa to modelowaniem dostatku103, co 
jest jednym z dwóch istotny ch dla kultury tradycyjnej znaczeń choinki. Drugą jest 
dar – możliwość podaro wania tego, co znajduje się na choince. To, co nas interesuje, 
to fakt, że na choince na terenie Puszczy Sandomierskiej pojawia się pożywienie. Są 
to zwykle orzechy, jabłka i inne owoc e oraz cukierki, ciastka i inne słodycze.

Orzechy włoskie owinięte były w złotko albo pomalowane, przeważnie na czer-
wono lub złoto (Baranów Sandomierski)104, zawieszane na choince w koszyczkach 
z papieru albo w koszyczkach ze strugów od hebla (Cmolas)105.

Jabłka na choinkę wybierano czerwone, albo takie odkładało się wcześniej, albo 
specjalnie potem mama kupowała na targu czerwone jabłka. Na każdej gałązce 
wieszało się za ogonek po jednym (Baranów Sandomierski, Cmolas, Kolbuszowa 
Górna)106, od strony pnia, gdyż były najcięższe. Z kolei jeśli nie miały ogonka, to 
wkładali zapałkę i na niej wiązali nitkę (Kolbuszowa)107. Czasem na choince umiesz-
czano pomarańcze lub manadarynki108, owijane wstążką i wieszane bliżej pnia109.

Ciastka na choinkę pieczono w domu (Kolbuszowa Górna)110. Kiedyś piekło się 
specjalne pszeniczne ciastka111, ciastka kruche: gwiazdeczki albo rybki. Ja te ciastecz-
ka zdobiłam w ten sposób, że moczyłam je w pianie i posypywałam trochę orzechami. 
Dziś częściej z produktów spożywczych zawieszane są tylko amoniaczki albo pier-
niczki (Kolbuszowa)112.

Cukierki: Tata przywoził słodkie, białe, twarde cukierki z buraka cukrowego, 
zastygł ą melasę buraczaną. Wieszało się też długie cukierki. Cukierki podkradało się 
z choinki, bo zazwyczaj wolno je było jeść dopiero po wizycie duszpasterskiej księdza. 
W miejsce skradzionych zawijało się w papierki patyki i kamyki. Długie cukierki 
pojawiły się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku (Baranów Sandomierski)113.

Obecnie często wiesza się na choince czekoladowe ozdoby na przykład w kształ-
cie aniołków, mikołajów, w kolorowym złotku. Czekoladowe cukierki, czekolady 
(100g) i mniejsze czekoladki dla dzieci często mają limitowane świąteczne opako-
wania z mikołajkami, dzwonkami, śnieżynkami, a nawet z postaciami ze znanych 
w określonym sezonie bajek – te cieszą dzieci najbardziej114.

103. K. Smyk zaznacza: W semantyce pożywienia zawieszanego na choince można wydzielić dwie płaszczyzny. Obydwie związane są 
z mityczną waloryzacją świata i wskazują na dwie istotne dla kultury tradycyjnej kategorie: modelowanie dostatku oraz dar. I da-
lej: 1. Pożywienie na choince zapewnia dostatek, bogactwo i chleb [...]. 2. Pożywienie z choinki jest darem człowieka dla człowieka 
[...], dla dusz przodków [...] oraz daru Pana Jezusa dla człowieka [K. Smyk, op.cit., s. 199].

104. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1. 
105. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1.
106. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE MKL-AE 698/1
107. Por. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
108. Również obecnie owoce cytrusowe (mandarynki, pomarańcze) stanowią element świątecznych stroików. Często, dla uwydat-

nienia aromatu, nabija się je goździkami. 
109. Obserwacja własna. 
110. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1. 
111. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
112. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3.
113. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1. 
114. Obserwacja własna. 
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Warto dodać, że elementem pożywienia obecnym na choince były wydmuszki, 
które pozyskiwano w trakcie szykowania świątecznych wypieków. Ze skorupek jajek 
robiono pajace. Do łupiny doklejano bibułę, czapkę, malowano oczy i buzię. Mama 
informatork i z Chwałowic na wydmuszkach z jajek robiła rybki. Rybki miały czer-
wony pyszczek, u góry i u dołu były płetwy naklejane z papierków po czekoladzie. 
Z papierków wycinane były także łuski115.

115. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
116. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
117. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. 

W relacjach o choince często przewija się pożywienie występujące w większych 
zestawach, jak na przykład w opowieści z Chwałowic: ciasteczka amoniaczki, pier-
niczki, jabłka. Sąsiadka miała takie piękne gruszki, co były dobre dopiero na Boże 
Narodzenie. Te gruszki sprzedawała, to się jedną dwie wieszało. Mama robiła szydeł-
kiem siateczkę na te gruszki. Orzechy były malowane na złoto, wisiały na gwoździku. 
Wieszało się też cukierki, takie długie, ale pod koniec to wisiały już tyl ko papierki. 
Dzisiaj na choince są już same ozdoby, a cukierki leżą pod choinką116. W Niwiskach 
orzechy owinięte [były] w złotka po cukierkach – staniol, ale też orzechy wkładane 
do koszyczków z papieru kolorowego albo z  bibuły. Robiło się też aniołki z  bibuły. 
Musiały być pieczone ciastka – pierniki albo kruche: gwiazdki, rybki, serduszka. Poza 
tym wieszano cukierki czekoladowe i specjalnie kupo wane na choinkę długie cukier-
ki w błyszczących papierkach – sople. Ja to raz po te długie cukierki jechałam aż do 
Sędziszowa, bo nigdzie nie było. Te sople, jeśli nie zostały zjedzone, to zostawiało 
się je na drugi rok. Wszystkie ozdoby, cukierki, orzechy przynosiło się dzień przed 
Wigilią do izby, nawlekało się nitki, nabijało kołeczki. Wszystko to robiły dzieci. Dzie-
ci podjadały z choinki: cukierki jadły, papierek odkręcił, zjadł i zakręcił pusty albo 
coś tam wkładał, żeby nie było widać117. W Kliszowie choinkę ozdabiano jabłkami,

długimi cukierkami, orzechami w złotku, pierniczkami. Zawsze szukano i podkradano 
cukierki – ale parę zawsze musiało zostać do czasu aż przyjdzie ksiądz po kolędzie. 
Dziś informatorki też wieszają tam jabłka, cukierki i pierniczki118.

Warto dodać, że ozdoby z papieru wycinane w kształt jabłek, ciastek, cukierków – 
także miały udawać pożywienie119. Podobnie było z bombkami ze szkła, na przykład 
w kształcie grzybków. Obecnie popularne są plastikowe jabłuszka różnej wielkości.

Mieszkańcy Mazurów, komentując współczesne święta, mówią: Teraz cukierki 
same spadają z choinki, jak się igły osypują, bo nie ma kto ich jeść. To są inne czasy, 
dzieci już tak nie pragną cukierków ani ciastek, to mają zawsze, nie tylko na święta! 
Henryk Makusak pamięta, że kiedyś wszyscy niecierpliwie czekali na rozbieranie 
choinki: wisiały na niej cukierki, jabłka i ciastka, o ile dotrwały, a jak był rozbiór, to 
wszyscy pilnowali tych cukierków i ciastek. Wszystkie dzieci z domu stały i po rozebra-
niu choinki dzieliły równo między siebie wszystko. [...] Nikt nie mógł mieć więcej, bar-
dzo tego pilnowano120. Obecnie dla dzieci obsypywanych słodyczami przez rodziców, 
dziadków i chrzestnych – słodycze nie są już tym, na co się czekało, nie smakują tak 
rewelacyjnie, spowszedniały.

Podsumowując opis pożywienia zawieszanego na choinkowym drzewku w Pusz-
czy Sandomierskiej, można powiedzieć, że: Mamy [...] do czynienia z symboliczną 
ucztą, w czasie której odbywa się wielokierunkowa wymiana darów w postaci choin-
kowego pożywienia. Płynie ono od ludzi do ludzi, Boga i dusz przodków. W zamian za 
taką ofiarę – wszak dar powoduje dar – dosięgają człowieka łaski w postaci zadowole-
nia z życia, spokoju w rodzinie, dobrego, dostatniego i bogatego roku121.

118. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AH 702/3.
119. Świadczy to o tym, że ich symbolika opiera się nie na ich „jadalności”, ale „floromorficzności”. Por. K. Smyk, op.cit., 

s. 199.
120. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 
121. K. Smyk, op.cit., s. 204.

Fot. 4.
Wigilia,
Mazury, l. 50. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.

Fot. 3.
Ubieranie choinki,
Niwiska, l. 60. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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przedświąteczne pAczKi

Pisząc o obdarowywaniu przedświątecznym, warto wspomnieć, że istniej e obec-
ni e zwyczaj wysyłania paczek, szczególnie rodzinom i dzieciom, które wyemigrował y 
na Zachód. Paczki i listy przekazywane są w obu kierunkach, z i do Polsk i. Czasem 
mniejsze paczki podawane są rodzinie przez znajomych, którzy lecą samo lotem122.

W przesyłkach tych, oprócz innych rzeczy, podawane jest przed świętami – i Bo-
żym Narodzeniem, i Wielkanocą – również tradycyjnie pożywienie. W XXI wieku 
nie chodz i już raczej o pomoc czy dzielenie się z potrzebującymi, gdyż zarówno 
w Polsce, jak i we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii itd. proble-
mem nie jest brak towaró w, ale – wybór spośród przebogatego asortymentu. Przesy-
łanie zaś opłatka123, pierogów zrobionych przez żonę czy mamę bądź prawdziwych, 
swojskich polskich wędlin oraz chleba ma w tym momencie charakter sentymental-
ny i podkreśla wagę pożywienia jako istotnego elementu świętowania124.

wigiliA BOżegO nArOdzeniA

24 grudnia, przeddzień Bożego Narodzenia, jest wypełniony wieloma zabiegam i 
magii dobrego początku oraz wróżbami125. Z licznych przykładów działań, które 
przyczynić się mają do tego, by cały nadchodzący rok był pomyślny dla domowników, 
skupię się na tych związanych z pożywieniem albo czynionych przy użyciu pokarmów 
i przedmiotów mających z nimi związek, na przykład łyżek, misek, dzieży, stołu itd.

przygotowanie wigilijnego stołu i naczyń

Już samo przygotowanie stołu, ławy czy dzieży nie było przypadkowe. Jak w la-
tach 60. XX wieku pisał F. Kotula: Jeszcze i dziś tak robią – dawniej zwyczaj ten 
był powszechn y. Gospodyni przynosiła do izby dzieżkę chlebną, stawiała ją na ławie 
obok stołu, albo na wiązce mierzwy, na wieku dzieżki kładła bochen chleba, na chlebie 
wiązkę opłatków, a wśród nich jeden, specjalnie pieczony z rutą, dla bydła. Jeśli do izby 
dzieżki się nie wnosi, to opłatki kładzie się na stole pod sianem. Pod siano podsypuje 
się też trochę owsa, na siano zarzuca się białą „płachtę” (obrus, serwetę), a na środku 
chleb, jeśli nie leży na dzieżce126.

Stół służył w końcu XIX wieku tylko do celów reprezentacyjnych, na przykład 
w czasi e przyjmowania księdza po kolędzie. Zaś w wiejskich domach do spożywania 
wigilii stołu zaczęto używać od początku okresu międzywojennego. Wtedy też na 
stół przeniesiono niektóre związane z pośnikiem rekwizyty: opłatek, siano, chleb, 
ziarno itd.127 Najpierw zamiast bielizny na stołach leżało tylko sianko – jak Jezusek

122. Obserwacje własne: lecąc w okolicy dnia św. Łucji w 2014 roku w odwiedziny do znajomej pracującej w Sztokholmie, do 
bagażu podręcznego spakowałam np. swojski chleb pieczony przez jej mamę w Weryni k. Kolbuszowej.

123. Obecnie przyjął się zwyczaj dołączania opłatków do listów i paczek bożonarodzeniowych. Por. J. Mazur, op.cit., s. 28.
124. Przykładem niech będzie fakt, że w zbiorze fotografii z badań terenowych znajdują się zdjęcia gołąbków z norweskim 

łososiem. Przyrządził je, wspominając kuchnię swojej babci (informatorki z Przecławia), wnuk, który obecnie mieszka 
w Norwegii.

125. Literatura dotycząca obrzędowości samej Wigilii i czasu Bożego Narodzenia w regionie dawnej Puszczy Sandomierskiej 
jest spora. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., 18-46; K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 444-445 i nast.

126. Wspominają jeszcze starzy [...] że na nakryty sianem i obrusem stół kładziono małe dziecko (jeśli było w domu), pod nie 
opłatek, aby w domu było dużo chleba [F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy..., op.cit., s. 38].

127. J. Furdyna, op.cit., s. 303. 

128. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2. 
129. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
130. Obserwacja własna – Kolbuszowa Dolna.
131. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 442. 
132. Cmolas, WF,WJ, KB, MKL-AE 700/2. 
133. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 23. 
134. Lipa, BK, MKL-AE 703/1.
135. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 23. 
136. Pień, LM, KZ MKL-AE 707/3.
137. Ibidem; W Machowie starsi jedli w tym dniu suchy chleb, do tego pili kubek kawy lub barszczu. Dzieciom podawano 

kromkę chleba z masłem [Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4].
138. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
139. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3.
140. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.
141. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. Córka informatorki przytacza opis zdjęcia, jakie znalazło się na Facebooku: 24 gru-

dzień – Nie rusz, bo to na święta, 27 grudnia – No jedzcie, bo się zepsuje.

leżał w sianku, tak i wigilijne potrawy [...]. Odkąd się pojawiły obrusy, to musiały być 
białe i wypraso wane, żeby z czystym sercem i czystym obrusem uhonorować opłatek128. 
Zwyczaj nakrywania stołu białym obrusem, pod którym umieszcza się sianko, jest 
wciąż powszechny i podkreślany przez rozmówców. Czasem sianko i opłatek kładzie 
się nie pod obrus, ale na nim. Warto dodać, że małe wiązki siana, podobnie jak opła-
tek, można obecnie kupić w foliowych woreczkach jako załącznik do świątecznych 
wydań gazet, w supermarketac h czy na przedświątecznych targach.

Na początku XX wieku zastawę wigilijną stanowiły gliniane miski i drewniane 
łyżki. W latach 60. XX wieku pojawiły się talerze, aluminiowe łyżki i widelce. Wte dy 
też pucowało się talerze, szklanki, kieliszki129. Jednak wigilię nadal tradycyjnie jedzo-
no z jednej miski. W niektórych miejscowościach zwyczaj ten utrzymał się do tej 
pory130.

post w wigilię

Przez cały dzień Wigilii surowo przestrzegano postu jeszcze w latach 50. XX 
wieku. Niektórzy powstrzymywali się nawet od picia czegokolwiek. Często poprze-
stawano jedynie na piciu wody131. Już rano szykowano się na święta, był post, troszki 
herbatki [ziołowej – dop. J.N.-G.] się napiło i tyle (Trzęsówka)132, albo było dozwolone 
napić się raz wywaru z suszonych owoców (Pławo)133. Jedzono jeden posiłek do syta, 
zwykle tylk o śniadanie, a do kolacji trzeba było raczej pozostać głodnym. Motywacje 
skłaniające do wstrzemięźliwości były różne, od religijnych – tak trzeba w oczeki-
waniu na Boże Narodzenie, przez praktyczne – temu, co pości, smakować będzie 
najlepiej wieczerza (Lipa)134, aż po archaiczne – w tym momencie mało zrozumiałe 
– ten po pośniku zobaczy w studni złote prosiuntko (Turbia)135.

Przed wieczerzą wigilijną nie wolno było sięgnąć do garnka. W czasach 
dzieciństwa informatorów za jedyny posiłek do wieczerzy służył postny chleb z mle-
kiem (Pień)136, kawą albo barszczem (Machów)137. Rano jedzono skromne śniadanie: 
kawałek suchego chleba popijano czarną kawą i herbatą. W porze obiadowej zaś 
nie przygotowywano posiłku. Inne potrawy wymieniane przez osoby, które dotąd 
poszczą, to np. herbata, kanapki, chleb i śledzie (Niwiska)138, kromka chleba i kawa 
do pici a albo herbata z suszu (Mazury)139, kromka chleba, śledzie i konserwy rybne, 
śledź z ziemniakami (Zdziechowice)140. Jedyne jedzenie w ciągu dnia, to czasem 
można było zjeść makowca drożdżowego (Chwałowice)141. Generalnie w Wigilię nie
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wolno było jeść tego, co wcześniej przygotowywano na święta. Poszczenie dodatko-
wo było utrudnion e tym, że tego dnia dużo się gotowało, przyrządzając jedzenie nie 
tylko na wigilię, ale na całe święta, np. bigos czy rosół (Baranów Sandomierski)142.

142. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1.
143. F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy..., op.cit., s. 38-39. 
144. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 26-27.

trAdycyjnA wieczerzA wigilijnA – pOtrAwy

Na uroczystą kolację spożywaną w przeddzień Bożego Narodzenia, nazywaną na 
badanym terenie słowami: pośnik, pośnig, postnik, wilio, kolacja wigilijna, opłatek, 
gotowan o dawniej obowiązkowo 12 potraw, a już najmniej dziewięć, gotowano z tego 
co ziemia, ogród i las dały. [...] A oto tradycyjne obowiązkowe potrawy: barszcz grzy-
bami, ziemniaki, kapusta z ziemniakami i grochem, „pamuła” z suszonych owoców, 
groch okrągły, groch piechotny, kasza jaglana, kasza tatarczana, kasza jęczmienna, 
pierogi z różną nadziewką143. W 1967 roku W. Gaj-Piotrowski144 do tradycyjnych po-
traw zaliczył:

145. Ibidem, s. 10.
146. Ibidem, s. 26-27.

 – bosz (barszcz) czysty, niepodbity mlekiem ani podbitką, z grzybami. 
Mieszcza nie z grzybów robili uszka, a na wsi jedzono – z ziemniakami. 
Czasem zasypywany jabłkami (Charzewice);

 – kiszoną kapustę gotowaną z grochem, zasutą, czyli zaciągniętą jagłami, 
maszczon ą przesmażoną na tłuszczu cebulką, jedzona z chlebem żytnim. 
Jako pierwsze danie podawaną w Pławie;

 – olej, a po I wojnie światowej także masło – do maszczenia potraw; 
 – kasze: jaglaną z gruszkami lub śliwkami (Rozwadów), a u mieszczan – kaszę 

tatarczaną z sosem grzybowym. Ryż jako danie wigilijne od ok. 1905 roku 
(Rzeczyc a Długa); 

 – potrawy mączne: kluski w postaci paluszków albo wrzecionowate, podawane 
z makiem; pierogi z różnymi nadzieniami: z siekaną kapustą, z suszonymi 
śliwkami, z jabłkami (Brandwica); racuchy (Kępa, Dąbrowa), u mieszczan: 
jabłka w cieście, strucle z jabłkami, ale tylko wtedy, gdy nie było kutii;

 – groch i bób na sypko; 
 – marchew ugotowaną, tłuczoną i podawaną z olejem (Pławo); 
 – kutię (Rozwadów, Turbia – czasem, a zawsze – Charzewice i Rzeczyca Długa, 

tu zwana kucią), czyli pęcak (ochrostana pszenica) z miodem i makiem. 
Poniechano jej po I wojnie światowej;

 – ryba nie stanowiła reguły, np. w Pławie, w Charzewicach i Turbi jedzono 
ją rzadko. W pozostałych miejscowościach (zgodnie z mapą145: Dąbrowa, 
Rzeczyc a Długa i Okrągła, Kępa, Jastkowice, Brandwica, Posanie, Pilchów) 
raczej zawsze, a obowiązkowo w Rozwadowie, gdzie przyrządzano ją na dwa 
sposoby: po żydowsku (gałki z cebulą) oraz w galarecie.

Wszystkie wymienione pokarmy, poza obowiązkowym barszczem i kapustą, 
były dowolne, choć gospodynie ze względu na tzw. proszenie na wigilię, starały się 
przygotować ich jak najwięcej. Obecnie kolacja wigilijna składa się z kilku dań. Dwa 
pierwsze są tradycyjne. Z mącznych potraw pozostały pierogi. Natomiast wyrugo wano 
niemal zupełnie wszelkie kasze. W ich miejsce wchodzi czasem ryż zapiekany z jabłka-
mi lub gołąbki z ryżu. Znikła także kutia na korzyść ryb146 – pisał W. Gaj-Piotrowski.

Podczas wywiadów prowadzonych w latach 2016–2017 objęto terytorium znacz-
nie szersze w porównaniu z tym przebadanym przez W. Gaja-Piotrowskiego – cały 
powia t stalowowolski. Są to miejscowości położone w różnych stronach powiatu: 
Bojanów, Kopcie, Chwałowice, Zdziechowice, Pilchów, Lipa, Słomiana, Stalowa 
Wola, Pniów, Antoniów, Orzechów. Z zebranego materiału wynika, że wymienione 
niżej potrawy pojawiały się na wieczerzy wigilijnej w dzieciństwie informatorów lub 
są podawane współcześnie. Jeśli nie zaznaczono nazwy miejscowości, oznacza to, 
że dana potrawa była/jest gotowan a powszechnie, jest wspominana w większości 
wywiadów, czasem przy toczone są tylko dodatkowo różne jej nazwy:

Fot. 5.
Ekspozycja 

w chałupie Szylarów 
w skansenie 

w Kolbuszowej,
2009 r.

Fot. J. Mazurkiewicz
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147. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
148. Pogrubioną czcionką zaznaczono dania wymieniane także w badaniach W. Gaja-Piotrowskiego z lat 60. XX wieku.
149. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2.
150. Lipa, BK, MKL-AE 703/1.
151. Oczywiście była kapusta z grochem na oleju lnianym. Grzyby i olej lniany był podstawą na wigilii. Pierogi z kapustą i ka-

szą, i jeszcze robili pierogi kudłate, to ziemniaki starte pomieszane z ziemniakami gotowanymi i robiono placuszki z tego, 
i kaszą jaglaną ugotowaną zawijali w to. I maszczono. To jest taka potrawa typowo regionalna [Źródła kultury ludowej 
Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2].

152. Synowa zawsze na stole stawia bliny z tartych ziemniaków – małagały okraszone cebulką. Jej mama to robiła i ona też tak 
robi. Mieszkała w Turbi i tam zawsze tak było [Orzechów, DD, KZ, SA MKL-AE 706/3].

153. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4. 
154. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4. 
155. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.
156. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2; Chwało-

wice, RM, MKL-AE 709/2; Lipa, BK, MKL-AE 703/1.
157. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4. 
158. Lipa, BK, MKL-AE 703/1. 
159. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
160. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
161. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2.

 – barszcz biały z grzybami i cebulą smażoną na oleju, zwykle z ziemniakami 
(tylko informatorka z Chwałowic147 mówi, że u nich nie było nigdy barszczu 
białego)148;

 –  barszcz czerwony z uszkami z farszem z grzybów; jedna z informatorek 
wspo mina, że mama gotowała go z fasolą, tzw. jaśkiem (Bojanów)149; 

 – zupa grzybowa (Lipa)150;
 – ziemniaki, kluski kudłate z gotowanych i startych ziemniaków z kaszą jaglaną 

(Bojanów)151, bliny z tartych ziemniaków, tzw. małagały152;
 – kapusta z grochem i grzybami, na oleju lnianym, jedzona z chlebem lub 

ziemnia kami; kapusta z grochem i zasypana kaszą jaglaną (Malce, pow. 
niżański153), Słomiana – nie dodaje się grzybów do kapusty; kapusta z jagłami 
(Pilchów); Kapust a wigilijna po pysznicku* (Słomiana) – wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych;

 – groch (Kopcie), groch jaś (Zdziechowice) polany olejem z cebulą; fasola 
z kompotem z suszu (Stalowa Wola, ale to tato przyniósł ze Śląska)154;

 – bigos z kiszonej kapusty z grzybami i cebulką (Zdziechowice)155; kapuśniak 
z kiszonej kapusty;

 – gołąbki z kaszą gryczaną (Bojanów), gołąbki z ryżem i pieczarkami (Chwało-
wice), gołąbki na kaszy jaglanej, gryczanej czy na ryżu (Lipa)156;

 – kasze różne: jaglana, tatarczana, jęczmienna; kasza z suszonymi śliwkami, 
kasza jaglana z kompotem z suszu; kasiok – piróg z kaszą jaglaną; kasza 
gry czana lub jaglana na sypko maszczona masłem (Stalowa Wola)157; kasza 
grycza na z sosem pieczarkowym;

 – pierogi różne: ruskie, z kapustą i grzybami, samymi grzybami, z kapustą 
postną (Bojanów), z ziemniakami, z kaszą gryczaną (Lipa)158, i na słodko: 
z kaszą jaglaną, z serem, z owocami: jabłkami, śliwkami, truskawkami (An-
toniów)159, maszczone zwykle masłem;

 – racuchy (Zdziechowice), pączki (Chwałowice)160;
 – kotleciki z kaszy (gryczanej, jęczmiennej) z sosem pieczarkowym;
 – cięty makaron z cukrem (Kopcie)161; 

 – kluski z makiem (Zdziechowice, Słomiana, Pilchów)162; łamańce z makiem – 
ciast o jak na pierogi, pieczone na blasze (Pniów)163;

 – kutia (Chwałowice164, Pniów165 – z tego względu, że synowa informatorów 
jest z Białegostoku i tę potrawę sprowadziła);

 – ryba: smażona na oleju w panierce, ryba w galarecie (Bojanów, Słomiana)166, 
ryba po grecku (Chwałowice)167, ryba gotowana (Kopcie)168, w occie; ryby 
różne, najczęściej karp (jeśli były stawy), karp smażony pokrojony w dzwon-
ki, posolon y i zakropiony cytryną; karp w śmietanie (Pniów)169. Często wspo-
minany jest też śledź. Jak zaznaczają informatorzy, ryby na stole wigilijnym 
pojawiły się późno – dopiero w latach 70. XX wieku;

 – kompot z suszu, z suszonych jabłek, gruszek, śliwek – często pity na koniec 
wieczerz y, czasem podawany już razem z ciastem;

 – chleb, miód, mak, grzyby, suszone owoce – to ważne składniki wigilijnych 
potraw, dlatego wymienione jeszcze raz osobno.

Jak można zauważyć, większość potraw przygotowywana jest z tradycyjnych 
składników: mąki, kaszy, kapusty, grochu, i pokrywa się z listą Gaja-Piotrowskiego. 
Wyjątkiem jest marchew, o której nie wspomina już żaden ze współczesnych infor-
matorów. 

Niewiele się zmieniło, wybiera się różne tradycyjne potrawy (Bojanów)170. Pytani 
o hierarchię wigilijnych dań, rozmówcy w większości nie wyobrażają sobie wigilii 
bez chleba, barszczu, obecnie też barszczu czerwonego (w większości wywia dów 
wspomina się obecnie o dwu barszczach) oraz kapusty z grochem. Chleb jest naj-
ważniejszy, [...] kapusta musi być pierwsza (Słomiana)171. Najważniejsza jest chyba 
kapusta, tak samo robili rodzice i dziadkowie (Lipa)172.

Przeważnie podawano 12 potraw, czasem było ich i więcej (Pilchów)173. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że każdy składnik – chleb, ziemniaki, groch – liczył się jako 
jedno, kolejne danie. Niektórzy rozmówcy zaznaczali, że ilość dań zależy od liczby 
osób obecnych na wigilii. Popularne było przekonanie, że każdy musiał wszyst kiego 
spróbować (Zdziechowice)174. Nie powinno się nic zostawiać na talerzu (np. Pil-
chów)175 albo odwrotnie – nie wolno wszystkiego zjeść, by zapewnić sobie dostatek 
(np. Chwałowice)176.

162. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.
163. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
164. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
165. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
166. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2; Słomiana, 

SA, SS, MKL-AE 703/2.
167. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
168. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
169. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
170. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2.
171. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2. 
172. Lipa, BK, MKL-AE 703/1. 
173. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3. 
174. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
175. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
176. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
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W wywiadach przeprowadzonych pod Mielcem, Kolbuszową i Tarnobrze-
giem kanon wigilijnych dań jest podobny do powyższego. Dominują zatem postne 
potraw y mączne, na bazie kapusty i grochu, kasz, mąki i ziemniaków. Poniżej przy-
taczam zaś już tylko takie, które w okolicy Stalowej Woli nie występowały (lub nie 
pojawiły się w wywiadach), które są specyficzne dla tego terenu (np. pamuła czy 
lasowiackie chopcie) lub są znane w innych obszarach, ale specyficznie nazywane.

W okolicy Mielca: barszcz jest gospodarz – jako pierwszy podawano barszcz 
kiszony, bób, pierogi z marmoladą (Pień)177; barszcz i ziemniaki polewane olejem 
i cebulką (Grochowe)178; groch czerwony nakrapiany, pierogi z kapustą słodką 
i kiszoną (Piątkowiec)179; krokiety (Tuszyma, Kliszów)180; barszcz czerwony z pasz-
tecikami, kapusta na słodko, karp po żydowsku i chleb (Borki Nizińskie)181; kapusta 
z grzybami i kaszą krupą, kasza krupy z suszonymi jabłkami i śliwkami – czasem 
robiła się z tego mamałyga; jak nie było oleju, to używali i słoniny (Górki)182; pierogi 
z płuckami, kasza jęczmienna ze śliwką suszoną – tradycyjne potrawy, ale czasem 
dodają coś innego, np. krokiety z grzybami, teściowa robiła kutię, a u jej ciotki podają 
np. kisiel (Kliszów)183; barszcz – żur biały z grzybami, pierogi duże (wykrawane od 
półlitrowego garnuszka, by oszczędzić trochę czasu), ryba smażona na oliwie, miód 
– stał na stole podczas wigilii, żeby się nam darzyło (Grochowe)184; zupa owocowa 
(Górki)185; górecki kompot z suszu (Górki)186.

W okolicy Kolbuszowej: barszcz z prawdziwkami, kapusta z grochem koloro-
wym zagęszczana ziemniakami, kapusta krzotcano z grochem, gołąbki z liści kiszo-
nej kapusty, kutia z maku, miodu i pszenicy (Niwiska)187; kiedyś nie było zwyczaju 
gotowania pierogów ruskich, choć ta nazwa w latach 50. XX wieku nie była znana, 
a nazywano je z ziemniakami i serem. Ryby nie podawano, poza śledziem solonym 
w marynacie octowej z cebulą, gołąbki z kaszą gryczaną, dziś do maszczenia uży-
wa się tylko masła (Cmolas)188; fasola krasa – groch bez omasty, kapusta na rzadko 
zagęszczona tłoczonymi ziemniakami (Kolbuszowa Górna)189; postny suchy groch, 
potrawy zmieniały się: jak była kapusta z grzybami, to barszcz był bez grzybów; jak 
był barszcz z grzybami, to kapusta była z grochem, pierogi z serem na słono, a ruskich 
to nigdy nie było na wigilię (Lipnica)190; świąteczny barszcz biały; nie było potraw 
na słodko, tj. kutii (Majdan Królewski)191; barszcz taki, jak zawsze na śniadanie, tyl-
ko postny, zupa grzybowa192, grzyby stały obok i kto chciał, dokładał, bosa bułka

177. Pień, LM, KZ, MKL-AE 707/3. 
178. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2.
179. Piątkowiec, TM, MKL-AE 707/2. 
180. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 702/3; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4. 
181. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1. 
182. Górki, GM, MKL-AE 702/1. 
183. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 702/3. 
184. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 
185. Górki, GM, MKL-AE 702/1. 
186. Ibidem. 
187. Niwiska, CM, WC, WK, PM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. 
188. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1. 
189. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1. 
190. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.
191. Majdan Królewski, KM, PB, SZ, MKL-AE 700/3.
192. J. Matuła, Wspomnienia z Mazurów z lat 1925-1945, Gdańsk 1986, s. 54 (mps).

193. Stały zestaw to: barszcz lub zupa grzybowa (Mazury), kapusta, kasze, chleb, potrawy mączne – wszystko maszczone olejem; 
oraz kompot z suszonych owoców. Ważnym składnikiem potraw były: grzyby, mak, miód. Ale jako najważniejszy aspekt 
informatorzy uważają dodawanie do potraw oleju roślinnego [J. Niepokój, Świętowanie doroczne, [w:] Źródła kultury..., 
op.cit., s. 210].

194. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. Por. wywiad dot. pamuły weryńskiej w opracowaniu Działu Etno-
graficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

195. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1. 
196. Jamnica, WD, MKL-AE 708/3. 
197. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1. 
198. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2.
199. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4. 
200. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4. 
201. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.
202. Produkt tradycyjny kwas wigilijny, Cygany; Archiwum Naukowe Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej sygn. MKL-

AE 487.
203. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.
204. Rzemień, DB, DM-M, MKL-AE 692/3.
205. Tak jest i dzisiaj: Najpierw była modlitwa, czyta się Ewangelię; teraz to wnuczka czyta, potem modlimy się: Ojcze nasz, 

Zdrowaś Mario i łamiemy się opłatkiem. [...] teraz to księża nawet przypominają, żeby czytać. Opłatek był zawsze, nie było 
modlitwy za zmarłych. Za zmarłych to w Wigilię rano idziemy na cmentarz, modlimy się i palimy świece [Chwałowice, 
RM, MKL-AE 709/2].

(Mazury)193; pamuła – zupa z suszonych owoców jedzon a z ziemniakami (Niwiska, 
Werynia)194.

W okolicy Tarnobrzega: olej lniany albo konopny, boszcz (barszcz) i groch do-
dawany do niego, lasowiackie chopcie – postne gołąbki nadziewane kaszą jaglaną 
(Baranów Sandomierski)195; brak potraw z makiem; śledź w śmietanie (Jamnica)196, 
śledzie w oleju z cebulką (Grębów)197; barszcz biały na zakwasie, barszcz z uszkam i 
jest potrawą nową; potrawy maszczone masłem, nie olejem, ponieważ uchodzą za 
smacz niejsze; pierogów ruskich nie gotuje się na wigilię (Poręby Furmańskie)198; 
ryba po grecku (Machów)199; nie było uszek; ryba w cieście drożdżowym w całości, 
z głową, faszerowana pieczarkami; sos grzybowy z zamrożonych grzybów do gołąb-
ków; karp po żydowsku – z głów karpi w postaci rosołu, z dodanymi rodzynkami, 
miodem, orzechami i masłem (prze pis z czasów przedwojennych); ostatnie danie to 
kasza gryczana zapiekana z bakaliami (rodzynki, orzechy, śliwki, masełko) (Tarno-
brzeg)200; pączki i chrust (Machów)201; kwas wigilijny (Cygany)202.

Patrząc na skład potraw, ich nazwy, a jednocześnie wsłuchując się w słowa na-
szych rozmówców, można stwierdzić, że większość wigilijnych potraw w ich domach 
jest tradycyjna. Wieczerza wigilijna taka po prostu powinna być. Więc jeśli już ktoś 
urządza w domu nie zwykłą kolację, a wigilię – w ten szczególny dzień, wspominając 
przo dków, którzy kiedyś siedzieli z rodziną przy jednym stole – stara się, by była ona 
zgodna z polską i lasowiacką tradycją.

Warto odnotować też kilka potraw nietradycyjnych, które pojawiają się w wywia-
dac h, a robione są częściej przez młodsze pokolenie – córki, synowe, dzieci informa-
torów. Poprzez skład (ryba, grzyby) nawiązują jednak do postnych potraw wigilij-
nych. Jest to na przykład sałatka z tortellini z tuńczykiem, ryba z pieczarkami i serem 
na wierzchu (Zdziechowice k. Stalowej Woli)203 oraz pstrąg w papilotach (Rzemień 
k. Mielca)204.

wigilijne wróżby związane z pożywieniem

Wieczerzę tradycyjnie rozpoczynano, gdy zaświeciła pierwsza gwiazdka. Naj-
pierw była modlitwa, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń205. Potem zasiadano
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do wiecze rzy, którą jedzono przy stole, a wcześniej – wokół dzieży obwiązanej po-
wrósłem na słomie rozesłanej na klepisku206. Zapalano świecę, wkładając ją w owie s 
lub inne ziarno nasypane wcześniej do garnka lub kubka (Pilchów)207. Pod czas wi-
gilii panował nastrój powagi208, wspominano zmarłych z rodziny, obserwowa no też 
różne znaki, które miały podpowiedzieć, czy przyszły rok będzie urodzajny i szczę-
śliwy dla domowników.

Duża część zabiegów dotyczyła bezpośrednio pożywienia209. Gospodyni, kładąc 
na stół potrawy w dość dużych miskach, podkładała pod nie opłatki. Wierzono, że 
będzie urodzaj na tę roślinę, z której jest potrawa w naczyniu, jeśli opłatek przykleił 
się do dna210.

Przy jedzeniu kapusty gospodarz uderzał łyżką w głowę osoby najbliżej siedzącej 
i mówił: Składej się kapustko, składej211. Gdy jedzono groch, domownicy pociągali się 
za włosy, mówiąc: Wij się groszku, wij. Podczas jedzenia kaszy jaglanej [...]: Kić się 
proso kić, z kolei przy jedzeniu potraw mącznych: Pleń się zboże pleń212. F. Kotula przy-
tacza podobne czynności: Przy spożywaniu kaszy uderzają łyżką o łyżkę, albo – dla 
żartu – „odwrocie m” łyżki o czoło sąsiada ze słowami: A duś gołębie z prosa, z tatarki, 
a duś! Przy kaszy jęczmiennej, uderzając się łyżkami w czoła, mówią: A sio wrony213.

Musiało się zjeść wszystko. Tylko ostatnią potrawę nie wolno było zjeść, kawałe-
czek zostawić, żeby nie było głodu na przednówku. Wszystkiego należało spróbować 
– mówil i, że się nie będzie darzyło, jak się nie popróbuje (Górki)214.

Czasem informatorzy stwierdzają: Może tak jeszcze 15 lat temu brało się to pod 
uwagę, teraz już nie. Do uszek wkładałam pierścionek, guzik, a to ziele angielskie – 
tam ze dwie większe kulki, pieniążki – czy 5 groszy, czy grosz w zależności, jak się mi 
tam udało. Jak ktoś pierścionek znajdzie, to znaczyło, że wyjdzie za mąż, jak znaj-
dzie guzik to, to że będzie miał guzik. Każdy się rozglądał za pieniędzmi215. Obecnie, 
przygotowując pierogi z kapustą i grzybami, do jednego z nich wkłada się drobną 
monetę. Każdy z uczestników wieczerzy dostaje po dwa pierogi. Kto dostanie pieroga 
z pieniążkiem, ten będzie miał w nadchodzącym roku pieniądze. Warto też zacho-
wać jedną z łusek karpia z wieczerzy: nosi się w portfelu przez cały rok, co przyciąga 
pieniądze216. Inny sposób jest na przykład taki: pod talerzem kładzie się monetę: 
50 gr, 1 zł, 2 zł lub 5 zł. Gdy domownicy i goście zjedzą wigilię, posiedzą, pokolędują

206. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 443.
207. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
208. Inaczej wg F. Kotuli: Rok życia ziemi kończyła wesoła uczta, zwana pośnikiem (postnikiem), na której spożywało się 

wszystko co ziemia dała [F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy..., op.cit., s. 37]. I dalej: Wieczerza wigilijna powinna być, 
i zazwyczaj jest, bardzo wesoła. Uczestnicy robią sobie nawzajem humorystyczne psoty, które stwarzają ów radosny nastrój 
[Ibidem, s. 39].

209. Tak więc w czasie jedzenia ziemniaków ściskają sobie głowy i dobrze nieraz za kudły się wytrzęsą, mówiąc: „Wiążcie się 
ziemniaki, wiążcie!”, a chodzi tu o życzenia na przyszły rok. Przy jedzeniu kapusty z ziemniakami i grochem ściskania 
i życzenia jak przy ziemniakach [Ibidem].

210. My z siostrami, tak żeby pocieszyć rodziców, to troszkę śliniłyśmy opłatek, żeby się przykleił. Nie braknie sera, uda się groch, 
będzie dużo ziemniaków [Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3].

211. Było nas sporo, bo mama nas dziewięcioro urodziła, i mama chodziła i za włosy nas targała, i mówiła: wiąż się kapusta, 
wiąż [Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4].

212. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 444. 
213. F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy..., op.cit., s. 39.
214. Górki, WM, MKL-AE 702/2.
215. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
216. Orliska, CZ, JR, TA, MKL-AE 693/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

i później zbierają naczynia, to każdy patrzy, jaki nominał znajdował się pod talerzem 
i to wróży bogactwo (Antoniów)217.

Łyżka, którą jedzono, nie mogła być odkładana i należało ją stale trzymać w ręce 
(Pniów218, Chwałowice219). Odłożenie jej, a szczególnie sytuacja, gdy łyżka spadła na 
ziemię, wróżyły niepowodzenie, a nawet śmierć tego, kto jej nie utrzymał.

Nie wolno było wstać i odejść od stołu, dopóki wszyscy nie zjedzą (Grochowe)220, 
gdyż wróżyło to odejście kogoś, czyli śmierć. Był jeszcze zwyczaj wyciągania sianka 
spod obrusa: im dłuższą słomkę się wyciągnęło, tym było większe bogactwo i zdrowie 
(Chwałowice)221. Tata przed samą wigilią przynosił snopek zboża, myśmy przynosiły 
wiązkę siana, na tym sianie leżał chleb [...], 2 łyżki wiązane były źdźbłami, żeby rodzi-
na trzymała się razem (Niwiska)222.

Wróżono sobie także po wieczerzy wigilijnej. Rozpoczynano od bicia kóp, tj. rzu-
cania słomą w powałę i liczenia, ile źdźbeł w niej utkwiło. Wierzono bowiem, że tyle 
kóp zboża zostanie zebranych w czasie najbliższych żniw223. Zapowiadało to obfitość 
lub niedostatek chleba.

Po wieczerzy wigilijnej trzeba też było iść z wiadrem do studni i napić się wody: 
Wina se nabierz! (Orliska, Jamnica)224. Jak pisze F. Kotula: Po wieczerzy gospodarz 
zwrac a się do służącej albo i do kogoś z dzieci, mówiąc: „Idź no, przynieś galilejskiego 
wina!”, tzn. wodę z wygotowanych suszek (jabłka, gruszki, śliwki), a to na pamiątkę: 
Dawno po wilii gospodarze pili wino, a służącemu nie dali. To ten powiedział: „Ja se tu 
przyniosę wina” – i przyniósł wodę z suszek, ale ta woda zamieniła się w wino, jeszcze 
lepsze jak gospo darza225. O występowaniu tego zwyczaju w okolicy obecnej Stalowej 
Woli wspomina W.  Gaj-Piotrowski. W Rzeczycy Długiej wychodzący, wstając od 
stołu, oznajmiał, że „idzie po wino”. W Pławie mówiono, że kto przyniesie wodę 
wprost po wigilii, to ona przemieni się w wino. W Charzewicach tłumaczyli, że kto 
napije się wody, będzie miał krzepkie zdrowie, jako ta woda w zimie. Ale wspomnieć 
tu trzeba, że z kolei podczas wigilii obowiązywał zakaz picia wody, a jego złamanie 
groziło tym, że nie będzie można ugasić pragnienia jesienią, szczególnie podczas 
żniw.

Po wigilii chodzono do obory i stajni i dawano zwierzętom kolorowe opłatk i 
(różo we, zielone); wyjątkiem był pies, bo on nie był w betlejemskiej szopce (Ma-
chów)226. Wychodzo no do sadu, uderzano siekierą w drzewa i mówiono: Zetnę cię, 
bo nie chcesz rodzić, inni odpowiadali: Nie ścinaj! (Przecław, Niwiska i in.)227, po 
czym obwiązywano drzewo słomą.

Zwierzętom w stajni zanoszono resztki potraw wigilijnych. W niektórych 
wsiac h (Dzikowiec, Lipnica, Wola Raniżowska) zachował się zwyczaj, że po pośniku  
217. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
218. Ibidem. 
219. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
220. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2.
221. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
222. Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3. 
223. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 444. 
224. Orliska, CZ, JR, TA, MKL-AE 693/3. 
225. F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy..., op.cit., s. 40.
226. Por. Górki, GM, MKL-AE 702/1. Po wieczerzy wigilijnej wynoszono różowe opłatki zwierzętom. Informatorka jeszcze 

niedawno tak robiła, ale teraz nie ma już tych kolorowych opłatków, więc nie bardzo wypada podać im biały opłatek. 
Krowom dawano opłatki, żeby się dobrze chowały. Resztki jedzenia z wigilii informatorka wynosi psom, kotom i kurom.

227. Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3. 
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gospodyni bierze tyle kawałków chleba, ile ma bydła, razem z córkami idzie do obory, 
każdemu bydlęciu daje jeden kawałek i mówi: „Kto pośnika nie ruszy, poprawić się 
musi. I ty, kusy, poprawić się musisz”228. Za K. Ruszlem można powiedzieć, że Dziwne 
zachowania ludz i po wieczerzy wigilijnej, do których należało wróżenie, zaklinanie 
urodzaju w sadzie, częstowanie zwierząt potrawami ze stołu wigilijnego [...] – zdają 
się świadczyć, że w czasie gdy, jak wierzono, woda w rzekach i studniach zamienia się 
w wino, a zwierzęta mówiły ludzkim głosem, nie obowiązywały normy dnia powsze-
dniego229.

BOże nArOdzenie, św. szczepAnA 
– świątecznegO BiesiAdOwAniA ciąg dAlszy

We wszystkich z badanych powiatów w pierwszy dzień świąt, zgodnie z obowią-
zującym zakazem gotowania, jedzono zwykle potrawy z wigilii albo przygotowane 
odpowiednio wcześniej, także mięsne na zimno.

W powiecie stalowowolskim i w samym mieście w większości wypowiedzi poja-
wia się informacja, że w Boże Narodzenie jedzono to, co zostało z wigilii (Chwałowi-
ce, Pilchów, Bojanów)230. Jak mówi M. Romaszewska z Chwałowic, przygotowywało 
się wcześniej jakieś dania na Boże Narodzenie, ale nie wolno było gotować. Teraz to już 
bardziej coś tam się robi, ale jak byłam młoda, to nawet podłogi, chociaż była brudna, 
nie wolno było zamieść, to się robiło dopiero w drugi dzień świąt231. Takimi daniami, 
które wcześniej przygotowywano i potem na świąteczny obiad odgrzewano, był bi-
gos (Chwałowice, Stalowa Wola)232 oraz gołąbki (Stalowa Wola)233 pieczone w gę-
siarce i wstawiane do pieca jeszcze przed pasterką i na rano – gorące (Bojanów)234. 
Na obiad coś świątecznego, albo jakiś kotle t i coś takiego lepszego (Pilchów235), mięso 
z ziemniakami (Stalowa Wola)236.

W święta odwiedzano się i goszczono za stołem. Boże Narodzenie to było ro-
dzinne święto, odwiedzało się ewentualnie najbliższą rodzinę. W św. Szczepana już 
się chodziło237. Na stole przygotowane były wędliny, śledzie, sałatki, to się wcześniej 
robiło. Dań gorących nie było, to teraz tak robią, że jak się na przyjęcie idzie do ko-
goś, to podają danie gorące. Dawniej [...] wszystko podawano na zimno, do tego była 
herbata, kawa. Obowiązkowo od bardzo dawna musiała być sałatka jarzynowa. 
Mama nauczyła się robić od takiej pani, co u księdza gotowała. Wtedy dodawano 
do niej jeszcze pokrojone w kostkę pieczone mięso z indyka. Są różne sałatki bardzo 

228. F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy..., op.cit., s. 41. 
229. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 445.
230. Pilchów, DJ, KE, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, 

wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2.
231. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
232. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Stalowa Wola BI, BW, MKL-AE 700/4.
233. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4.
234. Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, wywiady terenowe z regionu bojanowskiego, MKL-AE 399/2.
235. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
236. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4.
237. Boże Narodzenie uważano za bardzo wielkie święto. Ludzie starsi zabraniali w tym dniu odwiedzin u znajomych i krew-

nych. Należało być w domu, zachowywać się pobożnie. [...] W dzień św. Szczepana ludzie odwiedzali się wzajemnie. Urzą-
dzano gościny z muzyką i tańcami. W towarzystwie kapeli lub muzyki bawiono się wspólnie, przeżywając radośnie święta 
Bożego Narodzenia, na które długo czekali [Z. Lenart, Życie codzienne mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w okresie 
autonomii i dwudziestoleciu (1867–1939), Kolbuszowa 2016, s. 164-166].

dobre, ale jarzynowa jest najlepsza! Jajka w sosie tatarskim też zawsze są robione – to 
się pojawiło troszkę później, nauczyłam się tego na kursie około 1965 roku i tak robi 
się do tej pory238.

Na św. Szczepana gotowało się obiad, przeważnie rosół albo zupę ogórkową, 
a na drugie danie – kotlety schabowe panierowane z ziemniakami. Do tego poda-
wano buraczk i albo kapustę kiszoną, zasmażaną (Stalowa Wola)239. Gości zawsze 
podejmowan o poczęstunkiem: stawiano pokrojone wędliny, przygotowane czy ku-
pione przed świętami; zawsze przygotowano sałatkę jarzynową i tak jest do dzisiaj 
(Stalowa Wola)240. Były też śledzie, sałatki, jajka w sosie tatarskim, ogórki kiszon e – 
wszystko na zimno, bez dań gorących, do tego herbata i kawa. Bardzo często jedzo no 
na święta przygotowaną galaretę mięsną. Stawiano na stole pokrojone ciasta, wszyst-
ko, co było przygotowane. Czym chata bogata! (Stalowa Wola)241. Gorącym daniem 
przeważnie bywał bigos. Do picia na święta wódeczka musiała być, raczej kupiona 
w sklepie, chociaż, jak wspominają rozmówcy z Pilchowa, pędzono też domowym 
sposobem bimber z gotowanych buraków cukrowych czy z zepsutego wina. A mama 
na święta zawsze spirytus miała, bo najłatwiej go było kupić. Rozrabiało się go wcze-
śniej na cukrze przypalanym242.

W powiecie mieleckim, jak mówi mieszkanka Wadowic Dolnych, w dzień Boże-
go Narodzenia dawniej nie gotowali ani dzisiaj nie gotują obiadu, a posilają się tym 
wszy stkim, co pozostaje z wieczerzy wigilijnej. Nie było zwyczaju odwiedzin innych 
rodzin, spędzano ten dzień w domu razem z najbliższymi. Odwiedzano się w drugi 
dzień świąt i wtedy gości podejmowano krojoną wędliną, chlebem i ogórkiem kiszo-
nym, plackami i wódką. Grzyby marynowane jako dodatek pojawiły się później, pod 
koniec lat 90. XX wieku. W młodości informatorki podawano kawę zbożową. W la-
tach 80. XX wieku modne stało się picie prawdziwej kawy, po którą stano wówczas 
w długich kolejkac h. Dziś w św. Szczepana gotują obiad, najczęściej rosół z makaro-
nem, a na drugie danie – mięso wieprzowe lub drobiowe z ziemniakami243.

W okolicy Mielca jedzono w Boże Narodzenie przykładowo: rano barszcz 
wigilijn y z wkrajaną do niego kiełbasą, a po południu – kiełbasę, salceson i ciasta 
(Trzciana)244. Na obiad zaś zwykle odgrzewano resztki z wieczerzy (Górki)245 albo 
podawano rosół i kawałek wołowiny (Pień)246. Inne wymieniane potrawy: gar czek 
z kawałkami różnych mięs: indyk, kaczka zaklejona ciastem żytnim, gęś pieczona 
w piecu w czasie gotowania na blasze – dziś taką gęś piecze się w piekarniku (Kli-
szów)247 oraz bigos (Grochowe)248. Mieszkanka Rzemienia robi też często schab ze 
śliwką jako danie typowo świąteczne. Tak gdzieś do 70. roku piekłam kaczkę, ale 
nie z jabłkami, tylko nadziewaną wątróbką, na zewnątrz dużo warzyw: marchew, 
pietruszka, cebula – to pyszne! Jabłkami nie nadziewaliśmy nigdy. Kaczkę robiło się

238. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
239. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4.
240. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4. 
241. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4. 
242. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3. 
243. Wadowice Dolne, MZ, MKL-AE 707/4.
244. Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4.
245. Górki, GM, MKL-AE 702/1. 
246. Pień, LM, KZ, MKL-AE 707/3.
247. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 702/3. 
248. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 
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od większego święta – Boże Narodzenie, imienin y, czy jak rodzina przyjeżdżała i było 
więcej ludzi, goście. Bo wtedy to jeszcze tak nie było, że schab był dostępny i na promocji 
nieraz, jak teraz, po 11 zł! Dawniej na kartki wszystko było, to brakowało! A chował o 
się kaczek na podwórku, bo rodzice mieli gospodarstwo249. Dzisiaj na poczęstunek są 
jajka, wędliny, sałatki przyrządzane w domu (Piątkowiec)250.

A na słodko – na przykład placek z jabłkami i miodownik (Przecław, Niwiska)251, 
pachniało piernikami, orzechami. Teraz to nie ma tego uroku. Wszystkiego pod dostat-
kiem i wędlin, i placków. A wtedy – to się czekało! (Grochowe)252.

W drugi dzień świąt podawano rosół i gotowane w nim mięso gęsi z zasmażaną 
kapustą (Trzciana), obiad z dwóch dań (Piątkowiec)253. Rodzina się odwiedzała, ale 
wtedy nie podawano gorącego posiłku, a tylko np. kiełbasę, ogórki kwaszone, zimne 
nóżki (Trzciana)254, wędliny, chleb, sałatkę z zielonych pomidorów (od lat 60. XX 
wieku) i ciasto, herbatę; na koniec, gdy już wszyscy byli najedzeni, częstowano się też 
wódką (Piątkowiec, Kliszów)255.

W powiecie tarnobrzeskim, m.in. we wsi Cygany, na św. Szczepana piecze się 
na obia d kaczkę faszerowaną kaszą gryczaną z trzema jajkami, solą, pieprzem. 
W Cyganach także dziś chowa się dużo kaczek i dlatego królują one na świątecznych 
stołach256.

W powiecie kolbuszowskim, na przykład w Majdanie Królewskim, w Boże Na-
rodzenie nie gotowano nic. Podczas pierwszego dnia świąt jedzono odgrzewan e 
wszystko to, co zostało z wigilii: na śniadanie się jadło biały barszcz, na obiad – 
barszcz czerwony z uszkami, rybę i pierogi z kapustą. Dotyczyło to ciepłych dań, 
natomiast już pomiędzy nimi jedzono wędliny. Do barszczu białego dodawano 
swojską kiełbasę. Informa torzy wspominają, że po powrocie z pasterki byli głodni 
i już możn a było jeść inne potrawy niż wigilijne: mama robiła gołąbki, nawet jak nie 
te postne na wigilię, to robiła z mięsem na święta, i pierwsze, co jedliśmy, to te gołąb-
ki257. Jak podają rozmówczynie: U nas były śledzie na święta, do picia mama robiła 
czerwony barszcz (do szklanek)258. Na święta rodzic e kupowali też pomarańcze, takie 
pachnące i zawinięte w papierki, każda osobno259 – na co dzień, inaczej niż współcze-
śnie, trudno było o cytrusy, ale na święta zawsze starano się o nie. Herbata i kawa 
prawdziwa – pojawiła się na początku lat 70. XX wieku; w dni powszednie pito kawę 
zbożową. W domu to placki były w cenie, w drugi dzień świąt to się placki chowało 
przed rodzeństwem, pragnęło się placków, a mama napiekła ich, ile napiekła!260

249. Rzemień, DB, D-MM, MKL-AE 692/3. 
250. Piątkowiec, TM, MKL-AE 707/2.
251. Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3. 
252. Grochowe, DZ, MKL-AE 704/2. 
253. Piątkowiec, TM, MKL-AE 707/2; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4. 
254. Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4. 
255. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 702/3; Piątkowiec, TM, MKL-AE 707/2. 
256. Cygany, SD, MKL-AE 689/2.
257. Majdan Królewski, KM, PB, SZ MKL-AE 700/3. Już po pasterce szło się do komory i kroiło kiełbasę nawet z lodem, rów-

nież z pola przynosiło się zmrożone jeszcze gołąbki. Takie najlepij smakowały po pasterce [Baranów Sandomierski, WZ, 
ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1].

258. Majdan Królewski, KM, PB, SZ, MKL-AE 700/3. 
259. Ibidem. 
260. Majdan Królewski, KM, PB, SZ, MKL-AE 700/3. 

261. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3.
262. Górki, GM, MKL-AE 702/1. 
263. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4: Przygotowania kulinarne zaczynały się ty-

dzień przed Wigilią, przede wszystkim ze względu na wypiekanie dużej ilości ciast i ciastek.
264. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
265. Drożdżówki się piekło przeważnie z marmoladą. W sklepach była wtedy marmolada w takich skrzynkach, cała ta skrzynka 

wylana była marmoladą, ona była twarda i ją się cięło na kawałki [Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3]. Por. Sokolniki, KT, 
WZ, MKL-AE 705/4.

266. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3. Informatorzy twierdzą, że dzisiaj nadal piecze się makowce, ciasta z kakao, ale z kaszą 
jaglaną już nie, bo to wyszło z mody.

267. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2.
268. Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4.
269. Ciasta piekło się obowiązkowo, w Dzikowcu [gdzie mieszkał w młodości – dop. J.N.-G.] były takie niezbyt wyszukane: 

sernik i ciasto drożdżowe, makowca jakoś nie pamiętam, może i był. W Stalowej Woli już był makowiec na pewno, ale było 
mniej drożdżowych [Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4].

270. Bojanów, SK, MKL-AE 706/1.

Trzeciego dnia świąt, św. Jana (27 grudnia), na przykład w Raniżowie i Mazu-
rach: To był dzień odwiedzin, nie tylko u rodziny. Wedle liturgii, tego dnia święci 
się w kościele wino, a Komunia św. udzielana jest pod dwiema postaciami, chleba 
i wina, na wspomnienie św. Jana Ewangelisty, którego próbowano otruć, ale podane 
mu zatrute wino nie wyrządziło mu żadnej szkody. Proboszcz w Mazurach, po la-
tach przerwy, wprowadził ostatnio święcenie wina w kościele: kiedyś to było, potem 
nie, a teraz znów się je święci – wszyscy w ten dzień mają spróbować wina261, kilka 
kropel nawet dzieci. Resztę powinno się przechowywać do celów leczniczych.

świąteczne słOdKOści

Bułki, placki, ciastka na święta przygotowywano wcześniej niż świąteczne po-
trawy, jedzono zaś na koniec wieczerzy wigilijnej i potem – w czasie świąt. Tak było 
w latach młodości naszych najstarszych informatorów, czyli w latach 50. XX wieku 
i później. Podo bnie jest teraz, z tą jednak różnicą, że część ciast piecze się samemu, 
a część zamawia w cukierni i kupuje w supermarketach. 

Na święta dawniej piekło się różne placki, zwykle kilka brytfanek262. Wypiek i 
mogł y poleżeć kilka dni lub tydzień263, a ciasto na piernik nawet dłużej: piernik 
zawsze obowiązkowo był pieczony, taki, że miesiąc wcześniej się go rozczyniało, stał 
w glinianym garnku w chłodzie, przykryty ściereczką, i na same święta był pieczony264.

Rozmówcy pamiętają z dzieciństwa przeważnie ciasta drożdżowe z makiem, 
z mar moladą lub z kakao265, czasem z jabłkami: Moja mama to zawsze piekła z ma-
kiem i z ka kałem, na takich wąskich brytfankach. Były też takie z nadzieniem z kaszy 
jaglanej. To się nazywało piróg. Zawijało się gotowaną na mleku kaszę w ciasto, tak 
jak te z makiem czy kakałem266. Kilku rozmówców wspomina też wysoką drożdżową 
bułkę, krojoną na grube kromki. Ciasto było słodkie, więc i dobre267. Bułką najeść się 
mogła cała rodzina, gdyż zwykle była ona dość duża. Warto dodać, że taka bułka 
była też pieczona na dni postne, na post ścisły268. Niektórzy wspominają, że w ich 
rodzinnym domu na wsi piekło się inaczej, a po przeprowadzce do miasta było na 
przykład mniej ciast drożdżowych269. Dawni to nie było takich widzimisiów, jak tero 
jest. Było ciasto drożdżowe albo kruche ciasto z jabłkami i marmoladą. Dróżdżówka 
z jabłkami. Piekli serowiec w drożdżowym cieście zawijany. Kasioka mama nie piekła. 
Ale sąsiadka pieroga piekła. Nieroz ten placek był z kaszą jaglaną, a nieroz go piekły 
z ryżem. Pieczenie nie było tak wczas, jak teroz270.
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Ciasta kruche i biszkopty pojawiły się w latach 70. XX wieku, podobnie jak placki 
z masami271. Kruche robiono z jabłkami, makiem, serem czy marmoladą śliwko-
wą, malinową lub truskawkową, z owocami ze słoików. Pieczono również biszkopt 
i krojono na połowę oraz przekładano272. W wywiadach znaleźć można przykładowe 
przepisy273 na ciasto kruche, makowce czy napoleonkę, która w Sokolnikach upo-
wszechniła się za sprawą Lodzi Metrykowej, będącej kucharką w jednym z tarno-
brzeskich techników.

Dzisiaj na wigilii ciasto z herbatą, kompotem podaje się na sam koniec, jak się już 
wszystkie dania zje i wszyscy mają już dość, to wtedy podaje się ciasta. Te co gospodyni 
upiekła na święta, bo wtedy już się świętuje. Wcześniej nie było takiej mody274. Popu-
larna jest szarlotka, kruche przekładańce masowe i biszkopty: dzisiaj jest większy 
asortyment, jest dostęp do różnych składników275. I dziś piecze się makowce i sernik, 
ale już inaczej. Dawniej, jak makowiec był robiony, to był topiony w wodzie – on był 
lepszy. Teraz robią wszystko nowocześnie. Dawniej były ciasta proste, ale też były bar-
dzo dobre276.

Zapytane, co zmieniło się w wypiekach, gospodynie mówią: Ciasto było takie 
same, różniły się tylko masą. Obecnie placków piecze się więcej i inne, np. korę dębu, 
czekoladow e, jako że krąży więcej przepisów i, przygotowując świąteczne wypieki, jest 
w czym wybierać277. Na święta zawsze jest sernik i babki drożdżowe, na Boże Narodze-
nie też. Na Boże Narodzenie przeważnie piecze się zawijane, drożdżowe ciasto z ma-
kiem, sernik. Piecze się coś z kremem lub masą. Dawniej robiono drożdżowe, teraz też 
piecze się ciasta z masami. Przedtem piekło się ciasta z margaryny, masła, później na 
parze, potem pojawiły się budynie, sery mascarpone, bite śmietany. Pierniki dawniej 
się piekło, nie ciasta masowe. Każdy piekł piernik, sernik, kruche z jabłkiem. Łatwiej 
było je przechować. Piekło się więcej, bo było więcej ludzi. Wszystko obecnie się zmie-
nia278.

KOlędnicy i pOczęstuneK dlA nich

Od Wigilii do święta Trzech Króli domy odwiedzali kolędnicy. Dawniej kolędu-
jących chętnie przyjmowano, gdyż byli oni wedle wierzeń tymi, którzy przynoszą 
– szczęście w życiu rodzinnym i pomyślność w gospodarstwie279.

Obrzędowa funkcja daru zakładała hojność względem kolędników. Dawało się 
im jedzenie – placek, pierogi, pieniądze (Poręby Furmańskie)280. Zarazem inni in-
formatorzy mówią: Kolędnicy raczej nie brali pieniędzy, kolędowali za poczęstunek. 
Gospodarz częstował ich wódką, gospodyni częstowała kiełbasą, chlebem, ciastem, co 
było pokrojone na stole (Mazury)281.

271. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4. 
272. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2.
273. Ciasto kruche i makowiec: Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2; napoleonka: Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4.
274. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3. 
275. Ibidem. 
276. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
277. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2. 
278. Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3.
279. K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 176. 
280. Poręby Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2. 
281. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2. 

282. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 
283. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 705/1; Grębów, DZ, MKL-AE 701/1. 
284. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4. 
285. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1.
286. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2.
287. Zależnie od regionu przygotowywano je na wigilię Bożego Narodzenia, na Trzech Króli lub na Nowy Rok – jednym słowem 

na ten dzień, w którym spodziewano się kolędników. [...] zw. Szczodrakami (z reguły chłopcy w wieku 6–12 lat) zaraz po 
wejściu do izby sypali przemieszanym ziarnem na gospodarzy [I., K. Kubiak, op cit., s. 28].

288. J. Sudoł, Obrzędy i zwyczaje ludowe z okolic Wilczej Woli, Kolbuszowa 2011, s. 23. Por. Z. Lenart, op.cit., s. 166; Poręby 
Furmańskie, GL, MKL-AE 705/2.

289. Ze zwyczajami dorocznymi Nowego Roku związane było wypiekanie szczodraków nazywanych w pewnych okolicach 
„krzy wym chlebem”, „rogatym chlebem”, „kołacykami”, „dwojakami”. Wypiekały je gospodynie dla chodzących po domach 
dzieci – „Szczodraków” [K. Ruszel, Chleb w ludowej gospodarce. Komentarz wystawy Droga chleba, Rzeszów 1968, s. 46].

Poczęstunek zależał od tego, jaka grupa kolędników odwiedzała dom. Jeśli były 
to dzieci, chodzące zaraz po wigilii, w św. Szczepana czy na Nowy Rok, dawano 
im słodkie bułki, drobne pieniądze. Jeśli przychodzili kawalerowie lub całe grupy 
teatra lne, to dostawali często pieniądze oraz dzielono się z nimi przygotowanymi na 
święta, a łatwymi do zabrania z sobą przysmakami oraz zwykle też alkoholem. Tak 
o tym mówiła G. Makusak z Mazurów: Młodsze dzieci składały życzenia, dawało 
się im parę złotych i kawałek jakiej bułki. Ale duże kolędy to już trzeba było porząd-
nie przyjąć i dobrze ugościć. [...] Do nas przychodziła zawsze naprawdę duża kolęda, 
z Herodem i z rajem. To ze 30 chłopa było!282

Dzieci chodziły po kolędzie w Wigilię, przed pasterką, z szopką i drewnianymi 
lalka mi (Baranów Sandomierski, Grębów)283. Po kolacji śpiewało się kolędy, zaczy-
nali chodzić kolędnicy poza oknami: Dzieci stawały pod oknem i śpiewały kolędy. 
Dawano im drobne pieniążki i częstowano plackami (Malce)284. Inni wspominają, 
że zaczynało się od św. Szczepana: było wesoło, ile dzieci leciało za kolędą, za dzia-
dami, za kostusią, jak to było fajnie! (Grębów)285. Chłopcy zaczynali chodzić bardzo 
wcześnie rano. Już do dnia z domu wyglądali kolędników, żeby chłopak przyszedł, bo 
będzie szczęście. Ja sam, jak byłem chłopakiem, to miałem zawsze taką turę: leciałem 
do chrzestnej matki, potem na Starą Wieś, do znajomych i sąsiadów. Mówiło się, wcho-
dząc: „Na szczęście, na zdrowie, na ten święty Szczepon, kolęda!” Zawsze dostawałem 
jakieś grosze (Mazury)286.

Dzieci i młodzież kolędowały też z gwiazdą między świętami a Nowym Rokiem. 
Dawało się im przeważnie pieniążki, czasem poczęstowało ciastem. Kilku informato-
rów wspominało też o chodzeniu po szczodrakach287. Było to specyficzne podziękowanie 
za Stary Rok, który był szczodry i nie żałujący darów, a jednocześnie miało zapewnić 
pomyślność w Nowym Roku. Kolędujące dzieci składały domownikom życzenia i za 
nie otrzymywały pieczywo zwane „szczodrakami”, czasem drobne pieniądze lub inne 
drobiazgi288. Różne daty wskazują różni rozmówcy, czasem jest to dzień św. Szczepa-
na, czasem Nowy Rok289, a np. w Chwałowicach dziecięce grupy szczodraków cho-
dziły 6 stycznia i śpiewały:

Szczodry dzień, dobry dzień, dejcie chleba na tydzień 
A szczodraków na dwa dni to będzie wam ładni 
Siedzi pani na stołeczku, daje dzieciom po szczodraczku, 
Dajcie i nam, zapłaci wam sam Pan Jezus i ten święty Jan! 
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albo

Szczodraczki, kołaczki powiadały nam: 
Szczodra pani, miła pani: dajże też i nam. 
Jak nie dasz szczodraczka, kołaczka, 
To daj chleba zgleń,
Zapłaci ci sam Pan Jezus
Za ten szczodry dzień290. 

Taki wierszyk trzeba było powiedzieć przed każdym domem, chcąc dostać szczo-
draka. Jeśli zdarzyło się, że ktoś go dzieciom nie dał, to śpiewało się mu: Nie dała, 
nie dała, żeby się..., albo: Nie piekła, nie piekła, żeby się wściekła, albo: pojechała na 
łopacie do piekła291.

Szczodrak to ciastko z żytniej i pszennej mąki o kształcie rogala292. To był mały 
chle b z mąki razowej293 – jak wspomina mieszkanka Kopci. Zaś K. Ruszel podaje: 
ciasto na szczodraki było zarabiane z pszennej mąki, bez tłuszczu. Niekiedy do środka 
zawijano maszczoną kapustę, ser lub buraki cukrowe zmieszane z kaszą jaglaną. Zwy-
czaj wypiekania szczodraków ma szeroki ogólnosłowiański zasięg294. W Zdziechowi-
cach jeszcze do lat 80. XX wieku pieczono szczodraki dla kolędników. Szczodraki to 
rogaliczki, ple cione czasem, z serem, marmoladą. Teraz czasem piecze się jakieś droż-
dżówki, chrust. [...] Teraz jednak kolędnikom informatorka daje pieniądze i cu kierki295.

W całym obrzędzie ze „szczodrakami” w roli głównej na pierwszy plan wybij a się 
zaklinani e urodzaju. Kolędnicy – przybysze, traktowani – jak każdy obcy – jako wysłan-
nicy z tamtego świata, składają życzenia wszelkiej płodności i posypują gospodarz y 
zbo żem. Obsypywanie ziarnem jest starym symbolem oczyszczenia i przekazywania 
życiodajnych sił zawartych w ziarnie296. Ze zbożem wiązał się zaś szczególnie dzień 
św. Szczepana. Naj pierw ksiądz podczas mszy święcił owies [...] dla zapewnienia uro-
dzaju w nadchodzącym roku. Podczas tego obrządku kropił wodą święconą wiernych, 
a ci sypali mu pod nogi ziar no. Po mszy, pod kościołem, dziewczęta i chłopcy obsypy-
wali się owsem, czynili to także wszyscy w domach297.

Kawalerka, młodzież męska, chodziła z rana w drugi dzień świąt po śmieciach. 
Dziewczęta jak najwcześniej rano starały się posprzątać całą izbę ze słomy, by był 
porządek, ale tzw. śmieciarz na znak, że mieszkająca w tym domu dziewczyna po-
doba mu się, zaśmiecał izbę od nowa słomą wyciągniętą z łóżek albo przyniesioną 
z sobą298.

W dzień św. Szczepana gospodarze kolędowali z żywym koniem, wstępowali do 
domów, mówiąc: Chodził konik po kolędzie. Robić na chleb jeszcze będzie299. Infor-
macje o tej kolędzie przytaczają mieszkańcy Mazurów300: Kiedyś rano, koło wpół do

290. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 44.
291. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
292. Z. Lenart, op.cit., s. 166. 
293. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
294. K. Ruszel, Chleb..., op.cit., s. 46. Por. I., K. Kubiak, op.cit., s. 28-29. 
295. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.
296. I., K. Kubiak, op cit., s. 29. 
297. Z. Lenart, op.cit., s. 164-165. 
298. Ibidem, s. 165. 
299. J. Sudoł, op.cit., s. 21.
300. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 

szóstej, jesz cze ciemno było [...]. Mama myślała, że to kolędniki – kawalery „na śmiecie 
przyszły”. A tu wchodzi wujek, mamy brat, prowadzi konia i wchodzi z nim do izby. 
Przeszedł się z tym koniem dokoła, koń zrobił co swoje, a to było ogromne szczęście! 
Mamusia była bardzo zadowolona, mówiła, że w domu są dziewczyny i będzie im 
się dzięki temu wiodło. Potem wujek zawołał o owies dla konia, powiedział też, że 
i  woźnica jest głodny. Trzeba było go czymś poczęstować. Zaraz mama dała mu 
kiełbasy i chleba, a tata nalał mu wódki301.

Od św. Szczepana po południu zaczynali chodzić kolędnicy (Kolbuszowa Górna), 
starsi chłopcy. Były to kolędy z kłapą (turoniem), z herodami, z rajem (Mazury)302. 
Te duże kolędy na koniec śpiewały piosenki dziewczynom – pannom. Zaproszeni 
przedstawiali kolędę i coś tam gospodarz zawsze musiał dać. Jeśli było coś – częstowali 
tym, co na stole. U nas czasem zostawały pierogi, jeszcze z wigilii. Mama stawiała na 
stole, to pucowal i, ino kurz. Jedli też bułki posmarowane masłem, te drożdżowe puste 
i z marmoladą303.

W Lipnicy i Dzikowcu kolędników częstowano wódką, czasem jedli kiełbasę, ale 
nie siadali do stołu, nie gościli się, bo trzeba było dalej iść z kolędą. Tak na stojąco był 
ten poczęstunek. Wódki piliśmy po kieliszku albo po dwa, bo pod koniec już byśmy nie 
mogli kolędować304. Oprócz poczęstunku kolędnicy dostawali pieniądze.

Ludzie częstowali wszystkim, co mieli, a najlepiej szedł alkohol – wódka – spiry-
tus majony z cukrem (Cmolas)305 albo bimber (Zdziechowice)306. Po skończonym 
występie zawsze coś zabierali: alkohol, pęto kiełbasy, pierogi, salceson, kawałek ciasta 
(Jamnica)307.

301. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 
302. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2. 
303. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3.
304. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1. 
305. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1. 
306. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
307. Jamnica, DL, MKL-AE 708/1.

Fot. 6.
Kolędnicy z szopką,
Malce, l. 60. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.
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Mieszkanka Porąb Furmańskich wspomina zwyczaj ogrywania Nowego Roku. 
Chodziła orkiestra (harmonia, skrzypce, trąbka), grały i witały Nowy Rok. Muzy-
kantom nie dawało się jedzenia, ale pieniądze.

Kiedyś jako dzieci chodziliśmy z okazji Starego Roku (teraz to się mówi Sylwestra) 
śpiewać pod oknem do sąsiadów, do kuzynów, ciotek, w podziękowaniu za Stary Rok. 
Podchodziliśmy pod okno, gdzie się świeciło światło i kolędowali. Dostawali za to parę 
groszy, jabłka, suszone owce czy kawałek ciasta (Tarnobrzeg)308. Jak ktoś przyszedł 
z kolędą, to mówił:

Na szczęście, na zdrowie, 
Na ten Nowy Rok 
Żeby wom się rodziła kapusta i groch 
Źmioki jak chodoki, bób jak... 
Żebyście się lubiely oboje...309.

Mieszkanka Kopci mówi: Downi była kolęda noworoczna. Chodziło się w Sylwe-
stra. Było [dwie osoby – dop. J.N.-G.] Nowy i Stary Rok i częstowało się ich plackami. 
Bogatsi, jak mieły, to stawiało się kiełbasę310.

Jak wspomina Eugeniusz Panek z Lipnicy, który sam chodził po kolędzie, ko-
lędnicy na koniec kolędowania z zebranych pieniędzy kupowali sobie jakieś jedzenie 
i urządzali sobie gościnę, ale nie była to zabawa. Resztę dzielili między siebie. Kolęd-
nicy kończyli kolędowanie w święto Trzech Króli (6 stycznia)311.

Pytani o kolędników, współcześni rozmówcy podkreślają w większości, że w tym 
zakresie obserwują zmiany i oceniają je negatywnie. Ostatni raz grupa kolędnicza 
pojawiła się z 15 lat temu. Mieli tylko gwiazdę, na sobie narzuconą jakąś kapę, nawet 
nie śpiewali, przychodzili do drzwi, pukali, składali życzenia i tyle. Dobrze zorganizo-
wana grupa kolędnicza, odgrywająca jakąś scenę, pojawiła się ostatni raz jakieś 2 5-3 0 
lat temu. Według informatorki, dzisiaj nie chodzą po kolędzie, bo każdy ma telewi-
zor, kompute r312. Jeszcze rok temu chodzili chłopcy, ale mieli tylko maski. W niczym 
nie przypomina to dawnych grup kolędowych (Jamnica)313. W Szczepana w ubiegłym 
roku chodzili kolędnicy z owsem (Cmolas)314. W ostatni dzień roku chodzą strażacy. 
Składają życzenia, roznoszą kalendarze i oczywiście trzeba ich wspomóc. Później idą 
ministranci razem ze scholą, no bo zbierają dla siebie, też śpiewają Nowy Rok Bieży. 
Jak idzie ksiądz po kolędzie, to też idzie trzech ministrantów [...] i też dostają kolędę. 
Teraz tylko takie kolędowanie zostało! (Chwałowice)315.

Dla współczesnych kolęda to też czas, gdy ksiądz, zwykle proboszcz, odwiedza 
mieszkańców swojej parafii. Z tej okazji niektórzy przygotowują poczęstunek dla 
księdza (Kopcie)316, zwykle herbatę i ciasto, a w jednym z domów – obiad317.

308. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4. 
309. Bojanów, SK, MKL-AE 706/1. 
310. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
311. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1. 
312. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
313. Jamnica, WD, MKL-AE 708/3. 
314. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1. 
315. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
316. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
317. Obserwacja własna – Kupno, gm. Kolbuszowa.

O przeMiAnAch – pOdsuMOwAnie

Kończąc, warto zwrócić uwagę na kilka ogólniejszych faktów. Z wywiadów wy-
nika, że świąteczny czas, szczególnie wigilijny wieczór, jest wciąż podporządkowany 
tradycji318. Świeca na stole, biały obrus, a pod nim trochę zboża i sianko319, modli twa, 
łamanie się świętym chlebem – opłatkiem, pojawiające się na stole potrawy. W czasie 
wieczerz y wigilijnej [...] potrawom przypisywane są rozmaite znaczenia, które w nie-
zmienionej postaci przechodzą z pokolenia na pokolenie320. Zwykle podaje się co naj-
mniej kilka dań tradycyjnych321. Podobnie jest z tradycyjnym sposobem jedzenia ze 
wspólnej miski. Co najmniej jedno z dań tak się właśnie spożywa322, szczególnie jeśli 
seniorzy spędzają ten czas z rodziną i nalegają, że tak wypada, tak róbmy wspomina-
jąc przodków, tak róbmy, bo Bóg się tak narodzi...

Warto zauważyć fakt, że rozmówcy i ich rodziny raczej przestrzegają tradycyjne-
go postu i nie jedzą w tym dniu mięsa. Niektórzy wręcz wyrażają swe oburzenie, gdy 
dotyka się tego tematu: dziś księża mówią, że można jeść schabowe nawet – ale co to 
za wigilia? – pytają323.

Na badanym terenie ciągle obecna jest wróżebność potraw. W 2016 roku w wielu 
domach na przykład podkładało się opłatek pod miskę z kaszą, kapustą czy ziem-
niakami, albo babcia pokazywała siedzącym obok niej wnukom zwyczaj chwytania 
się za głowę i mówienia Wiąż się kapustko, wiąż...324, a potem tłumaczyła cierpliwie, 
„o co w tym wszystkim chodzi”. Tak jak wierzyli nasi przodkowie, gwarantowało to 
urodzaj na kapustę czy zboże.

W kilku wywiadach rozmówcy podkreślają, że nowe potrawy pojawiają się 
na wigili i po przeprowadzeniu ze wsi do miasta czy po pojawieniu się w rodzinie 
kogoś z innego województwa, np.: mama zaczęła gotować czerwony barszcz, chyba 
za namową koleżanek, gdy przeprowadziła się do Stalowej Woli; jest barszcz z fasolą, 
bo tato pochodzi ze Śląska325. Tendencja różnicowania prawdopodobnie będzie 
się zmieniać też pod wpływem małżeństw mieszanych, wyjazdów i powrotów, 
związanych z masową emigracją mieszkańców badanego terenu. I będzie to dotyczyć 
tak kuchni codziennej, jak i świątecznej.

Ponadto warto zaznaczyć, że pokarmy w czasie świąt wciąż mogą być darami. Zna-
leźć je można w mikołajkowych podarunkach, pod choinką (prezenty na gwiazdkę), 
jak i na choince – cukierki. Podobnie jest z zawartością paczek wysyłanych przed

318. Nieco inaczej jest dziś ze świętami Bożego Narodzenia. Choć niezmienny pozostaje fakt, że przez całe święta spożywa 
się więcej wyszukanych potraw niż na co dzień, to jednak już nie spędza się całego czasu z rodziną. W Boże Narodzenie 
odwiedza się niekiedy znajomych, a w dzień św. Szczepana często uczestniczy się w zabawach, przyjęciach, odbywają 
się też np. chrzty święte czy wesela.

319. Nawet jeśli nie jest przyniesione z własnej stodoły czy zebrane z własnego pola podczas sianokosów, a zakupione w skle-
pie, wciąż ma przypominać stajenkę, w której narodził się Pan Jezus.

320. J. Krzywińska, Kultura kulinarna we współczesnej Polsce, Poznań 2013, s. 37.
321. Dziś pierogi można zamawiać w restauracjach i barach, które przed świętami wręcz reklamują, że jest taka możliwość 

– obserwacja własna, Kolbuszowa.
322. Obserwacja własna – Kolbuszowa Dolna. 
323. Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4. 
324. Obserwacja własna – Kolbuszowa Dolna. 
325. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4.
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świętami rodzinie na emigracji. Zmianie uległo tylko to, czy prezenty przynos i 
św.  Mikołaj, Dziadek Mróz, mikołaj – krasnal i kiedy się go dostaje (6 grudnia, 
24 grudnia czy na święta). Pożywienie (ciasta, słodycze napoje) jest też podarun-
kiem dla kolędników, zwykle w formie poczęstunku – załącznika do dawanych i tak 
pieniędzy.

Wigilia i święta Bożego Narodzenia sprzyjają zachowaniu tradycyjnego laso-
wiackiego uniwersum kulinarnego – jego składu, menu, ale też głębokich i prasta-
rych sensów przypisywanych potrawom i działaniom z nimi związanym.

pOtrAwy wielKOpOstne i wielKAnOcne

Mariola Tymochowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Święta wielkanocne w Kościele katolickim są najstarszymi, ustanowionymi na 
początku II wieku1, i zarazem najważniejszymi w obchodach roku liturgicznego. 
Równie ważny jest czas je poprzedzający, zwany Wielkim Postem, podczas którego 
wiernych obowiązują odmienne zasady postępowania, podporządkowane regułom 
pokutnym. Współcześnie zostały one znacząco złagodzone przez władze kościele, 
ale jeszcze pół wieku temu obejmowały one między innymi zakaz spożywania mięsa 
przez cały czas trwania postu i ograniczenia spożycia jedzenia w wyznaczone dni 
tygodnia. Tak długi okres Wielkiego Postu wymusił konieczność przygotowywania 
potraw, w których stosowano tylko tłuszcze roślinne. Po wielodniowym poszczeniu 
następował czas świętowania, wówczas na stole pojawiały się obfite i różnorodne da-
nia, których na co dzień nie jadano. O tym, jakie to były potrawy, oraz jak się zmie-
niło menu postne i wielkanocne mieszkańców Puszczy Sandomierskiej w przeciągu 
minio nych kilkudziesięciu lat (od początku XX wieku do czasów współczesnych), 
będę chciała w tym artykule nakreślić. Podstawę materiałową stanowiły źródła za-
stane odnoszące się do obrzędów wiosennych z wybranego obszaru oraz wywiady 
pozyskane specjalnie na potrzeby niniejszej książki2.

1. B. Ogrodowska, Mały słownik zwyczajów, obrzędów i tradycji w Polsce, Warszawa 2001, s. 240.
2. Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej. Projekt realizowany przez Muzeum Kultury Lu-

dowej w Kolbuszowej w ramach Programu Ministra: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, 
wspartego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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KuchniA pOstnA

Wielki Post jest najdłuższym spośród postów religijnych, jakie przypadają 
w ciągu roku liturgicznego. Wiernych w tym czasie obowiązują różne wyrzeczenia 
cielesne, mające im dopomóc w duchowym przygotowaniu do świąt. Wielki Post 
ma znaczenie oczyszczające, umartwiające, ma przybliżać wiernym tajemnicę wiary 
i przygotować ich do godnego uczestnictwa w święcie Zmartwychwstania Pańskiego3. 
Między innymi w tym okresie nie powinni uczestniczyć w hucznych zabawach, muszą 
ograniczyć spożycie jedzenia i mięsa w wyznaczone dni oraz realizować pokutę 
poprzez narzucanie sobie określonych ograniczeń, np. przez rezygnację z nałogów, 
stosunków seksualnych, a w obecnych czasach z korzystania z mediów. Do lat 60. 
minionego stulecia jedną z istotnyc h zasad, którą wszyscy wierni przestrzegali, 
było zachowywanie postów pokarmowyc h, w tym całkowitego zakazu spożywania 
mięsa i produktów odzwierzęcych. Ograniczenie jedzenia obowiązywało w środy, 
piątki i soboty wszystkich wiernych powyżej siódmego roku życia. Zaniechanie go 
w przeszłości było traktowane jako grzech i miało ściągnąć nieszczęście na wszyst-
kich mieszkańców, np. wierzono, że mogło spowodować utratę zdro wia lub plonów. 
Jedna z respondentek z Wydrzy wspomniała, że jej dziadek opowiadał, że jeśli post 
był przez kogoś jawnie łamany, to wówczas przywiązywano takiej osobie do nogi 
łańcuch i musiała go przez pewien czas wlec – ale jak i kiedy – nie pamiętała4. Eg-
zekutorami przestrzegania nakazów religijnych, w tym postów, w teorii była cała 
lokalna społeczność.

Wielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej, niekiedy nazywanej Wstępną 
Środą, gdyż od tego dnia rozpoczynano obchody wielkopostne i wielkanocne. Na-
stępowało w tym dniu swoiste przejście z karnawałowego zgiełku i hulaszczej zaba-
wy w ciszę i  skupienie życia postnego5. Obowiązywał ścisły post, czyli ograni czenie 
w ilości i jakości spożywanych potraw. Gospodynie szorowały wszystkie garnki po-
piołem, aby wyzbyć się resztek tłuszczu i wszelkiej omasty, żeby potrawy, te które się 
spożywało w Wielkim Poście, były naprawdę postne6. W tym dniu byli tacy, co nic nie 
jedli, pili tylko wodę. Inni jedli tyko suchy chleb i pili wodę. Jak już ktoś musiał, to 
trochę mleka, ale raczej rzadko. W nie których domach robili do jedzenia ziemniaki 
opiekane na blasze lub barszcz7. Najczęściej gotowano barszcz grzybowy z postny-
mi ziemniaczkami z dodatkiem duszonej cebuli okraszonej olejem rzepakowym8. 
Niektóre kobiety piekły placek drożdżowy (jak racuchy) na wodzie, potem na mleku 
„odciąganym” (zsiadłym) i do tego białą kawę – „Turek” albo „Dobrzynkę”9. Współ-
cześnie wiernych obowiązuje ścisły post w tym dniu, ale nie jest on tak gorliwie 
przestrzegany, co można tłumaczyć dostatkiem jedzenia. Dawniej na przednówku 
wiele rodzin borykało się z niedostatkiem pożywienia.

3. B. Ogrodowska, op.cit., s. 242.
4. Wydrza, PM, KZ, ZB, MKL-AE 672/5. 
5. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012, s. 113. 
6. Czermin, MK, MKL-AE 666/1. 
7. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 
8. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 668/2. 
9. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2.

W pozostałe dni postu nie wolno było pić wódki, jadać mięsa ani słoniny – poboż-
niejsi przez post cały, mniej pobożni we środy, piątki i soboty nie piją mleka, nie jadają 
z masłem, które zastępuje olej lub po prostu sól10. Jadłospis wzbogacano o dania z ryb, 
ale tylko w tych wioskach, gdzie był dostęp do zbiorników wodnych i można było je 
wyławiać. Tylko nieliczni gospodarze mogli sobie pozwolić na zakup śledzi. W Wiel-
kim Poście jedz ono także dużo ziemniaków, ale był to okres przednówka, więc zapasy 
się kończyły, w zasadzie wszystko w piwnicy się kończyło, wszystkie jarzy ny. Jedzo no 
te przywiędłe warzy wa w małych ilościach, żeby wystarczyło do nowego. Jadano także 
kiszoną kapustę z beczki, przepłukaną, zasypaną kaszą i pomaszczoną ewentualnie 
kroplą lnianego olej u11. Tam, gdzie nie było możliwości tłoczenia oleju, dopuszczano 
spożycie słoniny albo masła w ograniczonych ilościach. A jedna z respondentek po-
dała: jak ja byłam dzieckiem [na początku l. 60. ubiegłego wieku – dop. M.T.], to już 
masło można było jeść. Posty sie łagodzą12. We wsi Pysznica robiono potrawę zwa-
ną kulasą13, którą przygotowywano z ugotowanych, rozgniecionych ziemniaków, do 
których dodawano mąkę i wszystko polewano masłem, do tego do picia podawano 
maślankę.

Mleko, którego nie spożyto, przetwarzano na sery i masło. Ser po ususzeniu 
i osoleniu wkładano do kamiennego garnka. Przez cały Wielki Post nie wolno było 
tych serów jeść. Masło też solili i ubijali w garnki, i ono też się bardzo długo trzymało, 
nawet pół roku takie masło mogło być. Masło też topili i zlewali takie sklarowane14. Do 
picia można było wykorzystać tylko serwatkę, którą też dodawano do barszczu czy 
ziemniaków, ponieważ zawierała tylko znikomą ilość tłuszczu.

W drugiej połowie XX wieku poszczono już mniej rygorystycznie, starano się 
nie spożywać potraw mięsnych w piątki i w ostatnie dwa dni Wielkiego Tygodnia. 
Dawne zasady pokutne przestrzegane są jedynie przez przedstawicieli najstarszego 
pokolenia, którzy, tak jak to czynili ich rodzice, jedzą wówczas bardzo skromnie, 
a nawet ograniczają się tylko do spożycia chleba i wody. Rozmówcy podawali także, 
że współcześnie w nie których parafiach post kończy się po poświęceniu pokarmów15. 
Wynika to ze zmian, jakie zostały wprowadzone w Kodeksie prawa kanonicznego, 
gdzie czytamy, że wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, 
zgodnie z zarządzeniem Konferencji Epi skopatu, należy zachowywać we wszystkie 
piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast 
wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popiel cową oraz w piątek Męki i Śmierci 
Pana naszego Jezusa Chrystusa16. Złagodzenie zasad postnych jest następstwem 
ogólnych przemian cywilizacyjnych i wiąże się z poprawą sytuacji materialne j 
mieszkańców wsi. Dziś coraz trudniej jest zachować wstrzemięźliwość od jedzenia.

10. O. Kolberg, Tarnowskie - Rzeszowskie, Dzieła wszystkie, t. 48, oprac. J. Burszta, B. Linette, Wrocław – Poznań 1967, s. 77. 
11. Czernin, MK, MKL-AE 666/1. 
12. Mazury, ME, AJ, MKL-AE 663/2. 
13. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2.
14. Pławo, DS, MKL-AE 673/3. 
15. Surowa, GM, AE, PE, MJ, MKL-AE 666/3.
16. Kodeks Prawa Kanonicznego, Dokumenty Kościoła, Księga IV, Uświęcające zadanie Kościoła 

http://www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/60.html [dostęp: 30.06.2017].
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przygOtOwAniA KulinArne dO świąt wielKAnOcnych

Pod koniec postu, w Wielkim Tygodniu, dawniej, jak i obecnie następuje czas 
przygotowań dań na świąteczne ucztowanie. Najpóźniej w poniedziałek albo we 
wtorek robiono świniobicie (bito świnię lub cielę), a niektórzy respondenci podawa-
li, że świnię w domu najczęściej zabijano w grudniu i zapasy robiono na Wielkanoc. 
Zalewało się kiełbasę w słoju smalcem, salceson wisiał na strychu wraz ze słoniną. Jak 
rodzina miała potrzebę zakupu swojskich produktów, chodzili do masarza mieszkają-
cego w Nowym Dzikowcu17. 

Po II wojnie światowej częstotliwość świniobicia wzrosła, ale i wówczas członko-
wie ro dzin czy sąsiedzi dzielili się mięsem między sobą na ćwiartki lub na ósemk i. 
Późnij, jak u innych świnie bili, wtedy oddawali18. Wymiana ta wynikała z niemożno-
ści zakonserwowania dużej ilości mięsa na dłuższy czas. Sytuacja uległa zmianie po 
elektryfikacji wsi, kiedy zaczęto nabywać lodówki, a później zamrażarki.

Tradycyjne świniobicie odbywało się w stajni lub na podwórku przed domem, 
gdzie gospodarz z pomocą członków rodziny wykonywał wszystkie czynności ma-
sarskie. Z pozyskanego mięsa robiono kiełbasy, salceson w żołądku, kaszankę, część 
mięsa była pieczona w piecu lub suszona po sowitym osoleniu. Wędzenie rozpo-
wszechniło się w drugiej połowie XX wieku i jest obecnie praktykowane. Podczas 
tych prac najwięcej starano się pozyskać tłuszczu, gdyż można go było najdłużej 
przechowywać i później używać do różnych potraw. Dlatego też najbardziej ceniono 
świnie, które miały go najwięcej. Najważniejszy był tłuszcz. Słonina leżała nasolona 
w nieckach dwa tygodnie. Wody sie natopiło, to sie ją wylewało, a słoninę wieszano na 
strychu. Ona była ze wszystkim, razem z boczkami19.

Respondenci wspominali, że świniobicie w okresie postu było dużym wyzwa-
niem dla nich, ponieważ w kuchni roznosił się zapach przygotowywanej wędliny 
i innych mięsiw, a jeść ich nie można było. Aby nikogo nie kusiło, po ukończeniu 
prac masarskich wszystkie produkty były składowane w naczyniu drewnianym lub 
glinianym i zanoszone do komory lub na strych, gdzie zakradały się dzieci, aby przy-
najmniej kawałeczek spróbować20. Niektóre gospodynie mięso ułożone w kankach 
trzymały w studni, gdzie była niższa temperatura. W latach 50. minionego stulecia 
zaczęły także mięso marynować w słoikach, co pozwalało na jego długie przecho-
wywanie21.

Nie wszystkie rodziny mogły sobie pozwolić na posiadanie mięsa na święta, 
nawe t jak hodowano trzodę, to przeznaczano ją na sprzedaż, aby zyskać pieniądze 
na inne domowe sprawunki. Wówczas, tam gdzie nie zabijali, to jedzenie było takie 
jak na co dzień, tak i od święta. Może różnica była taka, że tych jajek więcej gotowali22.

W latach 50. do pomocy przy świniobiciu zamawiano masarza, którem u 
płaco n o go tówką lub w naturze – mięsem. Na zakończenie pracy jadano świeżon-
kę  lub móżdże k23. W tym też okresie znacznie częściej jadano wyroby mięsne, nie 
tylko od święta.
17. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2. 
18. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. 
19. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
20. Stale, DZ, MKL-AE 669/4. 
21. Książnice, WC, MKL-AE 668/3. 
22. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
23. Stale, DZ, MKL-AE 669/4. 

W Czerminie i okolicy dużo osób, zwłaszcza dzieci i młodzież, w drugiej połowie 
XX wieku hodowało króliki. Króliki należało zabić odpowiednio wcześniej i zasolić, 
żeby zdążyły skruszeć, wisząc w stodole pod więźbą dachową. Z tych królików robiono 
na święta wykwintną potrawę o nazwie królik w cieście. [...] Była to potrawa praco-
chłonna, przygotowywano ją odpowiednio wcześniej24. W Chwałowicach rozmówczy-
ni podała, że na święta obowiązkowym daniem miała być gęsina lub kacze mięso25.

W Wielkim Tygodniu wypiekano chleb, ciasta i szykowano świąteczne potrawy. 
Jesz cze w okresie międzywojennym wiele gospodyń najpóźniej w czwartek piekło 
chleb26, wierzo no bowiem, że wykonując tę czynność w Wielki Piątek, sprowadzi 
się długotrwałą suszę na całą okolicę27. W latach powojennych zasada ta nie była już 
przestrzegana. Dziś rozmówczynie, które posiadają piec chlebowy, przed Wielkanoc ą 
nadal wypiekają pie czy wo w tradycyjny sposób. A te, które go nie posiadają, używają 
do tego celu piekarnika. Powróciła bowiem moda na chleb pieczony w domu.

W ostatnich dniach postu przygotowywano także ciasta. Początkowo były to 
tylk o drożdżówki z marmoladą, serniki i makowce. Jednak począwszy od okresu 
międzywojennego stały się one bardziej różnorodne. Było to możliwe dzięki orga-
nizowanym dla gospodyń kursom kulinarnym oraz zwiększeniu liczby przeznaczo-
nych dla nich czasopism. To właśnie stamtąd czerpały one receptury na nieznane 
dotąd wypie ki. Wypowiedź jednej z respondentek świetnie zarysowała zmiany, jakie 
zaszły w przygotowaniu świątecznych ciast domowych na wsi: Moja babcia piekła 
przeważnie bułkę drożdżową. Te babki drożdżowe robiło się tak: rozczynę z drożdży, 
cukru i mleka, w środku robiło się dziurkę w mące. Ta rozczyna urosła, potem mama 
dawała cukie r waniliowy, letnie mleko. Potem przerobiło się na stolnicy, dawało do 
formy i potem musiało wyrosnąć. Smarowało się rozmąconym jajkiem i piekło takie 
babki drożdżowe. Były też babki uciera ne, to mama robiła z kakałem – murek na nią 
się mówiło albo babka marmurkowa, bo była trochę jasna, trochę ciemna. Formy nie 
były takie metalowe jak teraz, ale takie ciężkie, glinia ne – mama miała tylko jedną 
taką formę i na raz mogła tylko jedną babkę upiec. Ja lubię do dziś babkę bardzo! 
Mama nie polewała babek niczy m; potem, jak już byłam panienką, to ucierałyśmy 
lukier. W makutrze się go ucierało długo, aż był taki gęsty. I wtedy mam polewała te 
cia sta wielkanocne: makowiec i babki, albo ozdabiała cukrem pudrem. Lukier robiło 
się tak: żółtko i cukier puder ucierało się do białości, gęstości, i dodawało się potem sok 
z cytryny albo troszkę kwasku cytrynowego28. Baby wielkanocne oraz mazurki zaczęto 
na badanym terenie przygotowywać dopiero po II wojnie światowej29. W osta tnich 
latach gospodynie wypiekają różnorodne ciasteczka, np. amoniaczki, czy przekłada-
ją wafle. Posiłkują się także ciastami zakupionymi w cukierni, ponieważ ze względu 
na inne obowiązki (np. pracę zawodową) nie mają czasu na przygotowanie własnych 
wypieków.

24. Czermin, MK, MKL-AE 666/1. 
25. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1. 
26. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2.
27. A. Karczmarzewski, Obrzędy i zwyczaje wsi rzeszowskiej, Rzeszów 1974, s. 58. 
28. Książnice, WC, MKL-AE 668/3. 
29. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3.
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Do tradycyjnych potraw, jakie robi się nadal w tym regionie, należą: barszcz, 
kapusta, zwana obecnie bigosem, i gołąbki30. Współcześnie szykuje się różne rodzaje 
sałatek czy jajek faszerowanych. Do najpopularniejszych niezmiennie należy sałatka 
jarzynowa, którą zaczęto robić w latach 60. XX wieku31.

Przygotowywanie potraw starano się zakończyć w Wielki Piątek. Wieczorem tego 
dnia udawano się do kościoła. W sobotę ograniczano prace do minimum, a w Wiel-
ką Niedzielę nie wykonywano żadnych czynności poza koniecznymi obowiązkami, 
np. karmieniem zwierząt. W dniu tym, jak wspomina najstarsza respondentka, nie 
wolno było nawet pozamiatać32. Współcześnie gotowanie i pieczenie odbywa się jesz-
cze w soboty, aby potrawy były jak najdłużej świeże. Niedziela, zgodnie z tradycją, 
przeznaczona jest na świętowanie i ucztowanie w gronie rodzinnym.

W Wielki Piątek obowiązywał wiernych ścisły post: jedzono chleb z kawą zbożo-
wą, na obiad „darte” kluski na mleku. W Wielką Sobotę mówiło się, że do południa 
jest post, ale poszczono cały dzień. Święconkę jedzono dopiero w niedzielę33. Często 
spożywano także barszcz biały z grzybami34 czy śledzie, tak jak w Środę Popielcową. 
W tym dniu jadło się upieczoną w czwartek „kukiełkę”, zwaną też bosą bułką, czyli 
bułkę drożdżową. Ona była postna. Robiło sie ją z pszennej mąki, soliło, dodawało 
drożdży, odrobine masła i ze dwa jajka. Prawdziwie postna bułka. Ja już nie pieke, ale 
zięć przywozi od swojej mamy, bo ona ją piecze35.

30. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2. 
31. Ibidem. 
32. Surowa, MJ, GM, AE, PE, MKL-AE 666/3. 
33. Przyszów, CA, CW, MK -AE 670/3. 
34. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2. 
35. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 

36. A. Karczmarzewski, op.cit., s. 78.
37. F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy. Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962, s. 64. 
38. Idem, Przeciw urokom..., Warszawa 1989, s. 137. 
39. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 
40. Pysznica, BA, MKL-AE 667/2.
41. Antoniów, TL, MKL-AE 673/1. 
42. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3. 
43. F. Kotula, Przeciw urokom..., op.cit., s. 140. 
44. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2. 
45. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3. 
46. Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.
47. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3. 
48. Orliska JR, MKL-AE 669/2. 
49. Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4. 
50. Ibidem.

Przed II wojną w wielu wioskach, w ciągu całego Wielkiego Tygodnia, nie tylko 
„zawodowi” żebracy, ale również i ludzie biedni, którzy w ciągu roku nie żebrali, cho-
dzili po domach i prosili o żywność36. Odwiedzali oni zamożnych gospodarzy i prosili 
o jajka na święta. Młodzi chłopcy najczęściej chodzili po dwóch, jeden niósł pasyjkę, 
a drugi koszyk. Wchodząc do domu, śpiewali piosenkę – prośbę37. Obdarowujący 
mieli okazję wykazać się hojnością, ale przede wszystkim spełnić obowiązek wiel-
kopostnej jałmużny.

W Wielki Piątek w niektórych miejscowościach praktykowany był kolejny lokal-
ny zwyczaj, zwany wieszanie barszczu. [...] Była to zabawa, której ofiarą padali nie-
winni chłopcy, nieznający tego obrzędu. Jeden z chłopców wchodził na banty w stodole 
[beleczk i łączące krokwie – dop. M.T.] wraz z garnkiem niby to wypełnionym barsz-
czem. Ciekawskiemu – upatrzonej ofierze – kazano patrzeć na obrzęd „wieszania” 
przez rękaw marynarki czy bluzki. I oto nagle na żądnego widowiska lała się woda. 
Drugi raz już się nie dał nabrać. W następny Wielki Piątek sam skwapliwie szukał 
kolejnej ofiary38. Jeden z rozmów có w podał, że w jego miejscowości wchodziło się 
w tym celu na drzewo i polewało nieświadomego uczestnika zabawy39.

Sobotni poranek rozpoczynano od przygotowania koszyka z jedzeniem, które 
zanoszono do poświęcenia, zwany był on święconką lub oświęte40. Poświęcenie po-
karmów odbywało się w kościele, a jak nie było we wsi świątyni – to w wyznaczonym 
przez księdza miejscu, np. pod kapliczką, remizą, szkołą czy na podwórku jednego 
z gospo darzy. Stawiano tam stół przykryty białym obrusem, na który kładziono głę-
boki talerz ze święconą wodą i kosze. Kiedyś koszyk na pewno nie był taki strojny. Na 
pewno był dużo większy niż dzisiaj, teraz to są malutkie, ja też dzie ciom takie kupo-
wałam. Kiedyś chodziło się z dużymi koszykami, bo wierzono, że wszystko co się tam 
włoży jest poświęcone i będzie na całe życie41. Niektórzy nosili produkty w opałkach, 
inni w lnianej torbie, zwanej tasią42 czy w pudełkach do siewu ziarna43. W koszyku 
zgodnie z tradycją musiały się znaleźć tylko konkretne składniki: chleb, żeby przez 
cały rok był na stole; jajko to symbol Zmartwychwstania, nowego życia44; osełka masła, 
ocet, bo nim był pojony Chrystus45 i żeby w domu nie psuło się mięso46; kiełbasa, mięso 
oraz słonina, która chroniła przed ukąszeniem węży, jak chodzono na jagody47; ser, 
bo hodowano krowy48; chrzan, bo miał dodawać domownikom zdrowia49; sól jako 
wzmocnienie. Niektórzy wkładali także surowego ziemniaka i poświęconą wodę50.

Fot. 1.
Mazurek wielkanocny, 

Borowa, 2016 r. 

Fot. M. Fołta
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51. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. 
52. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3. 
53. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1. 
54. Wydrza, SM. MKL-AE 672/4. 
55. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
56. T, Smolińska, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie, Katowice 2003, s. 69. 

Dawniej koszyk był skromnie przyozdabiany barwinkiem, szparagą (asparagus) 
lub mirtem. Przykrywano go kawałkiem lnianego płótna bądź wykonaną ręcznie 
serwetką z  papieru. Przypinało sie takie zielone gałązki, przywiązywało kokardk e 
i koszyk był ubrany51. Zanosiły go dzieci, którym czasami towarzyszyły mamy, gdyż 
miały one trudności z jego udźwignięciem52. Kosze były duże, bo były duże rodzi-
ny i każdy musiał zjeść coś święconego, jeszcze jak goście przyszli. Dawniej się jadło 
w  święta tylko święcone. Święcili dużo, żeby wystarczyło na całe święta i nieraz po 
świętach też53. Współczesne koszyczki są mniejsze, zawierają wszystkie tradycją 
uświęcone składniki, ale w niewielkiej ilości. Bywają za to bardzo bogato zdobione 
wstążkami, serwetkami i bukszpanem54.

Do koszyka zawsze wkładano baranka, który jest jednym z symboli Świąt Wiel-
kanocnych. Pierwotnie był on pieczony z ciasta pszennego, drożdżowego. W Ma-
zurach jedna z gospodyń miała forme, a moja mamusia chodziła przed świętami jej 
pomagać piec, bo ludzie u niej zamawiali, za jakiś odrobek. W latach 80. XX wieku te 
pieczone zaczęły zanikać, a do koszyków wkładano cukrowe. A teraz znowu wracaj ą 
do pieczonych55. W  ostat nich latach popularne stały się także plastikowe baranki 
(uważane za bardziej trwałe) i czekoladowe, które daje się dzieciom. Czekoladowe 
bywają także jajka, zajączki czy kurczaczki, czyli zwierzątka, które stały się świeckimi 
symbolami świąt.

Ważnym elementem Świąt Wielkanocnych są jajka, które według tradycji ludo-
wych symbolizują życie i wiosnę56. Przygotowywano jajka trojakiego rodzaju: były

ugotowane i obrane ze skorupek, już gotowe do jedzenia, i tzw. kolorowe, czyli pisan-
ki, oraz jajka surowe57. Pisanki były wykonywane kilka dni wcześniej lub w Wielki 
Piątek wieczorem. 

Do ich barwienia używano łupin cebuli – uzyskując różne odcienie brązu; zielo ny 
z liści żyta, czerwony, bordowy z wywaru z buraków, kory dębu lub kruszyny, a fio-
letowy z kwiatów fiołka i sasanki58. W ostatnim czasie oprócz barwników produkcji 
fabrycznej do koloryzacji jajek używa się wywaru z różnych gatunków herbat, np. 
z hibiskusa uzyskuje się różowy kolor, z czarnej brązowy, a z zieloną herbatą będą zie-
lone59. Tak zabarwione jajka zdobiono, skrobiąc na nich wzory ostrym narzędziem, 
np. brzytwą, lub nanosząc roztopiony wosk za pomocą specjalnego pisaka. Pierwsz ą 
technikę nazywano skrobaniem, a drugą batikiem. Po ozdobieniu całego jajka i ścią-
gnięciu wosku, dla lepszego efektu dziewczęta i gospodynie, bo to one głównie zaj-
mowały się ich przygoto waniem, smarowały je słoniną, aby były błyszczące60.

57. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. 
58. A. Karczmarzewski, op.cit., s. 75. 
59. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.
60. Ibidem. 
61. Książnice, WC, MKL-AE 668/3. 
62. Orliska JR, KJ, MKL-AE 669/2. 

Po poświęceniu produktów, przed wyjściem z kościoła, wierni pozostawial i 
w  specjalnie postawionym koszyku jajka, wędlinę, chleb dla straży stojącej przy 
Grobie Pańskim, tak na posilenie się dla nich, w przerwie. Tam były nie tylko jajka, 
ale: kawałeczek boczku, kiełbasy, czy babkę się zostawało61. W niektórych parafiach 
z tych produktów przygotowywany jest poczęstunek dla mężczyzn, który podaje się 
po rezurekcji. Jest to forma podziękowania za wartę62. W bieżącym roku już nie było

Fot. 2.
Przygotowanie 

święconki,
Książnice, 2016 r.

Fot. J. Niepokój

Fot. 3.
Pisanki „drapanki”,
Gorzyce, 2016 r.

Fot. E. Dudek-Młynarska
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63. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1. 
64. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
65. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2. 
66. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1. 
67. F. Kotula, Przeciw..., op.cit., s. 140.
68. Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3.
69. Ibidem. 

oddawania pokarmów, ale prosil i o jajka czekoladowe63. [...] Dawno temu, przed świę-
tami strażacy chodzili po domach i wygłaszali oracje i ludzie dawali im jedno – dwa 
jajka. Każdy to wiedział i był przygotowany. Najczęściej robili to w Wielką Środę64. 
W niektórych parafiach surowe jajka ludzie wkładali do wyłożonego z boku kosza, 
jako dar dla księdza za święcenie65. Zwyczaj ten utrzymał się do lat 90. XX wieku.

70. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3. 
71. Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4. 
72. Surowa, PS, MKL-AE 666/4. 
73. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2.
74. Blizna, NN, MKL-AE 668/1. 
75. A. Karczmarzewski, op.cit., s. 79. 
76. Czermin, MK, MKL-AE 666/1. 
77. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2. 
78. Pysznica, RR, MKL-AE 667/3. 
79. O. Kolberg, op.cit., s. 79. 
80. F. Kotula, Z sandomierskiej..., op.cit., s. 66. 
81. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2. 
82. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4. 
83. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4 
84. F. Kotula, Z sandomierskiej..., op.cit., s. 66. 
85. Stany-Kozły, WE, WJ, MKL-AE 673/4.
86. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3. 

Po poświęceniu pokarmów w świątyniach wracano szybko do domu: był taki 
zwy czaj. Im szybciej sie wróciło, tym szybciej sie układała robota w polu, i zawsze 
będą wyrobieni, i pierwsi. Zanim sie weszło do domu z kościoła, z koszykiem sie też 
oblatywało dom dokoła, żeby choroby odpędzić od domu. Tak wszyscy robili, ja do 
dzisiaj tak robie, a inni to nie wiem. Potem stawia się go w chłodzie. Teraz wyciąga 
sie niektóre rzeczy i – do lodówki, a kiedyś do komory albo do piwnicy66. Niektórzy 
gospodarze dom obchodzili trzy krotnie, żeby się nie kręciły koło niego złe duchy 
i aby czary nie miały dostępu67. W innych miejscowościach czyniono tak na znak, 
że Chrystus trzy dni leżał w grobie. Kropiło się też dom wodą święconą, którą się 
przyniosło od święcenia68. Pamiętać należało także  o  in nej ważnej zasadzie, że po 
przy niesieniu koszyka z kościoła nie wolno było ruszyć koszyka, bo sie w kamień 
obróci, bo ci zęby wypadną, bo zarośnie ci w polu, chyżo trza było lecić z tą święconką 
do domu, żeby len nie zarósł69. W niektórych wsiach po powrocie do domu nie

wykonywano żadnych czynności z koszykiem. Miało to zapewnić ochronę gospo-
darstwu70. Kiedyś, po wniesieniu koszyka do domu, mówiło się: Święcone w domu, 
robactwo z domu71. We wsi Łysakowo po powrocie krajało się po kromce [chleba 
– dop. M.T.], zanosiło się do stajni, krowie, [...] świniom się tam nie72. We wsi Dziko-
wiec jajkiem dzie lono się zaraz po przyjściu z koszykiem do domu. Mama dzieliła 
wszystkich jednym jajkie m73.

Składniki ze święconki w ciągu roku stosowano do różnych praktyk magicznych 
i leczni czych. Nie można było ich wyrzucić, gdyż były poświęcone, i jeśli nie zostały 
wykorzystane, to się je paliło. Jeszcze w Wielką Sobotę ranieńko trzeba było ugotować 
jajka i obrać z tego względu, że jak przyjdzie kobieta, to będą kokoszki, a jak nie, to 
kogut y. Trzeba było szybko te łupki z jajek wyrzucić na zewnątrz74. Andrzej Karcz-
marzewski zanotował, że w Kolbuszowskiem nakładano na chleb po kawałku każdej 
poświęconej potrawy i dawano bydłu, żeby nie zdychało, resztek święconego nie wolno 
było dawać kotu ani kurom75. Z kolei skorupki z jajek obranych do wielkanocnej 
krzonówki lub barszczu rozsypywano w kątach izby, żeby uchronić domostwo przed 
myszami i szczurami. Dawniej do domów przylegała komora ze zbożem, stąd brały 
się te myszy. Dziś nie praktykuje się już tego zwyczaju – używa się łapek albo chemii76. 
Skorupy jajek zakopywano także na polu ziemniaków i w miejscu, gdzie sadzon o 
warzywa, a w szczególności przy rozsadzie kapusty77. W niektórych miejscowo-
ściach robiono tak też z poświęconymi żeberkami78. Miało to zapewnić urodzaj. 
Zwyczaj zakopywania święconego ziemniaka podczas sadze nia nowych zanotował 
Oskar Kolberg. Wtedy – jego zdaniem – pewnym być można, iż udadzą a rozrodzą się 
obficie79. W Wielką Niedzielę w niektórych wioskach gospodarze obchodzą swoje pola 
ze święconym jajkiem dla błogosławieństwa Bożego – dodawał swoje spostrzeżenia 
Franciszek Kotula80. Łupinami z jajek i poświęconą kiełbasą smarowano ręce i nogi, 
by gady nie ugryzły81, wymawiając przy tym następujące słowa: żeby moje oczy nie 
widziały gadów, żeby moje nogi i ręce w lesie gad nie uchloł82. Skorupki jajek wkłada-
no także pomiędzy węgły, aby uchronić dom przed piorunem83. Dziewczęta dawniej 
pocierały włosy końcem święconej kiełbasy, żeby się kręciły84. Dzisiaj to skórki piesko-
wi, a skorupki do śmieci, bo kur nie mają85. Maczano także skorupki w wodzie, którą 
podlewano kwiaty doniczkowe, żeby lepiej rosły. Niektórzy ludzie dają je kurom86.

Fot. 4.
Koszyk ze święconką, 
Borki Nizińskie, 2016 r. 

Fot. J. Niepokój
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Jeszcze w II połowie XX wieku do koszyka niekiedy wkładano kawałek sznurka. Jak 
były krowy, to zawiązywały im na rogach, żeby sie krowy nie bodły. Troche łupek z jaj-
ka też sie wkładało do koszyka. Rzucało sie je krowom pod nogi w stajni, żeby krowy 
nie kulawiały. To były zwyczaje starszych ludzi87.

świąteczne ucztOwAnie

Śniadanie wielkanocne rozpoczynano po mszy rezurekcyjnej. W okresie przed 
II wojną światową i w latach powojennych gospodynie na stole rozścielały lniane 
płótno, ustawiały koszyk ze święconką i rozstawiały najlepszą zastawę, jaką posiadały. 
W ostatnich latach stół przykrywa się obrusem oraz przyozdabia specjalnie przygo-
towanymi lub kupionymi stroikami, a także wazonami z wiosennymi kwiatami – 
żonkilami, tuli panami; czasami wkłada się tam palmy. Gdy zasiadano do śniadania 
wielkanocnego, nikt nie zwracał uwagi, gdzie zasiada. Dzielono się jajkiem. Na talerzu 
było pokrojone jajko i kawałek chrzanu. Podawało się każdemu i składano życzenia. 
Przed śniadaniem wielkanocnym mówiono wspólną modlitwę, następnie dzielono się 
jajkiem i przygotowy wano barszcz, krojąc części święconki. Przed rozpoczęciem chleba 
wykonywano znak krzyża88. Podczas składania życzeń gospodarz mówił: żeby to życie 
i radość trwało na te święta wielkanocne i na cały rok89, lub: Chrystus zmartwychwstał 
– prawdziwie zmartwychwstał90. 

W niektórych domach dzielono się nie tylko jajkiem, ale też kawałkiem święco-
nego chleba, posmarowanego poświęconym masłem, na który kładziono kawałek 
chrzanu. Teraz jest inaczej. Teraz wszyscy sobie składają życzenia, kiedyś to tata tylko 
składał. Ale jajkiem i chlebem też sie dzielimy, tylko już bez chrzanu, bo potem i tak 
każdy ma w barszczu91. 

Nie we wszystkich rodzinach, jak opowiadali respondenci, był praktykowany 
zwyczaj dzielenia się jajkiem92, został on upowszechniony zaledwie przed kilku laty.

Na śniadanie dawniej jedzono barszcz, robiony z zakwasu przygotowywanego 
trzy – cztery tygodnie wcześniej. Zabielano go śmietaną lub mlekiem. Dodawano 
do niego pokrojoną na kawałki kiełbasę, boczek i chleb z koszyka93. Później jedzo-
no produkty, jakie pozostały w koszyku. Na koniec podawano ciasto do kompotu 
z owo ców suszonych albo do kawy czy herbaty. Dzieci bawiły się w obijanie jajek. 
Zabawa polegała na uderzaniu jaja o jajo i mówieniu przy tym: Wesołego Alleluja94.

Współcześnie na śniadanie wielkanocne nadal podaje się barszcz, sałatki, jajka 
faszerowane, wędlinę95.

Jeszcze w latach 60. XX wieku w Wielką Niedzielę nie wolno było chodzić 
w  gościnę i  pić alkoholu (podobnie jak w Boże Narodzenie), spędzało się dzień 
w  gronie rodzinnym. Obecnie zasada ta nie jest już przestrzega96. Obiadu się też

97. Książnice, WC, MKL-AE 668/3. 
98. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1.

nie przygotowywało, jadło się potrawy wcześniej przygotowane: barszcz, wędlinę, 
mięsa; niektóre gospodynie robiły gołąbki z liści kapusty kiszonej z kaszą i mięsem 
czy gotowaną kapustę.

W drugi dzień świąt jadło się to, co zostało z poprzedniego dnia z koszyka, 
i barszcz, a po południu podawano to, co przygotowano w Wielkim Tygodniu. Dla 
mnie Boże Narodzenie i Wielkanoc to wielkie święto i nie gotuję wtedy obiadu. A moja 
mama zawsze wcześniej piekła mięso, a w Wielkanoc tylko parę ziemniaków gotowała 
i dodawała jakiś ogórek czy kapustę kiszoną, jak była97. W ostatnich latach podaje się 
świąteczny obiad, na który często zapraszana jest rodzina. Wtedy jest mięso upieczo-
ne, ćwikła, buraczki, chrzan, sałaty. Obiad jest dwudaniowy. Siedzi się do wieczora. 
W domu rodzinnym też tak było98. W tym dniu dozwolone było spożycie alkoholu. 
Dzień ten w towarzystwie najbliższych i znajomych spędza się przy zastawionym 
stole.

Fot. 5.
Nakrycie stołu 
wielkanocnego, 
Książnice, 2016 r. 

Fot. J. Niepokój
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„nA zApusty wieprzeK tłusty”.
O lAsOwiAcKiM BiesiAdOwAniu 

w KArnAwAle

Jolanta Dragan 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Zapusty, czyli według Słownika języka polskiego ostatnie dni karnawału1, to czas 
szczególny, rozgraniczający karnawałowy okres zabaw i radości po świętach Bożego 
Narodzenia z czasem Wielkiego Postu, spokoju i powagi, poprzedzającym Święta 
Wielkanocne. Warto bliżej przyjrzeć się temu intrygującemu zagadnieniu w kon-
tekście lokal nym – świętowania w karnawale i w czasie zapustów na terenie dawnej 
Puszczy Sando mierskiej.

Karnawał to najbarwniejszy czas w ciągu całego roku, pełen balów i zabaw. Na-
zwa pochodzi z włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levare („mięso usuwać”) bądź 
caro, vale („żegnaj mięso”) i wskazuje na pożegnanie mięsa przed rozpoczęciem 
Wielkiego Postu2. Nie inaczej bawiono się na terenach dawnej Puszczy Sandomier-
skiej, w widłach Wisły i Sanu, które od wieków zamieszkiwali Lasowiacy, aczkolwiek 
to świętowanie – oprócz samych uciech i wesołości – zawierało w swoim przebiegu 
szereg elementów magicznych, związanych z zabiegami o urodzaj, a także mających 
charakter matrymonialny. W dziewiętnastowiecznych źródłach history cznych i et-
nograficznych zachowały się szczegółowe opisy zabaw organizowanych w miejsco-
wościach na opisywanym obszarze3. 

Czy te tradycje i ich znaczenie zachowały się do dzisiaj? Warto zaprezentować 
wyniki wstępnej analizy, jaką przeprowadzono w oparciu o materiały zebrane pod-
czas badań terenowych, prowadzonych na wspomnianym terenie przez Muzeum 
Kultury Ludowej, w ramach realizacji zadania „Dziedzictwo kulinarne mieszkańców 
dawnej Puszczy Sandomierskiej”. Informacje te głównie dotyczą okresu od zakoń-
czenia II wojny światowej do czasów współczesnych, dlatego też wszelkie wnioski 
dotyczą wspomnianego obszaru i okresu.

1. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1989, s. 950. 
2. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900, s. 101.
3. M.in. K. Matyas, Zapust – Popielec – Wielka Noc. Kilka zwyczajów ludu w Tarnobrzeskiem, „Lud”, 1895, R. 1, s. 46-51, 

79-89, 129-130.

pOdsuMOwAnie

Zwyczaje kulinarne okresu wielkanocnego w minionym półwieczu na terenie 
dawnej Puszczy Sandomierskiej uległy pewnym zmianom, co wiązać należy z ogól-
nymi przemia nami cywilizacyjnymi i poprawą warunków bytowych mieszkańców 
wsi. Sprawiły one także, że mniej rygorystycznie przestrzegane są przez wiernych 
posty pokarmowe, co wynika z powszechnego dostępu do jedzenia. Wprowadzono 
także zmiany w Kodeksi e prawa kanonicznego, w którym zezwala się Konferencjom 
Biskupów na modyfikacje dyscy pliny postnej na swoich terenach, zmierzające do do-
stosowania przepisów do warun ków lokalnych99.

Przed II wojną światową Wielki Post przypadał w okresie przednówka, kie-
dy pożywienia było mało lub prawie w ogóle, wpisywał się tym samym w realia 
ekonomiczn e tamtych czasów. Jeśli chodzi o menu wielkanocne, to zasadnicza część 
śniadania nie uległa zmianie. Nadal jest to barszcz z kawałkami święconki, ale już 
produkty z kosza nie stanowią dalszej części świątecznego posiłku, ponieważ świę-
cone zredukowane zostało do symbolicznej ilości. Obecnie można je wyłożyć na 
jeden talerz. Nie wykorzy stuje się także poświęconych produktów do praktyk wege-
tacyjno-magicznych, ponieważ mieszkańcy wsi nie wierzą w ich skuteczność. Za to 
znacznie większą wagę przywiązuje się do estetyki koszyczka, stołu wielkanocnego, 
a także do wyglądu i walorów smako wych podawanych potraw.

99. Z. Janczewski, Dyscyplina postna w kościele. 0d kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, „Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne”, 1999, nr 32, s. 182.
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nAzwy i terMin ziMOwegO czAsu zABAw

Według Zygmunta Glogera, nazwa „karnawał” jest swoistym synonimem bar-
dziej swojsko brzmiących nazw: zapusty, mięsopusty, oznaczających taki sam czas 
zabaw, maszkar, uczt, wesołości i pustoty4. Jednak zebrany materiał terenowy niezu-
pełnie potwie rdza to stwierdzenie.

Nazewnictwo omawianego okresu jest nieco zagmatwane i znalazło to swoje od-
zwierciedlenie w zebranym materiale. Pojęcie „karnawał” jest znane na omawianym 
obszarze, niemniej jednak część rozmówców podkreśla, że przyjęło się dopie ro w la-
tach 70. XX wieku (większość natomiast utrzymuje, że występowało już od bardzo 
dawna, nie dookreślając, co rozumie pod tym terminem). Zgodnie przy tym określa-
ją jego czas trwania – od świąt Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej5. Niektórzy 
jednak utrzymują, że nie jest to określenie znane i używane6.

Nazwa „zapusty” przez niektórych bywa utożsamiana z karnawałem, ale jednak 
większość rozmówców nazywa tak ostatni okres karnawału, trwający, zdaniem nie-
których, przez tydzień, według innych od soboty do wtorku, lub od niedzieli do 
wtorku (nazywając je szalonymi dniami lub kusakami)7. Niektórzy uważają, że jest to 
termin starsz y, z czasów młodości babć, natomiast obecnie omawiany czas nazywany 
jest ostatkam i8. Ta nazwa jest znana części rozmówców, aczkolwiek większość z nich 
„ostatkam i” określa ostatni dzień zapustów, gdy zabawy odbywały się do północy9. 
Natomiast części mieszkańców badanego obszaru ten termin nie jest znany10. Warto 
też zwrócić uwagę, że pojęcie „mięsopusty”, popularne na innych obszarach kraju, 
a także często używane w języku staropolskim, na badanym obszarze właściwie nie 
występuje11.

Interesujące jest wytłumaczenie nazwy „zapust”: Zapust – to dlatego, żeby ustały 
te zabawy, a upust zrobić postom, żeby sobie pofolgować troszeczkę12. W myśl tego tłu-
maczenia termin „zapust” – „zapusty” to z jednej strony czas tworzący rodzaj za po ry 
wesołościom, a z drugiej otwierający bariery dla okresu powagi wielkopostnej.
4. Z. Gloger, op.cit., s. 101.
5. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Kliszów, ME, ŚE, BA, 

TL, GF, MKL-AE 702/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; 
Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 
704/3; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Cmolas, KB, WF, WJ, MKL-AE 700/2; Majdan 
Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kol-
buszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; 
Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1.

6. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; Pilchów, DJ, KE, 
MKL-AE 709/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.

7. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Górki, GM, MKL-AE 
702/1; Kliszów, ME, SE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Słomiana, SS, 
PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK. KJ, MKL-AE 
706/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Stalowa Wola, GS, HS, MKL-AE 699/4; 
Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, 
MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, 
KE, MKL-AE 709/3; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.

8. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3.
9. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 

708/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Kopcie: KK, KJ, MKL-AE 706/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; 
Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.

10. Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2. 
11. Nazwa „mięsopusty” pojawiła się tylko w jednym wywiadzie: Tarnobrzeg, KD, MKL-AE 708/4. 
12. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4.

13. Jagodnik, PB, MKL-AE 700/1; Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 
701/3; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Lipa, BK, MKL-AE 
703/1; Słomiana, SM, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 
700/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Stalowa 
Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 
709/1.

14. Lipnica, PE, PK. Por. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Górki, 
GM, MKL-AE 702/1; Kliszów, ME, ŚE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Lipa, BK, MKL-
AE 703/1; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BIW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GS, GH, 
MKL-AE 699/4; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; 
Bojanów, PS, MKL-AE 709/1.

15. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; Pilchów, DJ, KE, 
MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, 
CE, MKL-AE 698/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.

16. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.
17. Tarnobrzeg-Machów DM, MKL-AE 701/4; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Majdan Królewski, zbiorowy, MKL-

AE 700/3; Stalowa Wola, GHS, MKL-AE 699/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.
18. Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 

698/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.

zABAwy KArnAwAłOwe

sylwestrowy bal 

W okresie karnawału organizowano wiele rozmaitych zabaw. Pierwszą i jedną 
z naj bardziej okazałych, była zabawa sylwestrowa, zwana popularnie „sylwestrem” 
lub „balem sylwestrowym”. Rozmówcy opisują ją jako wielką zabawę, którą zaczęto 
na badanym obszarze organizować dopiero od końca lat 50. XX wieku, często jeszcze 
później. W jej trakcie było przewidziane pożegnanie Starego i powitanie Nowego 
Roku. Na badanych terenach najczęściej organizowano zabawę w miejscowych re-
mizach OSP lub świetlicach13. Zwykle miała ona charakter składkowy: przychodzący 
na Sylwestra przy nosili produkty, które przygotowano wedle wcześniejszych ustaleń. 
Kobiety dzieliły się między sobą pracami kulinarnymi, natomiast mężczyźni 
pomagali w zakupie zimnych napojów, a także alkoholu, przystrajali salę. Organiza-
torzy (sołtys, członkowie OSP) zbie rali umówione opłaty pieniężne; za to zamawiali 
i opłacali orkiestrę, kupowali napoje i szampana: Jakiegoś jedzenia wielkiego nie było: 
kiełbasa na gorąco, sałatki, ciasta. Sami się umawialiśmy, kto co przygotuje: kto zrobi 
sałatki, kto ciasta itd. To takie składkowe było. Składka szła na orkiestrę i na kupienie 
zimnego i ciepłego picia. Ważne było, żeby pokryć koszty organizacji i się zabawić, 
nie zarobić14. Bywało też tak, że na zabawę sylwestrową przynoszono jedzenie 
„z własnego koszyczka”, co później służyło za poczęstunek. Nie kiedy nie przynoszo-
no nic do jedzenia, tylko napoje alkoholowe. Czasem obowiązkowe było kupowa-
nie poczęstunku w bufecie, np. kiełbasy na gorąco z chlebem oraz wódki lub wina, 
natomiast inne produkty już trzeba było przynieść z sobą15. Na takich składkowych 
zabawach nie rozstawiano stołów. Poczęstunek jedzono na stojąco lub siedząc na 
ławkach pod ścianą. Moda na organizowanie sylwestrów przy stołach przyszła w la-
tach 80. XX wieku16.

Nieco inaczej wyglądało przygotowanie balów sylwestrowych, gdy zajmowały 
się tym członkinie KGW, zapewniając jedzenie i picie, lub gdy organizowane były 
w lokalach gastronomicznych (restauracjach, kawiarniach)17. Uważano, że sylwester 
powinie n być balem szczególnie uroczystym: Sylwester był z pełną obsługą gastrono-
miczną, płaciło się za to. Zabawy karnawałowe mogły być składkowe, w sylwestra nie 
uchodziło18.
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Duże znaczenie balu sylwestrowego podkreślało kilka elementów. Przychodziły 
na niego pary często stanowiące śmietankę miejscowej społeczności: przedstawi-
ciele lokal nych władz, dyrektorzy przedsiębiorstw, instytucji edukacji czy kultury, 
nauczy ciele itd. Obowiązywał na nich szczególne elegancki strój: kobiety ubierały 
się w czarne albo ciemne długie suknie lub kreacje z błyszczącego materiału, cało-
ści wyglądu dopełniał odpowie dni makijaż. Mężczyźni obowiązkowo musieli mieć 
na sobie garnitur, białą koszulę oraz krawat lub muszkę19. Rozmówcy podkreślali 
odświętny wystrój sali, często ze stojącą w rogu choinką20. Uroczysty charakter balu 
sylwestrowego podnosiła także obecność wodzireja21. Zabawie towarzyszyły tańce, 
pierwszym często był polonez, drugim walc22. Ciekawym zwyczajem był tzw. walc 
czekoladowy. Orkiestra zaczynała grać taniec i wówczas na salę wkraczali organiza-
torzy, oferując sprzedaż tabliczki czekolady, którą mimo wysokiej ceny partner był 
zobowiązany kupić dla swojej partnerki. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zasilały 
fundusze organizatorów: Gwoździem był walczy k czekoladowy: orkie stra o północy 
zaczynała grać, a chłopak musiał kupić dziewczynie czekolade i jej dać. Przeważnie 
strażaki chodziły z tymy czekoladamy i sie sprzedawało. Nie wypadało nie kupić, choć 
czasem dziewczyna nie miała ochoty na te czekolade, ale to był obowiązek23. Wspo-
minano także obecność kotylionów, które upoważniały do zatańczenia tzw. walca 
kotyl ionowego (zob. dalej)24. Tańczono także „białego walca”, przy którym panie 
prosiły do tańca panów25.

Nieodmiennie ważnym momentem była wybijająca północ, którą witano 
strzelanie m korków szampana, wznoszeniem toastów i składaniem sobie życzeń26. 
W latach 90. XX wieku pojawiła się moda na strzelanie petardami o północy27. By-
wało, że o północy uczestnicy balu na dźwięk bijących dzwonów wychodzili do ko-
ścioła na mszę, którą odprawiano na powitanie Nowego Roku28.

To był bal, prawdziwy. Suknie trzeba było szyć u krawcowej, długie. Przychodziły 
władze gminy, co znaczniejsi mieszkańcy Niwisk. O północy, gdy wybił zegar 12 razy, 
naczel nik gminy wychodził na scenę i składał życzenia w rodzaju: Żegnamy Stary Rok, 
witamy Nowy. Potem wszyscy na sali składali sobie życzenia. Czasem śpiewało sie 
kolędę29.

Wyjątkowe znaczenie balu sylwestrowego podkreślało bardzo obfite i urozma-
icone jedzenie, które wówczas serwowano. Były to dania gorące: bigos, barszcz czer-
wony, flaki, gulasz, np. strogonow, zakąski: śledzie, ozdobne koreczki, np. z wędzoną

19. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 
698/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4.

20. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4. 
21. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3. 
22. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3.
23. Jamnica, DL, MKL-AE 708/1. Por. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, 

MKL-AE 698/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
24. Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 

703/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.
25. Jamnica, DL, MKL-AE 708/1. 
26. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GJ, 

MKL-AE 709/4; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
27. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Pilchów, 

DJ, KE, MKL-AE 709/3.
28. Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Lipnica, PE PK, MKL-AE 699/1.
29. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

30. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Stalowa Wola, GJ, 
MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; 
Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3.

31. Jagodnik, PB, MKL-AE 700/1; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Zdziechowice Drugie, 
CS, MKL-AE 703/4; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Orzechów, DD, KZ, 
SA, MKL-AE 706/3.

32. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
33. Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.

rybą, żółtym se rem lub szynką, wędlina, kiełbasa, chleb, różne sałatki, m.in. jarzy-
nowa czy ziemniaczan a, poza tym grzyby marynowane, pomidory. Podawano także 
napoje gorące: herbatę i kawę (późniejsze czasy) i napoje zimne (oranżadę, wodę). 
Pito też alkohol, głównie wódkę, ale i piwo lub swojskie wino. Wyraźnie akcento-
wana jest konieczność zapewnienia pół litra wódki dla grającej podczas sylwestra 
orkie stry30.

W ostatnich latach menu sylwestrowego balu jeszcze bardziej się urozmaiciło. 
Oprócz wymienionych potraw i produktów, w zestawach pojawiły się także: zupa 
krem z pasztecikami, karkówka z ziemniakami i surówkami, wprowadzono kilka 
rodzajów sałatek (np. z wędzoną rybą), różne odmiany śledzi i ryb (rolmopsy, śledź 
po japońsku, ryba po grecku, ryba w galarecie), wykwintne przystawki (galareta, 
schab w galarecie, deski serów, jajka faszerowane), a także różne owoce pełniące rolę 
dekoracyjną, ale też stanowiące lekką i wykwintną przekąskę (winogrona, ananasy, 
orzechy)31.

Należy także wspomnieć o bardzo ciekawym zwyczaju zanotowanym na bada-
nym obszarze. W niektórych miejscowościach w trakcie balu sylwestrowego wybie-
rano królową i króla balu32.

Trzeba też zaznaczyć, że w niektórych miejscowościach istniał zwyczaj organizo-
wania zabawy sylwestrowej. Były to potańcówki przygotowywane przez młodzież, 
lub kawalerów, a także zabawy, na które schodzili się wszyscy mieszkańcy wsi. Bywa-
ły i takie, na które przychodziły wszystkie panny z danej miejscowości33.

Fot. 1.
Karnawałowy stół, 
Witkowice, 2017 r. 

Fot. U. Rzeszut-Baran
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Spotkania, zabawy czy potańcówki sylwestrowe organizowano także w domach 
prywatnych34. Bywało, że miało to związek z obchodzeniem imienin, o ile solenizant, 
np. Sylwester, Mieczysław czy Eugeniusz, na takie przyjęcie zapraszał gości. Jednak 
najczęściej tak obchodzony sylwester miał charakter składkowy35. Bawiono się na 
nim przy muzyce z adapterów lub magnetofonów, czasem zapraszano jakiegoś mu-
zykanta, który przygrywał do tańca. Zwykle była to potańcówka, aczkolwiek zdarzały 
się spotkania, na których wspólnie śpiewano. Na takie „prywatki” nie obowiązywał 
tak elegancki strój, jaki był obowiązkowy na balu36. Także poczęstunek był znacznie 
skromniejszy: przygotowywano bigos, barszczyk czerwony z paluszkami, zakąski na 
zimno: galaretę, różnego rodzaju śledzie, wędlinę, sałatkę jarzynową, ciasto. Poza 
tym zapewniano kawę, herbatę i napoje zimne, w tym coca-colę. Ta ostatnia w latach 
80. XX wieku była rary tasem, dostępnym tylko w sklepach Peweksu. Na prywatkach 
piło się wódkę lub wino oraz obowiązkowo szampana, który otwierano o północy, 
spełniano toast za pomyślność w Nowym Roku i składano sobie życzenia. Niekiedy 
nie przygotowywano żadnego poczęstunku, ograniczając się tylko do potańcówki37.

Karnawałowe hulanki 

Oprócz sylwestra organizowano także inne zabawy karnawałowe. Miały one 
po dobn y przebieg do zabaw sylwestrowych, aczkolwiek nie były organizowane 
z  tak wielkim dostojeństwem i wystawnością. Najczęściej nazywały się „zabawa-
mi karnawałowymi”, ale bywało, że mówiono o nich „bal karnawałowy” lub „za-
bawa choinkowa”38. Zwykle były organizowane w remizach czy domach ludowych 
jako imprezy składkowe39, aczkolwiek organizatorzy, zwykle strażacy, miejscowe 
koła gospodyń wiejskich czy komitety szkolne, zbierali także składkę pieniężną 
na zapłacenie orkiestrze: Zabawy były bardz o często organizowane, ale najczęściej 
bardziej takie dla zysku, z większą opłatą i trochę więcej picia tam było. Przy nich 
też płaciło się wstęp, z którego opłacano orkiestrę. Płacił mężczyzna, dziewczyna nie 
płaciła: nawet jakby dwie wchodziły, one nie płaciły za wstęp. Natomiast jedzenie 
i alkoho l były sprzedawane i tak kalkulowano, żeby było trochę zysku z tej sprzeda-
ży, dlatego zapewniano trochę większy wybór nawet nie jedzenia, ale picia zimnego,

34. Jagodnik, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg: DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, SM, MKL-AE 
708/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Kliszów, ME, ŚE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, 
SS, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Pilchów, DJ, 
KE, MKL-AE 709/3.

35. Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Kliszów, ME, ŚE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Lipa, 
BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4.

36. Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Tarnobrzeg: DM, MKL-AE 701/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Stalowa Wola, GH, GS, 
MKL-AE 699/4; Kliszów, ME, ŚE, BA, EL, GF, MKL-AE 702/3.

37. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 
703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4.

38. Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 
703/3; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Majdan Królewski, KM, 
SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa Górna, 
SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, 
MKL-AE 709/1; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.

39. Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; 
Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Cmolas, BF, BJ, KB, MKL-AE 700/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, 
MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, 
TS, CE, MKL-AE 698/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 
709/1.

ciepłego i alkoholu40. Na takie zabawy przychodzili wszyscy chętni, którzy za płacili 
za wstęp i chcieli bawić się w czasie karnawału. Odnotowano ciekawą informację, 
że przychodziły na nie starsze kobiety, które siedząc przy ścianach, obserwowały 
młodzież bawiącą się na środku sali: Dokoła izby ustawione były ławy, na których 
siedziały starsze kobiety, młodsi bawili się na środku – ci, którzy mieli powyżej 18 lat, 
nie wolno było młodszym41.

Były też bale karnawałowe, które podobnie jak sylwestrowe organizowano w lo-
kalach, na tę okoliczność odświętnie przystrojonych42. Dość często organizatorami 
takich imprez były zakłady pracy, które z tzw. funduszu socjalnego płaciły sporą 
część opłaty ustalanej przez lokal43. Także i na nich obowiązywał strój odświętny, ale 
nie było to tak konieczne, jak w przypadku balu sylwestrowego. Bawiono się także 
przeważnie przy dźwiękach orkiestry44. Podobnie jak na balu sylwestrowym, tańczy-
ło się tzw. walczyka czekoladowego, którego zdarzało się, że orkiestra grała o półno-
cy45: Była też czekolada, która kupowano na walczyk czekoladowy. Ale trochę inaczej 
on się odbywał. Orkiestra przeważnie grała takie tury tańców, po 3 albo 5 w turze. Jak 
chciało się tańczyć, wtedy za turę się płaciło wstęp. W którymś momencie, jak orkiestra 
zaczynała grać, pary zaczynały tańczyć i jak kończył się pierwszy kawałek w turze, 
wtedy ogłaszano, że teraz jest walczy k czekoladowy. Wtedy wychodzili organiza torzy 
z czekoladą i mężczyźni na parkiecie kupowali ją dla swojej partnerki, wstyd byłoby 
nie kupić46.

Bardzo ciekawą zabawą, organizowaną w czasie karnawału, był tzw. bal lub za-
bawa kotylionowa47. Niekiedy to organizatorzy takiego przedsięwzięcia przygoto-
wywali kotyliony, które każda para dostawała na pamiątkę, dawało się za to datek 
pieniężny. Bywało, że ten znak kupował chłopiec dla dziewczyny, ale najczęściej ko-
tyliony robiły dziewczyny i przypinały kawalerowi, który się im podobał: Ale piękne 
kotyliony były! Takie wstęgi, przypięte do kółeczka, na nim przypięta jakaś broszka. 
Każda panna musiała zrobić kotyliona dla chłopca, któremu na początku zabawy 
przypinała do klapy. Tak jak na weselu48. W trakcie balu orkiestra grała specjalny ta-
niec kotylionowy, który należało tańczyć z partnerem mającym przypięty ten znak. 
Upoważniał on także do otaczania opieką dziewczyny przez chłopca i bawienie się z 
nią przez cały bal49.

40. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1. 
41. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3.
42. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; 

Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3.
43. Kliszów, ME, SE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; 

Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 
700/3; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.

44. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Ma-
zury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1.

45. Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, zbiorowy, MKL-
AE 704/3; Kolbuszowa Górna, zbiorowy, MKL-AE 698/1.

46. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1. 
47. Kliszów, zbiorowy, MKL-AE 702/3; Trzciana: ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, BA, MD, CM, 

MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.
48. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. Por. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 

702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3.
49. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3.
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Zanotowano też bardzo interesujący zwyczaj. Oprócz zabaw kotylionowych 
organi zowano tzw. zabawy kwiatowe. W przygotowanej do balu sali znajdował się 
stosowny napis i symbol (kotylion albo kwiat), informujący o rodzaju zabawy. Pod-
czas zabaw kotylionowych wybierano królową balu, natomiast podczas kwiatowych 
– króla: Najpierw była kwiatowa, a za tydzień była kotylionowa. Chłopcy między sobą 
wcześniej ustalali. Był taniec zapowiedziany przez orkiestrę i chłopcy podchodzili do 
panien i przypinali kotylion. Po chwili przychodził drugi i znów przypinał. Podobnie 
było w przypadku kwiatów. Na koniec zliczano ilość i największa liczba świadczyła 
o wygranej. Kotyliony były zamawiane u pań, które umiały je wykonywać, lub robiły je 
mamy. Na koniec królową czy króla balu podnoszono na krześle, wiwatując, [wznosząc 
– dop. J.D.] okrzyki radości, gdyż kolejnym etapem było zorganizowanie przyjęcia dla 
kawalerów – to przez królową, czy króla – dla osób które przypinały czy kotyliony, czy 
też kwiaty. [Jedna z rozmówczyń była wybrana królową balu w 1967 roku – dop. 
J.D.]. Był to zaszczyt dla gospodarza. Ojciec, by zorganizować poczęstunek, zabił 
świnię. Poczęstunek miał miejsce w domu. Kupiono wódkę, było pędzone wino z wi-
nogron. Nie było gotowanych dań. [Inna informatorka – dop. J.D.]: Byłam na takim 
przyjęciu organizowanym przez króla balu w latach 1978/79. Przyjęcie było niczym 
wesele. Było nawet gorące danie. Dużo jedzenia, picia, i było wesoło50. Czasem byli to 
„miss i mister balu”: Były organizowane różne konkursy, np. miss i mistera balu. Tak 
było w latach 80. [XX wieku – dop. J.D.]. Nawet korony sie robiło. Ale za ten zaszczyt 
zwycięzcy musieli coś postawić, i to wszystkim gościom. Stawiało sie wódke51.

50. Orzechów, DD, KZ, SA, MKL-AE 706/3. 
51. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

Odbywały się też zabawy, które organizowano w domach. Były to prywatki, 
spotkania towarzyskie, odwiedziny u sąsiadów: Wiele ludzi bawiło się w domach. 
O, paru gospodarzy się zeszło albo rodzina się spotkała i już się gościli, i bawili. Nie 
było trudno też znaleźć muzykanta, który by zagrał na takiej zabawie. Troche ich było 
w okolicy. Oni przeważnie nie brali pieniędzy za takie granie w domu, przychodzili 
tylko za poczęstunek52.

52. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1. Por. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Słomiana, SA, SS, 
MKL-AE 703/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, 
MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.

53. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, 
MKL-AE 700/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; 
Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; 
Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Cmolas, PB, MKL-AE 
700/1; Górki, GM, MKL-AE 702/1.

Na balach, zabawach i w domach prywatnych (tu przeważnie) był podawany 
poczęstunek, który podkreślał odświętność zdarzenia. Z dań gorących najczęściej 
były to: bigos, barszcz czerwony z pasztecikami, flaki, zupa gulaszowa, pieczeń ewen-
tualnie kotlety mielone lub schabowe albo udka pieczone z ziemniakami, pierogi, 
pieczona kaczk a, kiełbasa na gorąco z musztardą. Podawano przystawki: śledzie, 
jajka faszerowane, poza tym wędlinę (czasem swojską), do niej sałatki, aczkolwiek 
najczęściej jarzynową, ogórki kiszone i grzybki marynowane. Podawano też chleb 
do potraw, czasem jako rarytas – swojski. Na stołach pojawiało się też ciasto i zimne 
napoje (oranżada, woda mineralna „Kryniczanka”, „Kaskada” – słodki napój gazo-
wany, popularny w latach 80. XX wieku). Przy tych okazjach pito alkohol: przede 
wszystkim wódkę, ale także wino swojskie i piwo. Niektórzy rozmówcy mówili, że 
stoły były zastawione jak na weselu, nieliczni, wspominając spotkania w domach, nie 
pamiętają podawania poczęstunku53.

Fot. 3.
Przy rodzinnym stole, 
Kolbuszowa,
koniec l. 70. XX w.  

Reprod. W. Dragan, 
2017 r.

Fot. 2.
Kotylion karnawałowy, 

Witkowice, 2017 r.

 Fot. U. Rzeszut-Baran
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Udało się zdobyć informacje o potrawach, które przygotowywano wyłącz-
nie w czasie karnawału. Były to: pączki, chrust (faworki), róże karnawałowe, rola-
da z gęsi oraz kapusta z kością (potrawa bardzo tłusta, obficie maszczona słoniną, 
a w karnawale z dużą ilością mięsa)54. Należy wspomnieć także o zabawach, które 
organizowano na zakończenie darci a pierza czy skubania gęsi, gdzie oprócz tańców 
podawano poczęstunek: wędlinę, ciasto, a szczególnie bigos i pączki55.

Od lat 60. XX wieku (niekiedy jeszcze później, nawet w latach 80.–90. XX stule-
cia) zaczęły pojawiać się nowe formy zabaw i spotkań towarzyskich urządzanych 
w karnawale, nigdy wcześniej nieorganizowane. Były to np. tzw. spotkania opłatkowe 
lub Dzień Seniora: Tak się robiło w zakładach pracy, w urzędach, później i straż 
robiła, koła emerytów, wszędzie te opłatki sie zaczęły. Spotykają się wszyscy, składa 
się życzenia, śpiewa kolędy i jest jakiś poczęstunek: barszcz czerwony z krokietami albo 
pasztecikami, sałatki, ciasta, to raczej składkowe poczęstunki, ale barszczyk zwykle 
zamawiał organizator. My sobie w KGW też co roku takie robimy56. Bywały też takie 
spotkania organizowan e dla dzieci, później dla dorosłych57. Popularne zaczęły być 
zabawy choinkowe (choinki) przygotowywane dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, 
dla pociech pracowników konkre tnych zakładów pracy. Były tam organizowane 
różne konkursy, zabawy, tańce, ale gwoździem zabawy były paczki, które przy tej 
okazji były rozdawane przez św. mikołaja: Paczka choinkowa m.in. z owocami cytru-
sowymi, czekoladą, cukierkami, które rozdawał św. mikołaj. Był wtedy poczęstunek dla 
dzieci, w latach 60. [XX wieku – dop. J.D.] to było ciastko tortowe, kanapki z żółtym 
serem utartym na wiórki, plastrem jajka, ogórka kiszonego, kawałeczkiem szynki, do 
picia słaba herbatka, słodzona, gotowana w garnkach58.

Zabawy karnawałowe organizowane są powszechnie w podobnych formach do 
dnia dzisiejszego. Nieliczni rozmówcy stwierdzili, że już nic takiego się nie odbywa59.

Cały okres karnawału – jakkolwiek powszechne by nie było to miano – w tradycji 
ludowej nie miał żadnej nazwy. Opisane wyżej bale czy przyjęcia są odwzo rowaniem 
hucznych zabaw, które przez cały wspomniany okres były wyprawiane w poprzed-
nich wiekach przez szlachtę i mieszkańców miast. Ich znakomite opisy, łącznie 
z  kuligami, można znaleźć w opisach XIX-wiecznych kronikarzy; udatnie odpo-
wiadają one opisom współczesnych zabaw w karnawale. Te dzisiejsze w pewnym 
sensie stanowią rozwinięcie dawnych i są dostosowane do czasów współczesnych60. 
Co prawda, nie zarejestrowano żadnego opisu kuligu w zebranych materiałach na 
badanym terenie, ale po II wojnie światowej pojawiły się za to nowe formy zabaw 
i spotkań towarzy skich: zabawy choinkowe dla dzieci i dorosłych, karnawałowe za-
bawy pracowni cze, spotkania opłatkowe czy z okazji Dnia Seniora (często organi-
zowane w okolicy obecnie powszechni e obchodzonego Dnia Babci i Dziadka 20–21

54. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; 
Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

55. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Cmolas, PB, MKL-AE 700/1. 
56. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. Por. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1. 
57. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3. 
58. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4. 
59. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
60. Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 276; A. Karczmarzewski, Ludowe obrzędy doroczne 

w Polsce południowo-wschodniej, Rzeszów 2011, s. 141; Z. Gloger, op cit., s. 115-116; Ł. Gołębiowski; Gry i zabawy róż-
nych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach, Warszawa 1831, s. 122-130.

stycznia). Nie jest to jednak odniesieniem do tradycji chłopskiej. Natomiast do wiej-
skich obyczajów należy zaliczyć opisane spotkania w domach z okazji zakończenia 
darcia pierza, sąsiedzkie wizyty i  oczywiście potańcówki spontanicznie organizo-
wane u gospoda rza, który miał dużą izbę i zgadzał się na tańce w izbie: Tylko łóżka 
wynosili z izby. Przy organkach nawet sie tańcowało i to sie wybawili. Tam jedzenia 
nie było61.

poza karnawałowymi zabawami – zabiegi magiczne 

Bardzo ważne natomiast było w czasie trwania karnawału pozyskanie kilku, 
mających istotne znaczenie, poświęcanych akcesoriów. Pierwsze z nich uzyskiwano 
w  święto Oczyszczenia Marii Panny, zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej 
(2 lutego)62. Powszechnie w tym dniu święcono świece, zwane gromnicami, które 
zwyczajowo były wyrabiane przez gospodarzy posiadających ule, zajmujących się 
pszczołami i mających prawdziwy wosk63. Do kościoła na poświęcenie świec szły 
głównie kobiety zamężne: To takie święto maryjne, kazanie ma ksiądz kierowane 
do kobiet. To jest uroczy sta msza64, a po przyjściu z kościoła zapaloną gromnicę 
wręczały gospodarzowi, który nad progiem (wcześniej na stręgarzu) dymem pisał 
znak krzyża65. Matka dawała ją dzieciom do ucałowania, czasem połykano dym dla 
ochrony przed bólem zębów lub wdychano, zapobiegając bólom gardła66. Zanoto-
wano też interesujące wierzenie: gromnicą „opalano” włosy, żeby nie bać się burzy 
(rozmówczyni stosuje to do dzisiaj, niegdyś do dzieci, obecnie do wnuków)67.

Gromnicę powszechnie zapalano podczas burzy i stawiano w oknie. Świecono 
ją także przy konającym, któremu czasem wkładano ją do ręki68. Interesujący jest 
sposób przystrojenia gromnicy: owijano ją białą lub niebieską wstążką, za którą za-
tykano gałązkę mirtu lub szparagi (asparagusu), jałowca, bukszpanu, rozmarynu 
bądź barwinku69. Ciekawą wróżbę zanotowano w odniesieniu do owego poświęco-
nego rozmaryn u: Gdy w domu była panna, ten rozmaryn sadzono, gdy się przyjął, 
to było szczęście dla domu. I wszyscy będą żyli70. Zapisano także informację, że pod

61. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1.
62. Traktowano go jako swego rodzaju dzień graniczny. Do tego dnia, zgodnie z powszechnym zwyczajem, można było 

trzymać w izbie choinki (przed Gromniczną należało je rozebrać), a w niektórych miejscowościach tylko do tego dnia 
organizowano rozmaite zabawy. Por. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4.

63. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.
64. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. Por. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1; Jamnica, SM, MKL-AE 

708/2; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; 
Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, 
MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.

65. Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-
AE 698/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

66. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
67. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. Nie potwierdzono informacji notowanej w XIX wieku, że gromnica pali się przez 

całą noc w domach, stawiana przed obrazami z wizerunkiem Matki Boskiej: Tarnów – Rzeszów. Materyały etnograficzne, 
zebrał Oskar Kolberg, uporządkował i wydał Seweryn Udziela, t. XI, Kraków 1910, s. 148.

68. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, 
GH, GS, MKL-AE 699/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Ni-
wiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. Mają one bronić przed burzami, stąd nazwa świec – gromnice i MB 
Gromnicznej [Słownik folkloru polskiego, op.cit., s. 276].

69. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Ma-
zury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, 
SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

70. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.
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wstążką wiązaną na gromnicy kobiety umieszczały pasemko lnu: Jak małe dziecko 
sie przelękło, robiło sie chyba z tego jałowca, gałązek, krzyżyk, wiązało się go tym 
lnem, ukrawało sie kawałek tyj gromnicy od spodu, roztapiało sie ten wosk i sie lało ten 
wosk przez ten krzy żyk na wode. Tam pokazywało sie, czego sie to dziecko przelękło. 
To słyszałam od zawsze i widziałam, jak mamusia robiła. Kiedyś też moja babcia nad 
moja siostrą przelewała i pamiętam, że dała jej polizać na swoim palcu wody w tego 
przelewania. I przeszło71.

Wierzono, że gromnice mają moc uzdrawiającą, podobnie jak i inne akcesoria 
święcone niejako w dalszym ciągu obchodzenia święta Oczyszczenia Matki Bos-
kiej. Następnego dnia po opisywanej uroczystości przypada święto św. Błażeja (3 lu-
tego). W  kościele święcone są wtedy jabłka, zyskujące dzięki temu moc leczenia 
chorób gardła i ich zapobiegania. Większość rozmówców słyszało o tym, wielu do 
dziś zjada święcone jabłko po przyniesieniu go z kościoła72, aczkolwiek w nie których 
miejscowościach jest to albo nowy zwyczaj, albo z kolei zamarły: Poświęcone [jabł-
ko – dop. J.D.], po przyjściu z kościoła kroili na talerzu, częstowali się i składali sobie 
życzenia zdrowia i żeby docze kali następnego roku. Tak robi sie u nas do dzisiaj, do 
dzisiaj73. Niektórzy rozmówcy z kolei zapamiętali przykładanie przez księdza w ko-
ściele skrzyżowanych przy gardle dwóch zapalonych gromnic z prawdziwego wosku 
pszcze lego, mszę świętą w intencji chorych na gardło odprawianą w dniu św. Błażeja, 
a także w jej trakcie święcenie wina i częstowanie nim wiernych w kościele74. Część 
udzielających wywiadu nie znała zwycza jów związanych z obchodami tego święta75.

Istotne znaczenie ma jeszcze jedno akcesorium, które święcono w bezpośrednim 
sąsiedztwie obu wymienionych świąt. W dniu uroczystości św. Agaty (5 lutego) 
wierni przynosili do kościoła na mszę sól76, która po poświęceniu miała służyć jako 
skuteczna ochrona przed pożarem lub też zapewniała błyskawiczne jego gaszenie 
albo „odwrócenie ognia”: [...] paliła się słoma blisko domu i to groziło, że się budy-
nek zapali, ale ktoś powiedział: przynieś szybko soli święconej i syp tu szybko! Każdy 
ma tą sól w domu, ale do soli można sobie dosypać parę ziarenek tej soli święconej, 
nie musi to być cały kilogram oświęcony. Wtedy tą solą zsypała i ogień normalnie 
cudem był zagaszony, cudem. To było dwadzieścia lat temu. Dzisiaj ludzie nadal 
zdają sobie sprawę z mocy soli poświęconej w dniu św. Agaty. Ja taką sól święconą 
wtedy dosypuję do nieoświęconej i używam na co dzień, ale do pożaru trzeba trzymać 
troszkę, bo to prawda. Ksiądz nawet mówi, że ta sól jest do gaszenia pożarów. 

71. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. Por. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.
72. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 

708/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Kopcie: KK, KJ, MKL-AE 706/2; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Kolbuszowa 
Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 
698/4.

73. Kopcie: KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
74. Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 

700/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
75. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Kliszów, ME, ŚE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Trzciana, ZA, 

MKL-AE 702/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-
AE 709/4; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4.

76. Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; 
Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; 
Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

Natomiast inna rozmówczyni stwierdza: [...] jak święcą sól, to każą nią obsypać 
dookoła dom, ma to chronić przed pożarem. W tym roku nie obsypa liśmy i zapaliły 
nam się sadze w kominie. O tym obsypywaniu to już tak ze 30 lat temu słyszałam, że 
trzeba dookoła solą sypać. Dodaje się tą sól także do solniczek, pokarmu77. Niektórzy 
święcili kredę, a chroniąc dom przed pożarem, kreślili nią koło78.

Sól miała mieć także moc uzdrawiającą: płukano nią gardło dla ochrony przed 
bólem i chorobami, a w razie konieczności leczniczo dodawano do każdej potrawy 
podawanej choremu79. Przypisywano jej także właściwości magiczne, dające moc 
w załatwieniu trudnych spraw: Siostra opowiadała, że jak była na ważnym egzami-
nie, miała koleżankę [...], która przyniosła sól św. Agaty i posypała nią podłogę przed 
ławką, przy której siedziały, i egzaminator, jak dochodził do tego miejsca, to się wracał, 
tak że mogły ściągać. Jak się ma jakieś ważne sprawy papierkowe, trudne do załatwie-
nia, to powinno się te papiery posolić. Jak mama starała się o wizę do USA, to posypała 
dokumenty solą i mimo tego, że nie spełniały wszystkich formalności, udało się wizę 
otrzymać80

W niektórych miejscowościach zachował się zwyczaj święcenia soli, wody i chle-
ba w dniu św. Agaty; w innych został wprowadzony kilka lub kilkanaście lat temu 
przez proboszcza parafii81. Poświęcone pożywienie używano zgodnie z już opisany-
mi potrzebami, poza tym przechowywano je w domu. Niektórzy rozmówcy święcą 
do dzisiaj sól w ten dzień, bez przeznaczenia, bo tak się robiło tradycyjnie82, natomiast 
część z nich nie słyszała o takim zwyczaju83, aczkolwiek niektórzy słyszeli przysłowia 
związane z tym świętem: Świętej Agaty – wyschną na płocie szmaty (tzn. że będzie już 
ciepło), a także: Sól świętej Agaty broni od ognia chaty84.

zApusty

preludium zapustów – tłusty czwartek

Najważniejszym okresem karnawału jest jego zakończenie, tzn. zapusty. Szalone 
dni poprzedzał tłusty czwartek. Na badanym obszarze jest on znany, ale w większo-
ści dopier o od lat 70. XX wieku. Jednak bardzo szybko zwyczaje tłustego czwartku 
przyjęły się powszechnie tak, że niektórzy rozmówcy uznają, że właśnie w tym dniu 
są zapusty czy ostatki.

77. Bojanów, PS, MKL-AE 709/1. Por. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
78. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2.
79. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4; Jest 

skuteczna na ból zębów, przytłumia pożary, zwłaszcza sól święcona przez 7 lat. Wrzuca się ją do dołu na studnie oraz przy 
jej czyszczeniu w wigilię św. Jana [Tarnów – Rzeszów..., op.cit., s. 148].

80. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
81. Słownik folkloru..., op cit., s. 276; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Kol-

buszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Tarnobrzeg: DM, MKL-AE 701/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3.
82. Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
83. Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Kliszów, ME, SE, BA, TL, GF, MKL-AE 702/3; Trzciana, ZA, 

MKL-AE 702/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.
84. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2, Słownik folkloru..., op.cit., s. 276.
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85. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, DL, MKL-AE 
708/1; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Boja-
nów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa 
Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Kolbuszowa, 
OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CS, MKL-AE 698/1; Stalowa 
Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Chwałowice, RM, MKL-AE 
709/2.

86. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; 
Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-
AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Borki Nizińskie, 
KM, MKL-AE 704/1; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, 
MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, 
MKL-AE 699/3; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, 
CE, MKL-AE 698/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; 
Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

87. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. 
88. Ibidem.

Niektórzy podkreślają, że jest to zwyczaj miejski, mieszkańcy wsi go niegdyś 
nie znali85. Powszechnie wówczas smażono pączki, najczęściej na smalcu, ale nie-
które inter lokutorki wolą do tego celu olej. Pączki nadziewano marmoladą. Wiele 
gospo dyń – aby podkreślić odświętność wypieku – stosowało marmoladę różaną lub 
wiśniową; ta wykonana z róży była uważana za bardziej świąteczną. W niektórych 
miejscowościach smażyły je panny i częstowały swoje koleżanki. Z innych informa-
cji wynika, że kobiet y odwiedzały się wzajemnie w tym dniu i próbowały swoich 
pączków, jedząc do woli. Większość rozmówców pamięta, że posypywano je cukrem, 
rzadziej lukrowano86. Nie kiedy organizowano tzw. schadzki kobiet87. Warto zwró-
cić uwagę na informację, że gdzieniegdzie przygotowywano bułeczki z nadzieniem 
z kaszy jaglanej albo z serem, do ich przygotowania służył olej lniany88.

89. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; 
Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 
702/1; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1; Przecław, BA, 
MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Majdan Królewski, 
KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Stalowa Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, 
MG, MH, MKL-AE 699/3; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, 
CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Bojanów, PS, MKL-
AE 709/1; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

90. Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 
703/3; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Stalowa 
Wola, BI, BW, MKL-AE 700/4; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, 
AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Pilchów, 
DJ, KE, MKL-AE 709/3.

91. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 699/1.
92. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. 
93. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2. Por. Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.
94. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Majdan Królew-

ski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Kolbuszowa, OJ, 
MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, 
RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1.

Innymi wyrobami smażonymi w tłusty czwartek były faworki, inaczej nazywane 
chrustem, bo chrupie w buzi (ich odmianą są róże karnawałowe, uważane za wy-
rób bardziej elegancki) a także oponki89. Wielu udzielających wywiadu podkreśla, 
że jeszcz e obecnie niektóre gospodynie smażą te ciastka, ale dość powszechnie są 
kupowane w sklepach cukierniczych.

szalone dni 

Ostatnie trzy dni karnawału to prawdziwe zapusty. Odbywały się wówczas 
spotkani a sąsiedzkie, na których tańczono, a przede wszystkim ucztowano i pito 
dużo alkoholu90: [...] ludzie spotykali się wtedy, dużo jedli. Rodzice spotykali się w gro-
nie znajomych, codzien nie u kogo innego organizowano takie spotkania, u nas – na 
zakończenie. Gdy spotykali się w domach – to byli stateczni gospodarze, nie tańczyło 
się. Wtedy najwięcej mięsa sie jadło. Wyjadali wszystko, co jeszcze zostało z wyrobów 
na Boże Narodzenie. I pili wtedy dużo alkoholu, do oporu91.

Dawniej, gdy były mrozy, zaprzęgało się konie do sań i ubierało się te sanie w jedli-
nę, i gospodarz jechał do innego gospodarza. Tam gościli się chwilę, wypili trochę wód-
ki, ubieral i kożuchy, czapy, wsiadali do sań i jechali do następnego. I tak objeżdżali, ile 
dali rady, zabierając ze sobą kolejnych gospodarzy, których odwiedzili92.

Zapraszano muzykanta (rzadziej orkiestrę): Grało się wtedy od piątku do wtorku. 
We wtorek po południu już człowiek grał i spał. Cztery noce pod rząd! Grający był 
zamawiany wcześniej, mógł sobie rozplanować, ale grać trzeba było, ludzie musieli się 
wytańcować93.

Podobnie było podczas zabaw zapustowych (ostatkowych), które organizo wano 
od niedzieli do wtorku w remizach, świetlicach, rzadko w lokalach, gdzie do tańca 
przygrywała orkiestra. W ostatnich latach przyjęło się, że odbywają się one w so-
botę, z uwagi na konieczność solidnego wypoczynku po zabawie i pójścia do pracy 
w poniedziałek94.

Fot. 4.
Smażenie pączków, 

Zdziechowice Drugie, 
2017 r.

 Fot. M. Kula
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Duże znaczenie miały potrawy, które przygotowywano na zabawy i spotkania 
w domu. Bardzo ważne było, żeby najeść się przed rozpoczęciem postu, szczególnie 
mięsa i tłuszczów zwierzęcych. Niekiedy nawet urządzano świniobicie przed zapu-
stami. Znane nawet było powiedzenie: Na zapusty wieprzek tłusty95.

95. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
96. Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Kolbuszowa Górna, SH, 

CA, TS, CE, MKL-AE 698/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kliszów, ME, SE, BA, TL, GF, MKL-AE 
702/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Majdan Królewski, KM, SZ, PB, MKL-AE 700/3; 
Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Mazury, MG, HH, MKL-AE 699/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4; Kopcie, 
KK, KJ, MKL-AE 706/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Grębów, DZ, MKL-AE 
701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

Przygotowywano wówczas odświętne potrawy. Podawano dania gorące: barszcz 
czer wony z pasztecikami z mięsem i kapustą, rosół, pieczone udko i karkówkę, pie-
czeń, cielęcinę pieczoną i wędzoną, flaki, bigos, lepszą kapustę (suto omaszczoną, 
z mięsem). Jedzono także dużo wędliny, głównie kiełbasę i boczek, razem z różnymi 
sałatkami (przede wszystkim jarzynową), a także ciasta: bułki (ciasto drożdżowe) 
i kasioki. Zapewniano napoje gorące i zimne. Pito w zapusty dużo alkoholu: wódkę, 
bimber lub spirytus majony (z sokiem wiśniowym lub przypalankę), także wino lub 
piwo (w nie których miejscowościach głównie piwo)96.

Warto zwrócić uwagę na potrawy, które przyrządzano specjalnie na spotkania 
i zabawy zapustne, ze szczególnym uwzględnieniem wtorku. Jedzono bigos, ale mu-
siało w nim być dużo grzybów. Na stole obowiązkowo nie mogło zabraknąć salce-
sonu i słoniny (krojono ją w cienkie paseczki, posypywano solą i pieprzem, obecnie 
też papryką, konie cznie kropiono octem). Specjalnie pieczono chleb (pszenny lub 
razowy). Robiono też inne wypieki: pączki, ale przede wszystkim chrust (w tłusty 
czwartek pączki, na zapusty chrust), także ciastka ze skwarkami i omilaki (ciasto 
drożdżowe z kaszą kukurydzianą i  rodzynkami). Jedną z głównych przystawek

były śledzie, najczęściej podawane z cebulką w occie. Natomiast trzeba wspomnieć 
o piwie, które pito w czasie zapustów: często było to piwo beczkowe, jasne – dla męż-
czyzn, ciemne – dla kobiet. Bardzo ważne było też jedzenie przez trzy dni jajecz nicy 
ze skwarkami, ponieważ wówczas miał być urodzaj na grzyby w danym roku (do 
dzisiaj tego się przestrzega)97.

Podobnie jak w tłusty czwartek, w czasie zapustów urządzane jest spotkanie ko-
biet, zwykle starszych. Często odbywa się to we wtorek zapustny. Na nim kobie-
ty częstują się przygotowanymi przez siebie potrawami, śpiewają i czasem tańczą: 
W ostatnią sobotę karnawału jest tzw. comber. Jest to tradycja jeszcze z czasów I Rzecz-
pospolitej. Wówcza s urządzany jest bal dla kobiet – babski wieczór. Kobiety raczyły się 
na nim pieczonym sarnim combrem z sarny upolowanej w okolicznych lasach. Jeszcze 
do niedawna na ten bal były zapraszane wyłącznie radomyślanki. Jeżeli kobie ta nie 
pochodziła z Radomyśla, ale po wyjściu za mąż przez długie lata mieszkała w Rado-
myślu, nie mogła uczestniczyć w balu, bo nie była stąd. Obowiązywały na nim czarne 
suknie i obowiązywał też określony porządek. Mężczyzna towarzyszący kobie cie nie 
mógł zdjąć marynarki ani krawata przez cały bal. W czasie balu jest przyjmowanie 
nowych mężatek do grona matron, które wyszły za mąż w ciągu ubiegłego roku. Te 
starsze kobiety to „combrzyce”98. Znamienne jest, że część rozmówców podkreśla ko-
nieczność podawania w jego trakcie salcesonu jako głównego przysmaku: najważ-
niejszy na spotkaniu kobiet w zapusty we wtorek99.

zapustne draby i maszkary 

Szalone dni to czas, w którym chodzili po domach różne „postacie nie z tego 
świata”. Najbardziej popularne były droby – przebierańcy w maskach, wygłaszający 
sowizdrzalskie teksty, np.: 

Przyszedem tu po zapuście, 
tylko nas tu nie opuśćcie,
choć jedno jojecko, do torbecki włóżcie100.

Byli to chłopcy przebrani za kobiety, tak ucharakteryzowani i wysmarowani 
sadzą, że sąsiedzi nie mogli ich poznać. Mieli kostiumy ze słomy, wysokie czapki 
i garby. Przebierańcy chodzili od domu do domu, wpadając pohukiwali, krzy czeli, 
smarowali sadzą domowników (szczególnie młode panny), dopominali się o dary, 
kradli żywność. Obdarowywano ich jajkami, co było bardzo hojnym darem, dosta-
wali też poczęstunek, trunek, a także pieniądze. Niekiedy byli to „dziadek i bab-
ka”, niekiedy chodziła „cygank a” z becikiem, która ukradła dziecko101. Droby po 
zakończeniu obchodzenia domów urządzali sobie ucztę z otrzymanych produk-
tów. Niekiedy część jajek sprzedawali i kupowali np. alkohol, który przeznaczano

97. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1; Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Kopcie, KK, KJ, MKL-
AE 706/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; 
Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Niwiska; CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.

98. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4; Radomyśl 
n. Sanem, inf. własna.

99. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3.
100. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2. 
101. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4; 

Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2. 

Fot. 5.
Chrust, 

Pilchów, 2017 r.

 Fot. U. Rzeszut-Baran



198 199

102. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4. 
103. Bojanów, SK, MKL-AE 706/1.
104. Radomyśl nad Sanem, informacja własna.

na to spotkanie: Młodzi mężczyźni chodzili od domu do domu, właściwie wpadali 
i  smarowali po twarzy sadzami szczególnie pann y, ale i kogo dopadły. Częstowano 
ich wódką i wówczas szli do następnego domu, często zabierając młodego chłopaka ze 
sobą z domu. I tak się biegało po wsi z sadzą. To były przebierańcy – droby. Przebie-
rali się w co kto mioł, chłop za babe. Mój brat chodził z drobami, przebierał sie w su-
kienke. Droby nosiły koszyczek i zbirali jojka, ale brali kto co doł, potem schodzili sie 
w umówio nym miejscu i robili sobie uczte. Tylko flaszke sobie kupowali. Zbierali się też 
niektórzy, tańcowali, szaleli okropnie. Tak robili w poniedziałek i wtorek do północy102.

Zanotowano też chodzenie po szczodrakach w zapustny wtorek. Przebierańcy 
przychodzili do domu i recytowali: 

Dajcie szczodroczka, kołoczka, 
dajcie chleba z krom! 

Za to obdarowywano ich specjalnie pieczonym na ten cel pieczywem – szczo-
drakami (bułki w kształcie rogali, ciasto kruche z marmoladą)103. Byli też inni prze-
bierańcy: W trakcie balu [babskiego combra – dop. J.D.] wchodzą „zapusty” – prze-
bierańcy i bawią się na balu przez godzinę. Nie wolno im się odezwać przez cały czas, 
nawet nie wolno zdradzić później, że się na balu było i jak się było przebranym. Ale 
mogli dokuczać, szczypać i jeśli ktoś miał do kogoś żal, miał okazję dokuczyć bez roz-
poznania (bywało często!). Przebrania bywają cudaczne, fantazyjne, ważne, żeby nikt 
nie poznał, kto jest w przebraniu104.

We wtorek zapustny w Radomyślu nad Sanem organizowany jest do dziś „or-
szak ślubny przebierańców”: We wtorek, przed Popielcem, mają miejsce wydarzenia 
nawiązujące do miejscowej legendy. W czasie karnawału panny starały się jak naj-
szybciej wyjść za mąż. W Radomyślu była pewna Maryna, która będąc brzemienną, 
poszukiwała rozpaczliwie męża. Znalazła narzeczonego dopiero w ostatki – we wtorek 
przed Popielcem i biegała z nim po wszystkich urzędach: od burmistrza, komendanta 
policji, po księdza, ale nic nie wskórała, bo nie było zapowiedzi. Na pamiątkę tego zda-
rzenia co roku przez rynek, po urzędach, wędruje „orszak ślubny” z parą narzeczo nych, 
idzie do ośrodka zdro wia, żeby przebadać Marynę itd. Młodzi od pani naczel nik USC 
dostają ślub. Wszyscy są przebrani rozmaicie, jak komu pasuje. Kiedyś ten orszak szedł 
z muzyką: jak kto umiał i na czym mógł, to grał. Nie była to kapela ani orkiestra, tyl-
ko przypadkowi ludzie, którzy na czymś potrafili zagrać. Ponadto na przedzie jeszcz e 
niedawno chodził „prześmiewca”, który stawał na krześle na środku rynku i czytał 
wszystkie żale, jakie mieszczanie mieli do władz czy do poszczególnych mieszkańców, 
ale żartobliwie, prześmiewczo. Na koniec idzie się do księdza na kawę i ciastko, który 
wówczas próbuje rozpoznać przebierańców105.

Spotykano też we wtorek inne maszkary, które jednak zachowały się już tylko 
w pamięci najstarszych mieszkańców i zostały opisane w literaturze z adnotacją, że 
zaginęły przed II wojną światową106.

graniczny zapustny wtorek 

Wieczorem organizowano w zapustny wtorek wspólne zabawy połączone z tań-
cami i muzyką, najczęściej w domach. Jedzono wówczas kasioki, resztę wędliny, 
która jeszcze pozostała w domach (szczególnie ceniony był salceson), także dużo 
smażonych jaj. Kobiety piekły pierogi z kapustą. Mężczyźni z kilku domów składali 
się na beczkę piwa. Schodzono się po kilka rodzin do jednego domu, pito piwo, 
jedzo no pierogi i sery. W zapusty marnowało się dużo serów, ponieważ były rozbija-
ne o gołębniki z żalu, że żadna dziewka się w tym domu nie wydała, a sery nie zostały 
użyte na wesele107. Bywały też spotkania w remizach, które miały taki sam charakter, 
jak te uczty w domu.

W trakcie uczty częstowano ciastem ułożonym na sicie, wznoszono toasty pod-
czas zabawy, żeby zboże rosło, okładano się pytami z szuwarów, zapobiegając owrzo-
dzeniom, powszechne były zaloty i żarty108. W każdym razie niektórzy mieszkańcy 
badanego teren u przestrzegali swoich sąsiadów: W szalonych dniach różne rzeczy 
się mogły przytrafić, nie raz to nawet i złe. Jak ktoś popił dobrze, zabawił, to różnie się 
mogło skończyć i trzeba było uważać. To są szalone dni, trzeba uważać, uważać, tak 
było zawsze mówione109.

Zabawy kończyły się we wtorek o północy. W niektórych miejscowościach 
wnoszon o wówczas śledzie, bywało, że wnoszono rębaka jako przypomnienie, że

105. Radomyśl nad Sanem, informacja własna.
106. Po wsi chodził Grochowiak, który groził lagą dziewczynom, które nie wyszły za mąż. Zapustni przebierańcy pokazywali 

smutny koniec pijaka (diabeł, śmierć i zapust – pijak) [W. Gaj-Piotrowski, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, 
Wrocław 1967, s. 47].

107. Ibidem, s. 49; A. Zybura, Przeszłość historyczna wsi Zalesie koło Niska, Kraków 1995, s. 95. 
108. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1.
109. Bojanów, PS, MKL-AE 709/1.

Fot. 6.
Róża karnawałowa, 
Kolbuszowa, 2016 r.

 Fot. U. Rzeszut-Baran
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110. Kopcie, KK, KJ, MKL-AE 706/2. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 50.
111. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Trzciana: ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1.
112. Kawaliery schodzieły sie i przebierały. Jeden uobłócył sie za dziwke, za Kaśke, drugi za dziada, zrobił se wielgo brode po 

pas, uoplótł sie cały w powrósła i rece też, copke ze slomy cubato, jak to biskup. Dziod w tych powrósłach tajcował z Kaśko, 
a muzyki grały: 
Na kunopie, na kunopie,
zeby sie rodziły, 
zeby Stalowianki w kosulach chodziły. 
Gospodynie skubały słomę z głowy „dziada” i mówiły: „zeby były gosiory”, a z innych części ciała „zeby były goski”. Przebie-
rańcy dostawali za to dary: żyto i jaja. Po obejściu gospodarstw przebierańcy idą do karczmy, tam gotują jaja, przebierają 
się i bawią. Zaprzęgano do kloca panny, które nie wyszły za mąż w ostatnim karnawale. Musiała ciągnąć kloca przez całą 
wieś i wysłuchiwać złośliwości: „kloca ciągnie”! Później musiała jeszcze wykupywać się przez postawienie wódki i ugoszcze-
niu młodzieży. Dziś ten zwyczaj zupełnie zaginął [S. Darłakowa, Zwyczaje i obrzędy doroczne oraz rodzinne w powiecie 
tarnobrzeskim, [w:] „Prace i Materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie 
tarnobrzeskim”, Rzeszów 1968, s. 89-90].

113. Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 698/4.
114. W Popielec był taniec na urodzaj. Baby w karczmie, same mężatki, zabawiały się wesoło, kulminacją był taniec, a wła-

ściwie podskoki na wysokość lnu i konopi. Por. J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI-XVIII, t. 2, 
Warszawa 1976, s. 52; W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 51; A. Karczmarzewski, op.cit., s. 145.

115. Np. Zapusty obchodzono hałaśliwie, hulaszczo. Nadchodził czterdziestodniowy post, trzeba było użyć radości świeckiej. 
Gdacjusz w poł. XVII w. pisał: powszechnym zwyczajem jest w te szalone dni mięsopustne lekkomyślne słowa z ust wyrzu-
cać, nieprzystojne piosenki frantowskie śpiewać, a gdy sobie nosa podlejecie klnąć, łajać, sakramentować. Jedzono ponad 
zwykłą marę, pito ponad wszelką miarę, tańczono, robiono awantury. Bawiono się powszechnie maskaradą. Pisał o tym 
Rej, sarkając na obowiązkowe odmienianie twarzy, maszkary ku diabłu podobne. Biegają tury mięsopustne, we wtorek 
prawiono żartobliwe kazania, wyśmiewano obrzędy religijne. Zabawa dochodziła do szczytu o północy we wtorek. Cichła 
muzyka, sprzątano stoły i stawiano śledzie na znak postu [J.S. Bystroń, op.cit., s. 50-52].

już zaczyna się Wielki Post110. Już we wtorek zdarzało się, że szorowano, i wyparzano 
garnki, w których gotowano potrawy mięsne, i wieszano je na płocie111.

W tradycji przechowała się pamięć zakończenia obchodów zapustów w Popielec 
– Wstępną Środę112, aczkolwiek rozmówcy wskazywali raczej zapustny wtorek jako 
dzień, w którym trzeba „ciągnąć kloca”, choć nie potrafili wytłumaczyć tego zjawi-
ska113. Nie zachował się w pamięci interlokutorów taniec „na urodzaj lnu i konopi” 
i poczęstunek w karczmie dla chłopców, stawiany przez młode panny jako okup za 
„ciągnięcie kloca” (śledzie, moskaliki i wódka), które w latach 50.–60. XX wieku były 
pamiętane przez ówczesnych najstarszych mieszkańców badanego obszaru114.

lAsOwiAcKie pOżywienie KArnAwAłOwe 
– w czAsie pOzA czAseM

W literaturze zachowały się opisy zapustów, które obchodzono na terenie całej 
Polski, a ich opis zasadniczo nie odbiega od ich obchodów na badanym obszarze już 
w okresie powojennym, do czasów współczesnych115. Warto przyjrzeć się bliżej tej 
wielowiekowej tradycji karnawałowej i zapustnej, gdyż wiele działań i cały przebieg 
tego czasu stanowią intrygującą zagadkę. Z uwagi na temat niniejszego tekstu, omó-
wione zostaną głównie te aspekty, które dotyczą pożywienia.

Odświętność czasu 

Opisywany okres w czasie całego roku stanowi wręcz niezwykłe zjawisko. 
W dość krótkim czasie organizowano tak wielką ilość rozmaitych zabaw, balów, po-
tańcówek, spotkań czy wesel, że nie można tego porównać z żadnym innym okre-
sem w ciągu całego roku. Wyjątkowość i odświętność tego czasu podkreśla obfite

pożywienie, które wówczas podawano. Warto zwrócić uwagę na specjalne potra-
wy, które w czasie karnawału i zapustów były przygotowywane i spożywane, czy na 
wyjątkowe poczęstunki (np. urządzanie przyjęć czy stawianie wódki po wyborze na 
królową i króla balu). Dodatko wym czynnikiem potęgującym tę odświętność czasu 
w kar nawale było uroczyste obcho dzenie święta Matki Boskiej Gromnicznej, a także 
uroczystości św. Błażeja i św. Agaty. 

Warto zauważyć, że to maryjne, nawiązuje do „ludzkiego” rozumienia i pojmo-
wania Jej świętości. Apokryficzne wyobrażenia Matki Boskiej chodzącej po ziemi 
i interesującej się wszystkimi ludzkimi kłopotami, będące często tematem religijnej 
ikonografii, znalazły wyraz w ludowych nazwach różnych świąt, syntetyzujących 
jakby rozliczne jej funkcje. W omawianym święcie jest to Gromniczna – pełniąca 
funkcje ochronne od uderzeń pioruna. Podobną rolę przypisywano świeconej wów-
czas gromnicy. Silnie zakorzenione od wieków wśród ludu tradycje politeistyczne 
znajdowały swój wyraz w kulcie świętych. Poszczególni święci spełniali rolę jakby 
dawnych bóstw słowiańskich, byli opiekunami w nieszczęściu, patronami w różnych 
czynnościach i pomagali w trudnych sytuacjach116. Takimi świętymi byli z pewnością 
św. Agata i św. Błażej. Agata, męczennica, jest świętą, do której chrześcijanie zwracają 
się przy zagrożeniach związanych z ogniem i pożarami. W dniu jej święta błogosławi 
się chleb, sól i wodę, które mają zapobiegać pożarom, szcze gólnie wywołanym 
uderze niem pioruna117. Natomiast św. Błażej, biskup, męczennik, jest uważany za 
patrona m.in. osób cierpiących na choroby gardła. W dniu jego święta święcono 
specjalne świece – „błażejki” oraz m.in. jabłka, chroniące przed nimi118.

Odświętność miejsca 

Zgodnie z przytoczonymi opisami, sale, gdzie odbywały się bale i zabawy, były 
od święt nie przybrane, co nadawało miejscu zabawy szczególnie uroczysty charakte r. 
Podkreślane było to dekoracyjnie ułożonym pożywieniem i układaniem co prawd a 
spożywczych, ale ozdobnych artykułów, głównie owoców, które podawano na 
balac h w lokalach gastronomicznych. Do estetyki ustrojenia pomieszczenia i poda-
nia pożywie nia przywiązywano tam dużą wagę. Nawiązuje to do tradycji szlachec-
kich, gdzie „uczo ny” sposób przyrządzania posiłków i ich dekorowania wymagał 
dużych umiejętności i specjalistycznej wiedzy. Było i jest to manifestacją potrzeby 
wykwintności. Symbolem kuchni szlacheckiej były serwowane na koniec posiłku 
desery w postaci m.in. ciast i  ciastecze k. Kluczowym ich składnikiem był cukier, 
uważany za symbol luksusu. Na chłopskim stole cukier gościł rzadziej. Biedniejsi 
spożywali go dwa razy do roku jako przysm ak świąteczny, dodawany do herbaty 
albo nawet spożywany osobno. Był to produkt szcze gólnie pożądany, świadczył 
o zamożności i luksusie. Stanowił element statusowy, służący do podkreślenia czy 
podniesienia swojego prestiżu. Mieszkańcy wsi nie zwracali uwagi na estetykę 
potraw codziennych, co wynikało z patrzenia na pożywienie pod kątem utylitarny m

116. B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 178-182.
117. J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 41-

42; C. Zieliński, Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji Domu 
Bożego, Toruń 1960, s. 314.

118. J. Marecki, L. Rotter, op.cit., s. 124-125; C. Zieliński, op.cit., s. 320.
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(kaloryczne i syte). Jedynie podczas uroczystości rodzinnych i dorocznych manife-
stowano niecodzienność i odświętność np. wykwintnym przybraniem na wzór szla-
checki czy użyciem niecodziennych potraw i ich składników119.

Oznaka odświętności osób 

Uczestników karnawałowych i zapustnych szaleństw obowiązywał specjalny, ba-
lowy lub odświętny strój. Ten balowy, u kobiet przeważnie ciemny lub błyszczący, 
znacząco odbiegał od odzieży, którą przywdziewano w codziennym życiu. Gar-
nitur i krawat ubierany przez mężczyzn jeszcze do niedawna był traktowany jako 
odzienie odświętne. Warto wspomnieć o specjalnych kotylionach, które przypinali 
uczestnicy zabaw, koronach na głowy, jakie zyskiwali wybrani królowe i królowie 
balu, czy wreszcie czekoladach, które kupowano dla partnerek podczas specjalnego 
walca: wszystkie te akcesoria w szczególny sposób oznaczały uczestników zabaw, 
podkreślając ich odmienny wygląd podczas tych uroczystości. Było to stosowane 
w szczególnych okolicznościach obrzędowych.

Magia urodzaju i dostatku pożywienia, rytualne uczty 

W całym opisywanym okresie można zauważyć szereg zabiegów, które miały na 
celu pobudzenie płodności ziemi, „zamarłej” w okresie zimowym, obudzenie jej do 
życia, by zapewnić sobie dobre urodzaje i dobrobyt w ciągu rozpoczynającego się 
roku. Spożywanie dużej ilości jedzenia, szczególnie tłustego, dużej ilości mięsa, ja-
jek – dla zapewnienia urodzaju grzybów to działania, które jasno wskazują, że przy 
pomocy tzw. magii sympatycznej (podobne rodzi podobne)120 zapewniano sobie 
dostatek pożywienia i dobrobyt w ciągu najbliższego roku. Potwierdzają to opisane 
toasty „na urodzaj”, wznoszone w czasie uczty w zapustny wtorek oraz opisane tańce 
„na urodzaj” lnu i konopi121. Warto zwrócić uwagę na podkreślane spożywanie du-
żej ilości jajek. Było to nieprzypadkowe działanie. Jajko w tradycyjnej kulturze jest 
obdarzone szczególnym i właściwościami. Uważane było za symbol odradzającego 
się lub powstającego życia i jednocześnie jego stymulant w odniesieniu do człowie-
ka i płodności przyrody. Przypisywane są mu właściwości mediacyjne, a więc także 
wróżebne i apotropeiczne. Dlatego też trudno się dziwić, że zjadanie jaj obowiązko-
wo musiało pojawić się w szczególnym czasie karnawału i zapustów122.

Należy zwrócić uwagę na działania mające zapewnienie sobie dobrej hodowl i 
gęsi. Wyjmowanie słomy z kostiumu przebierańca zapustnego i kładzenie jej do 
gniazd tych ptaków (wraz z odpowiednią formułą), spożywanie rolady z gęsi (jak 
podkreślano, musiało się to odbywać w karnawale) oraz specjalne poczęstunki, jakie 
przygotowy wano, z okazji zakończenia ich skubania, to działania, które dowodzą 
wielkiej wagi, jaką przywiązywano do ich hodowli. Trudno się temu dziwić: pióra 
zapewniały właściwe, „wykwintne” wypełnienie poduch i pierzyn, których używano 
w czasie świąt, a także stanowiły niezbędny element wyprawy każdej panny młodej.

119. B. Hołub, Kwaśne i słodkie. Rzecz o pańskim i chłopskim smaku – próba zakreślenia problematyki badawczej, [w:] Opozy-
cje jako kategoria kulturowa, red. M. Badach, K. Smyk, Lublin 2016, s. 66-68.

120. Por. Frazer J. G., Złota gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 1978.
121. W literaturze opisywane są skoki, wykonywane przez bawiące się kobiety, mające obrazować, jak wysoki ma być len 

i konopie.
122. P. Kowalski, Leksykon – znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 172-179. 

Gęsi otaczano dużym szacunkiem, gospodynie bardzo dbały o ich właściwą pielę-
gnację. Uważano je za mediatora między światem a zaświatami i w związku z tym 
przypisywano im właściwości wróżebne. Poza tym symbolizowały miłość i moc 
płodności123.

Wielokrotnie podkreślano już szczególny dobór potraw i napojów spożywa-
nych w czasie karnawału i zapustów, ale należy jeszcze poświęcić temu kilka uwag. 
Niektórzy rozmówcy przekazali informacje, że przygotowywano kasioki (placki 
drożdżowe z kaszą jaglaną). Nie można nie zauważyć, że w czasie karnawału pito 
duże ilości alkoholu: wódki, piwa i wina, więcej niż w innych okresach roku. Jedzo-
no też duże ilości kapusty i grzybów. Ponadto serwowano śledzie (głównie w  za-
pustny wtorek). Kasze, grzyby, kapusta – to produkty zwykle podawane podczas 
uczt mających charakter rytualny, zadusz kowy. Szczególnie ważną rolę odgrywały 
tu grzyby, uważane za jeden z najsilniej szych mediatorów (tj. środków pomocni-
czych, ułatwiających nawiązywanie kontaktów pomiędzy światami i przekraczanie 
granic między nimi124). Ich obecność w pokarmach, obowiązkowa w szczególnych 
okolicznościach, umożliwia zamianę zwykłej biesiady w ucztę spożywaną z duchami. 
Bardzo wyraziście podkreślały „inność” czasu i miej sca, gdzie je spożywano, dlatego 
były niezbędne w sytuacjach obrzędowych. Stąd tak silnie zaznaczona dbałość o ich 
urodzaj i lęk, że może ich zabraknąć w ciągu roku125. Obecność kaszy – „pokarmu 
bogów”, i śledzi – uznanego pożywienia postnego dodatkowo podkreśla ich specy-
ficzny, rytualny charakter.

Należy także poświęcić kilka słów wypijanemu wówczas alkoholowi. Uważany 
był za jeden z najsilniejszych i najważniejszych środków mediacyjnych, stanowiący 
absolutnie niezbędny składnik uczt towarzyszących obrzędom przejścia. Upojenie 
alkoholo we i osiągnięty dzięki niemu stan ekstatyczny należy traktować jako jedną 
z metonimii podróży w zaświaty. To także ważny składnik ofiar składanych siłom 
zaświatowym126. Dodatkowo warto przypomnieć, że podczas wesel najczęściej 
spotykanym alkoholem było piwo. Uzyskuje się go z szyszek chmielowych symbo-
lizujących męskie siły witalne. Jego spożywanie w momentach szczególnych było 
także działaniem zapewniającym płodność. Dlatego każdej uczcie rytualnej musiał 
towarzyszyć alkohol.

Wyjaśnienia wymaga także podawanie salcesonu podczas spotkań kobiet i po-
częstunku im towarzyszącego. Prawdopodobnie ze względu na główny składnik tego 
wyrobu – móżdżek – oraz dodawane do niego uszy i język, a także wygląd miał on 
wpływać na wzmocnienie kobiecej mądrości; być może także dodatek uszu i języka 
stanowił skojarzenie z plotkarstwem i gadatliwością – cechom przypisywanym nie-
wiastom. Zjadanie salcesonu być może miało zapobiegać tym przywarom.

Magia płodności 

Oprócz zabiegów budzących ziemię do życia, pobudzano także płodność kobiet. 
W trakcie całego opisywanego okresu podkreślona była ich rola i znaczenie. Jest to 
wyraźnie widoczne w wielu działaniach mających przebieg w opisywanym czasie,

123. Ibidem, s. 131-132; S. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 95-96. 
124. P. Kowalski, op.cit., s. 307-312.
125. Ibidem, s. 156-158. 
126. Ibidem, s. 15-19.
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np. uczestnictwo w uroczystościach kościelnych w święto Matki Boskiej Gromni-
cznej i święcenie gromnic czy specjalne spotkania dla kobiet, szczególnie zamężnych. 
Mężatki bowiem, z racji sakramentu małżeństwa i tradycyjnego postrzegania rodziny, 
miały zapewnić obecność nowych pokoleń mieszkańców badanego terenu i ciągłość 
jego zasiedlania. Miały też swoimi działaniami pobudzać urodzaj ziemi, zapewniając 
dobre plony lnu i konopi, roślin o szczególnym znaczeniu nie tylko dla mieszkańców 
badanego obszaru. Dla tradycyjnych społeczności udział w takim tańcu był jednym 
ze sposobów rekreowania rzeczywistości mitycznego porządku. Był on wyraźnie na-
kierowany na szeroko pojętą płodność, pobudzaną i zabezpieczaną przez stosowne 
zabiegi magiczn e, a uczestnictwo wyłącznie zamężnych kobiet dodatkowo powtarzało 
i wzmacniało jej symbolikę127. Jak ważne było to w tradycyjnym społeczeństwie, 
świadczą „kary” nakładane przez miejscową społeczność na dziewczyny, które nie 
wyszły za mąż w trakcie karnawału i przeszłego roku. „Grochowiak” grożący lagą, 
konieczność „ciągnięcia kloca” i fundowanie specjalnych poczęstunków „na okup” 
– to ślady tej już zamarłej części tradycyjnego świętowania, aczkolwiek pamiętane 
jeszcze w czasie po II wojnie światowej. Rozbijanie sera w  zapustny wtorek – to 
także w pewnym sensie element karania niezamężnych panien. Ser to nieodłączny 
składnik uczt, szczególnie weselnych, gdzie podawano go w  bułkach, sernikach, 
a także w postaci suszonej. Ukaranie dziewczyn to marnotrawstwo tak istotnego 
produktu spożywczego, symboliczny żal, że nie został użyty podczas uroczystości 
zaślubin. Warto też wspomnieć o matrymonialnych elementach, które w karnawale 
i zapustach są łatwo dostrzegalne. Przypinanie kotyliona chłopcu, który podoba się 
dziewczynie, zaproszenie dziewczyny na zabawę i opłacenie jej wstępu, no i, zgodnie 
z szaleństwami karnawałowymi, pilnowanie dostojeństwa i moralności zabaw przez 
starsze kobiety, które siedziały pod ścianą, to ewidentne oznaki zabiegów matrymo-
nialnych.

Magia ochronna 

W całym przebiegu karnawałowego czasu bardzo wyraźnie widać szczegól-
ne nasilenie obecności akcesoriów, znaków i gestów magicznych, które mają zna-
czenie apotropeiczne, chroniące przed szkodliwym działaniem sił demonicznych. 
Do najważniejszych należy jabłko, święcone w dzień św. Błażeja. Według tradycji 
jest ono obdarzone wielką mocą: jest kuliste, co odpowiada wyobrażeniom o do-
skonałości, pełni i wieczności. Było jednym ze składników potraw przezna czonych 
na obiatę, tzn. pokarmu dla umarłych, obdarzone silną możliwością mediacji. Poza 
tym zapewnia obfitość dóbr w nadchodzącym roku. Ma właściwości lecznicze i wró-
żebne128. Jego obecność świadczy o potrzebie pozyskania w czasi e karnawałowych 
szaleństw silnego apotropeionu, chroniącego przed siłami zaświa towymi. Równie 
wielką mocą ochronną obdarzone są także inne akcesoria, które w omawianym 
okresie pojawiały się w domach. Mowa o gromnicy i jej „ozdobach”: mirci e, roz-
marynie, jałowcu, bukszpanie i lnie, postrzeganych jako jedne z  najsilniej szych 
roślin apotropeicznych (rozmaryn ma także właściwości wróżebne, co zostało

127. Por. J. Kowalska, Taniec drzewa życia: uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991, s. 34-35, 52-53. 
128. P. Kowalski, op.cit., s. 169-172.

129. Passim. Por. J. Dragan, Rola lnu w tradycyjnych obrzędach pogrzebowych i zaduszkowych w Polsce, „Twórczość Ludowa”, 
2015, nr 3-4, s. 13-18.

130. J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne. Lublin 1999, s. 223. 
131. P. Kowalski, op.cit., s. 67-73. 
132. Ibidem.
133. A. Karczmarzewski, op.cit., s. 145. 

odnotowane w pozyskanych materiałach)129. Wszystkie te akcesoria zyskiwały do-
datkową moc z uwagi na ich poświęcenie. Jest to typowy przykład potęgowania 
świętości, co według wierzeń stanowi dodatkową ochronę przed siłami demonicz-
nymi130.

Ponadto takie działanie przypisywano zgiełkowi i milczeniu. Otwarcie nowej se-
kwencji życia (także przyrody) było sygnalizowane przez odpowiednie posłużenie 
się dźwiękami. Obrzędowy zgiełk, także jako apotropeion, czyniono w każdym mo-
men ci e przejścia, np. w sylwestra biło się w kościelne dzwony, słychać było wystrzały. 
W ten sposób wypędzano demony i trzymano je na odległość w momencie przeło-
mu. Przebierańcy, wędrując przez wieś, także musieli hałasować: krzyczeli, dzwonili, 
szeleścili słomą i grochowinami, dzwonili łańcuchami, strzelali z bicza. Taki hałas 
ma również funkcję apotropeiczną. Natomiast zachowanie milczenia zalecano jako 
ochronę przed niepożądanym kontaktem z siłami zaświatowymi131.

postacie „nie z tego świata”, świat nadzmysłowy 

Należy zwrócić uwagę na pojawianie się w tym czasie postaci „nie z tego świata”: 
maszkar, drabów, przebierańców śpiewających pieśni, które miały specjalne teksty, 
występujących tylko w czasie zapustnym. Nawet smarowanie sadzą mieszkańców 
ma na celu włączenie ich do postaci „innych”, „obcych”. Ich zachowanie: krzyki, lub 
odwrotnie milczenie, to także elementy przywołujące skojarzenia z zaświatami. Ci-
sza, jako antynomia uporządkowanego dźwięku, należy obok ciemności do meto-
nimicznych przedstawień śmierci. Niekiedy sferę śmierci oznaczać też może hałas 
– nieuporządkowany „dziki” zgiełk. Są to elementy charkteryzujące „inny świat”132.

Należy też zwrócić uwagę na obchodzenie omawianych już wcześniej świąt 
Matki Boskiej Gromnicznej oraz św. Agaty i św. Błażeja. To postacie niebiańskie, 
które nieprzy padkowo mają swoje wspomnienie w roku liturgicznym właśnie w cza-
sie karnawału. Dzięki poświęceniu w kościele różnych akcesoriów sprawiają, że 
możliwa jest ochrona ludzi przed siłami demonicznymi (opis poniżej).

Oprócz tego koniecznie trzeba wspomnieć o możliwości zajrzenia w przyszłość 
w tym szczególnym czasie: dokonywano wróżb urodzaju i matrymonialnych. Możli-
we było także dostrzeżenie diabła: Bawiono się w domach i w karczmach, jedzono, 
tańczono i pito. Przy każdej tańczącej parze diabeł – tak mówił Jan Chryzostom. Dia-
bła można zobaczyć: odwrócona chusta baby i sęk w desce od trumny. Trzeba być 
ostrożnym, bo diabły się widzi, nawet te, co zapisują tańczących, ale jak się zorientuje, 
może pozbawić życia, pokaleczyć133.

zAKOńczenie

Wiele elementów i działań, które zostały opisane powyżej, wskazuje na  to,  że 
z  pewno ścią zapusty, ale i cały opisany czas karnawału ma wszelkie cechy cza-
su  wy jątkowego, nasyconego rozmaitymi zabiegami magicznymi i działaniami
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charakteryzującymi „świat na opak”, czyli będącego w stanie rytualnej nieczystości. 
W cyklu obrzędowości doro cznej czas zimowych zabiegów o odrodzenie witalności 
ziemi ma charakter szczególny, w ciągu całego roku niepowtarzalny. Karnawałowe 
szaleństwa przekraczają rozmaite obyczajowe normy, obowiązujące w zwykłym 
czasie. Szczególne znaczenie mają jeszcz e bardziej nasilone tego typu działania 
podejmowane w czasie zapustów. Szaleństwa tego okresu poprzedzały czas rytu-
alnego oczyszczania i oczekiwania na nadejście czasu odrodzenia. Wyraźnie jest 
to czas przejścia ziemi z zimowej martwoty do odradzania się do życia. Nasilenie 
występowania w tym okresie zabiegów pobudzających płodność ziem i, odświętność 
czasu, miejsca, uczestników działań, podejmowanie zabiegów ochronnych przed 
siłami demonicznymi, szczególnie w tym okresie nasilonymi, także zabiegów izola-
cyjnych, obecność osób „nie z tego świata” – wszystko to są cechy charakterystyczne 
dla obrzędów przejścia134. Ich cechą szczególną było umożliwianie przekracza nia 
barier czasowych, zgodnie ze stereotypem myślenia, który wymagał symbolicznego 
zerwania z czasem minionym i możliwie korzystnego wejścia w czas nowy. Według 
R. Callois, religijne pojmowanie świata wymaga od człowieka, by zbliżając się do 
sacrum, dokonał prawdziwego przeistoczenia. Nowy, specjalny ubiór, przywdziewa-
ny przy okazji obrzędów przejścia, jest tego wyrazem. W przypadku obrzędu do-
rocznego to ziemia musi się przeistoczyć, przekroczyć granicę rytualnej śmierci i po 
pobudzeniu do życia przywdziać nową szatę odradzającej się wegetacji. Natomiast 
ludzie, którzy uczestniczą w tych misteriach, przywdziewali się w specjalny, odmien-
ny od codziennego strój, gdyż biorąc w nich udział, musieli być poddani szczególnej 
ochronie zarówno przed kontaktami z sacrum, a także z przeistaczającą się ziemią135. 
Ochronę zapewniały także specjalne oznakowania miejsc, gdzie miały przebieg roz-
maite zdarzenia związane z czasem karnawału i zapustów.

Także uczty, mające znamiona zaduszkowych, wskazują na rytualną śmierć, 
oczysz czeni e i odrodzenie ziemi, która sama nie może dokonywać stosownych czyn-
ności magicznych, ale ludzie korzystający z jej płodności i darów sami obdarowują ją 
właśnie działaniami magicznymi, stymulującymi odrodzenie wege tacji ziemi. Takie 
rozumienie czasu przejścia potwierdzają także liczne związki i kontakty ze światem 
nadzmysłowym. Były to bardzo ważne czynności, gdyż w konsekwencji zapewniały 
obudzenie ziemi z zimo wego uśpienia, nadejście wiosny, rozpoczęcie wegetacji ro-
ślin, no i zapewnienie sobie pożywienia na cały następny rok. Aby odniosły właściwy 
skutek i nadszedł czas oczyszczenia (Wielki Post), a wreszcie odrodzenia (Wielka-
noc), absolutnie niezbędnym było radosne, żywiołowe świętowanie karnawałowe.

Ta wielowiekowa tradycja, jak się okazuje, na terenach dawnej Puszczy Sando-
mierskiej jest ciągle żywa, pamiętana i przestrzegana, co prawda nie zawsze w spo-
sób świadomy, ale istotne jest, że do dzisiaj odświętność czasu karnawału jest bardzo 
widoczn a, a zapusty to prawdziwie, do dzisiaj, czas poza czasem.

134. Por. A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.
135. R. Callois, Żywioł i ład, Warszawa 1973, s. 69.

świniOBicie – w OczeKiwAniu 
nA celeBrAcję świąt

Wojciech Dragan
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Powszechnym zwyczajem są wielkie i staranne przygotowania do rozmaitych 
świąt, zarówno w cyklu dorocznym, jak i związanych z obrzędowością rodzinną. 
Nie inaczej było na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej: prowadzono wielkie 
porządki1, dekorowano izby, a także przygotowywano szereg szczególnych potraw, 
często specjalnie związanych z konkretnym świętem. Jedną z czynności, którą wy-
konywano właściwie w związku z każdym świętowaniem, było przygotowanie przy-
smaków mięsnych, czyl i urządzenie świniobicia. Warto poświęcić mu nieco uwagi, 
gdyż wiele elementów towarzyszących tej czynności można określić jako mające 
wszelkie cechy obrzędowe zapowiedzi wielkiego świętowania.

Próbę analizy dokonano w oparciu o materiały zebrane w trakcie badań tere-
nowych, prowadzonych przez MKL w Kolbuszowej w ramach realizacji zadania 
„Dziedzi ctwo kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej”. Informacje 
zebrane na tych terenach dotyczą głównie okresu od zakończenia II wojny światowej 
do czasów współczesnych. Wszelkie wnioski odnoszą się zatem do badanego obsza-
ru i okresu, choć w wielu przypadkach mogą być ekstrapolowane zarówno na szersze 
tereny Polski, jak i na czasy przed wrześniem 1939 r.

1. Robiło się porządki w domu, niektórzy nawet bielili ściany. Wiele gospodarzy musiało uobielić ściany wapnem, bo taka była 
tradycja. Do wapna dosypywano siwki, to było powszechne. Zmieniano słomę na łóżkach, pościel, trzeba było wszystko 
ogarnąć. Na święta musiał być porządek [Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3].
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2. Chów świń był (i jest) powszechny w całej Polsce. Najczęściej występuje typ tłuszczowo–mięsny, według podziału na 
typy użytkowe. Po uboju daje dobry produkt jatkowy i nadaje się do produkcji wędlin nietrwałych. Por. Chów zwierząt 
z zoohigieną. Materiały do ćwiczeń, red. R. Ziemiński, Wrocław 1985, s. 74. O rasach świń powszechnych w okolicach 
Rozwadowa: W. Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Rzeszów 1975, s. 94-95.

3. Powszechność hodowli świń podkreślana była już w materiałach z XIX i początku XX wieku: Pospolitem zjawiskiem 
w okolicach z gospodarstwami drobnemi jest liczny inwentarz żywy. Według spisu z r. 1921 Tarnobrzeskie liczyło 10.515 
sztuk koni, 29.135 bydła rogatego, 21.419 sztuk trzody chlewnej i 469 owiec [M. Marczak, Pozostałości dawnej kultu-
ry ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicach Koprzywnicy (według materjałów zebranych przez 
młodzież gimnazjalną), Tarnobrzeg 1929, s. 13]. Według inwentarzy z połowy XVIII wieku ilość świń w gospodarstwach 
chłopskich utrzymywała się na poziomie: u kmieci 3-5 sztuk, u zagrodników i chałupników poniżej tej liczby [W. Gaj-Pio-
trowski, op.cit., s. 94]. Por. J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 1994, s. 30.

4. Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1.
5. Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Bara-

nów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; W okresie pofeudalnym racje finansowe zaczęły 
odgrywać pierwszorzędną rolę [W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 94].

6. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Wola 
Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; [Do pocz. XX wieku – dop. W.D.] świnie chowały się głównie poza domem: od wiosny aż 
do jesieni na pastwisku, a po zbiorach w polu. [...] W domu podawano im tylko w lecie pomyje do picia, [...] w zimie trochę 
plew, przymaszczonych mąką lub ziemniakami [J. Słomka, op.cit., s. 30]. Por. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 94.

7. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4. 
8. Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4. 
9. Jagodnik, PM,WK, MKL-AE 676/2.
10. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.

hOdOwlA świń

Niegdyś na terenie objętym badaniami powszechne było hodowanie świń 
w gospo  darstwach domowych2, jednakże ich ilość miała ścisły związek z zamożno-
ścią danego gospodarstwa oraz z przewidywanymi potrzebami ekonomicznymi czy 
rodzinnymi3. Trzoda chlewna była niezbędna np. do opłacania należnych państwu 
podatków, tzw. kontyngentów4, stanowiła także dodatkowe, dość pokaźne zasilenie 
domowych finan sów5. Najistotniejsze jednak było hodowanie świń w związku z róż-
nymi świętami, w przewidywaniu których przygotowywano mięso i wyroby wędli-
niarskie.

Nie było to przedsięwzięcie proste. Świnię należało hodować odpowiedni czas, 
naj mniej pół roku, żeby osiągnęła właściwą wagę (tj. ok. 120-150 kg obecnie, nie-
gdyś nawet do 200 kg), dającą pewność pozyskania właściwej ilości mięsnego su-
rowca. Zapewniano trzodzie odpowiednie żywienie6: stosowano naturalne pasze 
(goto wane ziemniaki, zle wki, zsiadłe mleko, serwatkę, pokrzywy, buraki, koniczynę, 
ospę ze zboża itd.), co było rękojmią uzyskiwania dobrego smaku mięsa i wyrobów. 
Wprowa dzanie sztucznych pasz jest postrzegane jako główne źródło złego smaku 
mięsa i wyrobów wędliniarskich. Jak wypowiadali się rozmówcy: pasze psują smak 
mięsa; teraz są paszowe świnie, to powoduje biały nalot na kiełbasie i jakość jest gor-
sza7. Najdobitniej taki pogląd został wyrażony krótko: swoje lepsze, ni ma chemii8.

Hodowla trzody chlewnej i wykorzystanie wyrobów mięsnych, które stanowiły 
uzupełnienie pożywienia codziennego i podstawę jadłospisu świątecznego było po-
strzegane przez mieszkańców wsi jako swoiste udogodnienie: Na wsi, jak ktoś dba 
o gospodarkę, to było dobrze, bo sobie coś zawsze uchował, uprawił, nie stało sie po 
kolej kach jak w mieście. Tu nie bidowali ludzie, tu nie Warszawa9.

Warto podkreślić, że świnie starano się hodować w domach, gdzie były panny na 
wydaniu: Jak były dziewczyny, co miały po 18 lat, to już się spodziewali, że coś może 
być, i już hodowali świnie, każdy był przygotowany10.

11. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 
701/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Słomiana, SA, SS, 
MKL-AE 667/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 
669/1; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, 
SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, 
BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Sokolniki, KT, WZ, 
MKL-AE 705/4; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, GK, MKL-
AE 704/4; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 
699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, 
DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, 
MKL-AE 708/4.

12. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Czer-
min, MK, MKL-AE 666/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GE, GW, MKL-AE 
666/2; Surowa, MJ, GM, AE, PE, MKL-AE 666/3; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; 
Pysznic a, RR, MKL-AE 667/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-
AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Przyszów, CW, CA, MKL-AE 
670/3; Turbia, LM, KJ, MKL-AE 670/4; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Wola 
Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Cmolas, WF, WJ, KB, 
MKL-AE 700/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.

13. Zapolednik, DZ, MKL-AE 701/1; Kopcie, KJ, KK, MKL-AE 706/2; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Cmolas, WK, 
MKL-AE 664/4; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Jastkowice, KW, MKL-AE 
667/1; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Czermin, MK, MKL-AE 678/1 (także cielaka i drób); Sokolniki, KT, MKL-AE 
681/3 (także cielę); Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2; Dzikowiec, ZS, PJ, 
MKL-AE 682/2; Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4; Wydrza, GD, MKL-AE 684/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3

14. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4.
15. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
16. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Trzcia-

na, ZA, MKL-AE 678/3; o uboju świń i wyrobach mięsnych w okolicach Rozwadowa por. W. Gaj- Piotrowski, op.cit., 
s. 176-182.

terMin i częstOtliwOść świniOBiciA

Zapotrzebowanie na urządzanie świniobicia i pozyskiwanie wyrobów wędliniar-
skich dotyczyło szczególnie największych świąt z cyklu obrzędów dorocz nych, tzn. 
Bożego Narodzenia11 oraz Wielkanocy12. W ciągu całego roku te dwie uroczystości 
były i są najczęstszym terminem, gdy pozyskanie produktów mięsnych jest najbar-
dziej pożądane. Świniobicie urządzano także z okazji zapustów. Towarzyszy ono 
również świętom rodzinnym. Najczęściej poprzedzało wesela. Warto zauważyć, iż 
rozmówcy wspominają, że do potraw przygotowywanych na powyższe święta doda-
wano oprócz świniny: na zapusty wołowinę, a przy okazji wesel cielęcinę13. Czasami 
również świniobicie urządzano przed uroczystością I komunii św. czy przed imieni-
nami14. Bywało również, że sprawiano świnie na przyjazd ważnych gości do miejsco-
wych władz15. Niektórzy nie określali termi nów świniobicia, mówiąc, że robiono je 
przed jakimiś świętami i uroczystościami, a także zimą albo latem16.
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17. Zapolednik, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Huta Komo-
rowska, WK, MKL-AE 664/4; Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Majdan Królewski, KM, 
MKL-AE 676/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, BA, MKL-
AE 667/2; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; 
Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; 
Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; 
Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; 
Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; 
Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, 
MKL-AE 709/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 708/4; Czermin, MK, MKL-AE 678/1; Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, 
FZ, MKL-AE 681/4; Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.

18. Jak ojciec się wybierał do bicia świni, wszystko musiało być wyprasowane i czyste. Zawsze miał jeden dodatkowy fartuch 
na zmianę [Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2].

19. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
20. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Przecław, WC, MKL-AE 704/3; Tuszyma, GK, 

MKL-AE 704/4; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2.
21. Współcześni masarze nie chcą salcesonu czy kaszanki, ponieważ uważają, że są to wyroby poślednie.
22. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; 

Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Sokolniki, KT, 
WZ, MKL-AE 705/4; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Wydrza, 
MZ, MKL-AE 684/4.

23. Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; Trzciana, ZA, 
MKL-AE 702/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2.

24. Kliszów, ME, ŚE, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.

OsOBy uczestniczące przy świniOBiciu

Powszechny był zwyczaj, że do świniobicia zapraszano masarza (inaczej: 
rzeźnika, bijarza): zwykle miejscowego fachowca, który swoich umiejętności nabył, 
obserwując starszych masarzy przy pracy, najczęściej ojca lub kogoś z bliskiej ro-
dziny17. Bywało, że zapraszany był do pracy fachowiec z innej miejscowości, czasem 
dość odległej. Decydowały o tym uznanie umiejętności, jakość wyrobów oraz sza-
cunek, jakim go obda rzano. Bardzo ważne było zachowanie przez masarza higieny 
podczas świniobicia. Zwra cano na to uwagę już przed II wojną światową i zaraz 
po jej zakończeniu18. Ostatnimi czasy utrzymanie czystości podczas świniobicia 
i  szykowania wyrobów zyskało jeszcze większe znaczenie. Dla niektórych gospo-
darzy ważne było np., żeby rzeźnik dokonujący świniobicia miał aktualne badania 
i książeczkę zdrowia19.

Masarze zwykle posługiwali się własnymi narzędziami, przynosili ze sobą: 
maszynki do mielenia, noże, szpikulce i inne potrzebne utensylia. Natomiast gospo-
darze musieli zadbać o właściwe pojemniki do mieszania masy mięsnej, sagany 
do gotowania wody i wyrobów wędliniarskich, a także o właściwą ilość przypraw 
czy opału do wędzarni. W  wielu przypadkach musieli także udzielać pomocy 
rzeźnikowi20.

Za swoją pracę masarz otrzymywał zapłatę, zgodnie z wcześniejszą umową: pie-
niądze, część wyrobów (kiełbasę, mięso)21, także wódkę. Przed rozpoczęciem świnio-
bicia, w trakcie albo po jego zakończeniu obowiązkowo był częstowany wódką przez 
gospo darza22. Funkcjonował też zwyczaj kupowania wyrobów wędliniar skich bez-
pośrednio u masarza, który cały proces świniobicia przeprowadzał u siebie w domu23.

W latach 80. i 90. XX wieku zaczęto zawozić świnie lub tusze do rzeźnika albo do 
zakładu przetwórstwa mięsnego24.

25. Cały przebieg świniobicia przedstawiono na podstawie opracowania wywiadu z czynnym zawodowo masarzem – Fe-
liksem Jaje z Dulczy Wielkiej (rozmowę przeprowadziła J. Dragan w 2013 roku w związku z opiniowaniem produktu 
tradycyjnego – kiełbasy wędzonej). Por. Produkt tradycyjny – kiełbasa wiejska, Radomyśl Wielki, MKL-AE 502/2.

26. Ibidem.

przeBieg świniOBiciA

Świniobicie zaczynano o jak najwcześniejszej godzinie, zwykle ok. 5-6 rano. Świ-
nię ogłuszano obuchem siekiery, zakłuwano w serce lub w gardło, upuszczając krew 
potrzebną do wyrobu kaszanki. Następnie zawiszało sie tusze w stodole, w uobo rze 
albo w  stajni na powrózku25. Wtedy można było rozciąć tuszę, wyjąć wnętrzności 
do balijki, żeby poczekały na wyczyszczenie i można było zacząć skrobanie i czysz-
czenie skóry. Najpirw polewało sie tusze wrzątkiem, żeby łatwiej zeskrobać szcze cine, 
a potym porządnie trza było wymyć skóre letnią wodą. Te szczecine to pewnie z godzi-
ne trza było skrobać, ale bez tego nie dało sie nic zrobić26.

Po oczyszczeniu rozcinano korpus na dwie półtusze i kładziono je na stół. Wów-
czas można było zaczynać rozbiór. Przed jego rozpoczęciem gospodarz musiał 
zdecydować, co chce zrobić z mięsem: ile zostawić na obiady i jakie masarz ma 
zrobić wyroby wędliniarskie. Dopiero wówczas można było zacząć porcjowanie 
mięsa. Z  każdej półtuszy masarz wycinał schab, karkówkę, żoberka, polędwiczkę 
i tylnią nogę, z której robiono szynkę. Poza tym odcinano dwa pasy boczku i dwa 
pasy słoniny.

W czasie gdy masarz dokonywał rozbioru półtusz (często nawet nieco wcześniej), 
najczęściej pomocnik zaczynał żmudną pracę czyszczenia jelit oraz podziału i czysz-
czenia podrobów. Podroby wkładano do osobnego naczynia, następnie z balijki wy-
ciągano jelita i przekręcano je na lewą stronę. Do czyszczenia używano specjalnej 
łopatki do jelit – taki drewniany kij z zakończeniem wyciętym w skośne ząbki. Ta ło-
patka dobrze ściągała śluze. I to wszystko robiło sie na mokro! Jak było wilgniejsze, to 
lepi sie czyściło. Przez cały czas jelita trzeba było bardzo obficie płukać wodą. 

Fot. 1.
Przygotowanie 
wyrobów wędliniarskich,
Dzikowiec, 2016 r. 

Fot. U. Rzeszut-Baran
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Czysz czeni e trwało długo, ok. 1,5 godziny. Za to nie mógł sie brać ten, co nie umioł, 
bo poprzecinał jelito. To fachowo ręka potrzebna – jak przekręcić, jak kij mo chodzić27. 
Wyczyszczone jelita wkładano do wody i mogły wówczas czekać, aż będą używane 
do nabijania, głównie kiełbas. Zasadą było, że nic z pozyskanych półtusz nie powinno 
się zmarnować, wszystko wykorzystywano do zrobienia wyrobów wędliniarskich28. 
Praca przy świniobiciu trwała cały dzień i wymagała dużego wysiłku i umiejętności 
masarskich.

wyrOBy Mięsne

Najczęściej zamawianą i najbardziej pożądaną wędliną była kiełbasa29, koniecz-
na na każdym świątecznym stole, niezastąpiona podczas uroczystości rodzinnych, 
a szcze gólnie przy weselach. Należy dodać, że powszechnie na przyjęcia weselne 
przygoto wywano kiełbasę z mięsa wieprzowego z dodatkiem cielęciny30. Równie 
powszechnie zamawianymi wyrobami wędliniarskimi były: boczek (marynowan y, 
wędzony)31, salceson (biały i czerwony, w zależności od ilości dodanej krwi)32,

27. Ibidem. 
28. Ibidem.
29. Zapolednik, DZ, MKL-AE 701/1; Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-

AE 701/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Baranów Sandomierski, SB, MKL-
AE 665/1; Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4; 
Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GE, GW, MKL-
AE 666/2; Surowa, MJ, GM, AE, PE, MKL-AE 666/3; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; 
Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-
AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 
670/2; Przyszów, CW, CA, MKL-AE 670/3; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Piątkowiec, 
BM, KE, MKL-AE 671/2; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Jamnica, DL, 
MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, 
MKL-AE 703/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów, SK, MKL-AE 
706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Cmolas, WF, WJ, 
KB, MKL-AE 700/2; Stalowa Wola, GS, HS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-
AE 699/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Sokolniki, 
KT, MKL-AE 681/3; Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Wydrza, GD, 
MKL-AE 684/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3.

30. M.in. Czermin, MK, MKL-AE 678/1; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
31. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Huta Komorowska, WK, MKL-AE 664/4; Czermin, 

MK, MKL-AE 666/1; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, 
MKL-AE 674/4; Kliszów, ME, ŚE, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, RR, MKL-
AE 667/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; 
Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Piątkowiec, BM, 
KE, MKL-AE 671/2; Rzędzianowice, BC, WM, MKL-AE 671/3; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, WD, MKL-AE 
708/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; 
Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Stalowa Wola, GS, GH, MKL-AE 699/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Bojanów, PS, 
MKL-AE 709/1; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3; Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Wydrza, GD, MKL-
AE 684/3.

32. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 
701/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; 
Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4; Dzikowiec, 
MA, MKL-AE 675/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; 
Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2; Turbia, 
LM, KJ, MKL-AE 670/4; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 
708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Przecław, BA, MD, 
CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Cmolas, WF, 
WJ, KB, MKL-AE 700/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-
AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 
681/4; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.

33. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Wydrza, SM, MKL-AE 
677/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; 
Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Turbia, 
KJ, LM, MKL-AE 670/4; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, SM, MKL-AE 
708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4 (w jelicie grubym, obecnie w foliowych osłon-
kach); Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; 
Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; 
Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.

34. Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Cmolas, SU, MKL-AE 
664/2; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kli-
szów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Malinie, 
KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2; Przyszów, CW, CA, 
MKL-AE 670/3; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Lipa, BK, 
MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, 
MKL-AE 704/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 
699/2; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

35. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Tarnobrzeg: DM, MKL-AE 
701/4; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-
AE 674/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Chwałowice, 
GL, MKL-AE 670/1; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; 
Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Pilchów, DJ, 
KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3; 
Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Wy-
drza, GD, MKL-AE 684/3.

36. Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; Pysznica, 
RR, MKL-AE 667/3; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-
AE 669/1; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; 
Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Przecław, BA, MD, CM, 
MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-
AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

37. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3 (obecnie); Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Czermin, MK, 
MKL-AE 666/1; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-
AE 667/1; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Orli-
ska, CZ, MKL-AE 681/2; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1

38. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, KH, MKL-AE 701/2; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Cmolas, SU, MKL-AE 664/2; 
Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Bara-
nów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Trzcia na, 
ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów: SK, MKL-AE 706/1; 
Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4; Pilchów, 
DJ, KE, MKL-AE 709/3.

39. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
40. Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.

kaszanka (jãcznica) z dodatkiem kaszy gryczanej lub rzadziej pęczaku33, słonina (so-
lona, czasem także wędzona, pochrząpcie)34, pasztet albo pasztetowa35 oraz szynka 
(marynowana i wę dzo na lub pieczona, ewentualnie zapiekana w cieście)36. Zwycza-
jowo pozostawiano część mięsa i kości na obiady37. Wymienione wyroby są tradycyj-
nie zamawiane i robion e przez masarzy do dzisiaj. Interesujące jest to, że w pamięci 
rozmówców przetrwał sposób wyrobu produktów, których już dawno się nie wy-
twarza. Tak jest w przypadku sadła38, które co prawda nie jest już robione od przy-
najmniej 30 lat, ale niegdyś był to jeden z najważniejszych wyrobów wędliniarskich, 
najpowszechniej używany do tzw. omasz czania rozmaitych pokarmów. Przechowy-
wano go bardzo długo, spożywano dopiero wówczas, gdy inne wyroby już zostały 
zjedzone, a sadło stawało się jedynym dostępnym produktem tłuszczowym: Sadła 
nie jedzono od razu, dopiero w lecie, musiało dojrzeć, być czujne, żółte39, albo: Z Wiel-
kanocy sadło zaczynano na kopanie ziemniaków, z  sadłem jedzono pieczone ziem-
niaki40. Wynikało to z chęci pozyskania jak największej ilości tłuszczu, który jeszcze
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41. Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2. Por. W. Gaj-Pio-
trowski, op.cit., s. 182.

42. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Bojanów, 
SK, MKL-AE 706/1; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Sokolniki, KT, MKL-AE 
681/3.

43. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.
44. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Cmolas, SU, MKL-AE 664/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Książnice, WC, MKL-

AE 668/3; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; 
Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Jamnica, 
TE, MKL-AE 701/3.

45. Cmolas, WK, MKL-AE 664/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
46. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Chwa-

łowice, GL, MKL-AE 670/1; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1. 
47. Jamnica, SM, MKL-AE 708/2 ; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4. 
48. Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
49. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; 

Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1.
50. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; 

Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
51. Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4; Dzikowiec, PJ, MKL-AE 682/2. 
52. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2.

do lat 70. XX wieku był ceniony nawet bardziej niż mięso. Im więcej słoniny i sadła 
udało się pozyskać podczas świniobicia, tym było ono bardziej udane41.

Szczególną uwagę należy zwrócić na tradycję wyrobu galarety (studzieniny), 
traktowanej jako wyjątkowy rarytas i robionej niegdyś niemal wyłącznie z okazji 
wielkich świąt, np. wesela, Bożego Narodzenia czy odpustu42. Odnotowano także 
pojedynczy wypa dek wyrobu specjalnych, małych kiełbasek, którymi częstowano 
dzieci mieszkające w sąsiedztwie43.

Nowszymi produktami wędliniarskimi, które, według zebranych materiałów, za-
częto wyrabiać od lat 80. XX wieku są: schab (wędzony lub pieczony)44, karkówka 
(wędzona lub pieczona)45, żeberka wędzone46, polędwica (marynowana i wędzona, 
szczupaki)47, klops robiony najczęściej na przyjęcie weselne48, mięso kiełbasiane 
(kiełbasianka)49, smalec50 czy całkiem ostatnimi czasy – boczek faszerowany oraz 
udziec wieprzowy, będący obecnie jedną z większych atrakcji weselnych uczt51.

Pozostaje jeszcze wspomnieć o zajączku – rodzaju pieczeni wieprzowej, podob-
nej do wspomnianego klopsa. Według zebranych informacji, niektórzy byli przeko-
nani, że robiono go jeszcze w okresie przedwojennym, szczególnie na wesela, nato-
miast część rozmówców uważa go za wymysły młodych52.

Do przygotowania wyrobów wędliniarskich używano różnych przypraw. Najczę-
ściej stosowano sól, pieprz czarny i ziołowy, czosnek (ale w lecie go nie dawano, bo 
szybko wyroby się psuły, fermentowały) – te dodatki były przez rozmówców okre-
ślane jako naj starsze. Poza tym używano kminku, liścia laurowego, słoniny (przy 
pieczeniu mięs, gdy było za chude), a w ostatnich latach pojawiły się także vegeta 
i oregano.

53. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3 (żeberka); Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Cmolas, 
SU, MKL-AE 664/2; Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1; Wydrza, SM, 
MKL-AE 677/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, RR, MKL-
AE 667/3; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; 
Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Rzędzianowice, WM, 
BC, MKL-AE 671/3; Jamnica, SM, MKL-AE 708/2; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, 
BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Bojanów: SK, MKL-
AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Stalowa Wola, 
GH, GS, MKL-AE 699/4; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Pilchów, DJ, KE, MKL-
AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Dzikowiec, PJ, ZS MKL-AE 682/2.

54. Produkt tradycyjny – kiełbasa wiejska..., MKL-AE 502/1.
55. Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Słomiana, SA, SS, MKL-

AE 703/2; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.

KOnserwOwAnie i przechOwywAnie MięsA 
i wyrOBów wędliniArsKich

Najpopularniejszą metodą konserwowania mięsa i jego przetworów, według 
zebra nych materiałów, jest wędzenie53. Wykonuje się go w specjalnych wędzarniach: 
Zaroz po wojnie ludzie nawet w becce wędzili albo w betonach uod studni. Dopiro 
późnij budowali drewniane, a jesce późni murowane. Rozpalano w niej ogień, żeby się 
nagrzała. Kiedyś to paliłyu ogieńu pod kiełbaso, a dopiro tak ze 30 lat tymu palili uod 
boku, nie tak, żeby smoliło54. Do wędzenia używa się drewna olchowego lub buko-
wego, obowiązkowo okorowanego – bez skóry, z dodatkiem gałązki jałowca albo ja-
błoni lub wiśni, ponieważ zapewnia to dobry zapach wyrobów oraz pożądany kolor. 
Rozmówcy zgodnie twierdzą, że nie wolno do wędzenia używać drewna iglastego, 
ponieważ wyroby potem mają żywiczny smak i zapach. Popularne także było piecze-
nie55. Niektórzy rozmówcy uważają tę metodę przetwarzania mięsa jako najstarszą, 
stosowaną jeszcze przed upowszechnienie m wędzenia. 

Fot. 2.
Tradycyjne wyroby 
wędliniarskie, 
Mazury 2016 r. 

Fot. W. Dragan
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Szczególnie warto zwrócić uwagę na sposób, jaki stosowano do pieczenia kiełbasy 
w  piecu chlebowym: Na desce kładli słomę jęczmienną, na nią kiełbasę i zapieka-
li56. Zapiekanie było stosowane z powodzeniem nawet wówczas, gdy w użytku jako 
pojemniki do przechowywania żywności pojawiły się słoiki szklane. Umieszczanie 
w nich wyrobów mięsnych okazało się być popularne na badanym terenie57. Zdarza-
ło się, że zapiekano szynkę w cieście lub pasztet w garnku kamiennym58. Dość często 
także weko wano wyroby bez ich dalszego przetwarzania59.

Część wyrobów wędliniarskich (np. szynkę, schab, polędwicę, niekiedy boczek) 
przed wędzeniem marynowano. Do przygotowania marynaty używano przegoto-
wanej wody, soli, czasem z dodatkiem saletry (bo szynka jest bardziej różowa), liści 
laurowych, ziela angielskiego i niekiedy kolendry. Przygotowany wyrób zanurzano 
we wcześniej przegotowanej i wystudzonej marynacie na kilka dni i dopiero później 
wędzono lub pieczono60.

Popularne było także zasalanie lub peklowanie, głównie słoniny, ale solono 
również w wiadrze mięso61. Ciekawym sposobem na konserwowanie kiełbasy było 
układanie jej pęt w garnku kamiennym lub metalowym i zalewanie roztopionym 
smalcem. Wielu rozmówców wspomina taką kiełbasę jako wyjątkowy przysmak: 
W garnku przechowy wało się też kiełbasę. Układało się ją w takim długim garnku 
i zalewało tłuszczem. Dość długo mogła taka kiełbasa wytrzymać. Wyciągało się ją po 
kawałku, ile trzeba. To było bardzo dobre62.

Gdy tylko w gospodarstwach na badanym terenie pojawiły się lodówki i zamra-
żarki, większość wyrobów zaczęto zamrażać63.

Pozyskane wyroby mięsne należało przechować tak, by zapewnić im warunki, 
żeby jak najdłużej utrzymały przydatność do spożycia. Najpopularniejszym miej-
scem, gdzie przechowywano głównie słoninę, sadło czy kiełbasę, był strych. W tym 
celu stawiano tam specjalne szafki z wikliny lub szczelnie zamykane kufry; dla 
ochron y przed muchami przykrywano je lnianymi ścierkami lub nową pościelą64. 

56. Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 181.
57. Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Huta Komorowska, WK, MKL-AE 664/4; Pysznica, BA, MKL-AE 667/2; Książni-

ce, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; 
Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

58. Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3.
59. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Rzę-

dzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 
704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.

60. Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Huta Komorowska, WK, MKL-AE 664/4; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Pysznica, RR, 
MKL-AE 667/3; Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Jamnica, WD, MKL-AE 
708/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Przecław, 
BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 699/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; 
Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1.

61. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; So-
kolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; 
Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Tarnobrzeg-Machów, DM, MKL-AE 701/4; Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Baranów 
Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Jastkowice, KW, 
MKL-AE 667/1.

62. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3. 
63. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3.
64. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Tarnobrzeg-Machów, DM, MKL-AE 701/4; Baranów 

Sando mierski, SB, MKL-AE 665/1; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Książnice, WC, MKL-AE 668/3; Malinie, KE, 
MKL-AE 668/4; Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Górki, 
GM, MKL-AE 702/1; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; 
Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.

65. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 701/4; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Turbia, KJ, LM, MKL-
AE 670/4; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Bojanów, PS, MKL-AE 
709/1.

66. Cmolas, SU, MKL-AE 664/2; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, 
MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 
671/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Bojanów: SK, MKL-AE 706/1; Mazury, MG, 
MH, MKL-AE 699/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 709/4.

67. Cmolas, SU, MKL-AE 664/2.

Wykorzystywano także do tego celu piwnice, gdzie zdarzało się, że mięso przekła-
dano liśćmi chrzanu i pokrzywami65, a także komory i spiżarki66. Zanotowano także 
bar dzo ciekawy sposób przechowywania sadła: zakopywano go w sieczce67.

Fot. 3.
Sadło wiszące pod 
powałą w komorze 
od 1989 r.,
Kliszów, 2016 r. 

Fot. M. Fołta
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68. Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-
AE 684/2.

69. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
70. Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3.

pOczęstuneK pOdczAs świniOBiciA

Wcześniej już wspominano o częstowaniu wódką masarza pracującego przy 
świnio  biciu. Miało to miejsce w trakcie tej pracy, a także po jej zakończeniu. Oprócz 
tego zanoto wano podawanie specjalnych potraw, przyrządzanych wyłącznie przy 
świniobiciu: gula szu z najlepszego, świeżego mięsa68, białego barszczu na świeżych 
kościach, smażo nego mięsa na kiełbasę, niekiedy z ziemniakami dla spróbowania 
wyrobu przed włożeniem  w  jeli ta, smażonego móżdżku z jajkami i z cebulą jako 
pierwszą potrawę przy świ nio bi ciu. Czasem w ten dzień gotowano cały obiad ze 
świeżego mięsa jako zakąskę do wódk i69. Zanotowano także informację, że w piątek 
po świniobiciu jedzono kaszankę z kwaszoną kapustą i ziemniakami70.

świniOBicie współcześnie

Z zebranych informacji wynika, że obecnie część rozmówców uważa, że świ-
niobicia już się nie urządza71. Wynika to m.in. z powszechnej dostępności mięsa 
i wędlin w sklepach. W latach 70. i 80. XX wieku, gdy mięso i wyroby wędliniarskie 
kupowano tylk o na kartki, możliwość pozyskania mięsa poprzez własną hodowlę 
była traktowana jako wielka dogodność. Natomiast od lat 90. XX wieku sytuacja 
uległa gwałtownej zmia nie. Możliwość zakupu wyrobów mięsnych w sklepach za 
stosunkowo niską cenę i nawet niewielkich ilości, potrzebnych do codziennego 
nawet spożycia, spowodowała niechęć do ciężkiej pracy i trudnych czynności, jakie 
trzeba było podjąć przy okazji świniobicia. Dodatkowym, wcale nie mniejszym, 
czynnikiem zniechęcającym do hodowli świń były (i są) niskie ceny żywca w punk-
tach skupu, co czyni ją nieopłacalną72.

Z kolei niektórzy rozmówcy stanowczo twierdzą, że świniobicie to czynność, 
którą wykonuje się do dzisiaj73. Wynika to wieloletniego przyzwyczajenia ludzi do 
smaku tzw. wiejskich wyrobów wędliniarskich i nie wyobrażają sobie np. pokarmów 
święconych na Wielkanoc bez swojskich wyrobów: Do święconki wszystko musi być 
wiejskie74. Ponadto propagowany współcześnie w mediach tzw. zdrowy tryb życia 
oraz chęć spożywania wyrobów wędliniarskich bez sztucznych konserwantów, stoso-
wanych w zakładach prze twórstwa mięsnego, spowodowały wzrost popytu na „wiej-
skie” produkty mięsne: Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wiejskich masarzy, coraz 
więcej osób, zwłaszcza z miast, chce na weselach swojskie wyroby mięsne75. W ostat-
nich latach pojawiła się moda, szcze gólnie na weselach, na przygotowanie „wiej-
skiego stołu”, gdzie wszyscy chętni mogą spróbować m.in. specjalnie zamawianych 
wyrobów wędliniarskich zrobionych przez wiejskiego masarza. A jeszcze w latach 
90. XX wieku wszystko, co wiejskie, było wypychane przez rzeczy kupione. Dotyczyło 
to także wędlin na weselach. Lepiej było postawić na stołach kupowaną w sklepie 
szynkę, bo była to oznaka dobrobytu. Szynka konserwowa na weselu – to było coś76.

Obecnie zdarza się również, że na przyjęciu weselnym jest podawany, jako swo-
isty rarytas, udziec wieprzowy. Porcjowaniu i spożywaniu tego przysmaku towarzy-
szy często, jako dodatkowa atrakcja, występ kapeli ludowej77.

Warto zwrócić uwagę, że w związku z organizowaniem „wiejskich stołów” po-
jawiają się na nim produkty nie tylko tradycyjnie serwowane na świątecznych sto-
łach, ale także np. pasztety czy pasztetówki (jeszcze do niedawna nie podawano 
tego wyrobu np. na weselne stoły, gdyż według rozmówców był to produkt „za tani”,

71. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Cmolas, SU, MKL-AE 664/2; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 
667/4; Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4; Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Słomiana, SA, 
SS, MKL-AE 703/2; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Sokolniki, KT, WZ, 
MKL-AE 705/4; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.

72. Sokolniki, KT, WZ, MKL-AE 705/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3.
73. Grębów, DZ, MKL-AE 701/1; Jamnica, TE, MKL-AE 701/3; Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, 

GW, MKL-AE 666/2; Surowa, MJ, GM, AE, PE, MKL-AE 666/3; Chwałowice, GL, MKL-AE 670/1; Rzędzianowice, 
WM, BC, MKL-AE 671/3; Górki, GM, MKL-AE 702/1; Trzciana, ZA, MKL-AE 702/4; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3; 
Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2; Bojanów, PS, MKL-AE 709/1; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3; Zalesie Gorzyckie, MZ, 
PK, FZ, MKL-AE 681/4; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

74. Pysznica, RR, MKL-AE 667/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 667/4; Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3. 
75. Czermin, MK, MKL-AE 678/1. 
76. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2. 
77. Informacja własna, uzyskana od Mariana Samojednego z Raniżowa.

Fot. 4.
Podział tuszy 

wieprzowej
w Uniwersalnej książce 

kucharskiej 
Marii Monatowej, 

Lwów 1926 r. 

Reprod. J. Mazurkiewicz, 
2017 r.

1. Szynka, czyli pieczeń.
2. Schab, czyli kotlety z kostkami.
3. Polędwica, dalsza część schabu 

na karku, przerastała tłuszczem, 
na pieczeń lub karmonadle.

4. Boczek, czyli wędzonka.
5. Przednia szynka, czyli łopatka; może 

być użytą do kiełbasy lub siekanie.
6. Mięso od karku, na siekanie 

lub kiełbasy.

7. Głowa, na roladę lub w kawałkach 
do barszczu.

8. Nogi na galaretę.
9. Ogonek do barszczu.

Właściwa polędwiczka znajdująca 
się wewnątrz pod żebrami schabu, 
na filety i zrazy.

A
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najpośledniejszy, niepodkreślający rangi święta)78. Podobnie traktowana była kaszan -
ka: Kaszankę na wesel a dopiero od niedawna się robi. Popularna za to była za Wisłą. 
U nas by sie kto bardzo wyśmiał, jakby kaszanke podał79.

pOdsuMOwAnie

Zebrane i zaprezentowane wyżej informacje pozwalają na zaobserwowanie 
kilku ciekawych zjawisk, które ujawniają się właśnie przy okazji przeprowadzania 
świniobicia. Jest to czynność gospodarska, która powszechnie oznaczała początek 
świętowania, co wynika niezbicie z zebranych i zaprezentowanych wyżej informa-
cji. Częstotliwość świniobicia w poszczególnych gospodarstwach była postrzegana 
jako oznaka statusu majątkowego jego mieszkańców. Rozmówcy podkreślali, że 
biedniejsi mieszkańcy wsi badanego obszaru urządzali świniobicie raz w ciągu roku, 
rzadko dwukrotnie, w dodatk u pozyskując mięso i wędliny tylko z części tuszy80: Ro-
biło się świniobicie „na ćwiartki”. Gospodarze umawiali się, że kupią każdy ćwiartkę 
albo połowę świni. Z tego mięsa trochę brali do jedzenia, robili kiełbasy, słoniny, sal-
ceson, pasztet i kaszanki, po trochu jedli w święta, resztę przechowywali na później81. 
Niekie dy ćwiartek nie kupo wano, tylko gospodarze umawiali się, który weźmie 
ćwiartkę przednią, który tylną, albo dzielili między siebie wyroby. Nie zawsze było 
to korzystne: Gospodarze umawiali się, że jeden bije świnię na święta, drugi w lutym 
i wymieniali się. Jak spotykały się sąsiadki, ciocie, to słyszałam taką rozmowę: Alem 
wyszła na tyj zamianie, u mnie to była słonina na śtyry palce, bo o słoninę głównie 
chodziło, a tu było zaledwie na dwa palce i jeszcze przerośnięta. A jej tato mówił tak: 
ale słuchaj Maryś, ale czy się kila zgadzały? No, zgadzały się, ale więcy było skóry jak 
tłuszczu82.

Najbiedniejsi chłopi puszczańscy zadowalali się jeszcze bardziej ubogim asor-
tymentem produktów mięsnych: Ale we wsi była biedota, gdzie jeżeli była kapu sta 
i omaszczon e ziemniaki, to było wielkie święto83. Natomiast bogatsi mieszkańcy bada-
nego obszaru mogli sobie pozwolić nawet na kilkakrotne pozyskiwanie mięsa w cią-
gu roku84.

Dzielenie się mięsem i wyrobami wędliniarskimi było w swojej istocie formą 
ob da rowywania się, która zobowiązywała do odwzajemnienia daru (przynosząc 
produ kty mięsne pozyskane podczas świniobicia, oczekiwano wzajemności). Po-
nadto przed świętami Bożego Narodzenia zanoszono sąsiadom tzw. kolędę, w skład 
której wchodziły wyroby wędliniarskie85. Darem była także bezinteresowna pomoc

78. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3. 
79. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
80. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, GW, MKL-AE 666/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1; 

Malinie, KE, MKL-AE 668/4; Jamnica, WD, MKL-AE 708/3; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 703/4; Kopcie, KJ, KK, 
MKL-AE 706/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Mazury, MG, 
MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.

81. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2. 
82. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2. 
83. Mazury, MG, MH, MKL-AE 699/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 699/2.
84. Izbiska, WH, MKL-AE 671/1; Pilchów, DJ, KE, MKL-AE 709/3 (bogatsi); Chwałowice, RM, MKL-AE 709/2.
85. Cmolas, PB, MKL-AE 700/1; Cmolas, JS, KM, SD, MKL-AE 664/3; Wydrza, KZ, MKL-AE 665/3; Cmolas, MS, KB, 

MKL-AE 676/1; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 671/2; Jamnica, DL, MKL-AE 708/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 703/2; 
Bojanów, SK, MKL-AE 706/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 698/2.

86. Lipa, BK, MKL-AE 703/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3. 
87. J.S. Bystroń, Etnografia Polski, Poznań 1947, s. 194-196; K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 

2004, s. 411. 
88. Majdan Królewski, KM, MKL-AE 676/4. Por. m.in. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
89. Słomiana, SS, PJ, MKL-AE 703/3; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3. Por. A. Zybura, Przeszłość historyczna wsi Zalesie 

koło Niska, Kraków 1995, s. 119.
90. M. Maj, A. Zambrzycka-Kunachowicz, Obrzędowa wymiana darów w kulturze ludowej, [w:] „Etnografia Polska”, 

t. XXIX, 1985, z. 1, s. 93-98.
91. Za najważniejsze zwierzę w gospodarstwie uważano konia, krowę szeregowano w drugiej kolejności. To mniemanie 

było powszechne jeszcze w latach 70. XX wieku. A. Karczmarzewski, Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-
-wschodniej, Rzeszów 2011, s. 68; „Encyklopedia Rolnicza”, t. X, Warszawa 1901, s. 185. Świnię nie żywi się ziarnem ani 
ciastem pszenicznym, bo z nich komunia wyrabia się święta. Sromota chłopu świnie doganiać do wieprza [O. Kolberg, 
Tarnowskie - Rzeszowskie, „Dzieła wszystkie”, t. 48, oprac. J. Burszta, B. Linette, Wrocław-Poznań 1967, s. 54].

92. Informacja ustna uzyskana od Zofii Fili z Mazurów.
93. Amulet, któremu przypisywane są właściwości ochronne przed działaniem sił demonicznych i w przypadkach innych 

zagrożeń. Por. P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen przesąd znaczenie, Warszawa 1998, s. 172-179.
94. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3. 

sąsiedzka przy świniobiciu, która niegdyś, jak wspominają rozmówcy, była czymś 
oczywistym86. Nawiązywało to do tradycji tłoki, jeszcze do niedawna powszechnie 
obowiązującej w stosunkach sąsiedzkich87. Jeszcze w latach 70. XX wieku zwy czajem 
było przynoszenie kiełbasy przez rodziców chrzestnych w związku z uro czystością 
chrztu, obdarowywanie nią gości przychodzących do gospodarzy z imie ninowymi 
życzeniami88, częstowanie kolędników w czasie Bożego Narodzenia, a także wybra-
nych gości weselnych (uznawanych przez starostę weselnego za „ważniejszych”): 
Na weselach kiełbasę wydzielał na poczęstunek starost a, wołał do komory i częstował 
kiełbasą i wódką. To była taka wyższego rzędu gościna. Można było być na weselu i 
nie zjeść kiełbasy89. Wzajemne obdarowywanie się, według Małgorzty Maj i Anny 
Zambrzyckie j-Kunachowicz, było (i jest) uniwersalnym atrybutem życia społeczne-
go. Następowało w różnych sytua cjach, a sposób jego przebiegu i zasady nim rządzą-
ce były właściwe określonej kulturze, bez względu na czas, w którym następowało. 
W swojej istocie było to działanie symbo liczne, co automatycznie wiązało się z ob-
rzędami mającymi taki sam charakter. W takim rozumieniu upew nia to, że świnio-
bicie zwykle poprzedzają obrzędy, w tym tzw. obrzę dy przejścia. To „darzenie się” 
jest zatem jasnym odwołaniem do tych okoliczności90. 

Według niektórych źródeł, mimo powszechnej hodowli świń tradycyjnie nie 
zalicz ano tych zwierząt do ogółu gospodarstwa wiejskiego. Chwalono się posiada-
niem koni i krów. O nie dbano, zabiegano o właściwą ilość i jakość karmy (szcze-
gólnie w trudnym czasie przednówkowym), chodzono do nich z tzw. kolędą po za-
kończeniu wieczerzy wigilijnej. Natomiast świnie traktowano w dużej mierze jako 
źródło pożywienia, pogardliwie, a dbałość o ich hodowlę tradycyjnie zaliczano do 
tzw. gospodarstwa kobiecego91. Jednak zebrane materiały, a także wiadomości publi-
kowane w literaturze przedmiotu dowodzą, że nie jest to tak oczywiste.

Jedną z wróżb matrymonialnych, którą panny wykonywały po kolacji wigilijnej 
było stukanie w sumiec chlewika, a pochrząkiwanie świń miało wskazywać, z której 
strony przyjdzie jej przyszły mąż92. Poza tym niektóre poświęcone wyroby mięsne 
wyko rzystuje się do dzisiaj jako swoisty apotropeion93, np. przed ukąszeniami żmij 
w lesie pod czas zbie rania jagód: Słoniną ze święconki smarowano nogi, gdy chodziło 
się na jagody, dla ochrony przed ukąszeniami żmij. Mówiło się: „Uważaj gadzie, bo 
tu się święcone kładzie”94, w innym przypadku: Żeby moje oczy nie widziały gadów,
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żeby moje nogi i ręce w lesie gad nie uchloł95. Podobne znaczenie miało smarowanie 
stóp skórką ze święconej kiełbasy96. 

Do lat 80. XX wieku gospodarze na badanym obszarze zakopywali poświęcone 
kości z szynki, mięso lub skórki w rogu pola, co miało chronić rosnące tam uprawy 
przed gradobiciem i szkodnikami97. Ponadto jedzenie produktów mięsnych w czasie 
ważnych świąt dorocznych i rodzinnych, w odróżnieniu od czasu zwykłego, miało 
ścisły związek z magią urodzaju: im więcej pożywienia wówczas spożywano – tym 
większa była nadzieja na ich przyszłoroczną obfitość98. Wszystkie te działania noszą 
wyraźny charakter magiczny. Ma to związek z postrzeganiem świni jako zwierzęcia 
nieczystego, złowróżbnego, mającego związki z zaświatami, obdarzanego właściwo-
ściami mediacyjnymi. Jej wyjątkowa rozrodczość powoduje, że jest postrzegana jako 
symbol płodności. Dlatego produkty wieprzowe są pożądanym artykułem spożyw-
czym, który pojawia się na stołach świątecznych w czasie uczt podczas tzw. obrzędów 
przejścia. Być może ma to związek ze wspomnianą wyjątkowo dużą płodnością tych 
zwierząt. Chowem świń zajmowały się kobiety, co prawdopodobnie ma ścisły zwią-
zek z magicznym pobudzaniem płodności niewieściej (należy też wspomnieć przy 
tym, że wynikało to także z podrzędnej roli kobie ty w tradycyjnych rodzinach99).

Całość zjawisk dotyczących świniobicia: dbałość o czystość odzienia masarza, 
specjalne narzędzia, które były przez niego używane, potrawy, które przygotowy-
wano i  jedzo no tylko w tym dniu, picie alkoholu – niezbędnego składnika rytu-
alnych uczt i  jednego z najsilniejszych środków mediacyjnych100, rozgraniczenie 
zakresu prac i opie ki nad świniami (kobiety) oraz wyraźne związki z działaniami 
magicznymi jednozna cz nie wskazują, że świniobicie należy określić jako tzw. obrzęd 
przejścia. Jednocześnie poprzedzając inne święta doroczne i rodzinne, staje się ich 
prawdziwym obrzędowym początkiem, nierozerwalnie związanym z ich celebracją.

95. Ibidem. 
96. Przyszów, CA, CW, MKL-AE 670/3; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 674/4. 
97. A. Karczmarzewski, op.cit., s. 204. 
98. Ibidem.
99. O pozycji społecznej kobiet w tradycyjnej kulturze obszerną pracę napisał Stanisław Ciszewski, Żeńska twarz, 

Kraków 1927.
100. P. Kowalski, op.cit., s. 15-19.

O pOżywieniu pielgrzyMKOwyM 
i OdpustOwyM

Wojciech Dragan
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Świętowanie to nie tylko obchodzenie świąt w cyklu dorocznym i rodzinnym, 
w domu, wśród rodziny i sąsiadów. Wśród mieszkańców dawnej Puszczy Sando-
mierskiej chodzenie na pielgrzymki, jako szczególna forma świętowania, było po-
pularne od stuleci. Już na początku XIX wieku ks. Wojciech Michna pisał: Nigdzie 
nie znalazłem między ludem takiej spotęgowanej wiary w Kościoła naukę jak tutaj. 
Ksiądz porządny i do ludu przywiązany jest tu bożyszczem ludowym i ma głos na oko-
licę. Niestety! Nigdzie nie znalazłem takiej ochoty do włóczenia się po odpustach jak 
tu, u ludu. Można powiedzieć, że Mazur z puszczy to włóczęga odpustowy, ot, żyłka 
tradycyjna po pradziadach, którz y włóczyli się od Gorzyc i Górnego co rok kilka razy 
z ofiarami dla bożków1. Można polemizować z jego wyobrażeniem o pielgrzymkach 
przodków obecnych mieszkańców Puszczy do słowiańskich kącin, szczególnie, że 
tereny te były stosunkowo późno i dość słabo zasiedlane, ale niewątpliwie jest jakaś 
szczególna miłość u Lasowiaków do podróżowania do miejsc kultu religijnego.

Czy te tradycje i ich znaczenie zachowały się do dzisiaj? Odpowiedzi można 
uzyskać, analizując materiały zebrane podczas badań terenowych prowadzo-
nych przez Muzeum Kultury Ludowej w ramach realizacji zadania „Dziedzictwo 
kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej”. Informacje te odnoszą 
się głównie okresu od zakoń czenia II wojny światowej do czasów współczesnych, 
dla tego też wnioski dotyczą wspo mnianego obszaru i okresu. Z uwagi na zakres 
tematyczny wydawnictwa, w głównej mierze skupiono się na pożywieniu związanym 
z pielgrzym kami i odpustami oraz ich znaczeniu. Dla pokazania ich doniosłej roli 
konieczne jest zaprezentowanie krótkiego przebiegu pielgrzymek i odpustów w opar-
ciu o pozyskane materiały, opisy zawarte w pozycjach książkowych2 oraz literaturę 
przedmiotu.

1. Cyt. za: F Kotula, Z sandomierskiej puszczy. Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962, s. 13.
2. Dla stworzenia obrazu pielgrzymek z połowy XX wieku posłużono się ich dokładnymi opisami zawartymi [w:] 

A. Zybur a, Przeszłość historyczna wsi Zalesie koło Niska, Kraków 1995; J. Matuła, Wspomnienia z Mazurów 1925-1945, 
Gdańsk 1986 (maszynopis ze zbiorów MKL w Kolbuszowej) oraz J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do 
dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 1994.
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3. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003, s. 120. Por. także m.in.: W. Łysiak, „Pe-
regrinatio religiosa” – fundament pielgrzymowania w średniowieczu, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakres y 
– identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin – Warszawa 2015, s. 161; C. Krakowiak, Sanktu-
aria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa, Lublin 2016; A. Niedźwiedź, Od religijności ludowej do religii 
przeżywanej, [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa 2014; Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003. Termin pielgrzymka [w:] Słownik języka polskiego, red. 
M. Szymczak, Warszawa 1979, t. 2, s. 650.

4. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1; 
Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-
AE 684/2; Malinie, KE, MKL-AE 692/1; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4; Niwiska, CM, WC, WK,TM, DJ, JS, MKL-AE 
686/4; J. Słomka, op.cit., s. 80.

5. Legenda głosi, że dzięki temu, że Matka Boska pokazała Michałkowi, gdzie zbudować kościół, w tym miejscu wyrósł ru-
mianek. W obrębie przyszłego klasztoru wyrósł rumianek, w tym miejscu wybudowano kościół i klasztor [Niwiska, CM, 
MKL-AE 686/3].

6. Jagodnik, PM, WK MKL-AE 676/2.
7. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; 

Malinie, KE, MKL-AE 692/1; Niwiska, CM, WC, WK,TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4.
8. Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1. 
9. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2, J. Słomka, op.cit., s. 80.
10. Malinie, KE, MKL-AE 692/1; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Przecław, BA, MD, 

CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 
686/4; J. Słomka, op.cit., s. 80. Od lat 70. zaczęto jeździć koleją lub samochodem, a później także autokarem (l. 80. XX 
wieku). Jakkolwiek piesze pielgrzymki są także organizowane do dzisiaj.

pielgrzyMKi

Próba zdefiniowania pojęcia pielgrzymki jest bardzo trudna ze względu na zło-
żoność semantyki tego słowa. Leksem pielgrzymka pochodzi od łacińskiego peregri-
natio i oznacza dłuższą podróż, wędrówkę. Natomiast przyjęło się, że tym terminem 
określa się podjętą z motywów religijnych podróż do miejsca uważanego za święte 
(locus sacer) ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam 
spełniać określone akty religijne, pobożności i pokuty. Innymi słowy, dla zaistnienia 
pielgrzymki muszą wystąpić i współistnieć trzy elementy: intencja religij na, świę-
tość miejsca i podróż3. Jest to zjawisko znane od zarania dziejów ludzkości i towa-
rzyszy wszystkim religiom świata. W religii katolickiej pielgrzymowano od czasów 
wczesno średniowiecznych.

pielgrzymowanie w sandomierskiej puszczy

Na terenie Polski jest kilkanaście miejsc pielgrzymkowych najwyższej rang i, 
tak że na obszarze dawniej Puszczy Sandomierskiej. Najbardziej znanym celem 
pere grynacji, sławnym już od XVII wieku, jest sanktuarium Matki Boskiej w Le-
żajsku, w bazylice mniej szej oo. Bernardynów. Jest to jednocześnie najbardziej po-
pularny  do dziś cel pielgrzymek organizowanych z wielu miejscowości badanego 
obszaru4. Wśród mieszkańców Puszczy znana jest legenda o powstaniu tego sank-
tuarium5. Niektórzy rozmówcy zapewniają, że pielgrzymki do Leżajska były organi-
zowane, odkąd pamiętają6.

Pielgrzymowano także do Cmolasu, gdzie istnieje sanktuarium pw. Przemie-
nienia Pańskiego7, Radomyśla nad Sanem z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
i Pocie szenia8 oraz do Dzikowa (Tarnobrzeg), do świątyni Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy9. Rzadk o organizowano pielgrzymki do Częstochowy czy Kalwarii 
Zebrzy dowskiej, zapewne ze względu na znaczną odległość. Długi czas nieobecno-
ści w domu nie służył prowadzeniu gospodarstwa, a jeszcze w latach 50. XX wieku 
z reguły były to pielgrzymki piesze10.

Terminy wypraw pielgrzymkowych były uzależnione od obchodzonych uro-
czystości ku czci patronów odwiedzanych miejsc kultu. Największy ośrodek kultu 
– Leżajsk – ściągał pielgrzymów do swojej bazyliki na święto Zwiastowania NMP, 
obchodzone w Zielone Święta i Narodzenie NMP (8 września), Dzików – na święto 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w dniu 27 czerwca, natomiast do Cmolasu pąt-
nicy przybywali na święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia.

Motywy pielgrzymowania były bardzo różne. Mogła to być pokuta, chęć od-
zyskania zdrowia, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zbiorowym, np. podczas 
epidemii, czy wybłaganie odsunięcia widma klęsk żywiołowych. Silnym motywem 
pielgrzymowania była chęć zasłużenia się niebu, aby było poczytane jako zasługa 
w życiu pozagrobowym. Istniały też towarzysko-matrymonialne aspekty odpusto-
wych pielgrzymek. Poznawało się wówczas młodych kawalerów, panny, nawiązywa-
ły się nici sympatii, które mogły przekształcić się w miłość11.

11. B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 173; W. Łysiak, op.cit., s. 165.
12. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. W Mazurach główną organizatorką tych pielgrzymek była Rozalia 

Popek [J. Matuła, op.cit., s. 41-43], a w Dzikowie „głośny przewodnik z Krzątki” [J. Słomka, op.cit., s. 80].
13. Pamiętam, jak chodził mój ojciec. Szli w te pielgrzymke na dwa dni. Wszyscy go w domu żegnali, bo szedł na pielgrzymkę 

[Jagodnik, PM, WK MKL-AE 676/2].

Organizacją pielgrzymek przeważnie zajmował się ksiądz, który później zwykle 
szedł z grupą i się nią opiekował, aczkolwiek zdarzało się, że podejmowała się tego 
osoba prywatna12. Przed rozpoczęciem peregrynacji żegnano pielgrzymów w do-
mach13. Zbieran o się na dźwięk dzwonu w kościele lub kaplicy i formowano pochód. 
Na przedzie pielgrzymk i (dawnej zwanej kompanią) był niesiony krzyż. Pielgrzymi 
byli darzeni dużą estymą wśród mieszkańców wsi. W mijanych miejscowościach

Fot. 1.
Uczestnicy 
pielgrzymki, 
Kolbuszowa Górna, 
l. 30. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2017 r.
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14. Na błoniu koło kapliczki w Zalesiu (z 1848 r., z portretem MB Leżajskiej) gromadzili się Zalesianie i stąd z krzyżem, 
chorągwiami i śpiewem wyruszali kompanią na odpust do Leżajska. Śpiewano pieśni, w pamięci zachowały się specjalne 
na powitanie i pożegnanie w Leżajsku [A. Zybura, op.cit., Kraków 1995, s. 82]; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 
676/3; J. Matuła, op.cit., s. 41-43; Cały pochód był piękny i wdzięczny. Ze wsi wychodzili ludzie, żeby się temu przyjrzeć 
[J. Słomka, op.cit., s. 80].

15. Według Jana Słomki, przewodnik miał nad kompanią cały zarząd. Przestrzegał porządku, żeby nikomu nic się nie stało. 
Jeżeli zaszło coś złego, a szczególnie gdy ktoś zginął wskutek zabójstwa, wówczas uznawano to za grzech ciężki i cała 
kompania szła w rozsypkę i tułaczkę na rok i sześć miesięcy. Pątnikom nie wolno było wrócić przez ten czas do domu. 
Przytaczał nawet wspomnienia spotkanych osób, które tak właśnie się tułały. J. Słomka, op.cit., s. 80; Niwiska, CM, MKL-
AE 686/3; W. Łysiak, op.cit., s. 169.

16. Jedna z rozmówczyń wspominała zapamiętaną z czasów dzieciństwa pielgrzymkę z Majdanu: [...] szła przez drogą żwiro-
wą w Majdanie. Na początku szedł mężczyzna, który niósł krzyż, a za nim bardzo dużo ludzi. Szli przez Brzostową Górę do 
Woli Rusinowskiej i dalej do Leżajska, śpiewali przy tym różne pieśni. Pamiętam, żeśmy wychodzili do drogi i całowaliśmy 
ten krzyż. Mama nam kazała iść. Pielgrzymka zatrzymywała sie na chwileczkę i ten pan nam dawał ten krzyż. Ludzie byli 
ubrani odświętnie, ale prosto. To było przeżycie, jak słychać było z daleka, że ludzie śpiewają, idą, Pana Jezusa sie całuje. 
Każdy miał przy sobie tobołek przewieszony przez ramię, w nim trzymano jedzenie na drogę zabrane z domu, ale nie wiem 
jakie [Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3].

17. Ibidem; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; W trakcie pielgrzymki 
śpiewano specjalne pieśni pątnicze, nawet Litania Loretańska była śpiewana inaczej: po każdej inwokacji dodawano refren 
dwukrotnie powtarzany. W innych pieśniach maryjnych zmieniano inwokacje tak, że bezpośrednio zwracano się do MB 
Leżajskiej. Śpiewano też specjalne pożegnanie MB Leżajskiej, śpiewane podczas opuszczania klasztoru [J. Matuła, op.cit., 
s. 41-43].

18. Noclegi wynajmowano zespołowo u mieszkańców Leżajska, za opłatą 15 gr za noc, w opróżnionych pokojach, na słomie na 
podłodze [J. Matuła, ibidem, s. 41-43]; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 
686/4.

19. J. Matuła, op.cit., s. 41-43; Słomka, op.cit., s. 80.
20. Wracali pielgrzymi prosto na sumę do Trzęsówki, na drugi dzień Zielonych Świątek. Do dzisiaj jest zwyczaj, że ksiądz 

wychodzi przed kościół i wita pielgrzymów [Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2].
21. Kto powraca z odpustu (z cudownego zwłaszcza miejsca), o tego, jako o „poświęconego”, ocierają się ludzie: O. Kolberg, 

Tarnowskie - Rzeszowskie, „Dzieła wszystkie”, t. 48, oprac. J. Burszta, B. Linette, Wrocław – Poznań, 1948, s. 41.
22. Babcia mówiła, że jakby obraz się zatrzymał, to znak, że w pielgrzymce jest ktoś niegodny [Przecław, BA, MD, CM, MZ, 

KJ, MKL-AE 704/3].

gapie ustawieni przy drodze i dzieci całowali krzyż i zdarzało się również, że obsy-
pywano kompanię kwia tami14.

Na przedzie kolumny szedł przewodnik, dalej – reszta pielgrzymów, mężczyźni 
dla bezpieczeństwa po bokach, a kobiety w środku15. Wszyscy byli ubrani w od-
świętne, ale proste16 stroje. W trakcie drogi pielgrzymi modlili się i śpiewali pieśni 
reli gijne17.

Do Leżajska pielgrzymki szły dwa dni, zwykle zatrzymywano się na nocleg 
w  stodo łach u umówionych gospodarzy. Natomiast w samym Leżajsku nocowa-
no w klasztornych korytarzach lub w wynajętych pokojach, na słomie18. Wracano 
stamtąd już bez takiej dbałości o trzymanie się traktów, można było iść na skróty, 
a niekiedy po pielgrzymów wyjeżdżały wozy konne19. Bywało też, że wracających 
pątników witał ksiądz przed kościołem20.

Człowiek, który mógł się poszczycić uczestnictwem w pielgrzymce, jeszcze lepiej 
w kilku, cieszył się szacunkiem i powagą w swoim otoczeniu. Widoczne to było już 
w chwili trwania pielgrzymki, a ta estyma otaczała pątników przez cały czas21.

Rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach projektu „Dziedzic-
two kulinarne...”, nie znali przypadków cudownych ozdrowień, natomiast słyszano 
o  nawróce niach, które dokonywały się podczas pielgrzymek. Mają świadomość 
świętości miejsca, szczególnie w Leżajsku, z którym kontakt wymaga stosownych 
przygotowań duchowych22.

23. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1; Tarnobrzeg, 
DM, MKL-AE 689/4.

24. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
25. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4; Niwiska, 

CM, WC, WK, EM, DJ, JS, MKL-AE 686/4; Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
26. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3. 
27. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4; Niwiska, CM, WC, WK, EM, DJ, JS, MKL-AE 686/4.
28. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3. 
29. Ibidem. Por. J. Matuła, op.cit., s. 41-43; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, 

MKL-AE 704/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2. 
30. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3; J. Matuła, op.cit., s. 41-43.

pożywienie w drodze i w świętym miejscu

Pielgrzymi lasowiaccy zabierali na drogę suchy prowiant. Jego głównym skład-
nikiem pozostawał chleb23. Niekiedy była w nim odkrojona dupka, ośródki wybrane 
i tam wkładano syrne smarowidło, tzn. ser twarogowy z masłem i miętą24. Poza tym 
zabierano masło w garnuszku do smarowania chleba, lub już pokrojone kromki 
posmarowane masłem, ser biały lub topiony, jajka na twardo. Często też zabierano 
ciasto, białe ciasto, lub racuchy25: Pieczono w domu bułkę drożdżową albo razową, 
albo z domieszką pszennej mąki, i pakowali do chusty. Zabierali też troszeczkę 
masła. Wkładali je w dziurkę, którą wykrawano w bułce, jak odkroiło się przylepkę. 
Tę przylepkę potem składano z powrotem, masło zostawało w środku26. Rozmówcy 
powie dzieli też, że współcześnie na pielgrzymki zabiera się już gotowe kanapki, 
jakieś potrawy z grilla czy młode kurczaki faszerowane27.

Nie brano ze sobą picia, żeby jak najbardziej zmniejszyć ciężar bagażu. Pili do-
piero po przyjściu na nocleg, zwykle wodę ze studni, jeśli pozwolił gospodarz. Czasem 
gospodarze pozwalali nabrać sobie wody z grzeczności, a czasami trzeba było zapłacić 
za nią parę groszy. To zależało od człowieka. Zdarzało się czasem, że życzliwa piel-
grzymom gospodyni gotowała sagan czarnej kawy zbożowej i nią częstowała28.

Jedzenie zabierano do toreb podróżnych lub wiązano je w tobołek i niesiono na 
plecach: Mama miała taką chustkę czarną z frędzelkami albo brała prześcieradło lnia-
ne i tam wiązała jedzenie. Inni pielgrzymi też tak robili29.

Już na miejscu, u celu pielgrzymki, pątnicy kupowali jedzenie i picie na 
straganac h, które zawsze otaczały świątynię. Szczególne wspomnienia wiązały się 
z pobytem w sanktu arium leżajskim. Klasztor i bazylika w Leżajsku nieodmiennie 
od wieków robią wielkie wrażenie na przybywających tam pielgrzymach, którzy ze 
szczegółami pamiętali otoczenie: Takie przeżycie – pielgrzymka do Leżajska – było 
niepowtarzalne. [...] Koło klasztoru był plac wysypany piaseczkiem, na środku stała 
studnia. Z niej można było nabrać wody i się napić, ale nie wszyscy to robili. Tam jest 
taki lew i woda leci mu z pyska. Niektóre dziewczyny za nic tej wody nie chciały pić. Ja 
tam brzydliwa nie jestem, piłam, czemu nie. Tam zawsze stało pełno kramów. I tam, 
żeby tylko jakiś grosik mieć, wszystko można było kupić. Mieli pod klasztorem takie 
samowary, gotowali kapustę kiszoną, taką kwaśną, rodzaj kapuśniaku, z chlebem. 
Można było sobie kupić coś do jedzenia30.
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pamiątki z pielgrzymki

Pątnicy zwykle przywozili do domów rozmaite pamiątki dla siebie i domowników 
ze swojego pobytu w świętym miejscu. Niegdyś były to tzw. znaki pielgrzymie, które 
pątnicy otrzymywali w miejscach pielgrzymkowych31. W późniejszych czasach, już 
po II wojnie światowej, zaczęto kupować pamiątki w kramach koło świętego miej sca. 
Najczęściej były to ciastka z cukrem, całusy i obwarzanki, które chłopcy nabywali dla 
dziewcząt, ogórki kiszone (o ile pielgrzymki były krótkie i dało się nieze psute ogórki 
donieść do domu)32, a także inne artykuły: Na tych kramach było bardzo dużo sprze-
dawanych wyrobów cera micznych: garnków, wazonków, ptaszki z gliny do kukania, 
figurki z gliny, różne. Były też różańce, medaliki, inne dewocjonalia33. Na wracającego 
pielgrzyma szczególnie czekały dzieci, zwyczajowo obdarowywane jakimiś słody-
czami lub drobiazgami: zawsze z siostrą czekałymy w niedzielę na przyjazd mamy, bo 
zawsze nam coś przywoziła z Leżajska: kogu tka albo jakieś ciastko34. Często były to 
także obrazy z wizerunkami świętych, które zwykl e wieszano w iz bi e, nad łóżkiem, a 
także dewocjonalia: medaliki, różańce, krzyżyki35. Wierzono, że mają one właściwo-
ści przenoszenia świętości, a w świadomości ludzi obda rzone były szczególną mocą. 
Często były dawane do trumny, także jako dary wotywne, a przede wszystkim uży-
wano ich jako swoistego amuletu: wieszano nad łóżkiem, w pasiekach, zakopywano 
w polu itd. Przynoszono także wodę z cudownych źródełek, ziemię, modlitewniki, 
kartki z modlitwami czy tekstami pieśni nabożnych i kartki odpu stowe z wizerunka-
mi miejsca kultu36. Do lat 50. XX wieku był zwyczaj, że pielgrzymka przywoziła jakiś 
dar dla własnej parafii37. W obecnym czasie ta tradycja zanikła.

Powyższe informacje wskazują, że pielgrzymkę charakteryzuje bardzo wiele ele-
mentów tzw. obrzędu przejścia. W szczególny sposób podkreślają to także pro dukty 
spożywcze, które pątnicy zabierali ze sobą z domu i jedli po drodze, a także picie 
tylko wody. Sam ich zestaw zapewne na poziomie racjonalnym wiązałby się z chę-
cią uniknięcia dźwigania większych ciężarów, które mogły stanowić niepotrzebne 
obciążenie w czasie drogi. Ważne było także, żeby te produkty nie psuły się w czasie 
pielgrzymki. Jednak warto zauważyć – co nie tyczy już współczesności – że były to 
w dużej mierze produ kty i potrawy postne, inne niż spożywane codzien nie. Poszcze-
nie jest jednym z gestów, który nieodłącznie towarzyszy obrzędom przejścia. Miały 
one prowadzić do kreowania czy właściwie rekreowania misty cznego porządku, co 
wiąże się z wprowadzeniem do aktualne j sytuacji człowieka cech „tamtego świa-
ta”. Post jest właśnie jedną z metonimii śmierci, prowadzi do pełnego oczyszczenia 
i przy gotowuje do kontaktu z sacrum38. Znamienne jest po szcze nie przed święta-
mi jako rodzaj przygotowania i umożliwienia człowiekowi przekraczania granicy

31. W. Łysiak, op.cit., s. 170-171. 
32. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 

682/4.
33. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3. 
34. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1.
35. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.
36. W. Łysiak, op.cit., s. 170-171.
37. Każda kompania wracając z Leżajska, robiła składkę i kupowała coś ze sprzętu liturgicznego do kaplicy z myślą, że to 

będzie kiedyś do kościoła. Kiedy w 1937 roku powstała parafia, kaplica była już wyposażona jak stary kościół. Były 2 cho-
rągwie, baldachim, monstrancja, naczynia i szaty liturgiczne [J. Matuła, op.cit., s. 41-43].

38. P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 533.

sacrum i profanum, poprzez wprowadzenie elementów „innego świata” do codzien-
nego życia, co widać m.in. w zmianie składników pożywienia.

Należy też zwrócić uwagę, że niektóre pokarmy, np. białe bułki czy ser, jedzono 
jeszcze niedawno niemal tylko przy okazji odświętnych okoliczności, co szczególnie 
podkreśla sakralność pielgrzymki.

Trzeba też nadmienić o wyraźnie widocznej funkcji apotropeicznej tzw. pamiąte k 
z  pielgrzymki, wśród których były także produkty spożywcze. Przynoszone do 
domu, były zwykle traktowane z wielką estymą. Wieszanie ich w izbach, wkładanie 
do trumny czy jedzenie z wielkim szacunkiem wyraźne wskazuje na ich ochronną 
funkcję.

Odpusty

Oprócz „dalszych” pielgrzymek, od niepamiętnych czasów istniały także i pe-
regrynacje do miejsc znanych, bliskich i oswojonych. W aspekcie religijnym mia-
ły one takie samo znaczenie, jak pielgrzymowanie do wielkich ośrodków kultu, ale 
mieszkańcy badanego obszaru nie postrzegali tego w taki sposób, o czym świadczy 
nazwanie pielgrzymki do Leżajska „prawdziwą”. Niemniej jednak te bliskie podróże 
zyskiwały także inny, bardzo ważny aspekt.

Od III wieku n.e. zaczął rozprzestrzeniać się kult świętych męczenników. Poja-
wiły się pierwsze obiekty sakralne, budowane najczęściej w miejscach związanych 
z kul tem zabitych męczeńską śmiercią chrześcijan lub bezpośrednio nad ich gro-
bami. Jeśli nie było to możliwe, starano się, aby w budowanych świątyniach znaj-
dowały się relikwie patronów. Dzięki temu, zyskiwały one swoje wezwania, a dzień 
wspominania świętych patronów w liturgii zaczął z czasem zyskiwać na znaczeniu 
jako święto całej wspólnoty oddanej ich szczególnej opiece39. Wraz z rozwojem 
i utrwalaniem się chrześcijańskiej doktryny odpuszczania grzechów i wzrastaniem 
rangi kultu świętych patronów doszło do ich zespalania. Patron świątyni i parafii 
zaczął, oprócz innych aspektów, być postrzegany jako pośrednik w rozmowie wier-
nych z Bogie m. Wierzo no, że podstawowym obowiązkiem świętego patrona danej 
wspólnoty jest jego wstawiennictwo u Boga z intencją darowani a kary za grzechy 
i uzyskania odpustu40. Termin odpust można pojmować dwojako: z  jednej strony 
rozumia ny dogmatycznie, łączy się z sakramentem pokuty i stanowi darowanie kary 
za grze chy; z drugiej, w rozumieniu liturgicznym, odpustem określa się uroczystości 
ku czci „imie nin” opiekuna określonego kościoła41. Połączenie tych dwóch sensów 
w  cele brze odpustu parafialnego wzmacnia sam sakrament, gdyż przez modlitwę 
do patrona kościoła, w dzień jego święta, najszybciej i najłatwiej to odpuszcze nie 
win uzyskać. Nic więc w tym dziwnego, że wiara ta powoduje, iż w takich dniach 
para fianie masowo odwiedzają swoją świątynię. Jest to przejaw tzw. pobożności lu-
dowej, która zgodnie z zaleceniami Dyrektorium o pobożności ludowej stanowi skarb

39. A. Jackowski, op.cit., s. 155-157. 
40. C. Krakowiak, op.cit., s. 92-101.
41. Słownik..., op.cit., s. 471; J. Przybyłowski, Duszpasterskie wyzwania „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”, 

„Seminar e. Poszukiwania naukowe”, t. 20, 2004, s. 157.
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Kościoła, który łączy w sobie wiedzę i praktykę religijną, a dzień świętego patrona 
parafii, popularnie zwany odpustem, jest postrzegany jako święto lokalnej społecz-
ności42.

Oczywiście, niektórym parafiom patronowały postacie boskie: Jezus oraz Matk a 
Bosk a, ale często odwoływano się do opieki jakiegoś świętego. Najważniejszą rolę 
odgrywali święci stojący blisko Chrystusa i Matki Boskiej: św. Józef, św. Anna – 
„babka Chrystusowa”, św. Piotr i św. Paweł – „dwaj karbowi niebiańscy”, a także inni, 
którzy stali „blisko Świętej Rodziny”, m.in. Jan, Bartłomiej, Wojciech, Barbara, Kata-
rzyna. Byli też święci patroni poszczególnych zawodów (rolników – Izydor, Urban, 
Mikołaj, Marcin; pasterzy – Mikołaj, Roch; pszczelarzy – Wawrzyniec, Bartłomiej 
itd.), od chorób (gardło – Błażej) czy wzywanych w potrzebie (Antoni Padewski – w 
wypadkach i przy zgubach). Byli też patroni czynności gospodarskich: obrona bydła 
przed wilkami – Mikołaj, Marek Ewangelista (także urodzajów)43. Terminy odpu-
stów pokrywają się z dniem wspominania świętych patronów w liturgii.

42. S. Araszczuk, Główne myśli wprowadzenia do Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, „Perspectiva. Legnickie Studia 
Teologiczno-Historyczne”, R. III, 2004, nr 1, s. 182-183.

43. B. Baranowski, op.cit., s. 177-182.

44. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; 
Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Kolbuszowa Górna, SH, CA, MKL-AE 674/1; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Malinie, 
KE, MKL-AE 692/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2. [...] świętowanie stanowi życiową potrzebę człowieka, a swoimi 
korzeniami sięga transcendencji. Poprzez przeżywanie radości i dobrego nastroju święto jest potwierdzeniem wartości życia 
i stworzenia. Jest to przerwa w monotonii życia codziennego, form konwencjonalnych, podporządkowania się konieczności 
zarobkowania. Święto jest wyrazem całkowitej wolności, dążenia do pełni szczęścia i wychwalania czystej darmowości 
(Bożej hojności). Jako świadectwo kulturowe świętowanie uzewnętrznia szczególny geniusz ludu, jego charakterystyczne 
wartości, prawdziwe przejawy jego folkloru. Z punktu widzenia socjologicznego jest ono okazją do poszerzenia więzi ro-
dzinnych i otwarcia się na nowe relacje wspólnotowe [J. Przybyłowski, op.cit., s. 157].

45. Tata zawsze zostawiał taki ładny kawałek łąki, żeby krowy dobrze i szybko sie napasły, one też miały święto Zielnej 
[Mazur y, AE,AJ, MKL-AE 675/3].

46. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Prze-
cław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Malinie, KE, MKL-AE 692/1.

47. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2. 
48. Kolbuszowa Górna, OJ, MKL-AE 674/2. 
49. Po ubraniu poznał, że jest odpust w parafii [Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3].

Na badanym obszarze rozmówcy wskazywali własne ośrodki parafialne jako 
miej sca odpustowe, ale także i takie, do których udawali się np. ze względu na za-
mieszkanie tam rodziny, którą z okazji odpustu odwiedzano. Wymieniano świątynie 
w: Trzęsówce (św. Anny, 26 lipca), Pysznicy (św. Piotra i św. Pawła, 29 czerwca), 
Turbii (św. Leonard a, 6 listopada), Grębowie (2 odpusty: św. Wojciecha, 23 kwietnia, 
i św. Judy Tadeusza, 28 października), Wydrzy (św. Józefa Robotnika, 1 maja), Padwi 
(św. Antoniego Padew skiego, 13 czerwca), Nisku (św. Józefa Oblubieńca, 19 marca), 

Ostrowach Tuszowskich (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia), Niwiskach (św. Miko-
łaja, 6 grudnia), Stanach (2 odpust y: św. Jana Gwalberta – patrona leśników, 12 lipca, 
św. Tekli, 23 września), Dzikowcu (św. Mikołaja, 6 grudnia), Majdanie Królewskim 
(św. Bartłomieja, 24 sierpnia), Raniżowie (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia), Ma-
zurach (Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca), Rzochowie (św. Marka, 
25 kwietnia), Przecławiu (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia), Gawłuszowicach 
(św. Woj ciecha, 23 kwietnia), Zgórsku (2 odpusty: św. Mikołaja, 6 grudnia, Matki 
Boskiej Siewnej, 12 września) czy Książnicach (św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca).

świętowanie w kościele

Z zebranego podczas badań materiału wynika, że odpust parafialny był i jest 
do dzisiaj jednym z najważniejszych elementów życia religijnego i społecznego 
we wszystkich przebadanych miejscowościach. Było to wielkie święto, jeden z naj-
bardziej uznawanych i obchodzonych dni świątecznych zarówno w parafii, jak 
i w domu44. Przy tak wielkiej okazji rodzice czasem pozwalali dzieciom nieco krócej 
paść krowy na łące i wcześniej pozostawiano specjalny kawałek łąki, „lepszy”, do 
wypasu w czasie odpustu45.

Obowiązkowe było w tym dniu uczestnictwo w sumie odpustowej46, najczęściej 
połączonej z uroczystą procesją, nierzadko poprzedzone obowiązkiem spowiedzi 
i  przyjęcia komunii św. Niekiedy procesja była z intencją zapewnienia urodzaju 
(szcz e gólnie w kościołach pw. św. Marka)47. Towarzyszyło jej wynoszenie na dróżki 
procesyjne f eretronów i chorągwi ubranych w świeże kwiaty lub specjalnie na tę 
okazję zamawianych u najzdolniejszych gospodyń kwiatów z krepiny48. Każda 
wieś odpowiadała za swój f eretron i starała się jak najpiękniej go przyozdobić. 
Odświętność podkreślał także ubiór uczestników odpustowych uroczystości. W tym 
dniu wszyscy starali się wyglądać jak najgodniej, ubrać się w najlepsze, odświętne 
ubrania49.

Fot. 2.
Kramy odpustowe, 
Kolbuszowa Górna, 

2016 r.

Fot. W. Dragan
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50. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jago-
dnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Kolbuszowa Górna, 
OJ, MKL-AE 674/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Wola Zdakowska, WH, WW, MKL-AE 678/4; 
Kliszów, ME, PT, SE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 
679/3; Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Chwa-
łowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Pień, MK, MKL-AE 683/3; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 
683/2; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1; 
Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Malinie, KE, MKL-AE 692/1; 
Lipnica, PK, PE, MKL-AE 687/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.

51. Kolbuszowa Górna, OJ, MKL-AE 674/2.
52. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Ja-

godnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/4; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Niwiska, CM, MKL-
AE 674/3; Kolbuszowa Górna, OJ, MKL-AE 674/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, WI, KJ, 
RD, NN, MKL-AE 680/4; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; 
Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Lipnica, PKE, MKL-AE 687/2.

53. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
54. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Mazury, MG, 

MKL-AE 675/4; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Słomiana, SA, SS, 
MKL-AE 679/3; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Pień, 
KZ, LM, MKL-AE 683/4; Lipnica, PK, PE, MKL-AE 687/2.

55. Mazury, MG, MKL-AE 675/4. 
56. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2. 
57. Niwiska, CM, MKL-AE 674/3. 
58. Mazury, MG, MKL-AE 675/4;

świętOwAnie pOzA KOściOłeM

ciastka, całusy, przysmaki i pamiątki na odpustowych kramach

Wraz z zakończeniem liturgii mszy odpustowej, kończyła się pierwsza, religij na 
część świętowania odpustu. Od wyjścia z kościoła, od południa zaczynała się jego 
druga część. Oznaką świętowania odpustu poza świątynią były liczne, skupione 
przeważnie na placu przykościelnym lub w jego pobliżu, kramy odpustowe50, które 
– zaraz po opuszczeniu świątyni – zaczynali okupować przyjezdni goście, mieszkań-
cy wsi, a szczególnie dzieci, niejako dopełniając w ten radosny sposób świętowanie: 
Kramy musiały być, po to był odpust!51

Na odpustach oferowano rozmaite przysmaki, które do końca lat 70. XX wieku 
były dostępne głównie podczas tych uroczystości. Były to np. ogórki kiszone, które 
rzadko przy gotowywano w gospodarstwach i dlatego uważano za rarytas nieodłącz-
nie kojarzący się z odpustami52: Ja do Raniżowa z Zielonki biegałem na odpust, to było 
na Zielną, więc widziałem, że i ogórki kiszone były na odpuście. Sprzedający stał przy 
beczce i wołał: „Do mnie chodźcie, do mnie! Ogórek za złotówke, a woda za darmo”! 
To były duże ogórki, jak smoki, nikt dzisiaj by takiego nie zjadł53.

Za wielki przysmak uważano lody, zwykle waniliowe lub śmietankowe, nakła-
dane na wafelek. Sprzedawcy nabierali je łyżką z beczki obsypanej trocinami, dla 
zapobieżenia ich roztapianiu54: Jak byłem mały, to z Zielonki [sąsiedniej wsi – dop. 
W.D.] biegaliśmy szybko do kościoła, jeszcze przed mszą, bo z Sokołowa przyjeżdżał 
taki Gil – Żyd – i miał lody z beczki. Trzeba było sobie kupić takiego loda za pół złotego, 
taką łyżką nabierał. One były takie dobre! Żółte, nie wiem, z czego robione55.

Oprócz tych rarytasów, można było także kupić inne artykuły spożywcze: 
kromki swojskiego chleba ze smalcem nakładanym z kamiennych garnków56, sło-
ninę i  kiełbasy57. Sprzedawano również z wozów owoce: jabłka, gruszki i śliwki58

oraz truskawki59, także cukrową watę, obwarzanki, lizaki koguciki oraz krajankę 
biszkoptową z mar moladą60.

59. Ibidem; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, 
MKL-AE 680/4.

60. Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; 
Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.

61. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, PM. WK, MKL-AE 676/2; 
Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Tu-
szyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Przyszów, CA, 
MKL-AE 682/3; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; 
Grębów, GJ, MKL-AE 684/1; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; 
Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Wola 
Zdakowska, WH, WW, MKL-AE 678/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2; Tarno-
brzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.

62. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; 
Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Baranów 
Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 
683/2; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1.

63. Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
64. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 

679/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Chwałowice, 
MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 
683/1; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Przecław, KJ, MKL-AE 
692/2; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.

Charakterystyczne dla odpustów było obecne na straganach pieczywo i słody-
cze odpusto we, bez których nie wyobrażano sobie tej uroczystości. Były to ciastka 
z dziurką, z ciasta kruchego w kształcie kwiatu i posypane cukrem, popularnie zwa-
ne odpustowymi61, różańce z ciastek biszkoptowych, kolorowanych, z krzyżykiem 
z ciasta (niekiedy były to ciastka z mąki, wody i amoniaku)62, korale z ciasta zdobio-
ne bibułą63 oraz cukierki o dpustowe (szczypki, malinki, poziomki, rybki, sople – te 
później wieszano na choince)64.

Fot. 3.
Ciastko odpustowe, 
Baranów Sandomierski, 
2016 r.

Fot. J. Radwański
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Jednak najbardziej poszukiwanymi artykułami odpustowymi były ciastka – całusy 
(cia stka w wałeczku, owinięte bibułą pociętą na końcach)65 oraz w kształcie serca 
(cia stka owinięte w sreberka lub celofan, mogły być także farbowane, kolorowe, 
lukrowa ne, z piernika, z rysunkami i napisami np.: „Kocham Cię”, „W moim sercu”, 
„Twój na całe życie”; bywały na nich także naklejane różne rysunki, zdjęcia dwojga 
ludzi, fotos czarno-biały z przedwojennego filmu przedstawiający parę)66. Te dwa 
ostatnie artykuły były bar dzo ważne ze względu na ich wydźwięk zalotno-matrymo-
nialny: Całusy, kawa ler kupował dla panny, czasem były duże, takie na gumce, gdy 
kawaler dał pannie, ona sobi e zawieszała je jak torebkę, to był honor67. Aczkolwiek 
inni rozmówcy wspominali, że ofiarowywano je ulubionym dziewczętom, ale nie 
sympatiom. Natomiast prawdziwie matrymonialnym gestem było wręczenie dziew-
czynie przez chłopaka ciastka w kształ cie serca, uznawane za jawny dla wszystkich 
znak wyboru konkretnej dziewczyny, a  nie kiedy publiczne potwierdzenie przy-
szłego związku małżeńskiego w sytuacji, gdy narzeczo ny kupował takie serce swo-
jej wybrance. Dla wybranej dziewczyny był to powód do dumy, chwaliła się tym 
wszystkim. Podarunek upoważniał chłopaka np. do zabrania jej na rower i odbycia 
przejażdżki: Poza tym były pierniki z napisami, na przykład: „Kocham cię”, „W moim 
sercu”. Twarde były i stare, ale kupowali, na przykład chłopak jechał z dziewczyną na 
rowerze, wiózł ją na ramie, i wszystkim, wniebowzięta, pokazywała to serce z napisem 
„Kocham cię”. Mała byłam, ale pamiętam jak dziś, jak jadą z górki majdańskiej na 
tym rowerze i ona to serce trzymała tak, żeby wszyscy widzieli68.

Wyrobem tych popularnych smakołyków zajmowały się rodziny, które przez lata 
wyspecjalizowały się w takiej produkcji, np. rodzina Słowińskich z Baranowa San-
domierskiego od pokoleń wypieka pieczywo odpustowe. Nie udzielają wywia dów, 
nie pozwalają na fotografowanie narzędzi, bojąc cię konkurencji innych pieka rzy. 
Pierwszy członek rodziny Słowińskich zaczął wypiekać ciastka odpustowe, gdy wró-
cił do Baranowa z wojny polsko-bolszewickiej. Do dzisiaj pieką te ciastka, a także 
piernikowe mikołaje i baranki wielkanocne. Przestali produkować serca piernikowe 
z fotosami z  filmów ze względu na brak zainteresowania klientów. Robią jedynie 
serca z napisami, a aby je przygotować, trzeba zacząć prace dwa tygodnie wcześniej, 
gdyż piernik trzeba polukrować, pomalować i wysuszyć69.

65. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Kolbuszowa, OJ, 
MKL-AE 674/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Słomia-
na, SA, SS, MKL-AE 679/3; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, 
MKL-AE 681/1; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Pień, MK, MKL-AE 683/3; Piątko-
wiec, BM, KE, MKL-AE 683/2; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Grębów, 
GJ, MKL-AE 684/1; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.

66. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Niwiska, CM, 
MKL-AE 674/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Kliszów, ME, PT, 
ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SK, SZ, 
MKL-AE 679/2; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Pień, MK, MKL-AE 683/3; 
Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Malinie, KE, 
MKL-AE 692/1; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, 
ZE, MK, MKL-AE 681/1; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Tarnobrzeg-Machów, KD, 
MKL-AE 684/2; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Przecław, KJ, 
MKL-AE 692/2; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.

67. Niwiska, CM, MKL-AE 674/3.
68. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3.
69. Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1. 

70. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Turbia, GI, 
MKL-AE 685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Malinie, KE, MKL-AE 692/1.

71. Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 
683/4; Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Przecław, 
BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Mazury, MG, 
MKL-AE 675/4; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Tarnobrzeg-Machów, DM, MKL-AE 677/2; Tuszyma, WI, KJ, RD, 
NN, MKL-AE 680/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4.

72. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Kol-
buszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Wola Zdakowska, WH, WW, MKL-AE 678/4; Zdzie-
chowice, CS, MKL-AE 679/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Baranów Sandomierski, 
SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Pień, MK, 
MKL-AE 683/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; 
Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Tuszyma, 
WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.

73. Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2.
74. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Baranów 

Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1. To była radość dla dzieci! Takie małe szkuty to się cieszyły, bo były 
kapsle, korki i pistolety. Korków się mniej kupowało, bo były droższe i rodzice się bali, żeby się nie poparzyć. A kapsli nie 
bronili. To było dla chłopaków najważniejsze [Lipnica, PR, PK, MKL-AE 687/2].

75. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.
76. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Niwiska, CM, MKL-AE 674/3; Kolbuszowa, OJ, 

MKL-AE 674/2; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.

Powszechnie kupowano także inne pamiątki z odpustu: dewocjonalia70, najbar-
dziej kojarzone z odpustami plastikowe zabawki i plastikową biżuterię, pierścionki 
z oczkiem, bransoletki, zegarki na gumce, spinki do włosów, korale, gwizdki, lalki, 
piłki na gumce wykonane z trocin owiniętych celofanem i balony71. Na odpustach 
wiejskich pojawiały się także zabawki, uważane dzisiaj za wyroby sztuki ludowej: 
drewniane (fujarki, ptaszki, pukawki, wiatraczki)72 i gliniane (kogutki)73. Chłopcy 
najbardziej byli zainteresowani pistoletami na kapsle i korki74.

Był też zwyczaj kupowania prezentów dla dzieci75, które bardzo na nie czekały. 
Niejednokrotnie same zarabiały wcześniej pieniądze, żeby je potem wydać na różne 
odpus  towe cudeńka: grabiły ściernisko, chodziły z życzeniami imieninowy m i, zbie-
rały jagody, czasem tylko dostawały niewielkie datki, np. od dziadków76.

Fot. 4.
Kramy odpustowe, 
Kolbuszowa Górna, 
2016 r.

Fot. W. Dragan
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Pamiętano też o pastuszkach, którzy musieli pozostać z bydłem na pastwisku77. Na 
zakup odpustowego prezentu mogli również liczyć domownicy, którzy z różnych 
względów nie mogli przyjść na tę uroczystość78. W każdym razie kupowanie czegoś 
na kramach odpustowych było wręcz obowiązkiem i traktowano tę czynność jako 
dopełnienie świętowania.

rodzinny obiad i przyjęcie

Jednym z istotniejszych elementów odpustów było wzajemne odwiedzanie się 
i orga nizowanie poczęstunków. Wizyty rodziny i przyjaciół po sumie odpustowej 
uchodziły wręcz za obowiązek i nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby zaniechać tego 
miłego towarzy skiego zobowiązania79. Było to traktowane jako wielkie święto, do 
którego starannie się przygotowywano, sprzątano dom i obejście oraz szykowano 
wystawny poczęstunek: Szykowano się jak na święta, to w odpust się odwiedzano, nie 
w imieniny80.

Rodzina zwykle była zapraszana na obiad81. Zestaw potraw podawanych jako 
dani a obiadowe wyraźnie podkreśla dużą wagę, jaką przywiązywano do tych odwie-
dzin, i odświętność wydarzenia. Niemal obowiązkowo, jak podczas świąt, podawa-
no rosół, często z makaronem lub z ziemniakami82. Starano się, żeby jednak był to 
makaron, który uważano za produkt wykwintny: Nawet w niedziele był z ziemnia-
kami, a na odpust musiał być makaron83. Sporadycznie zdarzało się, że częstowano 
kapuśniakiem z młodej kapusty lub zupą ogórkową84. Na drugie danie najczęściej 
podawano mięso z rosołu z ziemnia kami, niekiedy obsmażane na maśle z cebulką, 
opiekane i polane sosem lub tylk o ugotowane85. Jadło się także kotlety mielone lub 
schabowe z ziemniakami, karkówkę w sosie, udko pieczone, gulasz, pieczeń w sosie,

77. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2. 
78. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.
79. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, 

PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Kolbuszowa Górna, SH, CA, 
MKL-AE 674/1; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Trzciana, ZA, WH, MKL-AE 678/3; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, 
MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, 
MKL-AE 680/4; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Chwa-
łowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Turbia, GI, MKL-AE 
685/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Malinie, KE, MKL-AE 692/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.

80. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.
81. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Jagodnik, 

PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 
674/2; Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 
679/4; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Pień, KZ, LM, 
MKL-AE 683/4; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2 (od niedawna); Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Malinie, KE, MKL-
AE 692/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.

82. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Trzcia-
na, ZA, MKL-AE 678/4; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; 
Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1; Mazury, AE, 
AJ, MKL-AE 675/3; Kolbuszowa Górna, SH, CA, MKL-AE 674/1.

83. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2. Por. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2 (z kury, 
powszechny w l. 70); Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.

84. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
85. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Baranów 

Sando mierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Tarnobrzeg-Machów, DM, 
MKL-AE 677/2; Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2.

kaczkę faszerowaną kaszą gryczaną z  wątróbką86. Obowiązkowo podawano różne 
kasze oraz ryż, który był w powojennych czasach artykułem luksusowym87. Jako do-
datek jedzono kapustę zasmażaną kiszoną lub młodą, ogórki kiszone albo w postaci 
mizery (mizerii), ewentualnie jakąś surówkę88.

Bywało także, że przygotowywano pierogi z kapustą, flaki, bigos: To dzisiaj tak 
się mówi, to była kapusta taka lepsza, maszczona, specjalnie ją zostawiano na odpust 
w czerwc u, podawano ją z ziemniakami albo z chlebem89.

Obowiązkowo po obiedzie częstowano się ciastem i słodyczami. Były to placki 
drożdżowe gołe (pieczone specjalnie na odpust), z jabłkami, marmoladą, kaszą, se-
rem, śliwkami, jagodami, makiem oraz z dodatkiem kakao. Poza tym pieczono cia-
sta zawijane, na kruchym spodzie, także z owocami, serniki, pierniki. Przysmakiem 
były ciastka krucho-drożdżowe z maszynki, kołaczyki z makiem, jabłkami, serem 
i marmoladą, gofr y z maszynki do gofrów, w kształcie serc, oraz krówki. Czasem 
zwyczajowo jedzono ciastka kupione na odpuście90.

86. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; 
Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Boja-
nów, PS, MKL-AE 685/1.

87. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
88. Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, 

MKL-AE 681/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 
680/4; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.

89. Mazury, MG, MKL-AE 675/4. Por. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Baranów 
Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1.

90. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdzie-
chowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4; Bojanów, PS, MKL-
AE 685/1; Kolbuszowa Górna, SH, CA, MKL-AE 674/1; Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 
674/2; Baranów Sandomierski, SB, WZ, MJ, ZE, MK, MKL-AE 681/1; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Mazury, AE, 
AJ, MKL-AE 675/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Tuszyma, WI, KJ, RD, NN, MKL-AE 680/4; Jagodnik, PM, WK, 
MKL-AE 676/2; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 684/2.

Fot. 5.
Szarlotka 
„jak na odpust”,
Cmolas, 2016 r.

Fot. W. Dragan
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Podawano także po obiedzie wędlinę oraz różne sałatki: jarzynową, z porów oraz  
w ostatnich latach – z makaronem ryżowym czy z ryżem i orzechami91.

Do picia podawano prawdziwą kawę, jeszcze w latach 70. XX wieku stanowiącą 
rarytas, kawę zbożową z mlekiem, herbatę „zwykłą” lub ziołową bądź kompot ze 
świeżych albo suszonych owoców92.

Przy tak uroczystej okazji pito alkohol: wódkę rozrabianą ze spirytusu (majoną 
ze spirytusu jako przypalankę lub z sokiem wiśniowym) albo kupowaną w sklepie, 
rzadko wino lub piwo93.

Niektórzy rozmówcy nie przygotowywali specjalnego poczęstunku, natomiast 
jeżeli jacyś goście przyszli, wówczas stawiano na stole wędlinę i dodatki (ogórki 
k iszone, grzy bki), które każda gospodyni ma w swojej spiżarni94.

Jedna z rozmówczyń wspomina: Pamiętam, że mama na odpust w Trzęsówce, na 
św. Anny [26 lipca – dop. W.D.], ucinała wcześniej dwa snopy pszenicy ozimej, już była 
dojrzała, młócono je cepami, mełło w kamieniu i z tego piekła bułkę na odpust. To była 
pierwsza bułka z nowej pszenicy95. Taki wypiek robiono także w sierpniu, szczególnie 
wówczas, gdy odpust przypadał w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)96.

Wyjątkowy charakter tego przyjęcia podkreśla elegancki sposób podania posił-
ku: zasiadano do niego przy stole, jak w święta, który był przykryty odświętnym ob-
rusem. Jedzono, wykorzystując odświętną zastawę, szczególnie podczas poda wania 
kawy: Ale kawa prawdziwa też już była. Moja babcia mieliła ją w młyneczku i zago-
towywała ją z wodą w garnuszku. Taką kawe piły po obiedzie. Babcia miała filiżanki, 
takie w różyczki, nie wiem, skąd. Miała też jedną salaterkę, taką samą, i trzymała to 
w kredensie, za szkłem. Przy odpuście to wyciągała i kawę pili z filiżanek97.

Z zasady dzieci nie zasiadały razem z dorosłymi do głównego stołu. Zwykle miały 
swój stolik, mniejszy, stojący z boku, lub jadły przy piecu98. Zdarzały się je dnak wy-
jątki. Jeden z rozmówców, w uznaniu odwagi i jako oznakę wdzięczności za zapobie-
żenie nieszczęściu, został uhonorowany posadzeniem przy stole i poczę stowaniem 
kieli szkiem wódki, mimo iż był młodym chłopakiem: Konie poniosły, bo stały długo 
w zaprzęgu i uciekły. Udało mi się dogonić te konie, wskoczyć na wóz, złapać lejce i je 
zatrzymać. W nagrodę mnie posadzili za stołem i dali kielicha. To był honor, bo dzieci 
nie siadały do stołu z dorosłymi99.

91. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Wydrza, GZ, 
MKL-AE 677/3; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.

92. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, MKL-AE 675/3; Cmolas, MS, KB, 
MKL-AE 676/1; Kolbuszowa Górna, SH, CA, MKL-AE 674/1; Mazury, MG, MKL-AE 675/4.

93. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Cmolas, MS, KB, MKL-AE 676/1; Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Mazury, AE, AJ, 
MKL-AE 675/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4; Kolbuszowa Górna, SH, CA, MKL-AE 674/1; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 
674/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4; Tuszyma, WI, KI, RD, NN, MKL-AE 680/4; Lipnica, PE, PK, MKL-
AE 687/2.

94. Wola Zdakowska, WH, WW, MKL-AE 678/4; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1; Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Kolbuszowa, 
OL, MKL-AE 687/1.

95. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2. 
96. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 674/2.
97. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2. Por. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3; Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
98. Jagodnik, PM, WK, MKL-AE 676/2; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1; Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2. 
99. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.

100. Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3. Por. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2.
101. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2. Por. Kliszów, ME, PT, ŚE, BA, GF, MKL-AE 678/2; Zdziechowice Drugie, CS, MKL-

AE 679/4; Książnice, PK, WJ, MKL-AE 683/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
102. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4.
103. Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4. 
104. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3. 
105. Pień, KZ, LM, MKL-AE 683/4. 
106. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SK, SZ, MKL-AE 679/2; Grębów, GJ, MKL-AE 684/1.

Odpusty współcześnie

Rozmówcy z sentymentem wspominali odpusty jeszcze z lat 80. i 90. XX wieku, 
gdy wszystko to, co opisane wyżej, stanowiło wielkie wydarzenie i niebywałą atrak-
cję. Obecnie odpusty obchodzi się nie tak uroczyście: Dawniej w odpust było bardziej 
odświętnie, nie mają tego uroku co kiedyś, są uboższe100. Zwraca uwagę mniejsza ilość 
straganów, w większości asortyment tam oferowany jest uboższy niż niegdyś i w du-
żej części stanowią go plastikowe produkty chińskie: Droższe a gorsze, lepiej kupić 
w sklepie101.

Na uroczystości do sąsiednich parafii chodziło się pieszo, później jeździło 
rowere m, a wreszcie – samochodem102. Nie zawsze cała rodzina, jak niegdyś, przy-
chodzi w odwiedzi ny i na poczęstunek po odpustowej sumie. Rozmówcy zauważyli 
zmianę obyczajów: Kiedyś przychodziło się na odpust w gościnę do rodziny, dzisiaj 
naprzód musisz zadzwonić, czy możesz przyjść103. Szeroka obecnie dostępność pro-
duktów spożywczych w sklepach spowodowała, że znacznie częściej jada się w do-
mach potrawy, które jeszcze niedawno były spożywane wyłącznie z okazji wielkic h 
uroczystości: Teraz świątek-piątek gotuje się to samo, nie ma takich odświętnych po-
traw104. Poza tym, niegdyś wielką atrakcją był festyn i zabawa taneczna na koniec 
odpustu. Obecnie, nawet jeżeli jest to organizo wane, nie jest tak przeżywane przez 
jego uczestników z uwagi na dużą ilość rozmaitych imprez organizowanych w bliż-
szej i dalszej okolicy105.

Niektórzy rozmówcy ze smutkiem stwierdzają, że nie jeździ się już po odpustach, 
nie ma obiadów dla rodziny, a przynajmniej znacznie rzadziej106.

pOdsuMOwAnie

Z zaprezentowanych wyżej materiałów wynika, że zarówno pielgrzymki, jak 
i  odpusty były traktowane jako wydarzenia mające ogromne znaczenie dla poje-
dynczych osób, rodzin oraz dla całej parafii i okolicy. Tak wielkie natężenie oznak 
podkreślających ich odświętność jest tego jednoznacznym dowodem. Warto jednak 
zwrócić uwagę na zestawienie znaków, decydujących o świątecznym charakterze 
każdego wydarzenia.

Szczególnej uwagi wymaga pożywienie, występujące przy odpustach, co od-
notowano i podczas pielgrzymek. Rozmówcy zgodnie podkreślali wyjątkowość 
produktów sprzedawanych na odpustowych kramach, często takich, których nie 
można było nabyć w innych miejscach. Bez wątpienia podkreślały one odświęt-
ność i wyjątkowość odpustu, podnosząc jego rangę w oczach uczestników. Oprócz 
tego, kupowanie na straganach cia stek i ofiarowywanie ich pannie nierzadko miało 
charakter matrymonialny. Natomias t wyjątkowość odpustowego czasu najbardziej
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podkreślały obiad i przyjęcie rodzinne, które przy tej okazji organizowano. Zestaw 
potraw wówczas podawanych wyraźnie ma świąteczny charakter, co zauważali i nie-
jednokrotnie podkreślali rozmówcy. 

Warto zwrócić uwagę, że niektóre produkty były przygotowywane specjalnie na 
odpust (makaron do rosołu, „goła” bułka), a niektóre z nich wręcz miały magicz-
noobrzędowy charakter (pierwsza bułka z mąki z nowej pszenicy, młóconej cepa mi 
i mielonej w żarnach). Przygotowywano je, wykorzystując składniki zwykle niepo-
jawiające się na codziennym stole, a uważane za oznakę luksusu. Potrawy podawane 
były na najlepszej zastawie stołowej, jaka była w posiadaniu danych właścicieli, przy 
starannie zastawionym stole, przykrytym odświętnym obrusem. Przywiązywano 
do tego wielką wagę. Nawiązuje to do tradycji szlacheckich, gdzie „uczo ny” sposób 
przyrządzania posiłków i ich podania wymagał dużych umiejętno ści. Było to i jest 
manifestacją potrzeby wykwintności. Symbolem kuchni szlache c kiej były serwowa-
ne na koniec posiłku desery w postaci m.in. cias t i ciasteczek. Kluczowym ich skład-
nikiem był cukier, uważany za symbol luksusu. Na chłopskim stole cukier gościł 
bardzo rzadko. Biedniejsi spożywali go dwa razy do roku jako przysmak świąteczny, 
dodawany do herbaty albo nawet spożywany osobno. Był to produkt szczególnie po-
żądany, świadczył o zamożności i luksusie. Stanowił element statusowy, służący do 
podkreślenia czy podniesienia swojego prestiżu. Mieszkańcy wsi nie zwracali uwagi 
na estetykę potraw codziennych, co wynikało z patrzenia na pożywienie pod kątem 
utylitarnym (kaloryczne i syte). Jedynie podczas uroczystości rodzinnych i dorocz-
nych manifestowano niecodzienność i odświętność, np. wytwor nym przybraniem 
na wzór szlachecki czy podaniem niecodziennych potraw i użyciem wykwintnych 
składników107.

Pieczenie i spożywanie bułki z mąki zmielonej z pierwszych ziaren nowej psze-
nicy (w końcu lipca i w sierpniu) jest w swojej istocie działaniem magicznym, które 
w efekcie ma pobudzić urodzaj na zboże w przyszłym roku: jedzenie tej bułki od-
bywa się przed siewem ozimin, więc w czasie jak najbardziej właściwym dla takich 
zabiegów. Podobnie można traktować wielką obfitość pożywienia, jakie znajdowało 
się na stole podczas odpustowego przyjęcia. Spożywanie dużej ilości jedzenia, szcze-
gólnie tłustego, mięsa, to działania, które jasno wskazują, że przy pomocy tzw. magii 
sympatycznej (podobne ro dzi podobne)108 zapewniano sobie dostatek pożywienia 
i dobrobyt w ciągu najbliższego roku.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Już wspominano, że pożywienie 
pod czas pielgrzymek i odpustów jest zupełnie odmienne od jedzonych codziennie 
pokarmów. Poza tym obecne wówczas kasze (wszystkie rodzaje), specjalne pie-
czywo oraz wypijany alkohol – to podstawowe składniki i ślady rytualnych uczt, 
mających charakte r zaduszkowy. Na szczególną uwagę zasługują spożywane pod-
czas pielgrzymki jajka oraz alkohol – jak podkreślano – obowiązkowo pity na od-
pustowych przyjęciach. Jajko w  tradycyjnej kulturze jest obdarzone szcze gólnymi 
właściwościami. Oprócz innych, bardzo ważnych funkcji, przypisywa no mu wła-
ściwości mediacyjne i apotrope iczne. Dlatego też obecność jajek podczas wędrówki

107. B. Hołub, Kwaśne i słodkie. Rzecz o pańskim i chłopskim smaku – próba zakreślenia problematyki badawczej, [w:] Opozy-
cje jako kategoria kulturowa, red. M. Badach i K. Smyk, Lublin 2016, s. 66-68. O cukrze jako składniku wykwintnym zob. 
J. Dumanowski, Słodycz życia, [w:] idem, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011, s. 19-25.

108. Por. J.G. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 1978.

pielgrzymkowej i ich zjadanie wskazuje, że istotne były tu ich działania ochronne109. 
Natomiast alkohol uważany jest za jeden z najsilniejszych i najważniejszych środków 
mediacyjnych, stanowiący a bsolutnie niezbędny składnik uczt towarzyszących ob-
rzędom przejścia. Upojenie alkoholowe i osiągnięty dzięki niemu stan ekstaty czny 
należy traktować jako jedną z metonimii podróży w zaświaty. To także ważny skład-
nik ofiar składanych siłom zaświatowym110.

Już wcześniej zaznaczono, że pielgrzymki noszą znamiona obrzędu przejścia, 
a analiza informacji dotyczących pożywienia w czasie odpustu zdaje się to potwier-
dzać. Specjalne potrawy i ich składniki, inne niż zwykle, a także ich spożywanie 
„inaczej” (odświętnie) niż podczas posiłków codziennych – to jasna wskazówka, że 
jest to czas święty – sacrum. Przekonują o tym także i inne elementy pielgrzymek 
i odpustów. Bardzo liczne są tu przykłady działania magii ochronnej i występowania 
apotropeionów. Podczas pielgrzymek ochronę przed siłami demonicznymi stanowił 
hałas, np. śpiew nabożnych pieśni podczas marszu pielgrzymkowego. Podkreślana 
jest inność takiego śpiewu, nawet obecność specjalnych tekstów, co upewnia, że 
w swojej istocie było to działanie ochron ne wędrującego orszaku. Natomiast pod-
czas procesji odpustowej głośno biły dzwony kościelne, a później stosowny huk za-
pewniały pistolet na kapsle i kapiszony.

Dobrą ochronę przed działaniem sił zaświatowych stanowił apotropeion. Miał on 
ochronić człowieka przed mocami demonicznymi, urokami, chorobami oraz przed 
wszelkimi nieuprawnionymi kontaktami z sacrum. Za takowe należy uznać krzyże 
pielgrzymie idące na przedzie każdej kompanii czy chorągwie, także podczas proce-
sji odpustowej111. Nawet pochód pielgrzymów z mężczyznami idącymi na zewnątrz, 
a kobietami w środku, także należy uznać za podjęcie działań ochronnych. Działanie 
ochron ne miały również spełniać pamiątki z pielgrzymek czy odpustów, które przy-
wożono do domu i obdarowywano domowników. Szacunek, jakim powszechnie je 
otaczano (wieszanie w izbie, zakopywanie w polu itd.), wyraźnie wskazuje na wiarę 
w cudowną i ochronną moc tych przedmiotów.

Ochronę dawały także m.in. rytualne stroje. Odświętną odzież przywdziewali 
piel grzymi i uczestnicy odpustów. Według Rogera Callois, religijne pojmowanie 
świata wymaga od człowieka, by zbliżając się do sacrum, dokonał prawdziwego 
przeistocze nia. Nowy, specjalny ubiór, przywdziewany przy okazji obrzędów przej-
ścia, jest tego wyraze m112.

Wszystkie opisane wyżej działania to w swojej istocie zabiegi izolacyjne, mające 
ochronić pielgrzymów i uczestników odpustu przed skutkami działań złych 
mocy i  doprowadzić bezpiecznie do kontaktu z boską świętością. Dodatkowym 
potwierdze niem  tegoż jest wyraźnie widoczne celowe wzmacnianie sakralizacji 
miejsc czy przes trze ni, np. używanie wielu apotropeionów, hałas. Takie zachowania 
zwykle towarzyszyły szcze gólnym momentom, które w tradycji zawsze wiązały się 
z niebezpieczeństwem i wymagały przedsięwzięcia szczególnej ochrony magicznej, 
stąd wielokrotność takich zabezpieczających działań113.

109. P. Kowalski, op.cit., s. 172-179. 
110. Ibidem, s. 15-19. 
111. P. Kowalski, op.cit., s. 22-23.
112. R. Caillois, Żywioł i ład, Warszawa 1973, s. 69. 
113. J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999, s. 223.
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Podobne zabiegi ochronne należało podjąć w stosunku do osób, które nie brały 
udziału w pielgrzymkach. Dlatego też żegnając pielgrzymkę czy widząc ją na drodze, 
całowano krzyż, z szacunkiem pozdrawiano pielgrzymów i obsypywano kwiatami. 
Miało to zapewnić ochronę otoczenia przed kontaktem z przekraczającymi granice 
osobami, w istocie mediatorami.

Bardzo ważnym czynnikiem determinującym obrzędowość pielgrzymek i odpu-
stów jest wzajemne obdarowywanie się – działanie szczególnie istotne. Według Mał-
gorzaty Maj i Anny Zambrzyckiej-Kunachowicz, „darzenie się” było (i jest) uniwer-
salnym atrybutem życia społecznego. Następowało w różnych sytua cjach, a sposób 
jego przebiegu i zasady tym rządzące były właściwe określonej kulturze, bez względu 
na czas. W swojej istocie było to działanie symboliczne, co automatycznie wiąza-
ło się z obrzędami, mającymi taki sam charakter. W trakcie sytuacji obrzędowych, 
szczególnie obrzędów przejścia, zakłócony był określony ład społeczny, zmieniała 
się równowaga między człowiekiem a otaczającym go światem. Wręczanie darów 
było jedną z istotnych czynności obrzędów przejścia, stanowiącą próbę uporządko-
wania zakłóconej równowagi. Ofiarowywanie pamiątek z pielgrzy mki, przynoszenie 
pamiątek, ciastek i poczęstunku osobom niemogącym być przy odpustowych uro-
czystościach, ofiarowywanie serc i cia stek innym osobom jest niejako ich agrega-
cją w strukturę obrzędu i pozwalało wszystkim na bezpieczne pokonywanie tych 
etapów. Dlatego też żaden obrzęd przejścia, tu – pielgrzymka i odpust, nie mógł 
przebiegać bez nieustannego obdarzania się, gdyż w zasadzie każdy jego moment 
był przekraczaniem jakichś granic. Zatem to nieustanne darzenie się w obrzędzie 
przejścia stanowiło podstawowe działanie porządkujące chaos, a jedno cześnie scala-
ło następujące po sobie elementy rytuału114.

W powyższym tekście starano się pokazać i zrekonstruować obraz jednej z waż-
niejszych odsłon tradycyjnego świętowania poprzez próbę analizy znaczenia poży-
wienia, które mu towarzyszyło i towarzyszy. Ze względu na wielką złożoność tema-
tyki, jest to właśnie zaledwie próba zasygnalizowania konieczności pilnego podjęcia 
stosownych prac dokumentacyjnych oraz dokonania właściwej, szerokiej analizy 
zagadnienia i opracowania dla otrzymania pełnego obrazu jego struktury. Niemniej 
jednak, na podstawie zebranych materiałów można potwierdzić, że wspomniane we 
wstępie do niniejszego tekstu wielkie umiłowanie Lasowiaków do „włóczenia się” po 
pielgrzymkach i odpustach, które tak urzekły ks. W. Michnę w XIX wieku, pozostało 
w zasadzie niezmienione do dzisiaj, zachowując przy tym bardzo wiele tradycyjnych 
rysów. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne po uważnym przyjrzeniu się pożywie-
niu, sposobie jego podawania i znaczeniom poszczególnych potraw, do dziś towa-
rzyszących tym dwóm wydarzeniom, bardzo ważnym w tradycyjnym świętowaniu.

114. M. Maj, A. Zambrzycka-Kunachowicz, Obrzędowa wymiana darów w kulturze ludowej, „Etnografia Polska”, t. XXIX, 
1985, z. 1, s. 93.
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Uczta weselna: 
obfitość, wspólnota, obrzęd

Katarzyna Ignas 
Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo-Parkowy

Analizując i opracowując materiały na temat pożywienia weselnego, odwołuję 
się do autentycznych wypowiedzi, oddających istotę myślenia informatorów na te-
mat wesel a. Z przekazów wyłonił się bowiem dość wyraźny obraz pożywienia wesel-
nego jako dziedzi ctwa materialnego, dla którego kontekstem kulturowym jest ściśle 
przestrzegana obrzędowość, będąca dziedzictwem niematerialnym. Pożywienie to 
jawi się więc jako uczta, która na przestrzeni ponad 100 lat – od wesela w Stalach, 
zanotowanego przed 1895 rokiem przez Karola Matyása1, aż do stylowych wesel 
XXI wieku – uległa wielkim przemianom. Jednak pomimo wpływów mody i wygody 
(jak celnie formułuje kierunki zmian Aneta Karbowniczek z Zaleszan2), w aspekcie 
materialnym, społecznym i ducho wym zachowała niezmienną ciągłość: nadal jest 
nadzwyczaj obfita w dania i napoje, wciąż integruje gości weselnych oraz w dalszym 
ciągu towarzyszy jej wiele mniej lub bardziej uświadamianych zabiegów magicznych 
i sakralnych.

1. K. Matyas, Wesele stalowskie, „Wisła”,1895, t. 9, s. 225-248.
2. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

Uroczystości
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3. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
4. Piątkowiec, BM, MKL-AE 695/2; Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3; Tuszów Narodowy, MS, LS, RM, MKL-AE 

680/3; Mazury, AE, MKL-AE 687/3.
5. Na południu i na wschodzie Polski nazywa się wzajemnie rodziców młodych swat i swatowa, tzn. w ten sposób mówią 

o rodzicach młodej – rodzice młodego, i o rodzicach młodego – rodzice młodej. Por. A. Drożdż, A. Pieńczak, Zwyczaje 
i obrzędy weselne, cz. I: Od zalotów do ślubu cywilnego, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII, 
Wrocław – Cieszyn 2004, s. 46.

6. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2.
7. Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3.
8. Jamy, LM, KZ, MKL-AE 707/1. Por. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VII, op.cit., s. 171-177.
9. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4.
10. Mazury, AE, MKL-AE 687/3.
11. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2.
12. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
13. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
14. Ibidem.

poczęstUnek podczas zmówin

Jak swaty przychodziły, poczęstunkiem był alkohol tylko. Obojętnie co, czy wino, czy 
wódka, tylko przy tym rozmawiały, wypiły po kielichu i dopiero była rozmowa. 

Stanisław Smalisz, ur. 1950 r., Słomiana3

W połowie XX wieku na około 2-3 miesiące przed ślubem, najczęściej w nie dzie-
lę, w domu młodej odbywało się spotkanie rodzin młodych, podczas którego docho-
dziło do podjęcia istotnych decyzji: zgody na ślub, ustaleń dotyczących rozdzielenia 
majątku, uzgodnień co do organizacji wesela (termin, miejsce, liczba gości, podział 
obowiązków i opłat), wyboru osób do pełnienia funkcji weselnych, miejsca zamiesz-
kania młodych po ślubie. Była to także okazja do zapoznania się rodzin. Spotkanie 
to, nazywane najczęściej zmówiny, poselyny (Piątkowiec), swaty (Majdan Królewski, 
Tuszów Narodowy), oświadczyny (Mazury) i współcześnie: zaręczyny4, zwykle było 
wcześniej aranżowane, a rodzina młodej starała się przygotować na wizytę rodziny 
pana młodego. W spotkaniu uczestniczyli: rodzice młodego i młodej, czyli swaty5, 
młodzi (choć nie zawsze). Kiedy podczas zmówin podawano obiad, spożywali go 
goście oraz wszyscy domownicy. Podczas zmówin spożywano najczęściej zimne 
dania (jako zakąskę), zawsze pito alkohol. Wypicia alkoholu nie można było 
odmówić: Musiały się swaty opić, żeby jeden dał syna, a drugi córkę6; Kielich to 
był obowiązkowo, przypieczętowali umowę, rączka w rączkę wszystko. To tak słowo 
dane było, jak już wszystko ugadane było7. W przeszłości zmówi nom towarzyszył 
skromny poczęstunek: chleb z masłem i kawałki słoniny, do tego kieli szek wódki 
(Jamy, ok. 1960 roku)8. Spożywano chleb, masło, ser, zaś u zamożniejszych – swojską 
wędlinę (kiełbasę). Czasem, jak nie było kiełbasy, to wyciągali takie zaweko wane 
mięso w tłuszczu. To zawsze starano się mieć dla gości9. Dla przykładu, w 1969 roku 
w Mazurach na zmówiny młoda upiekła placek, poza tym jedzono wędlinę i chle b, 
pito alkohol10. Z czasem coraz częstszą formą poczęstunku z okazji zmówin stało się 
danie ciepłe: bigos (Lipa, ok. 1965 roku)11, obiad dwudaniowy świąteczny12 – czyli 
obiad przygotowany staranniej, z dobrej jakości surowców, z bardziej wykwintnymi 
daniami, np. rosół i kurczak smażony w panierce13 – z deserem w postaci placka, 
a następnie – kana pki, herbata, kawa. Zwykle miała miejsce „rewizyta”, czyli w ciągu 
jednego, dwóch tygodni rodzice młodej wraz z młodą odwiedzali dom młodego. 
Obowiązywała wymiana darów, np. w Przyszowie ok. 1970 roku14 młody przyniósł

15. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4.
16. Piątkowiec, TM, MKL-AE 695/3.
17. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1.
18. Na temat dawnych rytuałów zapraszania na wesele: K. Ignas, Obrzędowość rodzinna, [w:] Źródła kultury ludowej 

Puszcz y Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014, s. 177-178.
19. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
20. Kliszów, ME, ŚW, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.

przyszłemu teściowi wódkę i swojską kiełbasę, zaś podczas rewizyty matka młodej 
obdarowała przyszłą teściową szynką konserwową, ojciec młodej przyniósł alkohol, 
niekiedy chłopak przynosił ze sobą wódkę i stawiał ojcu młodej, jak sie zalycoł15.

Od połowy lat 70. XX wieku zmówiny przybierały formę uroczystych zaręczyn: 
mło dy prosił o zgodę rodziców na ślub, prosił o rękę, oświadczał się, wręczał młodej 
kwiaty, pierścionek zaręczynowy lub inny cenniejszy prezent, np. pozłacany zegarek. 
Wówczas także młody fundował alkohol – stawiał butelkę dobrej wódki (Piątkowiec, 
1973 rok)16.

Porównując współczesny akt zmówin, informatorzy zgodnie twierdzą, że przede 
wszystkim odbywa się on ze znacznym wyprzedzeniem względem daty wesela 
oraz, że to młodzi głównie decydują o swoim weselu. Rodzice młodego przychodzili 
do rodzi ców młodej. Jakieś dwa – trzy tygodnie przed ślubem. Młody brał kwiaty dla 
teściowej, pierścionek dla dziewczyny i flaszkę dla teścia. Omawiali, kiedy wesele, kto 
i jak robi. Kogo zapraszają. Podobnie jest teraz, tylko że zaręczyny są rok, dwa wcze-
śniej17.

zapraszanie gości – z poczęstUnkiem czy bez?

Przemiany, jakie nastąpiły w sposobie zapraszania gości na wesele, dobrze od-
wzorowują przeobrażenia społeczne i cywilizacyjne, jakie nastąpiły w II połowie XX 
wieku. Umniejszenie autorytetu ludzi starszych – pokolenia rodziców i dziadków, 
samodzielność ludzi młodych, migracje – stały się czynnikami decydującymi w od-
chodzeniu od tradycyjnego modelu wesela. Przede wszystkim zanikło cere monialne 
zapraszanie połączone z rytuałem obejmowania pod nogi wszystkich domowników 
i wyrażeniem w ten sposób prośby o błogosławieństwo18. W latach 60. XX wieku 
w  Pysznicy młoda całowała na przywitanie wszystkich domowników w  policzki, 
następnie mówiła: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyszliśmy w  imie-
niu rodziców zaprosić was na wesele, chwilę trwała rozmowa, a przy wychodzeniu 
z domu, domownicy zwracali się do młodej, mówiąc: Niech wam Pan Bóg błogosławi, 
da dobrą dolę19. Jeszcze w latach 60. XX wieku w Lipie zapraszającym młodej 
i druhnie zakazywano siadać w domu, gdzie były panny. Złamanie zakazu groziło 
staropanieństwem. Dlatego młoda i druhna wchodziły do domu, zapraszały i szyb-
ko wychodziły. Przywołanej formie zapraszania gości nie towarzyszył poczęstunek 
i przebiegało ono w dość szybkim tempie.

Zmiana obyczaju częstych wzajemnych odwiedzin spowodowała, iż zapraszanie 
na wesele stało się wizytą, a więc dłuższym umówionym wcześniej spotkaniem, przy 
okazji którego wręcza się pisemne zaproszenie i któremu towarzyszy okolicznościo-
wa rozmowa oraz poczęstunek: kawa, herbata, ciastko, wędlina, niekiedy wódka. 
Wizyta staje się nie kiedy okazją do poznania i odbywa się z udziałem młodych i ro-
dziców: Dzisiaj młodzi, jak jadą zapraszać, to biorą także rodziców, żeby im pokazać, 
gdzie kto z rodziny mieszka20.
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21. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
22. Opis rózgowin, wyglądu rózgi (wianka), śpiewów drużek, sprzedaży rózgi staroście, poczęstunku piwem oraz udziału 

rózgi w weselu zob. K. Matyas, op.cit., s. 231-235, 239, 241. Por. także nt. sprzedawania rózgi marszałkowi, staroście: 
S. Bąk, Wesele ludowe w Grębowie, Wrocław 1958, s. 18-24; W. Gaj-Piotrowski, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwa-
dowa, Wrocław 1967, s. 178-185.

23. H. Szewczyk, Rózga weselna. Poszukiwanie formuły interpretacyjnej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1983, nr 1-2, s. 91; 
P. Kowalski, Jabłoń, [w:] idem, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998, s. 171; 
A. Karczma rzewski, Symbolika niektórych atrybutów i działań weselnych, [w:] Wesele. Materiały z konferencji „Obrzę-
dowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność”, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 67-68; Rózga weselna, [w:] 
K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 348-350.

24. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
25. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.

rózga weselna – magiczna zapowiedź weselnej 
i życiowej obfitości, dostatkU i bogactwa

Ale ta rózga to była ciężka, ten chłopacyna to się umęczył w tym kościele trzymać to... 
Za tą rączkę się trzymało swobodnie, to ręka upodała od tego... Tam nie było wiele co do 
zjedzeni a, tylko te cukierki, ciastka takie były, były poubierane... Wywijoł tą rózgą w górze, 
bo to ona jechała do kościoła i z kościoła...

Anna Marek, ur. 1930 r., Wilcza Wola-Dzikowiec21

O zwyczaju wicia rózgi weselnej – atrybucie starszego swata, drużby, starosty – 
opowiadają jedynie najstarsi informatorzy, pamiętający rózgę z wesela z końca lat 
40. i początku 50. XX wieku22. Niekiedy rózgi były przyozdabiane owocami jabłek – 
rodzajem symbolicznego pożywienia oznaczającego życie i płodność23. Na przykład 
w  Niwiskac h rózga miała formę solidnej konstrukcji na drewnianej kwadratowej 
podstawc e, z trzonkiem (rękojeścią) przybitym pod podstawką. Na narożach pod-
stawki wbite były cztery kije, wysokie do 40 cm, na które nabijano piękne, zdro-
we, czer wone jabłka, od największego do najmniejszego. Kije z jabłkami owija-
no następnie pnączami roślin: kwaśnicy (borówki brusznicy), barwinka, mirtu, 
szparagusa (asparagusa). Końcówki kijów połączone były na szczycie rózgi, gdzie 
przywiązany był mały bukiecik kwiatów z kilkoma wąskimi kolorowymi wstążkami. 
Rózga z jabłkami ważyła około 5 kg, musiała być solidnie zrobiona, by dotrwała 
do końca obrzędu. Swat (swatek) trzymał rózgę za trzonek, tańczył z nią, śpiewał 
i wywijał w górze. Rózgę tę przygotowywano w domu młodej, a drużka przywiązywała 
do rózgi jeszcze jedną ozdobę – haftowaną chusteczkę. Wesele z pięcioma rózgami, 
które odbyło się w 1946 roku, pamięta rozmówczyni Maria Cudecka (ur. 1939 r.)24.

W Wilczej Woli rózga weselna miała konstrukcję deseczki z rękojeścią, na 
desecz ce, pośrodku, umocowany był kij z wypustkami, który owijało się mirtem lub 
kwaśnicą, formując kształt kopy siana, ubierając ciastkami i cukierkami, które goście 
rozbierali pod koniec wesela. Starszy swat szedł z rózgą do kościoła, z kościoła na 
wesele, wywijając rózgą w górze25.

W Pysznicy podczas aktu wicia rózgi (rózgowin), odbywającego się dzień przed 
ślubem w domu młodej, jako ciepły poczęstunek podawano pieczone pierogi z ka-
szą jaglaną. Rozalia Rostek podaje przepis na pierogi jaglane: Drożdżowe ciasto 
rozczynić, luźne, niesypkie, tylko luźniejsze, lekko osłodzone. Jak ciasto już się rusza 
ładnie, to się gotowaną kaszę kładzie. Jaglaną kaszę gotowało się na mleku, na sypko, 
jeden do dwóch, jak szklanka kaszy, to dwie szklanki mleka, troszkę osłodzić, troszkę 
osolić, masła było włożone do tej kaszy, czasem śmietany, czasem było na kwaśnym 
mleku gotowane, to wte dy ta kasza była winna. Zalepiane były te pierogi, na łopacie 
się robiło, rozklepało się na łopacie, nic nie trzeba było, wałka nie było, rozklepało się 
to luźne ciasto drożdżowe. Boki grubsze, środek cieńszy, i na środek tę kaszę, i później 
te boki grubsze ściągało się do środka, sklejało się, jajkiem się posmarowało i w piec! 
I w piec! I takich sześć, osiem pierogów się piekło26.

26. Informatorka odwołuje się do lat 1920–1940, czyli czasów młodości swojej babki i matki. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.

Fot. 1.
Rysunek rózgi 
weselnej autorstwa 
M. Cudeckiej,
Niwiska, 2015 r., 
ze zbiorów prywatnych 
K. Ignas

Reprod. K. Ignas, 
2017 r.
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27. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
28. W Pysznicy i Słomianej nazywany jest korowalem, w Dzikowcu, Domatkowie – kołocem, w pozostałych miejscowościach 

– kołaczem. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
29. B. Walęciuk-Dejneka, O chlebie w obrzędach rodzinnych, „Twórczość Ludowa”, 2002, nr 3, s. 12.
30. Na temat pieczywa, jego funkcji w obrzędzie weselnym, nazewnictwa, zdobienia, widowiskowego fragmentu obrzędu 

weselnego z udziałem kołacza – targach i tańcach, dzielenia kołacza zob. K. Ignas, op.cit., s. 174, 189-190.
31. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
32. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1. Pieczenie więcej niż jednego korowala, nie zmienia w niczym strony obrzędowej wypie-

ku. Por. I., K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981, s. 72.
33. K. Ignas, op.cit., s. 189-190.
34. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
35. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.

kołacz

A przy tym kołaczu tego śpiewu było, tych przyśpiewek, z pięćdziesiąt tych pioseneczek, 
czasem mniej, zależy jak się śpieszyli. Przy drzwiach to wszystko... Zanim ten chłopak,  
jak niektóry, się tego chleba nadźwigał, tak się loło mu po skroni, to drużka miała 
go chusteczką wytrzeć. Potem przynieśli przed młodych, zieleninę ściągnęli, ukroili 
przylipkę z kraju i dali młodym, żeby byli razem, żeby się do siebie przylepiali.

Maria Cudecka, ur. 1939 r., Niwiska27

Niegdyś – kołacz, korowal28, dziś – tort, czyli najważniejsze pieczywo weselne, 
przy gotowywane z wielką starannością dawniej przez starościnę, drużki albo ku-
charke weselną, potem – specjalnie zamawiane u sprawdzonego cukiernika, okazałe 
i efektowne, stanowiło i stanowi nadal – choć forma uległa przemianie – znak wesela 
oraz symbol przyszłego wspólnego życia w małżeństwie. Swoim wyglądem, wielko-
ścią, mnogością ozdób, pieczywo to, dzięki magii naśladowczej i kontaktowej, miało 
i ma sprowadzić dostatek, obfitość, płodność dla pary młodej.

Zwyczaj pieczenia kołacza i rytuały weselne z kołaczem związane zanikły w la-
tach 50. XX wieku. Tort weselny, który zajął jego miejsce, traktowany jest analo-
gicznie jako najważniejszy wypiek na weselu. Spożywanie kołacza w czasie ocze pin, 
uważanych za moment kulminacyjny wesela29, traktowano i traktuje się dziś, gdy 
mamy do czynienia z tortem, jako wyjątkowy gest wspólnoty weselnej, potwierdza-
jący się w akcie wymiany darów, który integruje wszystkich weselników – świadków 
obrzędu przechodzenia ze stanu wolnego w stan małżeński30.

W Pysznicy i Słomianej korowale piekła starościna i drużki31. Każda drużka 
niosła przy ozdobiony korowal do kościoła. Następnie, przed ocepinami, pary drużek 
z drużbami tańczyły np. walczyka z korowalami, które podtrzymywane były na 
ramieniu przez każdego drużbę, po czym korowale były rozkrajane i rozdawane 
gościom32. Rozbudowaną formę miały tańce z kołaczem w wykonaniu swata pod 
kołocz33. Początkowo, kiedy w latach 60. XX wieku popularne stało się pieczenie 
tortów na wesele (po jednym torcie na każdy stół), drużbowie praktykowali zwyczaj 
tańców z tortami (Pysznica, 1962 rok)34.

Pieczenie kołaczy należało zwykle do zadań starościny (swaszki), co utrwalają 
przyśpiewki:

Ta nasza swachnisia z bogatego rodu, 
upiekła kołaczyk i dodała miodu. 
(Maria Cudecka, ur. 1939 r., Niwiska)35

Nasza starościna kiedy kołacz piekła, 
chodziła markotna, mało sie nie wściekła.
Ubierzemy kołacz, ładnie przystroimy, 
młodszemu drużbowi potem go wręczymy.

Nasza starościna to się postarała, 
kołocyk jak cudo nam wyszykowała. 
Ubrała go w wstążki i piękne bławaty, 
przypatrzcie sie goście jaki on bogaty. 
(Anna Marek, ur. 1930, Dzikowiec)36

Nasza starościna to wielka pani, 
upiekła korowal, zjadła go w siani.
Jeszcze nie zjadłam, leży na stole, 
złóżcie się po złotówce, zjemy go w kole. 
(Rozalia Rostek, ur. 1943 r., Pysznica)37.

Wygląd kołacza: spoczywające na wyłożonym serwetką wieku od dzieży, koliste 
cia sto drożdżowe z mąki pszennej, z dodatkiem dużej liczby jajek, cukru, masła, 
pieczo ne w okrągłej wielkiej brytfannie: duża buła – około 30-40 cm średnicy 
(Cmolas)38; bulica wysoka (Cmolas)39. Mógł być przybrany cukierkami kolorowymi, 
orzechami (Turbia)40; gałązkami jałowca, wstążkami, wisidełkami (Cmolas)41; na 
gałązkach jałowca wieszano jabłuszka, banieczki, cukierki, ciastka (Dzikowiec)42; 
w  kołoca wbijaly jałowiec i cukie rki, jabłka, ciastka, wsystko wisali na tym (Do-
matków)43; buła drożdżowa przystrojona jałowcem, kokardami i kwiatami z bibuły 
(Dzikowiec)44; korowaj z pytlowanej mąki, ozdo biony figurkami, posmarowany 
żółtkiem (Kamień)45. W Kolbuszowej Górnej kołacz stroiło się gałązkami bzowy-
mi oskrobanymi z kory, oklejonymi ciastem, które piekło się razem z kołaczem 
w piecu chlebowym. Obok gałązek bzowych strojono powierzchnię kołacza kwiat-
kami i zieleniną, np. krzakami borówki46. Po upieczeniu to była taka piękna okrągła 
rumiana buła. Swachnisia ubierała kołacz wkoło zieleniną i wieszała na nim cukier-
ki, czasem na szczycie bańkę. Najczęściej to był mirt albo lżejszy asparagus. Wbijała 
ze czte ry druty w tę bułę i na nich owijała tę zieleninę. Czasem wkładano trochę 
barwinku. To było takie jak miniwieniec dożynkowy. Tylko że to było niskie, jakieś 
trzydzieści centyme trów nad tą bułką47.

36. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
37. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
38. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
39. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
40. Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
41. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
42. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
43. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
44. Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2.
45. W.B. Cichomska, Mazury z pod Kamienia, „Wisła”, 1901, t. 15, z. IV, s. 417.
46. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2.
47. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
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Korowal w opisie informatorek z Borków Nizińskich, Pysznicy i Słomianej48 mógł 
mieć także prostokątny, podłużny kształt. Powierzchnia takiego korowala zdobiona 
była wałeczkami z ciasta robionego na wodzie, formowanymi w kółeczka, wywijasy, 
napisy. Ozdoby uzyskiwały po upieczeniu kolor biały. Korowale ubierano zielonymi 
gałązkami bukszpanu, mirtu, barwinka, a także kwiatkami, piórkami gęsimi malo-
wanymi na różne kolory49. Ubieraniem kołacza w domu starościny zajmowały się 
druhny w dniu poprzedzającym wesele.

W Pysznicy przed oczepinami odbywały się tańce z korowalami w wykonaniu 
par drużek z drużbami (przeważnie walczyk w koło)50. Drużba trzymał korowal na 
ramieniu, a drużka podtrzymywała wypiek. Po tańcu drużba kroił korowal i rozdawał 
wszystkim po kawałku. Zwykle dla dzieci przeznaczone były ozdoby z korowala51.

Widowiskowy charakter miało przenoszenie kołacza z komory do izby weselnej. 
Na przykład w Niwiskach52 krojono kołacz przed oczepinami. Na trójkątne porcje, 
tzw. kliny, dzielono jednocześnie także suszony ser. Swat udawał, że kołacz nie może 
się zmieścić w wąskie drzwi komory, dlatego twierdzono, że trzeba je poszerzyć, 
rozebrać, porąbać siekierą futrynę, piłować odrzwia piłą itp. W tym momencie sta-
rościna, inne osoby funkcyjne czy weselnicy musieli zapłacić swatowi bądź drużbom 
okup53. Podsuszany ser, który miał z sobą starszy swat, służył jako zapłata za wpusz-
czenie kołacza do izby, czyli jako klin do poszerzania drzwi, żeby kołacz zmieścił się54. 
Kołaczem i serem oraz kieliszkiem wódki częstowano potem, w mo mencie składania 
prezentów dla pary młodych, wszystkich gości weselnych.

W innych miejscowościach (Cmolas, Hadykówka)55 kołacz wnoszony był po ocze-
pinach. Starosta wnosił go na głowie, przenosił z komory do izby, gdzie odbywało się 
wesele, czemu również towarzyszył okup. A przed nim szło dwóch weselników, którzy 
poszerzali drzwi, bo kołacz nie mógł wejść. Rżnęli drzwi dranką z płotu. Starościna 
dawała wódkę i ser, dopiero właził kołacz do izby. Tańczyli z nim, śpiewali do kołacza. 
Potem kroili kołacz na kawałki, jak teraz torta, i rozdawali weselnikom56. Starosta 
z niem tańcowoł we drzwiach, że to nie wejdzie przez drzwi. Tak na niby brali piłe, 
wyrzynali drzwi, a uon tancowoł z tym kołocem. Ani nic z tego kołoca nie spadło! 
Późnij jedli tygo kołoca57.

W Charzewicach i Rzeczycy przed oczepinami odbywał się taniec drużby z ko-
łaczem na głowie. Po oczepinach lub w trakcie trwania oczepin dzielono kołacz, 
śpiewając przy tym przyśpiewki. Następnie tańczono na czepiec i zbierano datki, 
składano życzenia, po czym kawałki kołacza rozdawane były wszystkim gościom 
wesela58.

48. Borki Nizińskie, MK, MKL-AE 704/1; Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
49. O piórach gęsich z korowala w Charzewicach i Rzeczycy oraz o ich zastosowaniu w zabiegach magicznych mających 

przysporzyć chów gęsi pisze W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 166.
50. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
51. Ibidem.
52. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
53. Por. Kołacz weselny, [w:] K. Ruszel, Leksykon..., op.cit., s. 177-178.
54. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4.
55. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Majdan Królewski, FG, MM, MKL-AE 676/3.
56. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
57. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
58. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 225-227, 236. Por. K. Ruszel, Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, Rzeszów 

1994, s. 105-106.

59. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
60. Temat kołacza (korowaja) w opracowaniach zob. m.in.: I., K. Kubiak, op.cit., s. 67-77; G. Bączkowska, Korowaj, „Etno-

lingwistyka”, 1988, t. 1, s. 79-99; P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach 
i opiniach dietetyków, Wrocław 2000, s. 126-132; D. Blin-Olbert, Rola pieczywa obrzędowego w weselach na Podkarpaciu, 
[w:] Wesele..., op.cit., s. 101-112; B. Walęciuk-Dejneka, op.cit., s. 11-15; K. Kraczoń, Gesty i zachowania obrzędowe to-
warzyszące przygotowaniu i spożywaniu weselnego korowaja, [w:] Tam na Podlasiu, t. IV, Pożywienie – czyli coś dla ciała 
i coś dla ducha, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 129-141.

61. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
62. Określenie Piotra Kowalskiego: Chleb nasz powszedni..., op.cit., s. 128.
63. M. Maj, Rola daru w obrzędzie weselnym, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 16, 44-46; A. Drożdż, 

Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. III: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego, [w:] Komentarz e do 
Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII, Wrocław - Cieszyn, 2004, op.cit. s. 49-62.

64. Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2.
65. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.

W Dzikowcu swat podtrzymywał kołacz dłońmi na głowie, a drużka trzymała 
swata w pół, tańczyli w kółko i prześpiewywali do siebie59. Po jakimś czasie kołacz 
stawiali na stole, a starosta mówił, że wszyscy już tańczyli, tylko ojcowie nie. 
Następował taniec rodziców, a po nim starosta zarządzał poczęstunek kołaczem. 
Rozbierano kołacz i  częstowano się cukierkami. Następnie starościna kroiła go 
w kro mki i częstowała wszystkich. Kołacza nikomu nie mogło zabraknąć60.

przynoszenie darów przedweselnych

Wszyscy sąsiedzi, którzy byli zaproszeni na wesele, tudzież sąsiedzi, którzy żyli z ro-
dziną w przyjaźni, a nie byli zaproszeni z jakiegoś tam powodu, przynosili produkty. 
Ktoś przyniósł ser, ktoś przyniósł jaja, ktoś przyniósł masło wiejskie, ktoś przyniósł 
śmietanę, ktoś przyniósł jabłka, bo miał ogród, ktoś przyniósł miód, bo miał pszczoły. 
I ktoś przyniósł mąkę, bo miał dużo zboża czy miał wiatraczek do mielenia zboża. 
I ktoś przyniósł produkt y właśnie na ten bimber. I tak to wyglądało. 

Krystyna Miłoś, ur. 1960 r., Czermin61

Wspólną zabawę weselną: śpiewy, tańce i ucztę poprzedzała wspólna praca 
i  pomoc przy weselu. Formą współudziału materialnego w weselu było przyno-
szenie do domu młodej darów, tzw. darów przedweselnych62 w postaci produktów 
spożywczych. Był to zwyczaj powszechny na całym terenie objętym badaniami, jak 
też na obszarze Polski63. Najczęściej w poniedziałek poprzedzający sobotę, gdy ma 
się odbyć wesele, dary przynosili przede wszystkim zaproszeni goście, a więc rodzi-
na i sąsiedzi. Przynoszono produkty do wypieku placków weselnych pochodzące 
z własnego gospodarstwa, jak mąka, masło, ser, śmietana, jaja, mak, ale także za-
kupione, jak cukier, margaryna, rodzynki, kakao; a także do przygotowania innych 
potraw: np. kury, kaczki na rosół. Najwięcej to jajek przynosiły, bo dawniej kury to 
się miało64, jak stwierdza informatorka. Potrawy sporządzano więc ze składników 
pochodzących z własnego gospodarstwa oraz z darów, stąd koszt wesela sprowadzał 
się do opłacenia orkiestry, zakupu alkoholu i napojów.

Przyniesienie darów stanowiło potwierdzenie uczestnictwa w weselu, ale była to 
również jedna z form współdziałania i pomocy sąsiedzkiej: Nikt nie uchylał się od tej 
pomocy, bo wszyscy wiedzieli, że gdy u nich będzie wesele, też ludzie przyniosą różne 
produkt y65. Za dar ofiarowany przed weselem oczekiwano innego daru, w innym
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wymia rze – wszystko w ramach obrzędowej wymiany darów, która stanowiła istotę 
wesela66. Na przykład drużka, która przyniosła ser w daninie przed weselem, a której 
w dniu wesela zabrakło swata – towarzysza do orszaku ślubnego i do tańca, mówiła: 
Oddajcie serek, bo ja nie mam swata!67. W tym rozumieniu dar w postaci sera miał 
zostać odwzajemniony poprzez dar w postaci swata.

Opisywany zwyczaj, zdaniem informatorów, zanikł ok. 2000 roku, wraz z poja-
wieniem się mody na organizację wesel przez obsługę domu weselnego68, co zarazem 
zbiegło się z zaprzestaniem chowu kur, krów w gospodarstwach wiej skich. W niektó-
rych miejscowościach nadal praktykuje się organizowanie wesela sposobem trady-
cyjnym (przynoszenie darów przedweselnych, produkty z własnego gospodarstwa, 
miejsce – remiza)69. O takim weselu z dumą opowiedziała jedna z  informatorek: 
Wesele było w Górkach. Wszystko same robiłyśmy, nawet bułkę tartą. Rosół: musiały 
być odpowiednie kury, nie za młode, nie za stare, do tego kaczki, perliczki, mieszany 
był rosół. Ten makaron [swojski – dop. K.I.], musiała być pietruszka, marchewka, to 
ładnie wygląda. I drugie danie – ziemniaki, kilka gatunków mięs, mięso swoje: biliśmy 
3 czy 4 świnie, ale takie nieduże te świnie. Placki pieczone, przeróżne, 93 placki były. 
Ale nic się zmarnowało, bo się daje w paczuszkach ciasto gościom. Alkohol – część 
była kupowana, cześć robiona – bimber. Tort był pieczony, piętrowy, biały, ozdabiany 
żywymi różami. Na 193 osoby było wesele. Kucharka była z Łysakowa, miałyśmy do 
pomocy codziennie 12-15 osób, z rodziny, koleżanki, znajome, sąsiedzi. Jak się robi 
wesele w lokalu, to się szło na gotowe. Menu młodzi sobie sami wybierają. Nalew-
ki, bimber daje się do lokalu. Gdy ktoś robi wesele w remizie, swojskim sposobem, to 
sąsiedzi przynoszą produkty na wesele, takie jak jajka, sery, na to wesele dostaliśmy 
500 jajek70.

rola kUcharki weselnej

Kucharka zarządzała, a wszyscy wszystko robili.
Alina Cuber, ur. 1956 r., Przyszów71

Od początku lat 50. XX wieku organizacją poczęstunku weselnego zajmowała się 
kucharka. Bardzo często była to gospodyni pracująca na co dzień w kuchni na pleba-
nii. Podczas badań przeprowadzono 6 wywiadów z kobietami, które przez wiele lat 
pełniły rolę kucharki weselnej, gospodyni weselnej (Pysznica)72, piekarki weselnej

66. M. Maj, op.cit., s. 46.
67. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
68. Jamy, LM, KZ, MKL-AE 707/1.
69. Por. sprawozdanie z wywiadu przeprowadzonego przez Magdalenę Fołtę – wypowiedź informatorki na temat „wesel 

wiejskich” organizowanych współcześnie: Informatorka zauważa, że dziś coraz częściej jednak szuka się tradycyjnego 
i swojskiego jadła i na powrót organizuje wesela w remizach. W Czerminie przez kilka lat remiza była tylko wykorzysty-
wana na potrzeby wsi, ostatnio znowu rezerwowana jest na przyjęcia. Według informatorki, jest ogromne zapotrzebowanie 
na powrót do natury, szczególnie wśród ludzi z miast. Jako przykład podaje znajomych jej córki z krakowskiej firmy pro-
jektanckiej, którzy szukali w Czerminie stodoły do wynajęcia na wesele. Bo ludzie ze wsi często chcą się od tej wsi odciąć 
[Czermin, KM, MKL-AE 678/1].

70. Kliszów, ME, ŚW, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.
71. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
72. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.

(Dzikowiec, – Orliska, Wydrza, Zalesie Gorzyckie)73. Swoje umiejętności i zaintere-
sowanie tym zajęciem uzasadniają zamiłowaniem do gotowania74. Ich wiedza na te-
mat gotowania pochodziła z kilku źródeł: z bezpośredniego przekazu – przyglą dania 
się pracy innej kucharki, np. w pałacu Lubomirskich w Charzewicach75, z udziału 
w kursach goto wania i pieczenia organizowanych przez koła gospodyń wiejskich, 
z książek kucharskich, w drodze wymiany przepisów z innymi (przepisy te pochodzi-
ły z pewnego, znanego źródła; wymianie towarzyszyła możliwość omówie nia prze-
pisu, sięgnięcie do osobistego doświadczenia wykonawczyni potrawy). Współcze-
śnie źródłem przepisów na potrawy są strony internetowe o tematyce kulinarnej76.

Umówienie i opłacenie kucharki pozostawało w gestii rodziny panny młodej. 
Do obowiązków kucharki należało zaplanowanie weselnego poczęstunku, ustale-
nie ilości produktów potrzebnych do przygotowania potraw, upieczenie placków, 
ciastek, kołacza (jeśli nie robiła tego starościna), upieczenie i przyozdobienie tor-
tu weselnego, ugoto wanie dań obiadowych i innych dań ciepłych, przygotowanie 
i nadzorowanie prac przy daniach zimnych (np. krojenie składników na sałaty, czyli 
sałatki). Potrawy i całe przyjęcie zaczynano przygotowywać na kilka dni przed wese-
lem. Proszono o pomoc kucharkę, która wiedziała ile czego przygotować, żeby nikomu 
nic nie zabrakło77. Jak szła na wesele, to wiedziała, co ile, ile biszkoptów, ile serników, 
ile wszystkiego do przekładania, jakie placki szły78; była doświadczona w organizo-
waniu takich imprez i wiedziała, ile czego trzeba przygotować, żeby wystarczyło, nie 
zmarnowało się i niczego nie zabrakło79.

Plan pracy i kolejność kilkudniowego przygotowania potraw warunkowała 
konieczność przechowania ich bez chłodni. Kiedy przechowanie mięsa było nie-
odzowne, przetrzymywano je w studni. Z wypowiedzi informatorów na temat 
planu orga nizacji wesela wyłania się przeciętny tydzień prac. W poniedziałek i we 
wtorek pieczon o kruche ciastka, placki, bułki, pierniki, które najdłużej utrzymywały 
świeżość80. W  czwartek pieczony był chleb81. W piątek przygotowywano masy, 
którymi przekładano upieczone wcześniej placki. W środę, czwartek lub w piątek 
odbywało się świniobicie i wyrób wędlin oraz przygotowanie mięsa do dania obia-
dowego, gotowanie kapusty; krojono składniki na sałaty, łączono je z majonezem 
własnej roboty (z żółtek, oleju, z dodatkiem musztardy i octu)82. W sobotę gotowany 
był rosół, następnie przed podaniem obiadu – ziemniaki83. Trzeba się było orobić cały 
tydzień84.

73. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Zalesie Gorzyckie, MZ, 
PK, FZ, MKL-AE 681/4.

74. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MK-AE 681/4.
75. Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
76. Wola Zdakowska, WW, WH, MKL-AE 678/4.
77. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
78. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
79. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
80. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Kolbuszowa, OL, 

MKL-AE 698/3; Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2; Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
81. Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
82. Ibidem; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Piątkowiec, KE, MKL-AE 695/1; Piątkowiec, BM, MKL-AE 695/2; Surowa, GM, 

MJ, MKL-AE 690/2; Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2; Czermin, MK, MKL-AE 678/1; Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, 
MKL-AE 681/4; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

83. Rosół i ziemniaki gotowano powszechnie w dniu wesela, rano.
84. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
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Kucharce płacono pieniędzmi za dzień pracy (dniówkę), np. w roku 1952 
dniówk a wynosiła 50 zł85. Oprócz tego, kucharka po weselu zabierała wędlinę, ciasta, 
wódkę. Ponadt o podczas wesela odbywało się zbieranie datków od gości: W czasie 
wesela kuchark a łamała na kolanie drewnianą warzochę, kładła na talerz i zbierała 
na nową. Goście składali się na nową warzochę, co stanowiło część zapłaty kucharki86. 
Jeśli kucharka mieszkała daleko od miejsca wesela, do pracy przy przygotowaniu 
weselnych potraw codziennie ją przywożono i odwożono. Do pomocy kucharce 
przychodziły kobiety (od 7 do 15 osób) z rodziny młodych, sąsiadki, dziewczęta, 
które następnie podczas wesela pełniły rolę drużek (druhen). Kucharka mogła 
mieć swoje współpracowniczki, kobiety i dziewczęta, które myły naczynia, ubijały 
pianę, pomagały przy pieczeniu i obsługiwały gości w trakcie wesela. Dla tych ko-
biet kucharka Maria Stępień z Wydrzy przygotowywała ciasto na rozpoczęcie pracy, 
tzw. frutki: kruchy spód posmarowany powidłem lub dżemem, na tę warstwę tarto 
na tarce kruche ciasto z kakao, następnie dawano pianę; wierzch tworzyła warstwa 
z jasnego kruchego ciasta tartego na tarce87. Podobnie w Jagod niku – dla pomocnic 
weselnych pieczono drożdżówki88.

Kucharka zwykle była doświadczoną gospodynią, ale zdarzały się nieprzewidzia-
ne wypadki. U kolegi kucharka nagotowała pełno flaków i wszystko to się zepsuło, 
zepsuły się im na drugi dzień, na poprawinach89. Znakomita skądinąd kucharka, 
pochodząca również z Piątkowca, starsza kobieta, zamiast cukru pudru do tortów 
użyła przez pomyłkę soli. Wielkie zdziwienie podczas przyjęcia weselnego wzbudził 
fakt niekonsumowania tortu od tak znakomitej kucharki. Nieco później wydało się, 
jaki był powód tej sytuacji90.

Uczta i stół w przestrzeni wesela

Tradycyjnym miejscem, gdzie od czasów powojennych odbywało się wesele, 
był dom rodzinny młodej oraz podwórko i dom sąsiada, gdzie zwykle tańczono. 
Jeśli wesele odbywało się w porze letniej, na podwórkach rozkładano drewnianą 
podłogę, ozdabiano ją brzózkami, gaikami z balonami i bibułami91. Wnętrze domu 
opróżniano, wynosząc do stodoły łóżka, szafy, skrzynie, a pozostawiając stół, ławy, 
krzesła. Z Dzikowca pochodzi informacja o wyglądzie miejsca dla orkiestry w izbie 
mieszkalnej: pozostawiano jedno łóżko (bez pościeli), na nim siedzieli i stali muzy-
kanci, żeby byli wyżej, żeby grali92. W Cmolasie nazywano to miejsce: na grzędzie93. 
Pamiętam, że jak było wesele niedalekiej sąsiadki, to było w trzech domach. W jednym 
byli starzy, siedzieli, mieli stoły, w drugim młodzież, a w trzecim tańczyli. W zimie było 
to wesele, to z domu [...], powynoszone było wszystko i tam tańczyli, muzyka grała. 
Ciasnota była, stoły dookoła stawiali, a w środku się tańczyło94.
85. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
86. Ibidem.
87. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
88. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
89. Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
90. Piątkowiec, KE, MKL-AE 695/1.
91. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
92. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
93. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
94. Wydrza, ZG, MKL-AE 677/3.
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97. Turbia, GI, MKL-AE 697/4.
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104. Turbia, GI, MKL-AE 697/4.
105. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3; Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3; Chwałowice, GL, 
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106. Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
107. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
108. Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.

W Stalowej Woli, Mazurach, Jamach95 w latach 50. XX wieku proste stoły, 
specjalnie zbijane z desek ułożonych na krzyżakach (na kobyłkach), nakryte były 
białym papierem pakowym; ustawiano je na planie podkowy. Natomiast już w 1968 
roku podczas wesela w Stalowej Woli96 w domu weselnym stały stoły pożyczane 
od sąsiadów, nakryte obrusami płóciennymi; w Turbii97 przyozdabiano obrusy 
gałązkami mirtu – mircikiem. Stoły strojono także dostępnymi ciętymi kwiatami 
ogrodowymi, stawianymi w słoikach przyozdobionych bibułą (Chwałowice)98. 
W wynajmowanych salach stoły nakrywano białym papierem i folią, obrusami ce-
ratowymi, ustawiano bukieciki, układano serwetki. Jako bielizny stołowej używano 
także białych płócien bądź prześcieradeł. Siadano na prostych ławkach, zbijanych 
specjalnie na wesele. Bułki drożdżowe, stosy kanapek układano bezpośrednio na 
stole nakrytym papierem.

Para młodych zajmowała miejsce pośrodku izby weselnej, obok młodych zasia-
dali rodzice, starostowie, drużbowie, drużki i członkowie rodziny. Goście weselni 
siadali w dowolnym miejscu: Gdzie usiadłam, tam jadłam99. Sąsiedzi nie przychodzili 
nigdy na godzinę, przychodzili, kiedy chcieli. Nie było miejsc przy stole tak jak teraz, że 
postawiona jest wizytówka i każdy gość ma swoje miejsce. Było tak, że jeden wchodził, 
drugi wychodził, nikt nie liczył miejsc100. Jak się ktoś nie zmieścił, to się wymieniali. 
W  kuchni było miejsc e dla swoich101. Dzieci, jak wspomina Jan Gaweł ze Stalowej 
Woli, plątały się koło komory, wykradały ciasto drożdżowe i wychodziły na pole102. 
Rodzice młodych podczas wesela doglądali jego przebiegu: Rodzice mało siadali, 
ojciec częstował wódką, a matka przynosiła jedzenie103. Tata pilnował flaszek, a mama 
jedzenia104. Drużki zajmowały się obsługą gości, donoszeniem potraw.

Młodzi zasiadali centralnie, pod specjalnie zawieszonym obrazem religijnym: 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Sercem Jezusa, Świętej Rodziny, a współcześnie – 
papieża Jana Pawła II. Pod obrazem wisiał zwykle napis: Szczęść Boże Młodej Parze 
(powszechne)105, Witamy Parę Młodą (Stalowa Wola)106. W Słomianej Na ścianie był 
powieszony obraz, a pod nim obrus albo firanka107. Na stole młodych do końca wesela 
znajdował się także chleb, który nowożeńcy otrzymali w momencie powitania na 
progu domu.

W latach 70. XX wieku miejscem przeznaczonym na spożywanie potraw i tań ce 
weselne w okresie letnim stał się namiot wojskowy (szałas – Wydrza108) lub roz-
kładany domek weselny, z plandeką nad podłogą, który wynajmowano za opłatą, 
np. od ochotni czej straży pożarnej. Domek rozkładano i ustawiano obok domu,
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co pozwalało uniknąć wynoszenia z domu sprzętów i mebli. Domki przystrajane 
były gałęziami brzozy, lipy. Domek umożliwiał swobodne rozmieszczenie gości przy 
stołach, a jego obszerność dawała możliwość zaproszenia większej liczby gości na 
wesele (Dzikowiec, Chwałowice, Tuszyma, Piątkowiec, Jagodnik, Malinie)109. Wesela 
zaś były różnej wielkości. U gospo darza zamożnego w weselu mogło brać udział 200 
osób i więcej. Na początku lat 90. XX wieku w Chwałowicach odbyło się wesele na 
400 osób110. Najczęściej zamykano się w licz bie 80, 100, 150 osób. W tym czasie każdy 
gość miał swój talerzyk i kieliszek. W Maliniu organizowano wesela, rozkładając 
dwa namioty – w jednym odbywała się konsumpcja, w drugim – tańce111. Miejsce 
dla orkiestry znajdowało się na przyczepie ciągnikowej; również to podwyższenie 
nazywano grzędą (Borki Nizińskie112).

W latach 80. XX wieku wesela z domów rodzinnych przeniosły się do budynków 
instytucji. Wynajmowano jako salę weselną remizy strażackie, domy ludowe, sale 
w domu kultury, szkole. Restauracje stały się powszechne dla organizacji wesel od 
lat 90. XX wieku. Obsługą gości zajmują się tu kelnerzy. W zakresie oferty lokalu jest 
także okolicznościowa dekoracja sali balonikami, wstążkami. Obecnie powszechne 
stały się wizytówki, bileciki i lista113 (lista gości znajdująca się przed wejściem na salę 
weselną) oznaczające miejsce każdego z gości114. Miejsca weselne są dokładnie wyli-
czone, goście coraz częściej proszeni są o potwierdzenie przybycia, dzieci zaś siedzą 
za stołami jak dorośli.

Współcześnie sporadycznie zdarza się, iż wesela odbywają się w sali remizy, 
wiejskie go domu kultury. Posiłek przygotowuje kucharka weselna, młodzież we-
selna przy straja wnętrze. Do tańca zazwyczaj przygrywa orkiestra weselna złożona 
z kilku muzykantów, niekiedy didżej odtwarzający za pomocą komputera utwory 
muzy czne115.

alkohol na weselU

Jak świętujemy, to i pijemy.
Danuta Gorczyca, ur. 1960 r., Wydrza116

Zapewnienie alkoholu pozostawało tradycyjnie w gestii rodziny pana młode-
go. Rodzaje alkoholu wymieniane przez rozmówców, to: bimber, samogona, księ-
życówka117, krzakówa118, wódka ze spirytusu przypalanka, wódka ze spirytusu czy-
sta; wódka porterowa z dodatkiem piwa porterowego i wódka miętowa ze spirytusu 
i olej ku miętowego (Zalesie Gorzyckie)119; wódka sklepowa – zakupiona w sklepie

109. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4; Piątkowiec, KE, 
MKL-AE 695/1; Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2; Malinie, KE, MKL-AE 680/1.

110. Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
111. Malinie, KE, MKL-AE 680/1.
112. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.
113. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
114. Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3.
115. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
116. Ibidem.
117. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
118. Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4.
119. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.

120. Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2; Piątkowiec, TM, MKL-AE 695/3.
121. Jamy, LM, KZ, MKL-AE 707/1.
122. Ibidem.
123. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
124. Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4.
125. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
126. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
127. Stalowa Wola, JG, MKL-AE 685/3.
128. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
129. Orliska, ZC, MKL-AE 681/2.
130. Przed weselem rozrabiano też wódkę ze spirytusu, oprócz gotowej, kupionej. Był spirytus i w wannę była wlana ta wódka 

i mieszały tak, tak ją rozrabiały, i jak zaczęli próbować, to żaden trzeźwy nie wyszedł [Turbia, GI, MKL-AE 697/4]. Spiry-
tus maiło się, dodawało cukier palony (karmel). Robiło się wcześniej, żeby postało, przegryzło się. I taka wódka była bardzo 
dobra [Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1]; To był baniak czterdziestolitrowy i spirytus rozrabiali z cukrem palonym. Cukier 
się paliło na lekko brązowo, żeby nie przypalić i wtedy się wlewało wodę, i ta woda się zagotowała, ten cukier się rozpuścił, 
ostudziło i do tego spirytusu, zimny, no i potem lali w półlitrowe butelki, nazbierały butelek i rozlewali. Później to weszła 
kupna – żytnia [Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3].

131. Piątkowiec, KE, MKL-AE 695/1.
132. Ibidem.
133. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.

wódka „Żytnia” lub „Starka” kupowana w sklepach Peweks120. Na wesela w Jamach 
zaopatrywano się w bimbrówkę w miejscowości Dulcza121. Wódkę podawano: Jak 
w Kanie Galilejskiej, [sic! – K.I.] najsamprzó d była lepszo, potem gorszo122. Rodzina 
młodej mogła dodatkowo zakupić piwo (piwo przywożone np. z piwiarni w Gorzy-
cach)123. W Turbi zwyczajowym prezentem ojca chrzestnego dla młodej była becz ka 
piwa124. Rodzice młodej również przygotowy wali alkohol samodzielnie, np. pędzili 
bimber, którym już po weselu częstowali osoby ze swojego kręgu znajomych (księdza, 
sołtysa, sąsiadów)125. Z czasem rodzina młodej zaczęła się włączać w zapewnianie 
alkoholu, np. jeśli pan młody nie miał wystarczająco dużo pieniędzy na zakup al-
koholu, rodzice młodej dokładali się do zakupu126. Jeśli przy gotowywano alkohol 
domowym sposobem, liczba gości weselnych wyznaczała liczbę butelek. W  okre-
sie stanu wojennego z zakupem alkoholu wiązały się trudności. Należało wówczas 
uzyskać do kument z urzędu gminy – zaświadczenie o planowanym ślubie. Jeden 
z  informatorów wspomina wódkę czystą zwykłą z czerwoną etykietą, kapslowaną. 
Była to najtańsza dostępna wódka. Podanie takiego alkoholu było źle odbierane: 
Na weselach to tak był wstyd, taką wódkę. Starano się kupować wódkę, gdzie była 
nakrętka127. Goście oczekiwali produktów lepszej jakości. Podobny odbiór wywo-
ływało podanie gościom weselnym swojskiego wina. Uważano, że w ten sposób ro-
dzina chce zaoszczędzić na weselu (Czermin, ok. 1975 r.)128. Niemniej wino swojskie 
np, z winogron czy z jeżyn, podawano, jeśli na weselu znaleźli się jego amatorzy 
(Orliska, ok. 1980 r.)129.

W 1979 roku na wesele w Piątkowcu alkohol kupowali wspólnie rodzice obojg a 
młodych. Był to spirytus, który należało zamaić. W tym celu przygotowano tzw. 
przepalankę z cukrem. Trudnili się tym mężczyźni130, podczas gdy kobiety robiły 
makaron do rosołu131. Zdaniem informatorki Ewy Krawiec, już pod koniec lat 70. 
i w latach 80. XX wieku na weselach wypijano znaczne ilości wódki. Przy stołach 
widziało się kompletnie pijanych i śpiących gości132.

W latach 50.-60. XX wieku wódki pito niewiele, serwowano głównie piwo. Do 
beczk i piwa wbijano drewniany kran – pipę. Beczka stała w sieni. Starosta nalewał do 
glinianyc h dzbanków albo do kanki, do niego podchodziły chłopy i nalewał im piwa 
do kufl i czy do szklanek. Dzbanki z piwem stawiano też na stole133. Nalewano piwo
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do kilku szklanych kufli, a ponieważ naczyń było niewiele, to po wypiciu piwa przez 
jednego gościa naczynie płukano i nalewano piwo następnym, którzy stali w kolejce 
(Chwałowice, Mazury, Stalowa Wola134). Na weselu w Trześni w 1967 roku obok 
beczki z piwem stała wanna (taka, jakiej używano podczas świniobicia), w której 
można było opłukać szklankę na piwo135. Z czasem zaprzestano zamawiać piwo na 
wesela; wówczas pojawiła się gazowana oranżada w butelkach, tzw. krachlach136. 
Wódkę pito z jednego kieliszka, który krążył wśród gości. Podczas wchodzenia 
do domu weselnego, ojciec młodej częstował gości pierwszym kieliszkiem wódki: 
Ojciec polewał okowitę, mama podawała z rzeszutka placka, i znaczyli kreskę kredą 
na plecach, kto już wziął137. Częstowaniem wódką, czyli chodzeniem z kieliszkiem, 
zajmował się także starosta weselny138. Zwykle przeznaczano dwa kieliszki dla gości 
z jednego pomieszczenia. Każdy sobie podawał razem z wódką i po kolei, kto wypił, 
nalewał następnemu. I to trzeba było nalewać butelką prosto, nie odwróconą. Jeśli ktoś 
sobie życzył połowę – tak nalewano. Po wypiciu strząsano krople wódki z kieliszka na 
podłogę139. Jak starosta widział, że tej wódki jeszcze ma, a wesele ma się ku końcowi, 
to wychodził z flaszką do gości i przepijał po kolei do gości, pito z jednego kieliszka. 
Obyczaj był, że jak wypijano kieliszek, to tak nie do końca, tylko zostawiano troszeczkę 
i wylewano, wyglądało to tak, jakby przepłukiwano ten kieliszek140.

Na współczesnych weselach alkohol swojski, czyli bimber, podaje się na tzw. wiej-
skim stole, a także serwuje się dwa rodzaje alkoholu: wódkę czystą kupowaną oraz 
bimber wiejski o złotej barwie, ze specjalnymi etykietami zawierającymi życzenia, np. 
Za zdrowie młodych!141. Poza tym goście mogą częstować się w barku piwem, winem, 
koniakiem, słodką wódką. Goście wybierają sobie alkohol do picia stosow nie do 
swoich smaków i możliwości. Różnorodność potraw i alkoholi, wiążąca się z chęcią 
zaspokojenia apetytów, dogodzenia wszystkim gościom, wydaje się być znakiem 
rozpoznawalnym współczesnego wesela. Zdaniem informatorów, współcześni 
weselnicy nie piją wiele alko holu. Wielu spośród gości to kierowcy. Poza tym, istotną 
rolę odgrywają tu względy kontroli społecznej: Dzisiaj na weselach goście pilnują się, 
żeby nie wypić za dużo i nie narobić sobie wstydu. Dawniej się tym nie przejmowano, 
nieraz ktoś zasypiał na stole142.
134. Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2; Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4; Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3.
135. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
136. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1; Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4; Niwiska, CM, MKL-AE 686/3; Niwiska, CM, 

WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Piątkowiec, BM, MKL-AE 695/2.
137. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
138. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
139. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3. Gest wylewania ostatnich kropli wódki z kieliszka na ziemię, jaki jeszcze współcześnie moż-

na zaobserwować w Polsce przy spełnianiu toastów czy potwierdzaniu „dobitego” interesu, wynika również ze zwyczajów 
ofiarnych i troski o duchy opiekujące się zawierającymi transakcję. Alkohol [w:] P. Kowalski, Leksykon..., op.cit., s. 17.

140. Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3. Pierwszy toast wznosił ojciec panny młodej, sędziwy mężczyzna siedzący przy stole 
(a było kilka stołów), podnosił kieliszek i zaczynał kolejkę. Przepijano jeden do drugiego, mówiąc: na zdrowie, w górę serca. 
Kieliszek krążył cały czas wokół stołu (z 15-20 osób siedziało). Jeżeli przy tym stole trafił się maruder, który niekoniecznie 
miał w tym momencie ochotę wypić ten kieliszek, on zatrzymywał kolejkę, a następni byli bardzo spragnieni i potrzebujący, 
oni wymyślali różne wierszyki, zwrotki piosenki, żeby dyskretnie dać mu do zrozumienia, żeby już to wypił, bo następny 
jest już w bardzo wielkiej potrzebie. Picie z jednego kieliszka zmuszało do picia: każdy gość był niejako zmuszony do picia, 
jeżeli ktoś na przykład w ogóle stronił od alkoholu, to lepiej, żeby przy tym stole w ogóle nie zasiadał, każdy musiał pić. 
Czy to była młoda dziewczyna, czy to był kleryk. Gdy wesela przeniosły się do remiz, skończyło się picie z jednego kieliszka. 
[Czermin, MK, MKL-AE 678/1].

141. Przykład z Borków Nizińskich: KM, MKL-AE 704/1. Na temat alkoholu na „stole wiejskim”, „bufecie wiejskim”: Przy-
szów, CA, MKL-AE 682/3; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3; Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2; Orliska, CZ, MKL-AE 
681/2; Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1.

142. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2.

143. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3. Por. fragment kolekcji etykiet i zawieszek ze zbiorów Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie: D. Majkowska-Szajer, Nieprzejedzenie. Rzecz o weselnych przygodach pochłaniającego i pochłanianego ciała, 
[w:] Wesela 21, Kraków 2015, s. 226-227.

144. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
145. Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
146. Malinie, KE, MKL-AE 680/1; Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
147. Czermin, MK, MKL-AE 678/1; Orliska, CZ, MKL-AE 681/2; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Surowa, GM, MJ, MKL-

AE 690/2; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.

Sposób zdobienia i znaczenia butelek z weselnym alkoholem podlegał zmianom. 
W latach 60. XX wieku pojawił się zwyczaj wiązania wstążeczek na szyjkach butelek. 
Pod koniec lat 70. XX wieku modne stały się specjalnie etykiety z napisem Wódka 
weselna, nakle jane na wszystkie butelki wódki przeznaczone na wesele. Etykiety te 
przygotowywały druhny, wycinając z papieru, kolorując kredkami. Pisano na nich 
wierszyki, dowcipne sentencje, rysowano serduszka, kwiaty. Etykiety powszechne 
stały się w latach 90. XX wieku – od momentu łatwiejszego dostępu do komputerów, 
drukarek, kserokopiarek143.

pieczenie chleba na wesele

Z wesela miało chleba zostać, żeby młodym nie brakło. 
To była taka wróżba dla nich. 

Maria Cudecka, ur. 1939 r., Niwiska144

Jeszcze do końca lat 70. XX w. chleb pszenno-żytni na wesele pieczono w domu, 
w piecu chlebowym, na dwa wsady (Chwałowice)145, a więc kilkanaście bochenków, 
w czwartek lub w piątek przed weselem odbywającym się w sobotę. Zajmowała się 
tym zwykle matka pani młodej (Malinie, Lipa, Orliska)146. Od lat 80. XX wieku 
chle b na wesele zamawiano i kupowano coraz częściej w sklepie spożywczym lub 
w  piekarni. Wraz z nastaniem mody kulinarnej na poczęstunek przy „wiejskim 
stole”, „szwedzkim stole”, „wiejskim bufecie”, chleb piecze się i podaje obok swojskie-
go masła, smalcu, kiszonych ogórków, kaszanki, placka drożdżowego, bimbru etc.147

Fot. 2.
Wesele,
tuszyma, 1972 r.

Reprod. 
J. Niepokój-Gil, 
2016 r.
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W latach 30. XX wieku chleb podawano na przetakach wraz z suchym serem, 
a także do wędlin ze świniobicia (Zalesie Gorzyckie)148. Od połowy lat 60. XX wieku 
chleb podawany był do wędlin, galarety mięsnej, sałatek, z chleba przygotowywano 
kanapki.

W trakcie wesela chleb mógł pojawić się jeszcze w dwóch momentach obrzędu: 
przy błogosławieństwie, po powrocie ze ślubu – gdy witano młodych chlebem i solą149.

świniobicie przedweselne

Zawsze tam ktoś chował świnię, powinna być w domu,
bo jak byli młodzi w domu, to w każdej chwili...
trzyma się świnię, bo będzie wesele. 

Danuta Gorczyca, ur. 1960 r., Wydrza150

Wiadomo, że w latach 30. XX w. na weselu częstowano gotowanym mięsem; po 
1945 roku – wędliny (kiełbasę, salceson, pasztet, boczek) podawano jako przekąskę 
do alkoholu. Począwszy od lat 60. XX wieku na stołach powszechnie pojawiają się 
zimne potrawy z mięsa (wędliny i galareta) pochodzącego ze świni i cieląt (jałówek), 
hodowa nych we własnym gospodarstwie151. W rodzinnych gospodarstwach, w któ-
rych żyli młodzi ludzie, zawsze hodowano świnię, tuczoną do wagi 120-130 kg, gdyż 
– zdaniem informatorki z Wydrzy – W każdej chwili mogło dojść do ożenku152.

W celu przygotowania potraw mięsnych, w gospodarstwie ze strony młodego za-
bijano prosię i cielaka, zaś ze strony młodej – prosię i drób (Czermin)153. Świniobicie 
odbywało się w domu właściciela zwierzęcia, zwykle w czwartek lub w piątek przed 
we selem. Prowadził je rzeźnik, nazywany masarzem, legitymujący się książeczką 
zdro wia (Surowa, Cmolas, Przyszów, Zalesie Gorzyckie)154, ale również mógł to być 
mężczyzna, który potrafił zabić świnię, przygotować wędliny, wywodzący się spośród 
znajomych, sąsiadów, mieszkańców wsi (Lipa, Kliszów)155. Mięsa wieprzowego ze 
świniobicia używano do gotowania drugiego dania weselnego obiadu. Wyrabiano 
też wędliny, przede wszystkim kiełbasę, (szczególnie popularna za Wisłą – Tam nie 
było wesela bez kaszanki156), salceson, pasztet, klops, boczek. Potrawą popularną 
pod konie c lat 60. XX wieku stała się spożywana z chlebem galareta mięsna, zwa-
na studzieniną (Majda n Królewski, Mazury, Dzikowiec, Niwiska)157, zimne nogi

148. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
149. Więcej na temat chleba w obrzędzie weselnym w podrozdziałach: Błogosławieństwo młodych oraz Powitanie młodych 

chlebem i solą po przyjeździe z kościoła.
150. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
151. Na ten temat w podrozdziale: Poczęstunek po obiedzie.
152. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
153. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
154. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2; Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; Zalesie Go-

rzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
155. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Kliszów, ME, ŚW, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.
156. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4. Jedna z informatorek w Zalesiu Gorzyckim, wskazując na różnice 

w gustach kulinarnych – upodobanie do kaszanki „z tamtej strony Wisły”, a niechęć w Zalesiu Gorzyckim: a u nas to by 
się ktoś wyśmiał, jakby podoł, używa etnonimów: Kapery i Galicjoki.

157. Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3; Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4; Mazury, AE, MKL-AE 687/3; Dzikowiec, 
MA, MKL-AE 675/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4.

158. Piątkowiec, KE, MKL-AE 695/1.
159. Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.
160. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
161. Mazury, MG, HM, MKL-AE 687/4.
162. Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3.
163. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
164. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
165. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2; Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4; Niwiska, CM, 

MKL-AE 686/3.
166. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.

(Piątkowiec)158, galaretk a z nóżek (Wydrza)159. Przygotowywano ją w blaszanych 
brytfannach, a po zastygnięciu krojono na kwadratowe kawałki.

wypieki

Dużo przepisów mam, ale zawsze się robiło te, które najbardziej zjadliwe były, które 
n ajbardziej smakowały. To były tak, wyliczę: sernik, makowiec na ucieranym cieście, 
makoser to ciasto makowe na spodzie i na wierzchu, w środku ser. Teraz: ser kakaowy 
tarty: ciasto kruche tarte na tarce, w środku też ser, potem lukrem popisany po wierz-
chu, też bardzo dobre, jak się ciasto kruche robi na maśle, to wtedy jest przewspaniałe, 
jeszcze masło wiejskie jak jest.

Zdzisława Gądek, ur. 1952 r., Wydrza160

W latach 30. XX wieku na wesele pieczono bułki drożdżowe oraz pierogi z kaszą 
jaglaną. Ciasto drożdżowe w rozmaitych wariantach (z makiem, z jabłkami, zawija-
ne z marmoladą – zawijok z marmoladą, z serem – serownik, z kakao i marmoladą – 
kakalo k; Mazury161) było najpopularniejszym wypiekiem weselnym do końca lat 60. 
XX wieku. Na ciasto weselne starano się o mąkę lepszej jakości: Pamiętam, że przed 
weselem tata jeździł do młyna, żeby umleć lepszą mąkę, z mniejszą ilością otrębów. 
Mówiło sie we młynie, że na wesele mąke chce i młynarz odciągał więcej otrąb, mąka 
była bielsza, lepsz a162. Pieczono także wytrawne kapuśniaczki: Bez kapuśniaków chy-
ba nie byłoby wesel a, podkreślała rozmówczyni z Mazur163. Rozalia Rostek z Pysznicy 
wspomina o bułkach, tzw. omielanych. W żarnach mielono jagły na mąkę, z której 
następnie rozczyniało się ciasto. Połączenie mąki pszennej z jagłami sprawiało, że 
buły drożdżowe omielane były pulchniutkie, żółciutkie164.

Słodkie wypieki podawano po obiedzie. W latach 50. XX wieku pojawiły się na 
stołach: makowiec, sernik (serowiec), biszkopt przekładany, piernik przekładany, 
rogaliki drożdżowe, ciastka amoniaczki165. Zmiana mody kulinarnej nastąpiła pod 
konie c lat 50. XX wieku wraz z kursami gotowania i pieczenia, które stały się popu-
larne i odbywały w każdej wsi, co wiązało się z działalnością kół gospodyń wiejskich. 
Wieloletnia kucharka weselna z Zalesia Gorzyckiego podaje informację o czterech 
tortach, które przygotowywała w tym okresie: z chleba razowego, z fasoli jaśka, 
z maku i jeden biszkoptowy. Torty te były przekładane masami, ozdabiane różami 
z jabłka gotowanego na cukrze. Dekoracje masą robiło się za pomocą zwiniętego 
w rulon papieru śniadaniowego z obciętą końcówką166. 

Od początku lat 70. XX w. zestaw wypieków staje się coraz bardziej urozma-
icony, np. napoleonka przygotowywana w ostatniej chwili, aby nie uległa zepsuciu 
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167. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3; Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.
168. Wydrza, MZ, MKL-AE 684/4.
169. Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
170. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
171. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
172. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
173. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
174. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
175. Piątkowiec, KE, MKL-AE 695/1.
176. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
177. Mazury, AE, MKL-AE 687/3.
178. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
179. Ibidem.
180. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
181. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.

(Sokolniki, Wydrza)167, ciastka francuskie, ciastka na gotowanych żółtkach z powi-
dłem, rogaliki półfrancuskie, drożdżówka z kruszonką (Wydrza, 1969 r.)168, prze-
kładańce z kisielem (Chwałowice, 1970 r.)169, ciastka grzebyki z marmoladą, placki 
z galaret kami, wafle przekładane (Słomiana, 1970 r.)170, mazurki (Pysznica)171, łabę-
dzie z cia sta francuskiego (Tuszyma, 1972 r.)172, placki przekładane kremem grysi-
kowym (kruchy placek na spód, biszkopt w środek i placek ciemny na wierzc h, prze-
kładało się kremem grysikowym: grysik na mleku ugotowany na sypko, połączony 
z utartym cukrem z masłem, z dodatkiem cytryny) (Pysznica)173, ciastka francuskie, 
rurki z kremem, kocie oczka (kruche cia sto bez proszku do pieczenia, w okrągłym 
kształcie, jedno kółko z dziurką nakładano na posmarowane marmoladą spodnie 
kółeczko), aspirynki składane z pianą (Wydrza, 1978 r.)174, mazurek makowy, mio-
downik (Piątkowiec, 1979 r.)175, ptasie mleczko (Przy szów, ok. 1980 r.)176. Rodzajem 
placków, które stały się popularne w 2. połowie lat 80. XX wieku były ciasta masiaste 
(Mazury)177, masowce (Wydrza)178, tj. przekładane masami, np. marmoladziarz – cia-
sto z marmolady, ucierane z masą cytrynową i galaretką; królewic z – cia sto pierni-
kowe, gniecione z miodem, z masą budyniową; placek krakowski – cia sto makowo-
-orzechowo-kokosowe z masami; placek czekoladowy – biszkopt kakaowy, wkładka 
z orzechów z miodem, z masą czekoladową; placek Janki – ucierane cia sto kakaowe, 
w środku długie biszkopty, kokosowa wkładka, masa budyniowa i olejek wanilio-
wy (Wydrza)179. Popularność placków z masami wiązała się z kolei z wyposażeniem 
domów weselnych w chłodnie, gdzie przechowywano łatwiej psujące się potrawy. 
Średnia liczba placków pieczona na wesele to 70-80 sztuk, nawet do 100. Nowszą, 
występującą od lat 90. XX wieku, efektowną formą deseru podawaną pod wieczór 
wszystkim gościom były płonące lody, z nasączoną spirytusem kostką cukru.

Tort weselny zajął miejsce weselnego kołacza i przejął funkcję pieczywa obrzę-
dowego, spożywanego wspólnie przez wszystkich gości w ważnym momencie we-
sela, dzielony w sposób ceremonialny. Tort weselny był formą wykwintnego placka 
przekładanego masami (śmietankową, cytrynową, kawową), o smaku np. orzecho-
wym, kakaowym, czekoladowym, makowym, kokosowym, orzechowo-czekolado-
wym (niektóre torty miały nazwę ambasador180), specjalnie przybranego, np. figurka-
mi pary młodej, kostkami czekolady, ozdobami z masy wyciskanymi przez kucharkę 
za pomocą papierowych tubek,(np. w kształcie kwiatów: konwalii, słoneczników, wi-
nogron, wianuszków, bukietów), lukrem czy różami z mrożonych płatków masła181.

Pierwsze torty z lat 60. XX wieku to okrągłe ciasta biszkoptowe przekładane 
masą żółtkową, wysokie na 3-4 warstwy (Sokolniki)182. Do jednej z warstw biszkop-
ta dodawano kakao, uzyskując kolorowe warstwy tortu (Chwałowice, 1972  r.)183. 
Upiecz enie tortu było popisem umiejętności, wprawy gospodyni, kucharki czy 
starościny, ale starano się też zabezpieczyć w sposób magiczny wypiek przed ze-
psuciem184: Wyciągali z pieca te torty, i która wyciągła, mówiła, ale piekny, a ta co 
wyciągała z tego pieca, mówi: tfu, tfu, od uroków, ale jak jest dobrze zrobione, to nie 
pomoże ani urok, ani nic, ale te stare ludzie tak uważali, nie wolno sie dziwować, nie 
chwalić: ale wysokie, ale wyrósł, tak wierzyl i185. Wypiekano kilka różnych tortów dla 
gości, pięć, siedem lub dziesięć186. Z biegiem czasu stawały się one coraz bardziej 
wymyślne, np. trzypiętrowe, z trzema krążkami – od największego do najmniej-
szego, zwieńczonego figurkami pary młodej z cukru – ozdoby przysłane w paczce 
z USA (Turbia, 1961 r.)187.

W latach 80.-90. XX wieku podawano porcje tortu weselnego na kawałkach wafla 
w zestawie z kawą jako deser po obiedzie188. Na współczesnych weselach tort krojony 
może być po obiedzie lub wieczorem, około godziny 22.00. Podawany jest z kawą lub 
herbatą189.

Współcześnie tort czy placki na wesele zamawia się w cukierni, piekarni. W domu 
zaś piecze się „podstawowe” placki, np. sernik z masą budyniową, szarlotkę z ma-
kiem, placek królewiec (Wydrza)190. Matka młodej i matka młodego częstują gości 
swoimi wypiekami – odpowiednio – z rodziny młodego i młodej. Małgorzata Krępa 
z Borków Nizińskich w 2016 roku piekła następujący zestaw ciast na wesele swe-
go syna, a kilk a miesięcy później na tzw. drużbiny drugiego syna: rurki z kremem, 
ciastka grzebyki, orzeszki, sernik, seromak, snikers, pysznotka, ciasto seven days, 
królewiec, cygańska droga. Oprócz placków, przygotowała tort owocowy z czterema 
blatami: orzechowym, kokosowym, kawowym i z białego biszkoptu. Tort przełożony 
był masami owocowym i: brzoskwiniową, ananasową, a środkową warstwę stanowiły 
wiśnie w galaretce. Tort miał kształt prostokątny. Boki udekorowane były masą, ob-
sypane wiórkami kokoso wymi, na wierzchu ułożone były żywe róże oraz figurki 
państwa młodych191. Tort, który w  przeszłości krojony był najczęściej – na wzór 
kołacza – przez starościnę, drużbę (Pysz nica)192, następnie przez kucharkę weselną, 
współcześnie rozpoczynają kroić młodzi193.

182. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
183. Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
184. Zabiegi te czyniono na wzór zabiegów magicznych apotropeicznych w czasie pieczenia kołacza czy chleba: P. Kowalski, 

Chleb nasz powszedni..., op.cit., s. 129-130, s. 171-176, idem, Pieczywo, [ w:] Leksykon..., op.cit., s. 442-444.
185. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
186. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Wydrza, SM, MKL-AE 677/4; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
187. Turbia, GI, MKL-AE 697/4.
188. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
189. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
190. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
191. Drużbiny – tak nazywa informatorka spotkanie w domu młodego przed wyjazdem do domu młodej, z udziałem orkie-

stry odgrywającej marsze dla gości z rodziny młodego. Na współczesnych drużbinach podaje się wędliny ze świniobicia, 
alkohol, napoje, herbatę, kawę, ciasto. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.

192. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
193. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
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poczęstUnek i dary przy ślUbie cywilnym

W latach 1946-1998 osoby chcące zawrzeć prawny związek małżeński obok ślu-
bu kościelnego zobowiązane były uczestniczyć w akcie ślubu cywilnego zawieranym 
w  urzędzie stanu cywilnego, w obecności urzędnika194. Praktykowano zawieranie 
go np. w piątek czy sobotę, tj. dzień czy dwa dni przed ślubem kościelnym, który 
odbywał się w  niedzielę, bądź w dniu wesela, o godzinie 9.00. rano, podczas gdy 
ślub kościelny ustalony był na przykład na godzinę 14.00. Na ślubie cywilnym też 
były zakładane obrączki, które potem ściągało się z palca i nakładało się te same 
w kościele195. Młodzi jechali do ślubu samochodem, ze świadkami, czasem też z naj-
bliższą rodziną. Dla osoby udzielającej ślubu cywilnego wieźli tort oraz butelkę 
szampana196.

Zwykle funkcję świadków przy ślubie cywilnym pełnili starsza drużka i starszy 
drużba, zaś świadkami przy ślubie kościelnym byli starostowie. Po ślubie cywilnym 
odbywał się poczęstunek nieduży dla świadków: placek, kanapki z wędliną, flaszka 
(Wydrza)197. Ślub cywilny był formalnością, nikt się do niego nie przygotowywał, nikt 
z rodziny, żadna babcia nigdy nie jechała, nawet rodzice nie jechali na ślub cywilny. 
Młodzi mieli za zadanie załatwić formalność ślubu cywilnego. A główne uroczystości 
zaczynały się, jak wszyscy szykowali się do ślubu kościelnego. Goście się zjeżdżali, goście 
pana młodego do domu pana młodego, goście pani młodej do domu pani młodej. No 
i pan młody przyjeżdżał do pani młodej, rodziny się łączyły i razem, wspólnie – do 
kościoła. To wtedy było widać, że to wesele198.

194. J. Gręźlikowski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego, „Ateneum Kapłańskie”, 2000, t. 134, z. 3, b.n.s.: 
http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/grezlikowski_547.html, [dostęp 5.06. 2017].

195. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3.
196. Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Niwiska, CM, WC, WK, TM, MKL-AE 674/4; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3; 

Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
197. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
198. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

poczęstUnek w domU: starościny, starosty, 
pana młodego, panny młodej

W latach 70. XX wieku orkiestra była zwyczajowo związana z wkładem pana 
młodego w organizację wesela: pan młody umawiał się z orkiestrą i opłacał koszty. 
W  Cmolasie, Niwiskach dzień przed weselem, wieczorem, około godziny 22.00, 
w domu młodego odbywało się spotkanie z udziałem orkiestry w gronie rodziny 
młodego, tzw. zaczątek. Spożywano ser biały suchy i chleb, pito alkohol i tańczono199. 
Zaś w Surowej czy Tuszowi e Narodowym spotkanie to nazywano drużbowinami, 
również grała orkiestra i gosz czono się200. Jedna z rozmówczyń porównuje zaczątek 
i drużbowiny do współczesnego wiecz o ru kawalerskiego201. W Chwałowicach i Turbi 
zwyczaj analogiczny nazywał się kawalerski e, panieńskie. Praktykowany był w latach 
60.-80. XX wieku i wiązał się z formą orga nizacji przygotowań przedweselnych. 
Spotkanie odbywało się czwartek lub w piątek, na zakończenie przygotowań, na 
podwórku u panny młodej. Panna młoda częstowała alkoholem i wędliną (musiała 
postawić flaszkę) drużki, kucharkę. Natomiast pan młody częstował wódką i wędliną 
mężczyzn, którzy pomagali przy stawianiu stołów, podłogi itp.202

Przed wyjazdem do ślubu, w dniu wesela rano, gości podejmowano w domach 
starościny, starosty, młodego i młodej. W Mazurach orkiestra na furmankach 
przyjeżdża ła do domu starościny, stamtąd jechano do starosty, a następnie do domu 
młodego. Od młodego jechano do domu młodej. W każdym z tych punktów przy-
gotowany był poczę stunek: wódką, wędliną, chlebem częstowano gości, orkiestrę, 
furmanów203. Mu zykant Jan Wrona z Trzęsówki podkreśla z kolei, że: Wszędzie był 
poczęstunek wódką: nie było siadani a, ale po jednemu, po dwa kieliszki było204. Zwy-
czaj ten w Mazurach istnieje również współcześnie.

W Dzikowcu poczęstunek u starościny rano w dniu wesela nazywano śniada-
niem. W latach 50. XX wieku w Dzikowcu, gdy wesele obchodzono z kołaczem pie-
czonym przez starościnę, starosta przyjeżdżał do swaszki przystrojonym wozem, 
końmi przybra nymi wstążkami z białej bibuły przypiętymi do uprzęży – Wszystko 
furało!205. Celem przybycia starosty do starościny było wykupienie kołacza, np. za litr 
wódki, czemu towarzyszyło śpiewanie przyśpiewek:

O, panie starosto, sprzedaj se ciele 
i kup se kołaczyk, bo ci go strzele. 
O, panie starosto, sprzedaj se gacie 
i kup se kołaczyk, bo patrzy na cie. 
(Anna Marek, ur. 1939 r., Dzikowiec)206.

Z domu starościny cały orszak – starościna, starosta wraz ze starszą druhną zwa-
ną drużką spod kołacza, ponieważ miała za zadanie ubieranie kołacza i uczestnictwo

199. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2; Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
200. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2; Tuszów Narodowy, MS, LS, RM, MKL-AE 680/3.
201. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
202. Turbia, GI, MKL-AE 697/4; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
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w rytualnej sprzedaży kołacza – z kołaczem na wozie i z orkiestrą – przyjeżdżał 
do pana młodego. Muzykanci u młodego rozpoczynali grać marsze dla gości.
Tam  często wa no się wódką, wędliną, ciastem, oranżadą, po czym wszyscy razem 
jechali bądź szli do młodej. Stąd też stwierdzenie, iż Bywało, że do kościoła jechało 
się pod gazem207.

U młodej, przed błogosławieństwem i przed wyjazdem do kościoła, na przyby-
łych gości czekało ciasto, kompot, a starszy drużba częstował wódką (Piątkowiec)208. 
W Cmolasie, u młodej, goście podejmowani byli śniadaniem: herbatą i bułką droż-
dżową, a czasem barszczem z kiełbasą i chlebem oraz wódką209. Ojciec brał litrową 
flaszkę wódki i jeden kieliszek jak naparstek, tylko na nóżce. Wszystkich częstował tą 
wódką, za koleją. I to naprawdę tylko jeden kieliszek był, pilnował, żeby już drugiego 
nie nalać210.

Obecnie coraz mniej gości przyjeżdża do młodej, błogosławieństwo odbywa się, 
z udziałem orkiestry, w obecności najbliższej rodziny i osób funkcyjnych; goście 
przyjeżdżają bezpośrednio do kościoła na ślub, wobec tego zanikła również tradycja 
poczęstunków211.

błogosławieństwo młodych

Błogosławieństwo młodych, utożsamiane z przeprosinami oraz pożegnaniem 
dzieci z rodzicami, przebiegało według tradycyjnego scenariusza po przyjeździe pana 
młodego i osób funkcyjnych do domu młodej. W Majdanie Królewskim ten moment 
wesela nazy wano wybiorzynami212, w Przyszowie i Pysznicy – przeprosinami213.

W Pysznicy dawniejszym zwyczajem towarzyszącym przeprosinom było często-
wanie suszonym serem214.

W materiałach terenowych pojawia się tylko jedna informacja dotycząca udzia łu 
chleba w akcie błogosławieństwa młodych. Podaje ją informatorka urodzona w 1955 
roku: Na pewno chleb był, na pewno chleb i krzyżyk, więcej nie. Jak rodzi ce krzyż na 
głowie zrobili, to się pocałowało krzyżyk i chleb. Więcej nie pamiętam, panie, kochany. 
Chleb, od zawsze był, i będzie. Czy to był duży bochenek, czy mały, ale był. Pieczony 
w piecu, gdzie kupowany?! Piece były albo kaflowe, albo wymuro wane, na drewno 
opalane, piekł się okrągły, piękny chlebuś215. Z pochodzących z XIX i początków XX 
wieku opisów etno graficznych z terenów etnicznie polskich wiadomo, iż podczas 
błogosławieństwa w  gestach pomiędzy żegnającymi rodzicami a odchodzącymi 
młodymi obecny był chleb, oznaczający dostatek i szczęście domowe. Był dare m 
rodziców przekazywanym młodym; młodzi trzymali ręce na chlebie w trakci e 
błogosławieństwa, rodzice błogosławili za pomocą chleba, młodzi całowali  przed 
błogosławieństwem chleb leżący na stole216. 

W akcie błogosławieństwa chleb od grywał podobną rolę jak podczas zaręczyn, 
kiedy to młodzi kładli ręce na dwóch bochenkach chleba ułożonych piętrowo 
na stole i nakrytych białą chustką, starosta wiązał im ręce i błogosławił ich, 
błogosławieństwa udzielali następnie rodzi ce i pozostali. Archaicznym zwyczajem 
było taczanie dwóch bochenków chleba po ziemi: gdy potoczyły się w stronę stołu, 
to młodych czekało dobre życie, gdy rozeszły się w różnych kierunkach – była to zła 
wróżba217. Obecność chleba sakralizuje i pieczętuje zawierane małżeństwo, staje się 
symboliczną i fizyczną podstawą przyszłego małżeństwa. Zabieg magii kontaktowej 
ma spowodować, żeby chleba nigdy nie zabrakło oraz by młodym udzieliła się moc 
płodności zawarta w chlebie218.

rzUcanie darów

Jak byłam mała, to zawsze lecieliśmy z innymi dziećmi do drogi, 
do mostu, licząc na te cukierki, ale rzadko rzucali. 

Bronisława Kosiorowska, ur. 1947 r., Cmolas219

Na terenie objętym badaniami nie było zwyczaju pieczenia, a następnie rzucania 
szyszek, tj. małych bułeczek z ciasta drożdżowego, z myślą o obdarowaniu dzieci 
czy ludz i biednych obserwujących orszak weselny jadący do kościoła. Gest i nakaz 
obdarowy wania dzieci i biednych realizowany był już w trakcie trwania wesela. Do 
kategorii gości weselnych niezaproszonych, których obecności się spodziewano, 
należały właśnie dzieci. Przychodziły na podwórko, a starościna wychodziła do nich 
z przetakiem wypełnionym ciastem. Dzieci nie chodziły na wesele, to było źle widzia-
ne. Ja pamiętam, jak byłam mała, to było wesele takiej nauczycielki stąd. Tak bardzo 
chciałam pójść i popatrzeć, ale mamusia mi zakazała. Ale jak to dziewczyna: gdzieś 
tam się wśliznęłam na podwórko, a wtedy chodziła chyba starościna z przetakiem i po-
krojonymi plackami. Częstowała dzieciarnię i tych, co byli na podwórku. Wzięłam 
kawałek, poszłam do domu i schowałam to ciasto przed mamusią, żeby na mnie nie 
krzyczała, że poszłam na wesele220. Pod furtkę czy bramę podchodziły jedynie dzieci, 
wynosiło sie im półmisek ciasta221. Dzieci przyleciały pod dom, dopóki jeszcze widno 
było, to te dzieci tam sterczały, to tam albo jedna mama podleciała, albo druga i tam 
coś im na talerzu wyniosła222. Opisy te dotyczą wesel z lat 60. i 70. XX wieku.

Od lat 60. XX wieku starościna w czasie drogi do i z kościoła rzucała dzie ciom 
stojącym przy drodze cukierki, kawałki placków (Cmolas, Dzikowiec, Jamy)223. 
W wiel u przekazach pojawia się informacja na temat rzucania pod kościołem na parę 
młodą i  gości kawałków placka, cukierków oraz obsypywania ryżem, pieniędzmi 
(monetami groszowy mi), a także, co stanowi najnowszy zwyczaj, płatkami róży 
(confetti). Współcześnie powszechnie praktykuje się zwyczaj rzucania po drodze 
dzieciom cukierkó w.
217. I., K. Kubiak, op.cit., s. 68–69; T. Burzyński, Zwyczaje, wierzenia i obrzędy weselne wsi z okolic Dynowa, [w:]Wesele..., 

op.cit., s. 147. 218
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219. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
220. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
221. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
222. Turbia, GI, MKL-AE 697/4.
223. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1; Dzikowiec, PJ, ZS, MKL-AE 682/2; Jamy, LM, KZ, MKL-AE 707/1.
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podtekst i symbolikę erotyczną: J. Bartmiński, „Jaś koniki poił” (uwagi o stylu erotyki ludowej), „Teksty: Teoria Literatu-
ry, Krytyka, Interpretacja”, nr 2 (14), 1974, s. 17; D. Wężowicz- Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej 
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bramy weselne

Jeśli ktoś nieproszony na wesele chciał się napić wódki, 
robił bramę weselną. 

Zofia Compała, ur. 1958 r., Orliska224

Na badanym terenie ustawianie bram – przeszkód na drodze orszaku weselnego 
do i, najczęściej, z kościoła – uważane jest za nowszy zwyczaj, praktykowany od 
lat 60. (Dzikowiec, Stalowa Wola)225, 70. XX wieku (Wydrza)226, a nawet dopiero 
w latach 90. XX wieku (Niwiska)227. Na drodze orszaku może pojawić się kilka, 
kilkanaście bram. I dzisiaj to już nie wygląda tak sympatycznie z tego powodu, że [...]
tych bram jest, na tej trasie od kościoła do domu weselnego, kilkanaście. Uczestnicy 
wesela w tych samochodach siedzą tak długo i prażą się do słońca, to oni są bardzo 
podirytowani. I te osoby są źle traktowani z tego powodu. Tak na odczepnego rzuca 
się im symboliczne grosiki żółte, albo się ich po prostu obraża. W moich czasach to był 
zaszczyt, a dzisiaj się to traktuje jako zło konieczne228.

Zatrzymującym przy bramie, bramantom (Stalowa Wola)229, wręcza się okup. 
Pan młody daje wódkę albo ciasto i pieniądze na flaszkę (Czermin)230; za zwyczaj 
dają wódkę, paczkę ciast weselnych, cukierki, czasem kiełbasę231. Matka młodej 
szykuje paczkę z ciastem i wódke (Wydrza)232, starosta daje butelki wódki z kosza 
(Turbia)233, starszy drużba wręcza flaszki wódki (Mazury)234, starościna – daje ciasto 
(Przyszów)235.

Bramy weselne miały i mają do dnia dzisiejszego formę małych inscenizacji, 
które przygotowywali dorośli, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Przebierali się 
i przedstawiali np. pracę gospodarską – młócenie cepami snopka słomy, obcinanie 
liści buraczanych, ubijanie masła w maślniczce, darcie piór, szycie bielizny dla pani 
młodej i pana młodego, cięcie sieczki w sieczkarni, czyszczenie zboża w młynku. 
Niekiedy przyprowadzano konia, wyprowadzano wóz drabiniasty w po przek dro-
gi236. Zwykle w miejscowości wybrane osoby zajmują się organizacją bram: przebie-
rają się w peruki, długie spódnice, kapelusze, dysponują odpowiednimi rekwizyta-
mi. Tańczą, śpiewają, toczą komiczne improwizo wane dialogi stosownie do scenki, 
którą odgrywają, wreszcie składają życzenia i wręczają młodym bukiet ogrodo wych 
kwiatów. Bramy przygotowują także dzieci, wówczas bramy przybierają formę mniej

efektowną: sznurek przeciągnięty w poprzek drogi, ewentualnie przystrojony kwia-
tami. Dzieci dostają drobne pieniądze, cukierki i ciastka. Bramę można sobie także 
zamówić: Jest jeden pan w Brzyściu, jak się u niego zamówi bramę, to zrobi eleganc-
ką237. Pojawienie się przeszkody w postaci bramy weselnej na drodze pary młodych 
jest raczej pożądane. Zorganizowanie bramy parze młodych – znajomym, sąsiadom 
stanowi niewątpliwie wyraz sympatii otoczenia. Widowiskowo i  komi cznie zor-
ganizowana brama jest formą atrakcji dla gości weselnych i momentem godnym 
uwiecznienia na filmie dokumentującym wesele. Funkcja apotropei czna i magiczna 
– płodnościowa bramy weselnej jest nie do końca uświadamiana, niemniej przyjęte 
jest, że ustawienie bramy stanowi pozytywną wróżbę i dlatego jej organizatorom 
należy się hojne wynagrodzenie. Jak pisze Małgorzata Maj: Obdarowywanie osób 
spoza kręgu zaproszonych gości, a więc np. zatrzymujących orszak ślubny przy „bra-
mach”, zebranyc h w karczmie czy pod kościołem, ma na celu zjednywanie przychylno-
ści wszystkich pozostających na zewnątrz kręgu biorących udział w obrzędzie, a którzy 
mogą przyczynić się do pomyślnej jego realizacji238.

237. Kliszów, ME, PT, ŚW, BA, GF, MKL-AE 678/2.
238. M. Maj, op.cit., s. 68-69.
239. Zob. K. Łeńska-Bąk, Sól ziemi, Wrocław 2002, s. 111-113.

powitanie młodych chlebem i solą 
po przyjeździe z kościoła

Akt uroczystego powitania młodych po przyjeździe z kościoła w progu domu 
weselnego jest zwyczajem stale praktykowanym, przy zmieniającej się formie. Jest 
to przykład magicznego przekraczania granicy w momencie obrzędu przejścia, ma-
jącego zapewnić dostatek, płodność i zabezpieczenie przed złem239. Jest też wróżbą 
dotyczącą przyszłego życia małżonków. W najstarszej formie rodzice młodych ocze-
kiwali na młodych z bochenkiem chleba i z solą. Witający, rodzice lub matka młodej,

Fot. 4.
Brama do domu 
panny młodej,
Cmolas, 1976 r.

Fot. M. Skowroński,
1976 r.
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dzenie i picie młodych (picie ze związanych kieliszków czy karmienie się porcją tortu) stanowi odległe nawiązanie do 
archaicznych zwyczajów wspólnego picia alkoholu i dzielenia się pieczywem, co oznaczało „wspólność pożycia”, „zgodę 
i miłość wzajemną”. Por. H. Biegeleisen, Wesele, Lwów 1928, s. 165-166.
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znajduje się pozycja: „Uroczyste powitanie przez szlachcica chlebem i solą”. Dokumentacja terenowa Justyny Niepokój-
Gil: folder „Materiały dodatkowe”.

255. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.

stali na progu domu weselnego lub na podwórku pod weselną bramą wejściową, 
przygotowaną ze świerków ozdobionych wstążkami (Jagodnik, 1972 r.)240. Matka 
młodej tuż przed powitaniem czyniła znak krzyża nad chlebem (Czermin)241. Sól 
mogła znajdować sięw pojemniczku (np. na spodku), z którego młodzi posypywali 
nią kromeczki. W Zalesiu Gorzyckim spodek z solą trzeba było stłuc na szczęście. 
Podkładano nawet cegły na podłogę, żeby spadł na cegłę i się rozbił242. Chleb po-
dawany był z tacy, w bochenku zaś wydrążony był otwór, w którym znajdowała się 
sól (Dzikowiec)243. Kawałki chleba do zjedzenia podawano na osobnym talerzyku, 
który także tłuczono „na szczęście” (Chwałowice)244. Chleb oznaczał bogactwo, 
a dzię ki temu zabiegowi miało go nie zabraknąć; cukier – słodycz przyszłego życia, 
sól – łzy i smutek w życiu245. Według innego wyjaśnienia informatorów z Piątkowca, 
sól ma być zapowiedzią pieniędzy, bądź że życie we dwoje będzie różne246. Każdy 
z małżonków całował chleb, a następnie zjadał wybrany kawałek. Ten z młodych, 
który zjadł chleb z cukrem, będzie miał słodkie życie, a ten co posolony – już nie tak 
słodkie247. Młodzi całowali chleb i brali go ze sobą, ustawiali na stole, był to więc dar 
przekazywany młodym.

Od lat 70. XX wieku powszechne stało się witanie młodych chlebem, solą oraz 
wódką i wodą w kieliszkach. Młodzi zjadali kawałek (kromeczkę) chleba z solą, 
wypijali zawartość kieliszków. Kieliszki mogły być związane czerwoną wstążeczką 
(Chwałowice, 1975 r.)248. Zwykle woda dostawała się młodej, wódka – młodemu. 
Z Chwałowic pochodzi informacja, iż młodej podawano kieliszek z wodą, jeśli była 
w ciąży249. Część zawartości kieliszka młodzi wypijali, resztę wylewali, a następni 
tłukli kieliszki (Wydrza)250. Po wypiciu młodzi rzucali kieliszki za siebie z zamiarem 
stłuczenia, co wróżyło o przyszłym szczęściu (Czermin, 1979 r.)251.

Witać młodych mogła także starościna252, zaś od końca lat 70. XX wieku młodych 
wita kucharka (np. Wydrza)253, a ostatnio – właściciel lokalu, w którym odbywa się 
wesel e254. Współcześnie chleb na powitanie młodych przybrał bardziej dekoracyjną 
formę i ozdabiany jest kwiatuszkami czy winogronami ulepionymi z ciasta, bukszpa-
nem (np. Borki Nizińskie255). Chleb w takiej formie zamawia się w piekarni.
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Przy powitaniu wypowiada się jedną z formuł: Witam was chlebem i solą, aby 
wam Pan Bóg dał dobrą, szczęśliwą dolę (Pysznica)256; Macie chleba dwoje, dora-
biajcie się oboje (Lipa)257; Żeby wam tego chleba nigdy nie brakowało (Lipa)258; Co 
wybierasz: sól, chleb czy pana młodego?, młoda musiała odpowiedzieć: Sól, chleb 
i pana młodego, żeby pracował na niego (Zalesie Gorzyckie)259; Witam was chlebem 
i solą, żebyście żyli Bożą wolą, kogo wybierasz? Chleb, sól, wodę, czy pana młodego?, 
odpowiedź młodej: Chleb, sól, wodę i pana młodego, żeby robił na niego (Wydrza)260; 
Życzę, by wam chleba i soli nie zabrakło, by się wam w życiu dobrze układało (Borki 
Nizińskie)261. W formułach utrwalone są archaiczne znaczenia soli: spożywana po 
zawarciu małżeństwa przez nowożeńców ma przypieczętować związek262. Świadomy 
i jednoczesny wybór przez młodą składników niezbędnych na nowej drodze życia, 
czyli chleba, soli i osoby młodego, ma jej zapewnić dostatek, zdrowie i płodność. 
Dalsze zabiegi, jak tłuczenie szkła, wciąganie młodej przez okno263, przeniesienie 
młodej nad progiem stanowią środki apotropeiczne – mające na celu ochronę przed 
złymi mocami przez odstraszający hałas, ominięcie miejsc grani cznych (próg, okno) 
i zmylenie złego ducha264.

śniadanie weselne

W okresie przedwojennym, kiedy śluby udzielane były rano, po powrocie z ko-
ścioła, około godziny 10.00 podawano tzw. śniadanie, na które składały się bułki 
drożdżowe. Wysokie buły stały na stole przykrytym obrusem (Wola Zdakowska)265 
lub drożdżówka (Surowa)266, biała bułka (Niwiska)267 oraz kawa biała, czyli zbożowa 
kawa z mlekiem, (Chwałowice)268, herbata i bułka czy też barszcz z kiełbasą i chleb 
(Cmolas)269 lub kawa i placek (Tuszów Narodowy)270. Informatorzy wymieniają na-
zwy własne kawy zbożowej, kupowanej w sklepach, którą gotowano na śniadanie: 
„Turek”, „Dobrzynka”, „Inka”. Kawa stała w wiadrach na krześle – każdy gość nalewał 
sobie chochelką z wiadra (Zalesie Gorzyckie)271. Po spożyciu śniadania, ojciec 
młodej kieliszkiem jak naparstek kolejno częstował wszystkich wódką (Cmolas)272.
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obiad weselny

Były tańce i nikt tam nie siadał i zajadał za stołem, i dziesięć dań, łyżeczka zjedzona 
i się oddaje, bo organizm już tego nie może przetrawić. Były tańce i dwie, trzy potrawy 
w ciągu całego wesela, i tyle. 

Janina Tłusta, ur. 1947 r., Cygany273

Obiad weselny stanowił główny posiłek, którym częstowano gości. Jedli go 
wszy scy goście weselni, musiał być daniem ciepłym, sytym i pożywnym. Podczas 
wesela odbywającego się w Stalach k. Grębowa w końcu XIX wieku, które opisuje 
Karol Matyas na podstawie relacji Tomasza Walskiego, wieśniaka ze Stal, jako danie 
weselne jedzono barszcz z kaszą jęczmienną (bászc), którego kucharka nagotowała 
dwie chlebowe dziézki. Barszcz powinien być kwaśny jak ocet, bo pijáki taki lubio. 
Po uczynieniu znaku krzyża przez kucharkę, goście rozpoczynali spożywanie. In-
formacja o modlitwie odmawianej ok. 1957 roku przed obiadem weselnym po-
chodzi także z Dzikowca: jak goście weselni usiedli za stołem, to wtedy przeżegnali 
się, zmówili pacierz wspólny, i rosół, i makaron już był wtedy274. Państwo młodzi 
w tym czasie jedli inne danie: kaszę jaglaną gotowaną na słodkim mleku, bez soli. 
Następnie na stołach stawiano kapustę i chleb275. Podobnie w Grębowie, w latach 
30. XX wieku, podczas weselnego obiadu spożywano najwięcej kapusty z jagłami 
i z grochem, maszczonej śtukôm, tj. słoniną. Wcześniej maszczono kapustę starym 
sadłem, żeby béła cujniéjsá. Jedzono kaszę jęczmienną, jaglaną, ryż – z mlekiem albo 
maszczone, jak również barszcz weselny, czyli maszczony wysmażonym sadłem lub 
słoniną. Barszcz jedzono z dodatkiem czarnego chleba276. W miejscowości Kamień 
pod czas wesela podawano pierogi nadziewane kaszą jaglaną albo tatarczaną, 
urobioną z serem, jajami i omaszczone słoniną. Pierogi pieczone były z mąki 
zmielonej w  żarnach, a pochodzącej z pszenicy zebranej przez młodą i drużkę 
podczas chodzenia po wspomożeniu i zapraszania na wesele277. W Charzewicach 
tradycyjną („od kiedy pamiętają” informatorzy urodzeni w latach 1897–1930278) 
potrawą na obiad weselny była kapusta z pokrojonymi kawałkami mięsa, jedzona 
z chlebem, oraz sypka kasza tatarczana oblana poliwką z mięsa. U zamożniejszych 
spożywano rosół z kaszą gryczaną pokrojoną w kostkę. W Rzeczycy Długiej jedzono 
omaszczoną kapustę z jagłami z  chlebem, następnie kaszę jaglaną lub tatarczaną 
ze słoniną. Wilhelm Gaj-Piotro wski zanotował także weselne kluski na mleku czy 
kluski maszczone słoniną279. Pod koniec lat 40. XX wieku na wesele lepiono pie-
rogi z farszem z kaszy i sera (Pysznica)280, z se rem i z kapustą (Cmolas)281, pierogi 
z serem, z żółtkiem i piep rzem oraz pierogi z kapustą (Niwiska)282. Popularna była 
również kapusta z grochem, z kawałkami mięsa: Na wszystkich tych wydarzeniach

273. Cygany, OH, TJ, MKL-AE 677/1.
274. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
275. K. Matyas, op.cit., s. 241-242.
276. S. Bąk, op.cit., s. 30, 105.
277. W. B. Cichomska, op.cit., s. 417. Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., s. 99-102. 
278. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 11, 195-196.
279. Ibidem, s. 195-196.
280. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
281. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
282. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.

[chrzcinach, weselach – dop. K.I.] ta kapusta tutaj królowała na stołach, każdy był 
do niej przyzwyczajony. Wiedział, że to jest bardzo zdro we i pożywne, można się tym 
najeść, i kilka godzin nie być głodnym, dlatego podawali tę kapustę283.

Od początku lat 60. XX w. weselnym daniem głównym, podawanym po przyjeź-
dzie z kościoła, stał się obiad dwudaniowy. Rosół z mięsa drobiowego (kura, ka czka) 
lub mieszany – z mięsa drobiowego i wołowego284 z ręcznie robionym makaronem 
wymieniany jest najczęściej przez informatorów. Jako pierwsze danie podawano 
także zupę pomidorową, gotowaną na kościach wołowych (Słomiana)285. Istotny był 
sposób przygotowywania makaronu. Krojono go na stolnicach w tygo dniu przed 
weselem, zanim upieczono placki. Robiło się makaron swojski. Ze 100 jajek zrobiło 
się na 150 osób makaronu – podaje przykład informatorka z Pysznicy286. Na kilo 
mąki 10-11 jaj wchodziło. Makaron ma być cienki jak gazeta, jak kartka – 999 razy 
trzeba go przerobić. Kroiło się nożem ten makaron287. Kucharka weselna z Wydrzy ma 
włoską maszynę do krojenia makaronu, ale według niej Najsmaczniejszy makaron 
jest krojony nożem. Zawsze robio ne rękami jest najlepsze. Maszyna żadna nie dokaże 
tego, co ręce288. Należało makaron odpowiednio ugotować: makaron lepiej, żeby był 
niedogotowany; makaron-błoto nic nie warta289. Z Niwisk z kolei pochodzi informa-
cja o rosole z ryżem podawanym jako pierwsze danie weselne w 1947 roku290.

Powszechnie na badanym terenie stałymi składnikami drugiego dania były 
ziemniaki oraz mięso, do tego bardzo często kapusta zasmażana. Podsmażano mię-
so z rosołu, przyrządzano pieczone mięso drobiowe (kury, gęsi, kaczki), pieczony 
schab wieprzowy, pieczeń wołową (przykład ze Stalowej Woli z 1961 r.)291, cielęcinę 
zapieczoną w piecu, kotlety mielone (Cmolas)292. Podawano też klops, czyli mięso 
mielone pieczone w brytfankach i krojone na kwadratowe porcje (Mazury, 1969 
r.)293, zwane w Zalesiu Gorzyckim kromeczki, zaś w Wydrzy był to klops z sosem294. 
W latach 70. XX wieku popularne stały się smażone kotlety schabowe podawane 
z ziemniakami oraz surówką (zieloną sałatą, surówką z kapusty z pietruszką, cebu lą 
i śmietaną – Trześń 1979 r.) lub buraczkami czerwonymi, czyli ćwikłą z chrzanem 
(Jagodnik, 1972 r.)295.

Na weselu współczesnym, najczęściej organizowanym w lokalu, ustala się jadło-
spis, wybierając ze specjalnego menu weselnego. Oprócz rosołu, serwowane są zupy 
kremy ze szparagów, pieczarek, boczniaków, często z groszkiem ptysiowym. Nadal 
najpopular niejszy jest rosół, ale rarytasem jest ręcznie robiony makaron. Na drugie 
danie podaje się na półmiskach kilka rodzajów mięs do wyboru: kotlet schabowy, 
roladki, udka pieczone, zrazy z ogórkiem, schab ze śliwką, do tego ziemniaki i kilka

283. Cygany, OH, TJ, MKL-AE 677/1.
284. Zalesie Gorzyckie, MZ, MK, FZ, MKL-AE 681/4.
285. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
286. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
287. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
288. Ibidem.
289. Ibidem. 
290. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
291. Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
292. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
293. Mazury, AE, MKL-AE 687/3.
294. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
295. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
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296. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.
297. O podawaniu jedzenia na przetakach: W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 195.
298. Na poczęstunek był ser suszony, co sie krajało w takie kromki, jak chlyb, kanapki, bułki i tyle. Do picia było piwo i wódka, 

sklepowa. Ser sie ogrzewało, wlywało do worecka, potrzepało sie niem, wode odciągnęło, położyło na deske, przyłożyło 
drugą desko i kamieniem sie przyłożyło. A późnij mozno było susyć do słonka, on obesech. Niektórzy robili takie ze słomy 
worki i do nich dawali ser i susyli na strychu. Jak kto chciał, to dawali do sera jajko, gnietli i do piekarnika dawali, takie 
gomółki robili. Takie gołki sie robiło i dawała do brytfanki i do piekarnika [Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1]. Por. 
Smaki powiatu kolbuszowskiego. 171 przepisów, Rzeszów 2011, s. 29.
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buszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2; Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.

300. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
301. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1.
302. Były wtedy takie pięciokilowe szynki w puszkach. Taką szynkę wtedy otworzyli, ale zapach wtedy był! Ja byłam wtedy druż-

ką na weselu, miałam 12-13 lat i kazali mi kroić tę szynkę. To sobie zapamiętałam [Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4].
303. Turbia, GI, MKL-AE 685/4; Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
304. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
305. Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
306. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
307. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
308. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.

rodzajów surówek: buraczki, marchewka z jabłkiem i pomarańczą, surówka z bia-
łej kapusty, surówka z czerwonej kapusty; do picia – kompot i napoje podawane 
w dzbankach (Borki Nizińskie, 2016 r.)296.

poczęstUnek po obiedzie

W roku 1945, po obiedzie, na sitach (przetakach)297 podawano placek drożdżo-
wy – bułę i suszony, czyli suchy, ser, obsuszony ser298, do tego masło w osełkach, na 
tale rzach zaś – kiełbasę, salceson, pasztet, boczek oraz chleb. Poczęstunek ten miał 
formę zimnego bufetu i przede wszystkim stanowił zimną przekąskę (zakąskę) do 
alkoholu (Cmolas, Domatków, Dzikowiec, Kolbuszowa Górna, Wydrza)299. Z prze-
tworów podawano marynowane i kiszone grzyby (Czermin)300, a zwłaszcza kiszo-
ne ogórki, które kisiło się w drewnianych beczułkach, dodając koper, chrzan, liście 
z wi śni, czosnek. Dużo się kisiło, bo nie było żadnych sałatek na weselach301.

Sałatka jarzynowa stała się popularna już w latach 60. XX wieku, przyrządzana 
z szynki krojonej w kostkę i krojonych gotowanych jarzyn302. Potrawę przygotowy-
wano także z  krojonej gotowanej marchwi i pietruszki, jajek na twardo, groszku 
konserwowego, ewentualnie z dodatkiem surowego jabłka i cebuli. Sałatkę tę konsu-
mowano z wędlinami. Składniki łączono sosem, zrobionym z ugotowanych żółtek, 
ucieranych z kwaśną śmietaną i musztardą. Powierzchnię sałatki w salaterce deko-
rowano. Inne sałatki przygotowywano sezonowo, np. z pomidorów i cebuli (Turbia, 
Czermin)303, z  pora, ogórków w śmietanie (Przyszów)304. W okresie powojennym 
w Turbi pojawiła się sałatka z serem żółtym pochodzącym z dostaw UNRRA305. Inne 
potrawy to np. jaj k a faszerowane podawane w Pysznicy306, czy na weselu w okresie 
wielkanocnym: jaja gotowane307.

W latach 60. XX wieku zapanowała moda na podawanie kanapek, których 
przygoto wywano znaczną ilość, czyli: fury tych kanapek308. Na kromce chleba był 
plasterek jaj ka i ogór ka kiszonego, plasterek kiełbasy i czerwony, a właściwie różowy

ser (Mazury, 1968 r.)309. Były to kanapki z kiełbasą, ogórkiem i pomidorem310. Chle b 
był specjalnie pieczony na we sele, pokrojony na kromki, posmarowany cieniut-
ko musztardą, na to kładziono wędlinę i ser zmieszany z papryką, na wierzchu 
kładziono ogórek kiszony. Czasem dawano też plasterek gotowanego jajka na twar-
do, zaś latem – świeże pomidory i ogórk i311. Kanapki były z wędliną, jajkiem, białym 
serem i dodatkami (pomidorem, ogórkiem, ogórkiem kiszonym, szczypiorkiem), cza-
sami kupowali bułki, przekrawali na dwie, trzy części i z bułek też robili kanapki312. 
Kanapki smarowa ne masłem albo smalcem, na to kawałek wędliny, ogórek i jajko313. 
Kromki domowego chleba z serem białym i  papryką, kupowano już wtedy paprykę 
w proszku, oraz plasterkiem kwaszonego ogórka i kiełbasy314. W latach 70. XX wieku 
już nie robiono kanapek, tylko układano na talerzach wędlinę (salceson, pasztet, 
kiełbasę), osobno podawano pokrojone ogórki i pomidory, osobno – kromki chleba.

W latach 80. XX wieku pojawiła się kulinarna moda na podawanie, obok 
wyrobów swojskich, kupowanej szynki konserwowej, pakowanej w charakterystycz-
nej jajowatej czer wonej puszce315. Szynka ta, z powodu odmiennego wyglądu, sma-
ku, zapa chu, uważana była za rarytas. Koniecznie musiała być szynka w różny sposób 
zdobyta316, bowiem zdobycie szynki konserwowej w dobie ówczesnych trudności 
związanych z zaopatrzeniem było dowodem szczególnego poświęcenia w imię go-
ścinności. Zda niem rozmówczyni z Orlisk, wyroby swojskie wyparte zostały przez 
wędliny kupowa ne w sklepie w latach 90. XX wieku. Oznaką bogactwa było na sto-
łach, jak była wędlina kupiona. Pamiętam, że stały w kolejkach, kupowały dużą pusz-
kę w zakładach mięsnych w Nisku317.

Współcześnie (po 2000 r.) wędliny dostępne są w tzw. bufetach wiejskich, swoj-
skich, w formie „szwedzkiego stołu”318, jak również na półmiskach rozłożonych na 
stołach weselnych319. W latach 90. XX wieku łączono na półmiskach wędliny swoj-
skie z  wędlinami ze sklepu; obecnie wędliny swojskie dostępne są na „wiejskim 
stole”, zaś zakupione – leżą na półmiskach na stołach weselnych. Podawanie wędlin 
z dwóch różnych źródeł pochodzenia wiąże się z chęcią zaspokojenia odmiennych 
gustów smakowych gości weselnych320.

309. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
310. Zalesie Gorzyckie, MZ, MK, FZ, MKL-AE 681/4.
311. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
312. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
313. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
314. Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3.
315. „Polish ham”, produkowana przez firmę Krakus, przez długie lata była synonimem luksusu, produktu eksportowego 

znanego na innych rynkach i uznawanego za symbol wysokiej jakości. Informacja własna.
316. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
317. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
318. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
319. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
320. Ibidem.
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dania gorące – kolacje weselne

Od końca lat 60. XX wieku, wieczorem, przed oczepinami, podawano danie 
go rą ce: najczęściej bigos (Zalesie Gorzyckie, Czermin, Chwałowice)321, pieczony 
w rondlach w  piekarniku. Podawano go także podczas obiadu w dniu poprawin. 
W Mazurach322 podawano na gorąco z kapustą. Pieczono ją wcześniej w wielkich 
brytfannach, a tuż przed podaniem podgrzewano. Babka z ziemniaków, pieczona 
w  piecu po wyjęciu chleba, podawana była jako weselne danie gorące w Zalesiu 
Gorzy ckim323. Popularne były także flaki drobiowe lub wołowe324. Po północy jako 
ostatnie danie weselne podawano barszcz czerwony z uszkami lub barszcz czysty do 
picia z krokietem, krokieci kiem (Tuszyma)325 czy pasztecikami.

W latach 80. XX wieku na weselach zaczęto podawać kolejne, różnorodne gorą-
ce potrawy: fasolkę (Cmolas)326, gołąbki z kaszą tatarczaną, z ryżem, (Cmolas, Wy-
drza)327, grochówkę (Pysznica)328, kiełbasę na gorąco do bigosu (Pysznica)329, forsz-
mak i leczo (Tuszyma)330, gulasz331.

Standardem współczesnym jest kilka gorących dań podawanych w odstępach 
czasu, nazywanych kolacjami, np. zupa gulaszowa strogonow, kotlet devolay (de 
volaill e), klusk i śląskie z roladą, barszcz czerwony z krokietem (bądź z ptysiami 
i  pasztecikami, jak w  lokalu w Padwi Narodowej), podawany jako ostatnie danie 
gorące332.

napoje

W latach 60.–70. XX wieku na weselach podawano do picia przede wszystkim 
napoje zimne: kompoty owocowe, latem ze świeżych owoców, zimą – z przetwo-
rów, z suszonych jabłek (Kolbuszowa, Chwałowice)333; oranżadę w ćwierćlitrowych 
butelkach – krachlach, oranżadówkach (Tuszyma, Cmolas, Słomiana, Niwiska, Ja-
godnik)334; wodę mineralną w kapslowanych ćwierćlitrowych butelkach (Sokolniki, 
Turbia)335; kwas od ogórków (Dzikowiec)336. Napoje gazowane, jak Polo Cockta czy 
Pepsi, pojawiły się na stołach weselnych w latach 80. XX wieku. Napoje gorące, her-
bata i kawa, stały się popularne od końca lat 70. XX wieku. Kawa ziarnista do zmie-
lenia stanowiła wtedy nowość. 

321. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4; Czermin, MK, MKL-AE 678/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2; 
Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
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330. Tuszyma, GK, MKL-AE 704/4.
331. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.
332. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1. 
333. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
334. Tuszyma, GKL-AE 704/4; Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Niwiska, CM, WC, 

WK, TM, MKL-AE 674/4; Niwiska, CM, MKL-AE 686/3; Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
335. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3; Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
336. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.

337. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
338. Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
339. Dokumentacja terenowa Justyny Niepokój-Gil: folder „Materiały dodatkowe”.
340. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.

Ojciec Zofii Compały z Orlisk otrzymał kawę z przydziału jako inwalida wojenny. 
Infor matorka wspomina, że nie wszyscy pili wtedy tę kawę, bo nie wszyscy kawę zna-
li337. W ciągu kilku lat częstowanie kawą podczas wesela upowszechniło się. Kawę 
i herbatę podawano w  szklan kach. Współcześnie, po obiedzie, gdy przychodzi 
czas na deser, podaje się gościom porcję tortu weselnego oraz kawę lub herbatę do 
wyboru338. Ponadto w  aktualnej ofercie menu weselnego przykładowej restauracji 
(restauracja „Imperium” w Mielcu) znajduje się „bufet kawowy serwowany na stole 
szwedzkim”339.

naczynia weselne

Były wesela, mama opowiadała w sześćdziesiątym ósmym czy tam siedemdziesiątym 
roku, przyjechały goście, był nieduży dom, był jeden taki nieduży pokoik, no i przed-
sionek. Stał stos talerzów poukładanych, w pudełku stały łyżki czy tam widelce. Baniak 
bigosu już stał, zagrzany, wystawiony i każdy se podchodził i sam nakładał. Nie było 
miejsca, to pod okape m stawały, jedli. Stawali, gdzie było miejsce i jedli. Potem już 
tego nie było. Jeszcze jak wesela były po domach to każdy miał swój talerz, łyżkę czy 
szklankę. Pożyczało się od sąsiadów, potem były wypożyczalnie.

Agnieszka Smalisz, ur. 1951 r., Słomiana340

Fot. 5.
Wesele,
Czermin, 1979 r. 

Reprod. M. Fołta, 
2016 r.
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W latach 30. XX wieku przetaki, sita, rzeszutka (Cygany, Malinie, Tuszów Naro-
dowy, powszechne)341, a także niecki drewniane (Borki Nizińskie)342 – wyścielone 
serwe tami czy kawałkiem obrusa – służyły do roznoszenia pomiędzy gośćmi sera 
białego krajanego, sera suchego w kromkach, kawałków placka z marmoladą, 
kawałków ciasta drożdżowego, kołacza, kromek swojskiego chleba. Roznoszeniem 
ciasta na weselu, częstowaniem gości niezaproszonych zajmowała się starościna, 
która miała obowiązek zakupić sobie na wesele nowy przetak (Wola Zdakowska)343.

Jako pojemników na kawę zbożową używano wiader, z których każdy nalewał 
sobie do kubka przy użyciu chochelki. W emaliowanych wiadrach drużki roznosiły 
obiad pomiędzy gośćmi. Dzbanki blaszane i porcelanowe przeznaczone były na 
kompot344.

Pierwotnie obiad jedzony był ze wspólnych misek, stopniowo zastępowanych 
tale rzami345. Nieznane były zestawy naczyń, komplety kieliszków, talerzy, sztućców. 
Goście częstowani byli wódką z jednego kieliszka, bądź też przynosili z domu własne 
kieliszki. Od czasów powojennych używano własnych naczyń – talerzy i sztućców, 
przede wszystkim łyżek i widelców aluminiowych, gdyż noże nie były używane – oraz 
pożyczano naczynia od rodziny, sąsiadów, niekiedy od połowy wsi (Lipa)346. Zwra-
canie naczyń powodowało spory, gdyż zdarzało się, że gospodynie przywłaszczały 
sobie ładniejsze talerze, nie będące ich własnością347.

Od początku lat 50. XX wieku prowadzenie wypożyczalni naczyń (kompletów 
tale rzy, sztućców) stało się podstawową działalnością dochodową dla kół gospodyń 
wiejskic h. Naczynia wypożyczały również gminne spółdzielnie. Za stłuczone sztuki 
płacono potrójną wartość lub dawano naczynie w zamian. Z czasem wybór naczyń 
zwiększał się: talerze głębokie, talerze płytkie, klosze, piętrowe patery, półmiski, mi-
ski na sałaty, wazy, szklanki musztardówki, szklanki na piwo, literatki, kieliszki, łyżki, 
widelce i  noże. Pożyczano także wielkich rozmiarów naczynia do gotowania, jak 
patelnie, garnki. Naczy nia, przed użyciem ich podczas wesela, myto na podwórku, 
w wannach. Znosze niem i myciem naczyń zajmowali się swatowie i drużki.

Wraz z upowszechnieniem się podłogi i składanego domku, gdzie odbywały się 
we sela, pojawiła się możliwość wynajęcia przyczepy chłodni, w której przechowy-
wano szcze lnie zapakowane przede wszystkim ciasta z masami, ale również wędliny 
i bigos. Popularna od końca lat 90. XX wieku organizacja wesel w lokalach gastrono-
micznych poskutkowała automatycznie korzystaniem ze sprzętu kuchennego i za-
stawy stołowej (naczyń, sztućców, obrusów itp.) będących wyposażeniem lokalu348.

toast weselny

Te toasty to tak cały czas wznosili, to jeden, to drugi, a później to już coraz lepiej... 
Irena Gorczyca, ur. 1940 r., Turbia349

Toast polega na uroczystym wypowiedzeniu lub zaśpiewaniu życzeń pomyślności 
dla młodej pary oraz wypiciu porcji alkoholu. Dawne picie z jednego kieliszka 
narzucało specjalny sposób wznoszenia toastu za zdrowie i pomyślność nowożeńców. 
Pierwszy toast mógł wznosić ojciec młodej: Podnosił kieliszek i zaczynał kolejkę; 
prze pijano jeden do drugiego mówiąc: Na zdrowie! W górę serca! Kieliszek krążył cały 
czas wokół stołu350. Toasty wznosili także goście weselni. W okolicach Dynowa toast 
wznosił starosta, witając wszystkich gości, składał życzenia młodej parze i dziękował 
ich rodzicom za wychowa nie351. W Słomianej w latach 70. XX wieku, gdy każdy 
już dysponował swoim kieliszkiem, pierwszy kieliszek wódki goście pili po spożyciu 
obiadu352.

Na współczesnych weselach pierwszy toast spełnia się wchodząc, na salę weselną, 
życzenia składa wodzirej z orkiestry, goście śpiewają Sto lat, po czym wszyscy goście 
wypijają lampkę szampana. Jeśli wesele odbywa się w restauracji, toast może wznieść 
kierownik restauracji353. Tuż przed wypiciem wódki przez wszystkich gości, śpiewa 
się popularne przyśpiewki, zachęcające nowożeńców do całowania:

Nie będziemy jedli ani smakowali, 
bo się państwo młodzi nie pocałowali. 
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna. 
On jest temu winien, on jest temu winien, 
pocałować ją powinien. 
Gorzko! Gorzko! 
(Anna Marek, ur. 1930 r., Dzikowiec)354.

Po pocałunku młodych goście wypijają alkohol.

oczepiny i biały wianek – obrzęd zatwierdzony 
zjedzeniem kołacza i wypiciem wódki

Oczepiny zaczynamy, wianek Mani z głowy zdejmmy,
bo już jesteś żoną Jasia i od dzisiaj jesteś nasza. 
Goście mili tu zebrani, złóżcie datki naszej Mani: 
na łyżeczke, na miseczke, i na małą kolebeczke.

349. Turbia, GI, MKL-AE 685/4.
350. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
351. T. Burzyński, op.cit., s. 152.
352. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
353. Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
354. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.



282 283

 
355. Ibidem. 
356. K. Matyas, op.cit., s. 243-247; S. Bąk, op.cit., s. 31-33, 49 i nast.; W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 211–238; K. Ruszel, Laso-

wiacy..., op.cit., s. 102-106; K. Ignas, op.cit., s. 191-192.
357. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4. 
358. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1.
359. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4. 
360. Wydrza, GZ, MKL-AE 677/3.

Mało, mało, mało, mało, 
jeszcze by sie więcej zdało, 
bo wydatków jest bez liku, 
teraz pusto jest w chlewiku. 

Anna Marek, ur. 1930 r., Dzikowiec355

Przebieg tradycyjnych oczepin jako kulminacyjnego momentu wesela oraz zbie-
rania na czepiec opisany został w wielu dotychczasowych opracowaniach i publi-
kowanych źródłach356. Oczepiny uległy radykalnej przemianie, począwszy od za-
przestania samego czepienia – zakładania młodej czepka mężatki przez starościnę, 
poprzez zanik pieśni ocze pinowych i zaniechanie dawania prezentów młodym, aż do 
przeniesienia aktu wspólnego spożywania obrzędowego pieczywa weselnego z czasu 
okołooczepinowego na czas po obiedzie, w formie deseru. W latach 60. XX wieku, 
kiedy miejsce kołacza zajął tort, podobnie jak kołacz spożywany był on w czasie, 
przed lub po oczepinach.

Jak wspomina wieloletnia gospodyni weselna, urodzona w 1953 roku Maria 
Stępień z Wydrzy (w wieku 25 lat zaczęła chodzić po weselach), torty weselne po 
obiedzie wnoszono i ustawiano na stole, przy którym siedziała para młodych, i na 
pozostałych stołach, żeby się napatrzeć. Zaś krojono je przed oczepinami357. Akto-
wi dzielenia i wspólnego spożywania tortu towarzyszyło zbieranie pieniędzy dla 
młodych do przetaka, koszyka lub do talerza. Zwyczaj ten nazywano białym wian-
kiem bądź zbieraniem na biały wia nek. Młodzi siedzieli za stołem, na stole stał ta-
lerz przykryty serwetką. Grała orkiestra, drużki i drużbowie prosili gości do tańca, 
każdy z gości po tańcu kładł pieniądze na talerz. Goście składali życzenia, śpiewali 
młodym i przekazywali prezent rzeczowy (np. ręczniki frotte, obrus, pościel, kom-
plet sztućców, sprzęt AGD, np. młynek do kawy) lub pieniądze w kopertach. Po 
czym każdy z gości otrzymywał od swaszki kawałek korowal a czy tortu (Słomiana, 
Lipa358). W Zalesiu Gorzyckim po złożeniu życzeń i wręczeniu prezentów, gość ko-
bieta częstowana była tortem, zaś gość mężczyzna wypijał kieliszek wódki. Śpiewano 
też młodej Sto lat i podnoszono do góry359. W Wydrzy talerz umyślnie rozbijano: 
Teraz to dają pieniądze w kopertach, a taka była wtedy moda, wtedy na stole był 
talerz i była serwetka, i pierwszy kto podchodził, to ryp! w ten talerz, talerz się rozbił, 
i jak podchodzili następni, to w te szkła dawali te pieniądze, i starosta dawał wódkę, 
a starościna torta. Taka to moda pamiętam, że była, z pińdziesiąt lat wstecz360.

361. Dzikowiec, MA, MKL-AE 675/2.
362. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3. 
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to przychodziły, i tam się im wynosiło z tego wesela. Pamiętam, przychodziła czy niewidoma, półniewidoma czy coś, jakiś 
taki fartuszek miała, fartuszek nadstawiła i oni jej do tego fartuszka wsypali jakiegoś ciasta [Wydrza, GD, MKL-AE 
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ślub w Boże Narodzenie – po obiedzie koledzy i koleżanki, którzy nie byli zaproszeni na wesele, zorganizowali inscenizację 
jasełkową, 15-osobową grupą przyszli. Był i diabeł, i turoń, gwiazda, król Herod itd. Tańczyli w tych przebraniach z gośćmi 
weselnymi [Czermin, MK, MKL-AE 678/1].

goście niezaproszeni

Już od przyjazdu z kościoła ludzie stali na podwórku, ci, co nie byli zaproszeni. Co 
trochę, to na przetaku gospodarze wynosili im to ciasta, to bułki i wreszcie kawałki 
kołacza, jeżeli go zostało. Nawet wódkę wynosili. Tak, że na weselu to cała wieś sie 
bawiła, tylko jedni jako zaproszeni goście, a reszta nie. Ale nikt nie był opuszczony. 

Anna Marek, ur. 1930 r., Dzikowiec361

Widowiskowość wesela, obfitość potraw, muzyka – przyciągały i ciekawiły oso by, 
które nie zostały zaproszone, a pochodziły z tej samej lub sąsiedniej wsi. Przychodząc 
na wesele miały świadomość, że zostaną obdarowane, poczęstowane weselnym 
pożywieniem, że nikt nie odmówi im udziału w weselnej uczcie. Do lat 70. XX 
wieku powszechny był zwyczaj przychodzenia na wesele dzieci: stawały pod oknem 
i dawano im po kawałku ciasta (Zalesie Gorzyckie, Lipa, Słomiana, Sokolniki)362.

Od okresu przedwojennego, nieprzerwanie aż do czasów współczesnych, prakty-
kowany jest zwyczaj pojawiania się w miejscu, gdzie odbywa się wesele, osób obcych, 
niezaproszonych, postronnych. Jako ludzie postronni, a więc ci, którzy nie należeli 
do grona zaproszonych gości weselnych, pojawiali się przede wszystkim młodzieńcy, 
kawalerowie (kawalerka). Nazywani byli postronką (Borki Nizińskie, Cmolas, Czer-
min, Jamy, Piątkowiec)363, szli na postronkę (Kliszów, Niwiska, Wola Zdakowska)364, 
nieweselnymi (Dzikowiec)365, grzędą (Turbia)366. Postronnych zasila li także biedniej-
si mieszkańcy wsi, którzy przychodzili z zamiarem konsumpcji. Przyj mowano ich 
daniem obiadowym w osobnym pomieszczeniu, obdarowywano pacz kami z alko-
holem, mięsem, ciastem (Czer min)367, bądź też dawano im ciasto do fartuszka (Wy-
drza)368.

Wizyta postronki przebiegała w sposób kulturalny, tj. wchodzili na wesele, nie kiedy 
wprowadzeni przez kogoś znajomego, zasiadali przy stołach, gdzie ich częstowano, 
następnie tańczyli przez chwilę, po czym odchodzili (Piątkowiec, Turbia)369. Ewen-
tualnie stali w sieni chałupy, gdzie częstowano ich pokrojonymi bułkami z przetaka 
(Cmolas)370. Przychodzili też pod wesele – czyli stali pod domem weselnym (dom 
rodzinny młodej, namiot, domek, remiza), wynoszono im poczęstunek: alkohol, 
kiełbasę, placki. Mieli też możliwość zatańczenia. Zdaniem niektórych rozmówców,
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to właśnie był główny cel przychodzenia na wesele: Przychodzili sobie potańczyć, nie 
było takich za dużo okazji, żeby się zabawić, szczególnie w zimie371. Pozwalano obcym 
zatańczyć, pomimo że izba była mała i ciasna. Natomiast w Niwiskach częstowano 
postronkę plackami z talerza, wódką, ale nie pozwalano tańczyć372. Bywało, że wizyta 
nieproszonych gości wiązała się z konfliktem, bójką czy bitką sztachetami373. Jak już 
się wesele rozkręciło, to kawalerka przychodziła i  prosiła starostę o zgodę na tańce 
w izbie. Uzgadniali, ile tańców tańczą i bawili się. Czasem nawet mówili: a teraz będą 
tańczyć kawalerowie! Tero tańczą weselni, a tero tańczą nie weselni! [...] Jeżeli zdarzyło 
się, że któryś nieweselny wziął do tańca czyjąś dziewczynę, a nie spytał o zgodę, wtedy 
bitka była gotowa. Tłukli się, mieli nosy porozbijane, ale wszystko zostawało między 
nimi, nikt nie szedł na policję374. Przed wojną byli Hariasze, z  Zarębek, jeździli na 
koniach, w dziesięciu czy więcej. Rządzili weselem, jak przyjechali, to oni se tańczyli, 
pili, wszystko. A goście musieli czekać, a jak nie, to pucówa. Postronka, na obcej wsi375.

Wejście postronki na wesele mogło przybierać gwałtowną formę, np. na weselu 
w Dzikowcu w 1979 roku niechciani goście weszli oknem i zabrali półmisek z jedze-
niem376. Jeśli goście ci pojawiali się na weselu w większym gronie, zwłaszcza z obcej 
miejscowości, czując się anonimowi, stawali się odważniejsi i bardziej skłonni do 
agresywnych zachowań. Szczególną atencją otaczano nieproszonych młodzieńców, 
którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową: Chłopcy po wojsku byli bardzo szanowani: 
to byli lepsi chłopcy, kawalerowie, bo po wojsku! Takim kawalerom wolno było przyjść 
na wesele377.

Współcześnie zwyczaj postronki zachował się np. w Kliszowie w formie odwie-
dzin znajomych młodych, niezaproszonych na wesele, którym wynosi się flaszkę 
i częstuje ciastem. Taka forma postronki nie koliduje z urządzaniem wesela w loka-
lu378.

dar dla gości weselnych

Wychodzącym gościom rozdawano kukiełki – kawał ciasta w kartonowym pudełku, 
dalej się tak robi. 

Krystyna Miłoś, ur. 1960 r., Czermin379

Do lat 50. XX wieku, gdy jeszcze pieczono i dzielono weselny kołacz, goście za-
bierali do domu pochodzące z kołacza przybranie: gałązki jałowca, kwiaty z bibuły 
w kształcie szyszek, ciastka – precelki, figurki z ciasta (chłopek, babka, gajowy)380.  
Już w latach 60. XX wieku na odchodnym krojono gościom kawał czy kawałki ciasta 
weselnego i pakowano w papier (Dzikowiec, Niwiska, Surowa, Słomiana)381, bądź

 
382. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1; Przyszów, CA, MKL-AE 682/3.
383. Zalesie Gorzyckie, MZ, MK, FZ, MKL-AE 681/4. 
384. Wydrza, GD, MKL-AE 684/3.
385. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
386. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1.
387. Przykładowa, jedna z wielu stron internetowych zawierających ofertę słodyczy ślubnych: 

https://sklep-krowki.com/category/krowki-slubne/; 02.06.2017].
388. Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
389. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.
390. Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.

dawano kiełbasę, butelkę wódki (Pysznica, Przyszów)382. Dar ten występował 
w funkcji gościńca, czyli daru przywożonego z drogi do domu. Ciasto przeznaczone 
było dla domowników niebiorących udziału w weselu, np. dzieci. Jak zostawało, to 
każdy musiał coś dostać. Placka, tam może tej kiełbasy nie dawały tak. Najczęściej 
to, co na stołach było, krojone było, masę tego, ciasto, wędlina. Każdy kazał se brać. 
Wszystko, co zostawało, to się dawało gościom. Przede wszystkim placki. Każdy dostał 
coś, nikt nie przyszedł z gołą ręką z wesela383. Jak ktoś chciał matce zanieść do domu, 
to do torebki chowali kawałek ciasta, bardziej ukradkiem. Tam wyjątkowo ktoś sobie 
wziął ten kawałek. Też niedawno weszło to rozdawanie tych ciast, koniec lat osiem-
dziesiątych384. Zdaniem informatorki z Pysznicy, była to forma odwdzięczenia się za 
dary z produktów spożywczych przynoszone przed weselem385. Opuszczający wesele 
goście zapraszani byli do udziału w poprawinach.

Zwyczaj nowy, praktykowany od początku XXI wieku, stanowi wręczanie 
gościom na pożegnanie przez parę młodych tzw. szyszki weselnej, koszyczka – 
zamy kanych opakowań plastikowych czy tekturowych z porcjami placków, ciastek 
(Borki Nizińskie)386. Współcześnie odchodzi się od ofiarowywania tych szyszek 
i każdego z gości obdarowuje się wymyślnymi prezencikami, stanowiącymi wyraz 
podziękowania za udział w weselu, jak na przykład elegancką torebką słodyczy – 
krówek ślubnych, słoiczkiem miodu z migdałami itp. Upominki te oznaczone są 
etykietkami zawierającymi imiona pary młodych, datę ślubu, zwrot Dziękujemy za 
przybycie387.

Podobną tradycją weselną było zanoszenie do domu gościom (sąsiadom, 
rodzinie) tego, co zostało z wesela: placków, ciast, wędlin, wódki weselnej. Obecnie, 
gdy wesele odbywa się w lokalu, klienci zobowiązani są zabrać do domu wszystko 
to, co zostało z wesela: trzeba było wszystko ze stołu posprzątać i pozabierać, bo kon-
sumpcja była za nasze pieniądze388.

poprawiny

Dojeść, dopić, dozakończyć.
Zofia Compała, ur. 1958 r., Orliska389

Drugi dzień wesela nazywano poprawinami. Od lat 70. XX wieku, gdy po-
wszechne stało się organizowanie wesel w soboty, dniem poprawin została niedzie-
la. Na popra winy zapraszano gości w momencie wychodzenia przez nich z wesela. 
W  Chwa łowicach zapraszano na poprawiny, odwiedzając gości w domach przed 
południem w dniu poprawi  n390.
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Poprawiny organizowano w tym samym miejscu co wesele lub w domu pana 
mło dego albo w domu młodej; miejsce poprawin uzgadniano wspólnie. Goście 
schodzil i się w godzinach popołudniowych. W trakcie poprawin nie zawsze grała 
orkiestra, obecność orkiestry zależna była od zamożności rodziny. Zapraszano 
dwóch muzyków, np. z akordeonem i perkusją (Cmolas)391, puszczano muzykę 
z płyt, z magne tofonu, nie było już tak hucznie392; już nie było orkiestry, ale byli tacy, 
co umieli zagrać na jakimś instru mencie: to ich wołali, żeby coś przygrać393.

Poprawiny zaczynały się ciepłą potrawą dobrą na kaca – polskim przaśnym 
barszczem białym lub żurem z jajem i chrzanem. Mięsne resztki z wesela dodawano do 
barszczu, był bardzo gęsty394. Jedzono potrawy, które pozostały z dnia wesela. Porcji 
weselnych przygotowywano więcej, już z myślą o poprawinach. Jeśli rodzina młodej 
była zamożna, jedną świnię zabijano na wesele, drugą – na poprawiny. Zapraszano 
wszystkich gości lub tylko najbliższą rodzinę, co zależne było od ilości jedzenia, 
która pozostała z pierwszego dnia wesela. Jak poprawiny odbywały się w domu pana 
młodego, przygotowywano świeże potrawy, a jeśli u pani młodej – jedzono to, co 
zostało z wesela. W porze letniej, kiedy było gorąco, a pożywienie z poprzedniego 
dnia nie nadawało się do spożycia, szykowano świeże potrawy395.

Jako pierwsze podawano gorące danie: barszcz na zakwasie, dobry na kaca (Kli-
szów)396, biały żur z mięsem i jajkiem (Trzciana k. Czermina)397, barszcz (Słomia-
na)398, żurek z kiełbasą (Surowa)399, biały barszcz (Jamy)400, biały barszcz z jajem i kieł-
basą (Piątkowiec)401, żurek na pokrzepienie (Jagodnik)402. Następnie wędliny, zimne 
nóżki (Surowa)403, placki, wódkę. Daniem bardzo popularnym na poprawi nach był 
bigos bądź bigos zapiekany. Kapustę gotowano wcześniej, dodawano kawałki mięsa, 
które postało z wesela. Inne gorące dania to flaki oraz gołąbki z ryżem i z kilko-
ma kawałkami kiełbasy, zawinięte w listki kapusty i duszone. Dokupywano często 
na poprawiny beczkę piwa, oranżadę (Wydrza)404. Jeszcze w latach 70. XX wieku 
w Lipie, Słomianej był zwyczaj przynoszenia jedzenia na poprawiny przez gości, np. 
wódki, kilograma kiełbasy, chleba, ogórków, słoniny, sera405.

Współcześnie poprawiny planuje się wcześniej, na drukowanym zaproszeniu 
widnieje informacja o poprawinach. Typowe dla współczesnych wesel jest to, że 
z powod u znacznej liczby potraw (kilka gorących dań, wiejski stół, zimny bufet), 
pozostaje dużo niezjedzonych porcji. Dziś, jak kogoś stać, to robi poprawiny, różnie

391. Cmolas, WF, WJ, KB, MKL-AE 700/2.
392. Stalowa Wola, GJ, MKL-AE 685/3.
393. Majdan Królewski, FG, MKL-AE 688/3. 
394. Czermin, MK, MKL-AE 678/1.
395. Piątkowiec, BM, MKL-AE 695/2; Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2; Malinie, KE, MKL-AE 680/1; Przyszów, CA, MKL-AE 

682/3; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3; Wola Zdakowska, WW, WH, MKL-AE 678/4.
396. Kliszów, ME, ŚW, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.
397. Trzciana, ZA, MKL-AE 678/3.
398. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.
399. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2.
400. Jamy, LM, KZ, MKL-AE 707/1.
401. Piątkowiec, BM, MKL-AE 695/2.
402. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2. Jedna z rozmówczyń, która zajmowała się weselnym cateringiem, organizując niedawno 

poprawiny koledze, zaproponowała barszcz na zakwasie, ale on się oburzył, dla niego to było „dziadostwo” [Czermin, 
MK, MKL-AE 678/1].

403. Surowa, GM, MJ, MKL-AE 690/2.
404. Wydrza, SM, MKL-AE 677/4.
405. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 679/3.

406. Kliszów, ME, ŚW, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.
407. Sokolniki, KT, MKL-AE 681/3.
408. Stalowa Wola, KZ, MKL-AE 697/3.
409. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.
410. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.
411. Por. K. Ruszel, Lasowiacy..., op.cit., s. 109; K. Ignas, op.cit., s. 194-195. 
412. W. Gaj-Piotrowski, op.cit., s. 211.
413. Zalesie Gorzyckie, MZ, PK, FZ, MKL-AE 681/4.

z tym jest, ale przeważnie króluje zasada „zastaw się, a pokaż się”406. Jeśli wesele od-
bywa się w restauracji, to zwykle poprawiny mają miejsce w domu młodego lub 
młodej, w gronie najbliższej rodziny, najbliższych sąsiadów. Jeśli wesele odbywa się 
w wynajętym lokalu (remizie, domu kultury), tam również mają miejsce poprawiny, 
które wyglądają prawie tak, jak wesele407.

Rozmówczyni ze Stalowej Woli podkreśla, iż jeszcze w latach 70. XX wieku 
przyjęte było, że przychodzenie na poprawiny do domu prywatnego nie wymagało 
zapraszania. Poprawiny mogły trwać kilka dni, spotykano się, jedzono i pito. Kiedyś 
wesela to były [takie – dop. K.I.], jakby każdy miał kluczyk do własnego domu. 
Przychodził, czy to były poprawiny, czy był zaproszony, czy nie był, nikt mu nie 
powiedział brzydkich słów: „chamie” czy tam „wieśniaku”, czy tam x, y, z. Przyszedł, 
był na weselu, jeszcze mu miejsce zrobili przy stole. Widzi pan, a teraz dostajemy 
zaproszenie i zastanawiamy się, bo nam coś wypada, coś tam w rodzinie, coś tam 
z dzieckiem, bo coś nie pasuje i odmawiamy, bo nie przyjdę, a mogłybyśmy. Na wsi 
kiedyś, jak sąsiad sąsiada nie zaprosił, to by się gniewały całe życie, jeszcze gorzej by 
było jak z młodymi408.

przeprowadziny młodej do domU młodego – z chlebem

Jak do teściowej jechałam, Boziu... Ile razy się żegnałam, zanim poszłam. 
Krystyna Prażmowska, ur. 1947 r., Zalesie Gorzyckie409

Zwyczaj przenosin, przeprowadzin, wyprowadzin (Cygany410) młodej z domu 
rodzinnego do domu młodego (teściów) w latach 70. XX wieku nie był już praktyko-
wany. Młoda nie była ceremonialnie prowadzona, nie towarzyszyła przeprowadzi-
nom rytualn a kradzież, nie witano się i nie obdarowywano wzajemnie chlebem na 
progu domu, gdzie miała zamieszkać para młodych411. Jeszcze bowiem w pierwszej 
połowie XX wieku w Rzeczycy Długiej podczas przenosin młoda jechała na furze ze 
skrzynią wianną oraz z bochnem chleba, który trzymała w dłoniach przez całą drogę 
do swego nowego domu412.

Od lat 70. XX wieku zmiana miejsca zamieszkania i wspólne zamieszkanie po 
ślubie przebiegało w sposób bardzo indywidualny, zależny od warunków życia, 
okoliczności, możliwości. Na przykład zaraz po ślubie młoda z mężem mieszkała 
wq  swoim domu, miesiąc później przeprowadzała się do teściów. Mąż przewoził 
wiano (poduszki i pierzynę z piór, dwa komplety pościeli na przebranie, podwójne 
pościele), ojciec młodej odwoził młodą, krowa szła za wozem413. W innym przypadku 
przez okres dwóch lat młodzi budowali dom, więc w tym czasie mieszkali w domu 
rodzi ców młodej. Zwyczaj wyprowadzin zanikł współcześnie całkowicie, co wynika 
m.in. z coraz częstszej praktyki wspólnego mieszkania młodych przed ślubem.
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zakończenie

Wesele się kończy, bieda się zaczyna, 
Pani młoda płacze, że wianuszka nie ma. 
To już nie wesele, tylko poprawiny, 
Za rok, za półtora pójdziemy na chrzciny414.

Wielkie przygotowania, niegdyś skumulowane w okresie jednego miesiąca, 
współcze śnie rozłożone są na co najmniej dwa lata. Wesele – uroczystość rodzinna, 
ale obchodzona w szerszej społeczności wsi – stanowiło wtedy wyraz obrzędowej 
wspólnoty, począwszy od pomocy materialnej, przez pomoc fizyczną, aż do wspólnej 
uczt y i zabawy. Oczekiwano na wesele w radosnym uniesieniu, bo niosło same pozy-
tywne treści: śpiewy wzruszające i komiczne, odświętne stroje i rekwizyty, smaczne 
i sute jedzenie, muzykę i tańce: Piękne to było...415. Wszystkie te niezbędne elementy 
prawdziwego wesel a składają się na niezwykły czas obrzędu i święta, wytchnie nia 
od codziennej, znojnej pracy. Kucharka weselna, masarz, starościna z tortem, ka-
walerowie, drużki, postronka, bramanci, dzieci łapiące cukierki – ich obecność była 
obowiązkowa, by obrzęd weselny odbył się, by wesele było „prawdziwe”.

Czym różni się współczesne wesele od tego „prawdziwego”, wiemy wszyscy 
z włas nej obserwacji: No teraz są bardzo fajne wesela, w knajpach. Płaci się za osobę. 
Nic nikogo nie interesuje – mówi Zofia Compała z Orlisk416. Aspekt materialny, 
standaryzacja i anonimowość, zarówno jeśli chodzi o standard menu weselnego, jak 
i faktyczne minimalne zaangażowanie w wesele rodziców, rodzeństwa, krewnych, 
znajomych, sąsiadów – stały się głównymi celami wesel. Standardowo do siebie po-
dobnych. Gdzieś po drodze zagubiło się poczucie spełnienia, satysfakcji, a może 
pojawił niepokój, czy obrzęd wesela naprawdę się dokonał, gdyż państwo młodzi 
za bardzo odeszli od tradycji rodzinnej i regionalne j na rzecz nowoczesności i uni-
fikacji.

Niepodważalne dane, które wyłoniły się z badań terenowych, jednoznacznie 
mówią o powrocie do tradycji, czyli o kolejnych, coraz częstszych przykładach 
podejmo wania wspólnego trudu przygotowania „wesela wiejskiego”: w remizie, 
z pro duktów pochodzących z własnego gospodarstwa, z udziałem kucharki wese-
lnej. To oczywiście tylko strona kulinarna weselnego obrzędu. Naszym zadaniem, 
etnografów, historyków kultury, kulturoznawców, jest dbałość o ciągłość kulturową, 
dokumentacja tradycji i  popularyzowanie jej przez atrakcyjną publikację, aby 
w przy szłości jak najwięcej par młodych chciało mieć „prawdziwe wesele”.

414. Przyśpiewka popularna, warianty dostępne w internecie: Pieśni ludu Podhalan czyli górali tatrowych polskich, zeb. 
Ludwi k Zejszner, Warszawa 1945, s. 118; Przyśpiewka weselna Wesele się kończy, bida się zaczyna nagrana między 27 
a 29 czerwca 1975 roku podczas 9. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. Śpiewa Władysław Lupa z towarzyszeniem Kapeli Ludowej z Mszany Dolnej: 
http://archiwum.nina.gov.pl/film/wesele-sie-kończy-bida-sie-zaczyna-przyspiewki-weselne; Wirtualne Muzeum 
Dawnych Sprzętów i Narzędzi Wiejskich prowadzone przez blogera z Jarosławia http://muzeumdns.pl/obrzedy/wesela 
[dostęp: 22.08.2017].

415. Pysznica, RR, MKL-AE 691/1.
416. Orliska, CZ, MKL-AE 681/2.

rodzinne spotkania przy stole

Arkadiusz Stanisław Więch 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Odbywające się przy okazji różnych uroczystości spotkania w gronie rodzinnym 
stanowiły świetną okazję do zaprezentowania swoich kulinarnych umiejętności. 
Nie inaczej było w przypadku spotkań mających miejsce przy okazji celebrowania 
obrzędów przejścia. Mianem tym określamy sekwencje obrzędowe, które towarzyszą 
przechodzeniu z  jednego stanu do innego, z jednego świata (w ujęciu kosmicznym 
lub społecznym) do drugiego1. Obrzędami takimi są zatem różnorakie przejawy 
ludzkiego zachowania związane z praktykami religijnymi2. W przypadku Kościoła 
katolicki ego do takich zalicza się chrzest będący przyjęciem nowo narodzonego 
dziecka do wspólnoty chrześcijańskiej, pierwszą komunię świętą, która wprowadza 
do pełnego uczestnictwa i zrozumienia tajemnicy Eucharystii, oraz pogrzeb będący 
formą przejścia od życia ziemskiego do wieczności.

Ludność zamieszkująca Puszczę Sandomierską była społecznością  złożoną 
z  wielo pokoleniowych rodzin wytwarzających pomiędzy swoimi członkami  silne 
więzy emocjonalne3, których wyrazem były właśnie m.in. różne spotkania towa-
rzyszące wymienionym powyżej wydarzeniom4. W środowisku wiejskim, na prze-
strzeni czasu, stały się one elementem obrzędowości rodzinnej, która integrowała 
i wyznaczała określone normy obowiązujących zachowań5. Były także istotną częścią 
codzienności [...], której ważnym czynnikiem jest powtarzalność, będąca tym, co owo 
życie (proces) warun kuje, buduje i przekształca. Obok tego co powtarzalne, rutynowe 
i  „zwyczajne” w życiu codziennym pojawiają się również momenty „niecodzienne”, 
choć z ową „codziennością” silnie splecione i z niej wynikające6.
1. A. Van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006, s. 37.
2. Z. Staszczak, Obrzędy rodzinne jako wyraz przemian obyczajowości wsi, „Lud”, 1982, t. 66, s. 102.
3. Zob. M. Biernacka, Kulturowe przejawy więzi w społecznościach wiejskich, „Etnografia Polska”, 1988, t. XXXII, z. 1, s. 

230; M. Tymochowicz, Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych (na przy-
kładach z obszaru woj. lubelskiego), „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, 2013 (2014), t. V, s. 189; K. 
Zawistowicz-Adamska, Więź społeczna w różnych układach gospodarczo-społecznych polskiej wsi, [w:] Etnografia Polski. 
Przemiany kultury ludowej, t. I, red. B. Kopczyńska-Jaworska, M. Biernacka, Wrocław 1976; B. Czech, Chłopskie obrzędy 
rodzinne na Oszmiańszczyźnie, „Etnografia Polska”, 1996, t. XL, z. 1-2, s. 189-207; A. Zadrożyńska, Tradycja i współcze-
sność w obrzędach wsi okolic Kołbieli, „Rocznik Mazowiecki”, 1987, t. 9, s. 39-54.

4. Z. Staszczak, op.cit., s. 105.
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14. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
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chrzciny

Chrzciny odbywały się najczęściej kilka dni po narodzinach, lub – gdy dziecko 
było umierające – jeszcze w tym samym dniu7. Nie czekano na nic, w ciągu tygodnia 
były chrzcin y. Czasem nawet matka nie jechała do kościoła, jak była bardzo osłabiona. 
Dziecko musiało być ochrzczone, bo matka musiała iść w pole, a tak to nie mogła 
pójść8. Brak udziału matki w uroczystościach, jeszcze w latach 30. XX wieku, w ro-
dzinach chłopskich wiązał się ze sferą fizjologiczną kobiety i zwyczajem jej wywodu, 
mającym miejsce z  reguły sześć tygodni po porodzie. Podczas odbywającego się 
w kościele rytuału oczysz czenia kobieta z gromnicą w dłoni trzykrotnie obchodziła 
ołtarz i dopiero po tym mogła powrócić do wykonywania codziennych czynności9.

Na przełomie XIX i XX wieku goście wracający z kościoła zajeżdżali do karcz-
my, w której wypijali za zdrowie ochrzczonego i udawali się do domu rodziców10, 
gdzie kontynuowano towarzyskie spotkanie11. Było ono niezwykle gwarne i moc-
no zakrapia ne alko holem. Zabawa przeciągała się do późnego wieczora, a nawet 
do następnego dnia. W Ropczyckiem, u zamożnych gospodarzy, zdarzały się 
trwające nawet trzy dni imprezy, podczas których bywało, że bawiący się zapominali 
o ochrzczo nym dziecku: [...] dorośli byli zwykle silnie podchmieleni, przeto zdarzało 
się często, że rodzice zapominali zabrać ze sobą dziecko z karczmy, [...] gubili je po 
drodze [...] lub też zapominali imienia nadanego dziecku [...], czasem, w końcu, dziecko 
podtrute, w czasie picia matki z kumoszką w kar czmie po „wywodzie” – umierało12. 
Spożywanie alkoholu stanowiło nieodzowny punkt tego spotkania. Miało za zadanie 
przynieść nowo narodzonemu pomyślność w późniejszym życiu. Uważano, że wypić 
należy całą wódkę, aby w ten sposób w przyszłości uchronić dziecko przed alko-
holizmem13. Wódka była najczęściej własnego wyrobu14, czasem przy noszona przez 
chrzestnego (kuma)15. Pdawano do niej różne zakąski, jak np. kiszone zielone pomi-
dory, które robiło się jesienią, i coś z kapusty, bo kisili kapusty dużo. To się stawiało do 
obiadu, ale i samo też jedli, do wódki było dobre. Czasami kroili cebulę, solili i kropili 
octem, też jako zakąskę do wódki, z chlebem16.

W okresie powojennym w domu ochrzczonego dziecka początkowo nie orga-
nizowano dużego przyjęcia, ale raczej skromne spotkanie w gronie najbliższych17. 
Zalicza no do nich nie tylko członków rodziny, ale także i sąsiadów, z którymi utrzy-
mywano bliższe kontakty. Zwyczajem spotykanym jeszcze w latach 40. XX wieku

18. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 686/2.
19. J. Dragan, Podleżajska wieś w badaniach etnograficznych, [w:] Giedlarowa – nasze trwanie na tle sześćsetletniej historii 

podleżajskiej wsi, zebr. M. Kula, Giedlarowa 2010, s. 134.
20. M. Paul, „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie”. Komentarz wystawy. Obrzędy przejścia i ich symbolika, Rzeszów 

2003, s. 11.
21. J. Dragan, op.cit., s. 134.
22. Jolanta Dragan zwróciła uwagę, że ciekawym zwyczajem było kładzenie nowo narodzonego dziecka na piecu, co jak 

wierzono, miało mu pomóc nabrać właściwych cech człowieka, płciowości i jak ciasto chlebowe po wypieczeniu w piecu, 
nabierze kształtu i charakteru. Ibidem.

23. M. Paul, op.cit., s. 22. Zob. H. Bittner-Szewczykowa, Dziecko wiejskie, [w:] „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie”, 1984, t. 9, s. 28.

24. Zwyczaje..., MKL-AE 56.
25. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.
26. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1.
27. Domatków, PR, PS, MKL-AE 675/1.
28. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 686/2.
29. Ibidem.
30. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 679/4.
31.  Podobnie i liczba zaproszonych gości wahać się miała od kilkunastu do nawet ponad 50 czy 70 osób; Wola Zdakowska, 

WW, WH, MKL-AE 678/4; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 683/2.

było przynoszenie przez chrzestną (kumę) pulchnej, dobrze wypieczonej, okrągłej 
bułki. Nie mogła być ona prostokątna, aby – jak wierzono – dziecko nie miało w przy-
szłości żadnych życiowych zawirowań. Jeśli chrzczoną była dziewczynka, bułkę do-
datkowo zawijano w specjalną chustę, tzw. tybetówkę: Na mój chrzest, mama mi 
opowiadała, chrzestna przyniosła bułkę w tybetce, w której myszy wygryzły dziury. 
Mama zawsze to wypominała. Ale to był czas wojny, bardzo trudno cokolwiek było 
dostać. Ale mama lamentowała, że przez tę chustkę będę miała dziurawe życie18. 
Pozostali goście zwyczajowo przynosili z sobą świeżo upie czony chleb, co sprawić 
miało, że dziecko w przyszłości nie zazna głodu19. Podarowanie pieczywa stanowiło 
symboliczne powitanie ochrzczonego w świecie ludzi i wywodziło się z dawnych 
słowiańskich wierzeń20. Chleb oznaczał szczęście, obfitość, ale także był rodzajem 
ofiary składanej bogom w celu zyskania ich przychylności21. Pogańska symbolika 
przetrwała w ludowych wierzeniach i została zaadaptowana do katolickich zwycza-
jów. Często chleb zabierano w dniu chrzcin do kościoła, aby chronił nieochrzczo-
ne jeszcze dziecko przed złymi mocami22. Zwyczaj ten spotykany był także w in-
nych regio nach. Na Sądecczyźnie chrzestna dawała dziecku specjalną bułkę dużych 
rozmiarów, nazywaną kukiełką, i wypowiadała przy tym życzenia: Żebyś tak urósł, 
jak ta kukiełka jest wielka23.

Na przestrzeni lat 50. i 60. XX wieku niewielkie poczęstunki, na które jeszcze 
w latach międzywojennych składały się: ser w tzw. gomułkach, chleb i masło oraz 
wspominany alkohol (wódka lub miód i piwo)24, uległy przekształceniu w obiady 
nieodbiegające zbytnio od niedzielnych25. Obowiązkowo na stole pojawiał się rosół 
z makaronem (rzadziej ziemniakami26) oraz podsmażane mięso drobiowe27 lub inne 
mięsne specjały, np. kotlet schabowy lub sznycle z mielonego mięsa, do którego 
dodawano mąkę pszenną, a na przednówku kapustę, tzw. janówkę28. Do tego ser-
wowano surówki, mizerię lub kiszoną kapustę. Jesienią pojawiał się także bigos29. 
Zdarzało się, jak np. w Zdziechowicach, że na obiad podawano pierogi: kaszaki 
z kaszą gryczaną i serem białym, kruszyło się do tego suszonej mięty [dodawało – 
dop. A.S.W.] jajka, masło. Pieczone było na kruchym cieście30. Wszystko zależało od 
zamożności rodziny31. Jakieś te chrzciny były sprawiane, bimbru nakręcili, co tam było
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była ta wędlina i ten chleb, nie było tak, jak teraz się stawia na stole, dekoruje, sałatki, 
gdzie tam były sałatki. Jak był ogórek, to był pokrojony, pomidor, jak kto uchował. Bo 
kupować, gdzie tam kupił kto, nie kupili ludzie, dopiero jak ta huta ruszyła to było. 
Były hektary, ale z tych hektarów to była figa32.

Mniej zamożnym pomagała rodzina i sąsiedzi. Obowiązek ten spoczywał 
zwłaszcza na chrzestnych dziecka33. Często to właśnie oni przynosili spożywane pod-
czas przyjęcia potrawy: Przynosiła jakieś placki, kiełbasę, co miała. Nie były to takie 
huczne chrzciny jak teraz. Kiedyś gotowano na nich pierogi na poczęstunek: z se rem, 
z ziemniakami albo z serem i ziemniakami, nie mówiono o nich „ruskie”, ta nazwa 
pojawiła się w Mazurach dopiero niedawno34. W ramach zimnego bufetu podawano 
sałatki, kiszone ogórki, grzy bki marynowane oraz wędlinę, często pochodzącą 
z własnego uboju35. Starano się wykazać dostatkiem, aby godnie przyjąć gości. Na 
stole rozkładano starannie wyprasowany biały obrus36 oraz ustawiano odświętną 
zastawę (serwis obiadowy)37. Z czasem pojawił się zwyczaj zamawiania kucharek, 
które dzięki odbytym kursom, doświadczeniu i umiejętnościom mogły wykazać się 
bardziej wyszukanymi daniami38. W miejscowości Cygany tradycyjnie pieczono ka-
siok – ciasto drożdżowe, w które wkładano specjalnie przygotowany farsz z sera, 
jajek i kaszy jaglanej. Krojono go i kładziono na stole, aby każdy z gości mógł się 
nim poczęstować: Było to bardzo ważne, bo jak było dużo dzieci na chrzcinach, i nie 
można było podejść dwa razy, to pamiętam, i my to też mamy w swoim obrzędzie, 
kredą na plecach znaczyło się kreskę, jak już ktoś wziął. Dopiero za jakiś czas, jak coś 
innego podano, to mógł wziąć drugi kawałek, chodził z tą kreską na plecach, a znaczyła 
gospodyni – mama dziecka39.

Na deser podawano placki drożdżowe z jabłkami, śliwkami, serem40 i zawijańce 
z makiem, marmoladą, serem, oraz kakao41. Zawijaki, kasiaki, w latach 50.–60. XX 
wieku poja wiły się rogaliki drożdżowe i ciastka – amoniaczki, słynne, bardzo chętnie ro-
bione. To było coś!42 Z czasem zaczęto piec torty, które zwyczajowo przynosiła matka 
chrzestna dzie cka43: Ja miałam tort i mamusia, już też były torty na chrzci nach. Torty 
były biszko ptowe, nie były orzechowe czy jakieś inne wymyślne torty, ale były biszkop-
towe, zdobione były takimi ładnymi białymi koraliczkami, pisało się tak, wyciskało: 
Pamiątka Chrztu. Tort przyno siła chrzestna, obowiązkowo przychodziła z  tortem, 
nie mogła przyjść bez. Dzisia j raczej też przynoszą, ale nie wszystkie chrzestne. [...] 
torty były już orzechowe, masy inne, przepisy się zmieniły. Masy do tortów biszkopto-
wych były przeważnie budyniowe, z ma sła, z dodatkiem owoców. Tort był wysoki, trzy 
razy przekładany i na wierzch też masa, i on był cały biały, to było tak 35 lat temu44. 
Obecnie najczęściej zamawia się je w  cukie rni  i  posiadają one specjalne motywy 
32. Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
33. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1; Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.
34. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
35. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1; Turbia, CJ, GC, KJ, MKL-AE 682/4.
36. Stalowa Wola, BI, MKL-AE 687/5.
37. Chwałowice, MM, MKL-AE 682/1.
38. Lipa, SM, FH, MKL-AE 679/1; Chwałowice, GL, MKL-AE 685/2.
39. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.
40. Baranów Sandomierski, WZ, ZE, MK, SB, MJ, MKL-AE 681/1.
41. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.
42. Mazury, MG, MKL-AE 675/4.
43. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 677/2.
44. Bojanów, PS, MKL-AE 685/1.

zdobnicze, przedstawiające np. bociana trzymającego niemowlę45.
Współcześnie zmieniło się podejście do chrzcin. W dużej mierze do rzadkości 

należą organizowane w domach obiady czy przyjęcia. Najczęściej świeżo upieczeni 
rodzice decydują się na zaproszenie gości do restauracji, w której zamawiają obiad. 
Jego menu uzależnione jest od gustów i oczekiwań zamawiających. Podyktowane 
jest to względami praktycznymi46, jednakże nie cieszy się to do końca aprobatą osób 
starszych, które z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy. Teraz to już mało kto 
robi w domu, każdy w restauracjach, na wygody poszedł i teraz to jest cywilizacja, ale 
dokąd to będzie to nie wiadomo, lepiej, żeby wróciły te stare czasy, bo było to wszystko 
wesoło, z tradycją, i wszyscy cośkolwiek rozumieli z tego, a dzisiaj ta młodzież nie 
rozumie nic47.

pierwsza komUnia święta

Pierwsza komunia święta długo nie przybierała tak uroczystego charakteru, 
jak chrzcin y. Owszem, już w okresie międzywojennym w zamożniejszych rodzi-
nach wiejski ch i małomiasteczkowych istniała tradycja spotkań w gronie rodzin-
nym, ale nie była ona jeszcze powszechnym zwyczajem. Lokalnie pojawiały się 
jednak potrawy, które nadawały temu dniu odświętności. Tak było w położonej 
na południowo-zachodnich krańcach Puszczy Sandomierskiej Dębicy, w której 
usytuowana tuż obok kościoła parafialnego piekarnia Henryka Roztoczyńskiego 
wypiekała specjalne bułki, stanowiące nieodzowny przysmak pierwszokomunijnych 
dzieci. Witold Tułecki wspominał: Kiedy była pierwsza komunia to pamiętam jak 
dziś, każdy z chłopców dostał po pięć groszy na bułkę [...]. To Roztoczyński specjal-
nie już wiedział, że mają pierwszą komunię i piekł takie duże kajzerki, dokładał do 
tego śmietany, tam jajek, i już za pięć groszy... To siadało to bractwo na murku i tą 
kajzereczkę tam wtrącało. Razem tam jedli48.

Tuż po II wojnie światowej komunia święta nadal nie posiadała uroczystej 
oprawy. Zdarzało się, że obrzęd organizowany był w dzień powszedni (np. w Kol-
buszowej), w  godzinach porannych, i uczestniczyły w nim jedynie dzieci, bez 
rodziców czy zaproszonych gości. Dla nich też na plebanii okoliczne gospodynie 
przygotowywały49 skrom ny poczęstunek będący rodzajem późnego śniadania (przed 
przystąpieniem do sakramentu Komunii obowiązywał post50), podczas którego po-
dawano drożdżową bułkę z masłem, czasem z marmoladą, oraz zbożową kawę lub 
kakao51: Przy pierwszej komunii świętej był zawsze poczęstunek przy kościele albo na 
plebanii. Nawet w czasie wojny, zawsze. Zawsze była drożdżowa bułka, tako rwana, 
piekli takie w Kolbuszowej, można było je odrywać. Była tam w środku bułeczki iskier-
ka marmolady. I garnek kawy zbożowej z mlekiem, ciepłej, przegotowanej. Po tym

45. Kliszów, ME, ŚE, PT, BA, GF, MKL-AE 678/2.
46. Ibidem.
47. Cygany, TJ, OH, MKL-AE 677/1.
48. Cyt. za: A.S. Więch, op.cit., s. 107.
49. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1.
50. W Mazurach [...] dawniej był obowiązek poszczenia przed komunią przez całą noc. Nie wolno było jeść. Komunie były na 

rannych mszach i śniadania dla dzieci były robione u proboszcza na plebanii. Dzieci dostawały bułke drożdżową i białą 
kawe. Te bułke piekła gospodyni księdza [Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2].

51. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1; Blizna, NN, MKL-AE 668/1; Baranów Sandomierski, MJ, MKL-AE 669/1.
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poczęstunku wszyscy szli do domu52. Ja pamiętam, wtedy był proboszczem ks. Karol 
Zając – na plebanii rozkładane były stoły i tam gotowali kawę zbożową z mlekiem, 
i dawali każdemu drożdżową bułkę słodką z miodem. Wtedy jaśmin kwitł, i pszczoły 
tak się ciągnęły do tych kromek z miodem, ale było to tak pyszne!53 Kiedy dopisywała 
pogoda, zdarzało się, jak chociażby w Niwiskach, że obok kościoła ustawiano stół 
i przy nim gromadziły się pierwszokomunijne dzieci: Przy kościele był postawiony 
taki długi stół, na tym stole taki duży, trzydziesto- czy nawet pięćdziesięciolitrowy gar-
nek i w tym była ugotowana kawa biała, i do tego były bułki z wędliną i takie kwaterki, 
takie półlitrowe. Ktoś tą chochelką nabierał kawy do tego garnu szka i to na stojąco 
każdy sobie tam pojadł, i potem na piechotę się szło do domu54. Przyję cie przez dziec-
ko sakramentu nie stanowiło zatem pretekstu do specjalnego świętowania, a dzień 
toczył się normalnym rytmem z wszelkimi obowiązkami spoczywającymi na mło-
dym człowieku, jak chociażby doglądanie bydła czy pasienie krów55.

52. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3.
53. Przecław, BA, MD, CM, MZ, KJ, MKL-AE 704/3.
54. Niwiska, PS, MKL-AE 662/4.
55. Surowa, ML, KW, JH,TS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 666/3.
56. W Dzikowcu obyczaj ten kultywowany był nadal, a ostatnie spotkanie na plebanii odbyło się w 1981 roku. Informacja 

od Urszuli Rzeszut-Baran.
57. Rozmowa z Marią Więch z d. Zaręba, ur. w 1953 roku w Woli Bobrowej, przeprowadzona w dniu 29.05.2017 roku. 

Nagranie w archiwum autora.

Zwyczaj opisywanych poczęstunków przetrwał aż do początku lat 60. XX wie-
ku56 i występował nie tylko na terenie puszczańskim, ale i na jego obrzeżach, m.in. 
w położonej nad Wisłoką Bobrowej Woli: Komunii dawniej się nie robiło. Tylko było 
przyjęcie w  kościele. To przyjęcie w ten sposób się odbywało, że po uroczystej mszy 
świętej wszystkie dzieci komunijne szły na plebanię i na plebanii była bułka z masłem 
i biała kawa. I to był poczęstunek dla dzieci komunijnych. A w domu nie było nic57. 
Zdarzały się od tego jednak wyjątki, jak chociażby w Raniżowie, gdzie zamiast 
poczęstunku na plebanii, w jednym z domów przygotowano tzw. buchtę (ciasto

drożdżowe) i zaproszono tam wszystkie dzieci: Tam nie mieli z kolei przyjęcia na 
parafii, ale na popołudnie jej babcia, jeszcze wtedy żyjąca, upiekła całą blachę tzw. 
bucht, ciasto drożdżowe pokrojone przed pieczeniem i takie porcje po upieczeniu sie 
odrywało. W każdy kwadrat mogła być wbita np. śliwka albo buchty mogły być czyste. 
Do tego babcia ugotowała kawę zbożową. To było w domu. Sproszono wtedy wszystkie 
dzieci z Wilków – przysiółek Raniżowa – na buchty58.

Wraz z zachodzącymi przemianami społecznymi, poprawą sytuacji materialnej 
oraz przede wszystkim nadaniem sakramentowi bardziej uroczystej oprawy zaczęły 
od połowy lat 60. XX wieku na terenie puszczańskim pojawiać się pierwszokomu-
nijne przyjęcia59. Moda na ich urządzanie przeszczepiona została z innych regionów 
Polski, m.in. z Górnego i Dolnego Śląska. Były one pretekstem nie tylko do spotka-
nia w nieco większym gronie, ale i okazją do zaprezentowania swoich kulinarnych 
umiejętności. Wszystko zależało jednak od zamożności domu, w którym takie 
przyjęcie się odbywało. Początkowo nie miało ono nazbyt wystawnego charakteru, 
ale z czasem nabrało cech odświętnego obiadu, podawanego na najlepszej zastawie60. 
Obowiązkowo składał się na niego rosół z domowym makaronem oraz mięsne 
danie z surówką z kiszonej kapusty albo marchewki i jabłka61. Z mięs najczęściej 
podawano kotlety schabowe, pieczo nego kurczaka lub bardziej wyszukane specjały 
jak: kogutki w śmietanie, które moja mama robiła wyjątkowo dobre. Upalała cukier 
na karmel i zaprawiała tym śmietanę. Całość była posypana dużą ilością koperku62. 
Czasem spotkać można było także bigos lub flak i63. Z zimnych przekąsek serwowano 
sałatkę jarzynową64 oraz kanapki, z uchodzącą za rarytas i trudno dostępną szynką 
z puszki65 lub wędliną: Pamiętam też kanapki na stole, bogate, specjalnie przygotowa-
ne na uroczystość, z wędliną. Kanapki robiono tylko na uroczystości: chrzciny, komu-
nie, imieniny. I trzeba było uważać, żeby za dużo nie zjeść, jedną – dwie, bo to było 
bardzo źle widziane66.

Na deser podawano drożdżowe i kruche ciasta (np. serniki, makowce, plac-
ki z  jabłkami)67 lub kupnego wafla, zwanego czasem andrutem, do którego samo-
dzielnie sporządzano masę: Moja siostra też miała wafla. To były kupowane andruty 
w mieście. Nie było cukru pudru więc cukier mama ucierała w makutrze tak na sucho 
i dodawała do tego powoli masło i kakao kupowane w sklepie – właściwie erzac – wy-
rób kakaopodobny, różowe. Więc masa była różowawa68. Zwyczaj przygotowywania 
okazałych, pierwszokomunijnych tortów pojawił się dopiero u schyłku lat 70. XX 
wieku, a na szerszą skalę upowszechnił się w kolejnym dziesięcioleciu. Jeśli nie pie-
czono ich w domu, to zamawiano u trudniących się wypiekami mieszkanek danej 
miejscowości. Obowiązkowo musiały być przełożone słodką masą oraz utrzymane 
w białej kolorystyce. Kolor miał symbolizować niewinność dziecka, a wykorzystane

58. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
59. Antoniów, LT, MKL-AE 673/1.
60. Dzikowiec, RJ, MKL-AE 670/2.
61. Dzikowiec, MA, MKL-AE 663/1; Baranów Sandomierski, SB, MKL-AE 665/1.
62. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
63. Rzędzianowice, WM, BC, MKL-AE 671/3.
64. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
65. Mazury, MG, MH, MKL-AE 663/3.
66. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
67. Turbia, KJ, LM, MKL-AE 670/4.
68. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.

Fot. 1.
Śniadanie 

pierwszokomunijne,
Dzikowiec, 1981 r.

Reprod. 
U. Rzeszut-Baran, 

2016 r.
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69. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE 662/2; Jastkowice, KW, MKL-AE 667/1.
70. Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 662/1.
71. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 663/4.
72. Sokolniki, WZ, MKL-AE 669/3.
73. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4; Kolbuszowa, OJ, MKL-AE 

662/1; Czernin, MK, MKL-AE 666/1; Orliska, JR, KJ, MKL-AE 669/2.
74. Stale, DZ, MKL-AE 669/4.
75. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE, 662/2; Czermin, MK, MKL-AE 666/1; Wola Mielecka, KG, MKL-AE 671/4.

motywy dekoracyjne związane były z przyjmowanym przez niego sakramentem. 
Dominowały zatem napisy pierwsza komunia święta, wyobrażenia hostii, otwartej 
księgi lub winogron69. Informatorka z Kolbuszowej wspomina: ja piekłam biszkopto-
wo-serowy, żeby był biały, także dużo ciastek dla dzieci. Sama te torty robiłam, zdobi-
łam hostią, masą. Pamiętam, że miałam utarty nagietek, dodałam go do masy i masa 
była lekko złota. Teraz robi się torty z białą czekoladą, jest dostępny szafran, kurku-
ma, tym można teraz barwić masy. Ale sobie poradziłam. Synowi tort dekorowałam 
konwalią70. 

Torty nie zawsze się udawały, jednakże pozostawały w  pamięci na długie lata 
jako przykład niespotykanego powszechnie rarytasu, kojarzonego w świadomości 
społecznej bardziej z mieszkańcami dworów niż wiejskich zagród lub robotniczych 
mieszkań: pamiętam, że na komunię starszej siostry był upieczony po raz pierwszy 
tort. I nie był zbyt dobry. Gdzieś za dużo kakao dali do niego, był gorzki. Ludzie nie 
mieli praktyki. To było takie wielkopańskie – tort. I mimo, ze nie był dobry to uroczy-
stość zapamiętałem, jak i inni, bo był po raz pierwszy tort71.

Dorośli chętnie sięgali po alkohol, często własnej produkcji (bimber, tzw. swo-
jaczek)72, który jeszcze do końca lat 80. XX wieku był bardziej lub mniej oficjalnie 
spotykanym trunkiem podczas komunijnych przyjęć73, podawanym na trawienie74. 
Pito też kawę, herbatę, domowy kompot, wodę mineralną, a od lat 70. także oranża-
dę75. Ta ostani a była ulubionym napojem dzieci.

Początkowo w pierwszokomunijnych przyjęciach uczestniczyła jedynie najbliż-
sza rodzina dziecka oraz jego rodzice chrzestni. Na przestrzeni lat grono zaproszo-
nych gości powiększyło się także o dalszych krewnych i znajomych, a spotkania 
z kameral nych nabrały bardziej towarzyskiego charakteru76. Ja miałam czworo dzieci. 
Moje dzieci miały komunie w domu. Nie tylko był obiad, ale i przystawki, sałatki różne 
i dania gorące. Teraz z każdym rokiem jest więcej tych potraw, dużo, dużo wszystkiego 
jest [do jedzenia – dop. A.S.W.] i też więcej osób. U nas jak pierwsze dzieci szły do I ko-
munii, to msza św. była o 7.30. Jak przychodziliśmy, to było tzw. śniadanie – stawiało 
się wędlinę, sałatki, chleb, herbatka była. A potem był tradycyjny obiad i dalej ten tort. 
I jakieś danie gorące: strogonow, zupa gulaszowa, bigos. W przygotowa niach pomagała 
mi moja siostra Cela. Tylko na jednej komunii – Martusi, było tak, że więcej gości było, 
i z Żar, a to jest zawsze tak, że wszyscy mówią „A chodźże siednij, już wszystko jest na 
stole”, ale zawsze trzeba było a to szklankę umyć, a to talerz – i powiedzieliśmy: koniec! 
I zapłaciliśmy panią kucharkę, żeby wzięła i obsłużyła. Żeby było więcej czasu, by 
porozmawiać z gośćmi77.

Od początku XXI stulecia upowszechniło się organizowanie komunijnych 
przyjęć w wynajętych lokalach (m.in. w domach weselnych, remizach, zajazdach), 
co tłumaczone bywa kwestiami technicznymi, a także wygodą współczesnych ro-
dziców. Wśród starszego pokolenia pojawiają się jednak głosy sprzeciwu zwracające 
uwagę, na domowy charakter, jaki powinna mieć pierwsza komunia: Teraz to do 
lokali idą po komunii, ale ja tego nie popieram. Nie jestem zacofana, ale na komunię 
to rodzina powinna być w domu, nie wychodzić z domu78, a także na religijny wy-
miar sakramentu, który zawrzeć można w stwierdzeniu jednej z mieszkanek Niwisk: 
Dawniej to było tak, że dziecko z domu wyszło do komunii i przyjęcie trzeba było robić 
w domu, bo wyszło z Bogiem i z Bogiem miało do domu przyjść79.

76. Kolbuszowa Górna, SH, CE, MKL-AE, 662/2.
77. Borki Nizińskie, KM, MKL-AE, 668/2.
78. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3; Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 696/4.
79. Niwiska, ML, KW, JH, PS, DJ, CM, GM, WC, MK, WK, ŚZ, JK, LC, TM, MKL-AE 662/4.

Fot. 2.
Przyjęcie 

pierwszokomunijne,
Stalowa Wola, 1963 r.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.

Fot. 3.
Przyjęcie 
pierwszokomunijne,
Borki Nizińskie, 1991 r.

Reprod. 
J. Niepokój-Gil, 
2016 r.
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pogrzeb

Spotkanie żałobników po pogrzebie na wsi polskiej nosi wiele nazw, m.in. 
pogrzebiny, konsolacja, obiad, wesele nieboszczyka, stypa80. Na terenie dawnej Pusz-
czy Sandomierskiej żadna z nich nie była jednak dominującą. Najczęściej zaprasza-
no żałobników na poczęstunek, od lat 70. XX wieku nazywany coraz częściej stypą, 
mający na celu przede wszystkim wspólne wspominanie zmarłego oraz wyrażenie 
solidarności z będącą w żałobie rodziną81. Zatraceniu uległy także związane z nim 
i kultem zmarłych rytuały, żywe jeszcze na przełomie XIX i XX wieku82.

W okresie powojennym83 po pogrzebie początkowo nie urządzano żadnych 
większych spotkań84. Z czasem pojawił się zwyczaj przygotowywania poczęstunku, 
na który zapraszano po zakończeniu obrzędu pogrzebowego rodzinę lub sąsiadów: 
Był zwy czaj urządzania spotkań po pogrzebie. Na cmentarzu zapraszano jego uczest-
ników „na herbatkę”. Ja sama byłam raz na „herbatce” i nie bardzo mi się to podobało. 
Ludzie po pogrzebie bywają smutki, nie trzeba im głowy zawracać. Ja nie chodzę. Do 
pracy, życia i  do normalnego funkcjonowania rodzina zmarłego powraca od rana 
następnego dnia po pogrzebie. W ten sposób ludzie podchodzili do życia85.

Spotkanie w domu zmarłego nie ograniczało się tylko do kurtuazyjnego wypi-
cia herbaty. Przygotowywano ciepły posiłek, zwłaszcza jeśli żałobnicy pochodzili 
z  odległych stron86. Po pogrzebie szwagra moja szwagierka przywiozła kiełbasy 
z  Rzeszowa. Jedliśmy ją na gorąco, do kiełbasy był chleb z masłem, musztarda, 
chrza n. Piliśmy kawę lub herbatę, na słodko był placek z jabłkami i biszkopt z ro-
dzynkami, krojonymi migdałami i orzechami, taki „cwibak”. Nie trwało to długo, 
każdy przyjechał samochodem, może jedna czy dwie osoby przyjechały pociągiem. 
Wszyscy zjedli, pojechali, trwało to może 2–3 godzin y87. Czas opłakiwania zmarłego 
nie nastrajał do wcześniejszych przygotowań, dlatego też posiłek sporządzany 
był raczej z dostępnych wiktuałów i nie stanowił nazbyt wyszukanego zestawu 
potraw: Miałam weki, bo to świnie się biło, mięso szynkowe, takie z galaretką, 
chleba napiekłam. Ogórki były. Jak alkohol miały, to wypiły88. Wśród spotykanych 
potraw znaleźć można było także m.in. czarninę89 lub bigos90: Przeważnie pol-
ski tradycyjny bigos był wszędobylski na wszystkich uroczystościach, do tego inne

80. Z. Szromba-Rysowa, Uczta pogrzebowa w zwyczajach i wierzeniach ludowych, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1986, 
t. 40, z. 1-2, s. 37.

81. Ibidem, s. 38; J. Komorowska, „Zwyczajowość domowa” w wielkim mieście i jej związki ze strukturą rodziny, [w:] 
Współczesne rodziny polskie w świetle aktualnych badań, Poznań 1976, s. 111.

82. K. Ignas, op.cit., s. 203; T. Burzyński, Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi z okolic Jarosławia i Sieniawy w wojewódz-
twie przemyskim, „Rocznik Przemyski”, 1998, t. XXIV/XXV, s. 527-552. Szerzej o zwyczajach pogrzebowych [w:] 
H. Biegeleisen, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 1930.

83. Zwyczaj stypy funkcjonował już w XIX wieku, a jej tradycja jako uczty pogrzebowej pojawiała się już w czasach staropol-
skich w szlacheckich dworkach. Jeszcze w okresie przedwojennym często opijano duszę zmarłego w karczmie, a rzadziej 
w domu, gdzie obok wódki własnej roboty podawano także chleb.; H. Biegeleisen, op.cit., s. 261; Z. Szromba-Rysowa, 
op.cit., s. 37; Turbia, GC, KJ, MKL-AE 694/4.

84. Alfredówka, SM, MKL-AE 696/1; Cygany, ZZ, MKL-AE 696/2.
85. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.
86. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1.
87. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1; Słomiana, SA, SS, MKL-AE 691/2.
88. Chwałowice, KH, MKL-AE 694/2.
89. Stalowa Wola, RZ, MKL-AE 694/3.
90. Chwałowice, RM, MKL-AE 697/2; Jadachy, KJ, MKL-AE 696/3.

91. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
92. Cygany, TJ, ŁM, MKL-AE 689/3.
93. Jadachy, KJ, MKL-AE 696/3.
94. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.
95. Baranów Sandomierski, MJ, SB, WZ, MKL-AE 693/1.
96. Z. Szromba-Rysowa, op.cit., s. 37; J. Fierich, op.cit., s. 93.
97. H. Biegeleisen, op.cit., s. 261.
98. Słomiana, SS, MKL-AE 691/3; Trzciana, ZA, MKL-AE 690/4.
99. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4.
100. Chwałowice, RM, MKL-AE 697/2; Piątkowiec, BM, KE, MKL-AE 695/4; Przecław, KJ, MKL-AE 692/2; Zdziechowice 

Drugie, CS, MKL-AE 691/4; Kliszów ME, ŚE, BA,GF, TL, MKL-AE 690/1.
101. Niwiska, CM, MKL-AE 662/3.
102. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1.

danie, typowy zwykły polski gulasz w sosie, z chlebkiem podany, niekoniecznie były 
ziemniaczki do tego. Jednogarnkowe danie, co się nawinęło. Kiedyś był taki zwyczaj, 
każda gospodyni miała trochę mięsa, podlewało się to wodą, zagęszczało, doprawiało, 
i już było danie gotowe, nie trza było jakiś fikuśnych tam specjałów podawać91. W nie-
których miejscowościach sąsiedzi (np. Cygany)92 lub inni uczestniczący w ostatnim 
pożegnaniu zmarłego przy nosili różne potrawy, aby w ten sposób odciążyć rodzinę 
zmarłego (np. Jadachy)93.

Podawano także alkohol, domowej roboty wino lub wódkę, np. przepalankę 
albo cytrynówkę. To była cytryna, cukier, woda i spirytus94. Rolę alkoholu podczas 
ostatniego pożegnania opisała informatorka z Baranowa Sandomierskiego: To była 
taka ofiara jakby, pożegnanie tego zmarłego [...]. Wesele bez pana młodego czy pani 
młodej tak można powiedzieć, bo jego się odprowadziło na cmentarz, a potem się 
robiło poczęstunek w jego imieniu dla jego rodziny i przyjaciół95. Tradycja picia wódki 
sięgała czasów, kiedy to po pogrzebie uczestniczący w nim mężczyźni gromadzili się 
w karczmie i „zapijali” pamięć nieboszczyka96. Zwyczaj ten występował powszechnie 
także w innych rejonach, o czym wspominał Henryk Biegeleisen: Po spuszczeniu 
trum ny do dołu, Wielkopolanie idą na gorzałkę do karczmy, wspominając przy kie-
liszku o zmarłego cnotach. [...] I w Krakow skiem wszyscy z cmentarza idą do karczmy, 
na poczęstną, gdzie piją wódkę i jedzą chleb już dla nich przyrządzony i pokrajany97.

Współcześnie spotkania w kręgu najbliższych odbywają się także w domu98, 
chociaż zdarza się, że rodzina zmarłego wynajmuje salę (np. w remizie)99 lub 
zamawia obiad w restauracji100: Jak mój syn zmarł, bratowa zrobiła poczęstunek, ja 
nie mogłam. Jak sie asystuje bliskiemu człowiekowi przy śmierci, to potem ni ma do 
tych gorków pociągu101. W przy gotowanym przez obsługę lokalu jadłospisie spotkać 
można tradycyjnie spożywane potrawy jak: rosół, ziemniaki, danie mięsne, ciasto, 
a do popicia kawę lub różne zimne napoje102.
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zakończenie

Reasumując powyższe rozważania, zauważyć możemy, że na przestrzeni kilku-
dziesięciu lat zatarciu uległy kultywowane przez pokolenia zwyczaje. Obecnie coraz 
częstszym staje się rezygnacja z własnoręcznie przygotowywanych poczęstunków na 
rzecz zamawianych w lokalach gastronomicznych mniej lub bardziej wystawnych 
obia dów. Mało urozmaicone menu sprzyja unifikacji i zatraceniu różnic pomiędzy 
spotykanymi dawniej lokalnie tradycyjnymi potrawami. Wpływ mają na to także 
zachodzące współcześnie przemiany cywilizacyjne, które przesuwają punkt nacisku 
ze sfery sacrum na sferę profanum i powodują odejście od duchowego przeżywania 
religijnego obrzędu na rzecz towarzyskiego spotkania, któremu towarzyszą różne 
kulinarne specjały.

przyjęcia imieninowe i Urodzinowe 
w pUszczy sandomierskiej 

– tradycja i współczesność

Magdalena Fołta 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Spotkania w gronie najbliższych – rodziny, przyjaciół, sąsiadów – to nieodłączny 
element życia większości ludzi. Jak wynika z informacji zebranych podczas etno-
graficznych badań terenowych prowadzonych w ramach projektu Dziedzictwo 
kulinarne mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej, okazją do takich spotkań 
na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej były i w dalszym ciągu są imieniny, ale 
także – w późniejszym czasie – urodziny oraz spotkania przy grillu. Informatorzy 
najwięcej uwagi poświęcali zwyczajom związanym z obchodzeniem imienin, kwestię 
urodzin i grillowania traktując marginalnie. Wynika to z tego, że na badanym te-
renie zwyczaj obchodzenia imienin znany jest od dawna – najstarsi informatorzy 
sięgają pamięcią do czasów międzywojennych. Świętowanie zaś urodzin to zwyczaj 
stosunkowo młody. Z tego względu większa część artykułu poświęcona jest właśnie 
zwyczajom imieninowym.

Najstarsi informatorzy z nostalgią wspominają dawne czasy, kiedy ludzie mieli 
czas na towarzyskie spotkania, odwiedzali się wzajemnie, często bez zapowiedzi. Jak 
mówi jedna z informatorek, teraz się ludziom nie chce, a przyjdo, a jeden ogląda 
serial, a drugi ogląda film, a trzeci bo mu nabrudzo, a czwartemu sie nie chce iść1. 
Współcześnie pretekstem do wzajemnych odwiedzin są wszelkiego rodzaju święta 
osobiste, takie jak imienin y, urodziny, jubileusze. Święto, zgodnie z definicją, to 
dzień wolny od pracy, obcho dzony uroczyście2. Święta osobiste, które celebruje 
się przy zastawionym stole w gronie najbliższych, choć nie zawsze są dniem wol-
nym od pracy, stanowią okazję do odnowienia kontaktów i umacniania poczucia 
wspólnoty3. Zwyczaje związane z obchodzeniem tych uroczystości zależne są od 
rodzinnych i lokalnych tradycji. W tradycyjnej kulturze ludowej istniał podział 
na obrzędowość doroczną, nierozerwalnie związaną z rocznym cyklem przyrod-
niczym oraz kalendarzem liturgicznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc, dożynki),

1. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2. 
2. Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, red. S. Żurawski, Warszawa 2007, s. 752. 
3. E. Ferenc, Polskie tradycje rodzinne, Poznań 2009, s. 8.



302 303

4. Z. Staszczak, Obrzędowość rodzinna jako wyraz przemian obyczajowości wsi, „Lud”, 1982, t. 66, s. 105. 
5. Baranów Sandomierski, MJ, SB, WZ, MKL-AE 693/1. 
6. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
7. Ibidem.
8. Por. np. T. Burzyński, Z badań nad obrzędowością rodzinną wsi z okolic Lubaczowa, „Rocznik Lubaczowski”, 1990, t. IV, 

s. 77.
9. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
10. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2. 
11. Chwałowice, KH, MKL-AE 694/2. 
12. Stalowa Wola, BI, MKL-AE 687/5. 

a także obrzędowość rodzinną powiązaną z cyklem życia człowieka (chrzest, wesele, 
pogrzeb). Upowszechnienie się obchodzenia imienin (a w późniejszym czasie uro-
dzin) spowodowało wyodrębnienie się podgrupy obrzędów rodzinnych o dorocz-
nym charakterze4.

imieninowe Ucztowanie

Imieniny są najpopularniejszym osobistym świętem. Obchodzi się je w dniu 
wspom nienia świętego patrona chrześcijańskiego, którego imię się nosi. W zebra-
nym material e znajdują się relacje o tym, że jeszcze w latach 40. i 50. ubiegłego wie-
ku, huczność imie nin zależała od tego, jakie so słynne5. Taki zwyczaj był, obchodzono 
imieniny, ale tylko w odniesieniu do imion, które powszechnie uważano za najważniej-
szych świętych patronów6. Informator wymienia też świętych, których wspomnienia 
szczególnie chętnie obchodzono: Józef, Wojciech, Jan, Michał, Andrzej7. Dzieciom 
nadawano zatem przeważnie tradycyjne imiona chrześcijańskich świętych, na przy-
kład Jan, Franciszek, Józef, Stanisław, Wojciech, Andrzej, Barbara, Zofia, Katarzyna, 
Maria. Dla uzupełnienia warto dodać, że w niektórych regionach nadawano dziecku 
imię świętego patrona z dnia, w którym się urodziło, lub patrona najbliższego temu 
dniu święta kościelnego8. Rzadkimi w lokalnej społeczności wiejskiej imionami na-
zywano z kolei dzieci nieślubne. Współcześnie w kwestii na dawania dzieciom imion 
panuje swego rodzaju dowolność – z jednej strony widocz na jest moda na imiona 
obce tradycyjnej kulturze, z drugiej – zwrot właśnie ku imio nom tradycyjnym.

Na badanym terenie w niektórych rodzinach jeszcze w latach 70. XX wieku był 
zwy czaj obchodzenia wyłącznie imienin mężczyzn. Tylko do chłopów sie przycho-
dzi na imieniny. Do babów nie, chociaż teściowa była Janina. Tylko chłopy miały 
imie niny. I to obowiązkowo trzeba było pójść! Już jak wyszłam za mąż, jakbyśmy nie 
poszły do którego stryja na imieniny, to byłaby to obraza okropna9. Inny informator 
także stwier dza, że to mężczyźni raczej obchodzili imieniny, kobiety rzadko kiedy: 
To było święto, w pole się nie jeździło i przyjeżdżali stryjki do ojca – Piotra. Wszyscy 
przyjeżdżali: z Kolbuszowej, z Kopc i, zjeżdżali się, bez dzieci, chyba, że były małe, bo 
już z większymi nie jeździli. W prezencie przywozili flaszkę wódki. Przyjeżdżali, odkąd 
pamiętam. Jeszcze za kawalera pamiętam, jak stryjowie śpiewali „Żeby Polska była 
Polską”, jak sobie popili. Nie przyjeżdżali na mamy imieniny, tych się nie obchodziło10.

Informatorzy uważają, że obchodzenie imienin jest domeną dorosłych, nato-
miast ci, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia, mogą świętować urodziny11. 
Nie było zwy czaju organizowania imienin dla dzieci, a tylko rodzice składali życzenia 
dziecku i więcej nic się nie działo12. W zebranym materiale znalazła się wzmianka

13. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2.
14. Cygany, ZZ, MKL-AE 696/2. 
15. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1. 
16. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3.

o obchodzeniu imie nin przez młodzież niepełnoletnią, np. szesnastolatków, ale in-
formatorka zaznacza, że spotkania młodych ludzi przed osiągnięciem pełnoletności 
obywały się bez alkoholu13.

W latach 60. XX wieku dzieci nie uczestniczyły w przyjęciach imieninowych, 
chyba że były jeszcze małe, ale wówczas goście, którzy przyszli z dzieckiem, nie za-
bawiali długo. Za to w dniu imienin sąsiadów czy rodziny posyłano do nich dzieci 
z bukiecikami. Składały one życzenia, mówiły okolicznościowy wierszyk albo śpie-
wały piosenkę, dostając za to parę groszy lub słodycze. Wierszyków tych uczyły się 
z książek. Niektórzy informatorzy przytaczają przykłady składanych przez dzieci 
życzeń:

Ja, mała Różyczka, 
wlazłam do koszyczka, 
nie umiem winszować, 
tylko Ciebie, swachu, w rękę pocałować14.

Ja, Bronia, nie umie wiersza, tylko chciałam was, krzestno matko, w rączkę
pocałować15.

Bukieciki robiły dziewczęta: Gałązkę jałowca albo jedliny stroiły w kwiatk i z bi-
buły, najlepiej w różyczki, i nosiły solenizantom te gałązki z życzeniami. Szykowały te 
gałązki wcześniej, przed popularnymi imieninami: Franciszek, Józef, i szły do miesz-
kańców16. 

Fot. 1.
Przyjęcie 
imieninowe, 
Kolbuszowa Górna, 
l. 60. XX w.

Reprod. W. Dragan, 
2016 r.



304 305

Z  kwietnymi bukiecikami i życzeniami w dniu imienin szli także chłopcy do 
dziewcząt – była to forma zalotów. Jak podaje Wilhelm Gaj-Piotrowski, składanie 
życzeń imienino wych pojawiło się na wsiach w okresie międzywojennym i począt-
kowo dotyczyło tylko imion popularnych patronów17.

W latach 60. ubiegłego stulecia goście z życzeniami przychodzili w dniu imienin, 
nie zapraszało się ich, i wtedy urządzano rodzaj przyjęcia: sąsiedzi, rodzina, kto miał 
czas, wypijali po kwaterce, częstowali się czym kto miał akurat w domu, w karty po-
grali i to były imieniny18. Gospodyni piekła pszenną bułkę drożdżową, wielką, kroiła 
na kromki i smarowała je masłem. Gospodarz miał przygotowaną butelkę wódki, żeby 
gości, którzy przyjdą składać życzenia, poczęstować kieliszkiem wódki19. Od lat 70. XX 
wieku stawały się one coraz bardziej wystawne, zaczęto je organizować w dni wolne 
– sobotę lub niedzielę.

Odnośnie konieczności zapraszania gości lub nie, zdania są podzielone. Według 
części informatorów, gości na imieniny należy zapraszać: żeby przyjść na przyjęcie 
do solenizanta, to musiał zaprosić, tak się nie szło20, inni nie zapraszają gości, tylko 
kto przy jedzie, bo mówią, że na imieniny się nie zaprasza21. Najprawdopodobniej 
przyczyną tych rozbieżności jest to, że ten zwyczaj zmieniał się w czasie. Jak stwier-
dza jedna z informatorek, zwyczaj spontanicznego przychodzenia w gości w dniu 
imienin zaczął zanikać pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX stulecia22. Zmianę 
tę można zatem wiązać z szerszymi przemianami społeczno-obyczajowymi warun-
kowanymi transformacją ustrojową. Obecnie zaprasza się najczęściej telefonicznie.

Współcześnie imieniny wciąż są obchodzone przeważnie przez starszych ludzi. 
Informatorz y zwracają uwagę, że młodzi nie chcą już obchodzić imienin, tak więc 
zwy czaj ten powoli zanika.

W wywiadach często pojawiają się wzmianki o tańcach i muzyce na imieninach, 
choć należy je wiązać raczej z latami 70. XX wieku, niż z wcześniejszymi dekadami. 
Imieniny to zawsze był zjazd rodzinny, biesiada, śpiewanie, nawet były tańce na traw-
ce23. Zwykle śpiewano już pod wieczór, nie od początku, gdy panowie już wypili trochę 
alkoholu. To były modne szlagiery, piosenki ludowe, biesiadne24. Jedna z informatorek 
wspo mina zwyczaj imieninowy zapamiętany z dzieciństwa: Przychodzili w nocy 
z dziesięciu chłopa z orkiestrą, pukali, zagrali marsza i wtedy był mus ich wpuścić. 
Przychodzili do mamy na Stanisławę. Mama zawsze upiekła ciasto, kiełbasy nakroiła, 
była przygotowana, bo wiedziała, że przyjdą do niej. Byli tacy, co się tym trudnili, 
tak jak na święta chodzili śmieciarze, tak na imieniny chodzili z orkiestrą. Po marszu 
mama ich wpuszczała, pojedli, popili i poszli25.

Innym imieninowym zwyczajem wspominanym przez informatorów z okolic 
Sta lo wej Woli było stawianie wiechy na sławne imieniny. Była to wysoka na pięć, 
sześć metrów świerkowa tyczka ustawiona przed bramą, przybrana wstążkami, i tam

17. W. Gaj-Piotrowski, Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967, s. 245. 
18. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
19. Niwiska, CM, MKL-AE 686/3. 
20. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1.
21. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1. 
22. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 690/1. 
23. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1.
24. Stalowa Wola, BI, MKL-AE 687/5. 
25. Cmolas, MS, KB, SK, MKL-AE 688/1. 

jeszcze flaszkę powiesili. Jak się szło przez wioskę, to wszyscy wiedzieli, że tutaj jest 
solenizant26.Wiechę przygotowywali sąsiedzi, a solenizant musiał się wykupić, czyli 
poczęstować ich alkoholem. Wiechy stawiano do lat 80. XX wieku, współcześnie 
zdarza się niektórym wracać do tego zwyczaju27.

Imieniny urządzano także w gronie koleżanek i kolegów. Przyjęcie organizował 
solenizant. Świętowano także w gronie zaprzyjaźnionych małżeństw. Były to nie tyl-
ko imie niny, ale także inne imprezy okolicznościowe, np. sylwester. W sumie takie 
spotkania wypadały często, prawie co drugą sobotę, raz było tu, raz tam, raz siam. Było 
fajnie, bo była wieczorynka, albo mówili idziemy na wieczorynkę. Te wieczorynki to 
były całe imprezy, każdy flache niósł, a gospodyni wieczorynki stawiała poczęstunek28.

W części wywiadów znalazły się relacje o imieninach składkowych, na które go-
ście przynosili poszczególne potrawy ze sobą. Nawet umawialiśmy sie, kto co przyno-
si. Jeden taki placek, drugi sałatkę jarzynową, trzeci co innego. Takie składkowe impre-
zy29. Ta relacj a dotyczy lat 70., 80. i 90. XX wieku. Jak się wydaje, nie była to praktyka 
szczególnie na omawianym terenie rozpowszechniona. O imprezach składkowych 
informatorzy mówią przede wszystkim w kontekście andrzejek i katarzynek30.

Był także zwyczaj przygotowywania poczęstunku imieninowego dla współpra-
cowników – początkowo przynoszono cukierki, w późniejszym czasie pieczono cia-
sta, najczęściej typu sernik, jabłecznik czy makowiec31.

poczęstunek imieninowy

Świętowanie imienin koncentruje się wokół stołu. W kulturze ludowej  stół 
miał wyjątkowe znaczenie – przypisywano mu właściwości mediacyjne oraz hiero-
faniczn e32. Nie spożywano przy nim codziennych posiłków, a zasiadano do niego 
pod czas świąt i rodzinnych uroczystości. W okresie, w którym obchodzenie imienin 
stało się na omawianym terenie uroczyste, o sakralnym statusie stołu świadczyły już 
tylko echa dawnych zwyczajów (np. zakazywano trzymania na nim nóg). Co cieka-
we, aby podkreślić wyjątkowość chwili, od lat 70. XX wieku ubiera się stół odświęt-
nie, kładzie biały obrus, wyciąga ładną zastawę, na co zwracają uwagę rozmówcy: 
Teściowa miała komplet z prawdziwej porcelany, który wykładało się tylko na święta33. 
Stół musiał być suto zastawiony, starano się, żeby niczego nie zabrakło, ani jedzenia, 
ani alkoholu, bo to źle by świadczyło o gospodarzach.

Wystawne świętowanie imienin to jednak tradycja relatywnie nowa. Informa-
torzy zgodnie twierdzą, że dawniej, w latach 50. i 60. XX wieku, przyjęcia te były 
skromne. Pieczono drożdżowe bułki, robiono kanapki, podawano kiełbasę (jeżeli 
rodzina mogła sobie na to pozwolić) i kiszone ogórki. W latach 70. XX wieku zaczęto

26. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 688/4.
27. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z przekształceniem starszego zwyczaju – stawiania pannie na wydaniu majówki 

i wpisaniu go w nowy kontekst kulturowy. Por. np. K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, 
s. 229-232.

28. Jagodnik, PM, MKL-AE 688/2. 
29. Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4.
30. Por. Tarnobrzeg-Machów, KD, MKL-AE 696/4, Sokolniki, WZ, KT, SS, WG, MKL-AE 693/4. 
31. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
32. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 531-532. 
33. Kolbuszowa, OL, MKL-AE 687/1.
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organizować bardziej wystawne przyjęcia34, przyrządzano więcej potraw, takie i pie-
czone, i warzone, i na gorąco, i na stojąco35. „Królową” stołu w tamtych czasach była 
sałatka jarzynowa. W jej skład wchodziło np. kilogram marchewki, pół kilograma 
pietruszki, cztery ziemniaki, jajka gotowane, ogórek kiszony, majonez, pieprz, sól36. 
Sałatki jarzynowej na co dzień nie jedliśmy, to była taka świąteczna sałatka37. Na 
stół podawano chleb, kanapki38, pokrojoną wędlinę39, jajka w majonezie lub so-
sie tatarskim, kiszone ogórki, marynowane grzybki (z czasem także marynowaną 
paprykę), śledzie40. Obowiązkowo na stole musiała pojawić się studzienina z nóg 
świni skrapiana octem41. Podawano także gorące danie, najczęściej były to flaczki, 
bigos, czerwony barszcz, krokiety z kapustą i grzybami42. Przy gotowywano także 
ciasta: drożdżowe bułki, serniki, makowce, jabłeczniki. Potem w modzie były różne 
wymyślne, masiaste ciasta43. Obecnie powraca się do tradycyjnych placków bez 
mas, ponieważ dużo osób dba o linię. Z czasem na imieninowym stole pojawiały 
się coraz to inne potrawy, starano się przyrządzić coś takiego, czego jeszcze nie 
było. Wymyślano różne sałatki, np. z selera naciowego z żurawiną44 czy ze szpinaku 
z  suszonymi pomidorami i boczkiem. Gospodynie spisują przepisy od siebie na-
wzajem lub z internetu – wcześniej taką wiedzę zdobywały na kursach gotowania 
i pieczenia organizowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich, zdobyte przepi-
sy zapisywano w specjalnych zeszytach45.

alkohol

Alkohol był niezbędnym elementem wielu obrzędów w kulturze tradycyjnej, 
uważanym za jeden z najważniejszych środków mediacyjnych46, pitym podczas 
wesel, świąt, pogrzebów. Okazję do napicia się alkoholu stanowiły też imieniny, 
zwłaszcza w  okresie PRL-u, kiedy wódka stanowiła 2/3 spożywanych przez Pola-
ków trunków47. W tym czasie ukształtował się swoisty kalendarz wyjątkowo mocno 
„zakrapianych” imie nin. Przykładowo, w latach 50. XX wieku były to święta: Józefa, 
Stanisława, Zofii, Jana, Marii, Jadwigi, Wiesława.

W trakcie przyjęcia imieninowego na stole obowiązkowo musiała stać flaszka 
wódki: Solenizant był zobowiązany wódkę postawić48. Pito przede wszystkim czystą 
wódkę kupowaną w sklepie, najczęściej w peweksie, i wówczas uważano ją za lepszą.

34. Wskazówki dotyczące przygotowania przyjęcia imieninowego można było znaleźć w książkach kucharskich. Lasowiac-
kie gospodynie szukały takich informacji przede wszystkim w bardzo popularnej na omawianym terenie Kuchni pol skiej 
(np. Kuchnia polska, Warszawa 1977 i inne wydania); Mazury, AE, AJ, MKL-AE 663/2.

35. Baranów Sandomierski, MJ, SB, WZ, MKL-AE 693/1. 
36. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1.
37. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 688/4. 
38. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 691/2. 
39. Trzciana, ZA, MKL-AE 690/4. 
40. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 691/4. 
41. Lipnica, PK, PE, MKL-AE 687/2.
42. Cygany, ZZ, MKL-AE 696/2. 
43. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL MKL-AE 690/1. 
44. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4. 
45. Zob. J, Radwański, Wokół kuchni, Tradycje kulinarne na tle przemian społecznych i gospodarczych, s. 65-93 niniejszej 

publikacji. 
46. P. Kowalski, op.cit., s. 15-19.
47. K. Kosiński, Z historii pijaństwa w czasach PRL. „PEERELOWSKIE” wzory picia alkoholu, „Polska 1944/45-1989. Studia 

i Materiały”, 2006, t. VII, s. 270.
48. Stalowa Wola, GH, GS, MKL-AE 688/4.

Alkohol był także prezentem imieninowym49: gdy się szło na imieniny, to się flaszkę 
brało w kieszeń i się szło50, można było wziąć kwiaty: narwało się w ogródku i było 
dobre51.

Imieninowe przyjęcia uświetniał też bimber, pędzony na Rzeszowszczyźnie 
przynaj mniej do końca lat 50. XX wieku52. Sporządzano go najczęściej z cukru, 
ziem niaków albo zboża. Informatorzy zgodnie przyznają, że choć produkowanie go 
było nielegalne, to jednak trudniło się tym wiele osób: Ale za to była kara, to było 
ryzyko robić wódkę, ale jak kto potrafił, to robił53.

Na stole stawiano także kolorowe alkohole – do zakupionej wódki dodawano 
na przykład sok z wiśni albo robiono karmelówkę, zwaną także zapalanką lub 
podpalanką: rozrabiano spirytus z przegotowaną wodą i dodawano palony cukier 
(karmel). Ile ja się orobiłam tej wódki na te różne uroczystości54. Podawano także 
domowej roboty nalewk i z owoców: pigwy, jagód, a także swojskie wino, na przykład 
z dzikiej róży. Whisky pojawiła się dopiero, gdy zaczęto wyjeżdżać na Zachód do 
pracy55.

Współcześnie, zdaniem informatorów, na imieninach spożywa się mniej alko-
holu, ponieważ dużo osób przyjeżdża samochodami. Jak wspominają, przyjęcia 
imieninowe to dawniej było pijaństwo przede wszystkim56. Kiedyś to były imieniny! 
10–12 flaszek szło! A teraz to każdy se lemuzynami jeździ, drineczka cienkiego, jedna 
flaszka wódki w ystarcza57.

napoje bezalkoholowe

Podczas przyjęcia imieninowego podawano od lat 70. XX wieku do pici a herbatę, 
kawę oraz zimne napoje. Początkowo parzono herbatę z suszonych kwiatów lipy, 
później kupowano sypaną herbatę w sklepie i parzono w szklankach wstawionych 
w metalowe lub wiklinowe koszyczki. Na co dzień herbatę piło się w gornuszkach, 
blaszockach, a od święta, na imieniny, dla gości poważnych w śklonkach58. Słodzono 
cukrem, chociaż jeszcze po drugiej wojnie światowej używano niekiedy melasy 
z bu raków cukrowych59. Do herbaty dolewano rozmaitych soków owocowych, które 
robiono w lecie, np. z malin, jeżyn, borówek. Gotowano także kompoty z różnych 
owoców. Od lat 60. i 70. XX wieku kupowano oranżady w szklanych butelkach, 
tzw. krachlach, jednak, jak zaznaczają i nformatorzy, w tym okresie był to produkt 

49. Prezenty zaczęto na badanym terenie wręczać pod koniec lat 80. Te imieninowe upominki to moda, która przyszła z za-
granicy [Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4]. Prezenty były najczęściej praktyczne: szklanki, pościel, 
ręczniki, firanki, obrusy lub serwety. Kobietom podarowywano koszule nocne, halki, podomki, zaś mężczyznom ko-
szule, komplety chusteczek do nosa lub portfel. Zdaniem informatorów, prezenty są zobowiązujące. Według niektórych 
przynoszenie prezentów zaczęło takim imieninom szkodzić. Niektórzy zaczęli się obrażać, że prezenty nie takie dostali. 
Kiedyś kupiliśmy w prezencie sztućce, takie ładne, w walizce. Złożyliśmy się w kilka rodzin. Jak gospodarze zobaczyli łyżki, 
to wtedy zaczęli znosić na stół te łyżki całymi garściami, żeby pokazać, że on ma. Śmialiśmy się z tego, ale przykre to było 
[Mazury, MG, MH, MKL-AE 687/4].

50. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1. 
51. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS MKL-AE 686/4. 
52. K. Kosiński, op. cit., s. 270. 
53. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
54. Trzciana, ZA, MKL-AE 690/4. 
55. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1.
56. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL, MKL-AE 690/1. 
57. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
58. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 686/1. 
59. Ibidem. 
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niemal nieosiągalny60. W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia dostępność, a wraz z nią 
i popularność napojów gazowanych wzrosły. Z czasem, jako produkt do niedawna 
deficytowy, stały się nieodzownym elementem przyjęć, w tym imieninowych. Naj-
pierw na stołach zaczęła gościć polska „Kaskada”61, później, w latach 90. XX wieku 
także zachodnie napoje.

Kawa na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej pojawiła się w latach 60. XX 
wieku. Wcześniej pito kawę zbożową, z których najpopularniejsza była „Dobrzynka” 
oraz „Turek”62. Aby kawa zbożowa była lepsza, dodawano do niej cykorię. Często 
pito ją z mlekiem.

„Prawdziwa” kawa przychodziła w paczkach z Ameryki, później można było 
ją dostać w peweksie. Jednak w latach 60., kiedy lasowiackie rodziny dostawały 
pierwsze niewielkie paczuszki z ziarnami kawy, napój ten był zupełnie nieznany. 
Przyszła kawa w pa czce z Ameryki, maszynki żadnej nie było. Nie wiedzieliśmy, co 
z tym robić. To gryźliśmy, to butelką tłukli. Zaparzaliśmy i pili z mlekiem, ale to nikt 
nie wiedział, że to szkodliwe63. Mielono ją w ręcznych młynkach64, a gdy w domu nie 
było młynka, to zawijano ziarna kawy w lnianą ściereczkę i młotkiem tłuczono na 
progu65. Kawa była napojem odświętnym – olaboga, to był rarytas66. Pito ją w szklan-
kach (wiele osób z przyzwyczajenia pije tak do dziś), a w latach 90. i na początku XXI 
wieku – w ceramicznych kubkach. Ale w bogatszych, bardziej „oświeconych” domach 
mieli filiżanki i w nich pili kawę67. Jak wspominają informatorzy, trzeba było mieć 
ukończone 18 lat, żeby móc napić się kawy. Z czasem napój ten się upowszechnił, 
współcześnie kawa pita jest na co dzień68.

przyjęcia Urodzinowe

Jak wynika z zebranego materiału, celebrowanie urodzin jest stosunkowo no-
wym zwyczajem na omawianym terenie. Zdaniem informatorów, urodziny urządza 
się przede wszystkim dzieciom – chociaż np. o świętowaniu pierwszych urodzin 
dziecka nie pozyskano żadnych informacji – i młodzieży. „Hucznie” obchodzi się 
osiemnaste urodziny. Dorośli świętują jedynie okrągłe jubileusze, takie jak 50., 70. 
czy 80. urodziny.

Organizowanie przyjęć urodzinowych dla dzieci upowszechniło się w latach 70. 
i 80. XX wieku. Zdaniem informatorów, zwyczaj ten przyszedł z zagranicy – w tym 
czasie dużo osób wyjeżdżało do pracy na Zachód, np. do Niemiec, gdzie świętu-
je się przede wszystkim urodziny69. Na urodziny zapraszało się rodzinę oraz kole-
żanki i kolegów dziecka. Na przyjęciu urodzinowym obowiązkowo musiał poja-
wić się tort70. Na stół podawano także sałatki, wędlinę, różne napoje. Alkoholu na

60. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2. 
61. Stalowa Wola, BI, MKL-AE 687/5. 
62. Dzikowiec, RS, MKL-AE 694/1.
63. Ibidem. 
64. Sokolniki, WZ, KT, SS, WG, MKL-AE 693/4. 
65. Cygany, TJ, ŁM, MŁ, MKL-AE 689/3. 
66. Baranów Sandomierski, MJ, SB, WZ, MKL-AE 693/1. 
67. Kolbuszowa Górna, CA, SH, MKL-AE 686/1. 
68. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4. 
69. Kliszów, ME, ŚW, BA, GF, TL MKL-AE 690/1. 
70. Ibidem. 

urodzinach dzieci raczej nie serwowano. Często na takich przyjęciach pojawiały się 
lody, obecnie latem urządza się także grilla71.

Współcześnie coraz częściej takie przyjęcia odbywają się poza domem, np. w sa-
lach zabaw. Zamawia się gotowy tort i przekąski, np. chipsy, napoje72.

Obchodzenie osiemnastych urodzin pojawiło się na badanym terenie dopiero 
w latach 70. Organizowano wtedy niewielkie przyjęcia w domach. Nawet moje dzieci, 
jak miały 18 lat, to miały przyjęcie w domu i nic więcej. Przyszli koleżanki, koledzy, było 
jakieś ciasto, kanapki, sałatka i tyle. No i każdemu z dzieci piekłam tort. Na nim zawsze 
był specjalny napis: 18 lat i właściwie tyle, nie było specjalnego przy brania. Piekłam 
taki tort, jaki lubił jubilat: owocowy, orzechowy, wedle smaku73. Współcześnie jest 
moda na organi zowanie osiemnastek poza domem, w lokalach, młodzi wynajmują 
jakieś leśniczówki, zaprasza się dużo osób i jest to tak bogato74. Osiem naste urodzi-
ny są współczesnym obrzędem przejścia75 – młody człowiek, stając się pełnoletnim, 
wkracza w dorosłe życie. Wagę osiemnastych urodzin podkreślają informatorzy: 
Osiemnastki są ważne, bo wówczas wchodzi się w dorosłość i można wypić oficjalnie 
alkohol. To takie przejście z dzieciństwa w dorosłość76.

71. Zdziechowice Drugie, CS, MKL-AE 691/4.
72. Słomiana, SA, SS, MKL-AE 691/2.
73. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2.
74. Ibidem.
75. Na temat obrzędów przejścia szczegółowo pisze A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, 

Warszawa 2006.
76. Lipnica, PE, PK, MKL-AE 687/2. 

Fot. 2.
Przyjęcie 
urodzinowe, 
Borki Nizińskie, 1998 r.

Reprod. 
J. Niepokój-Gil, 
2016 r.
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77. Por. E. Klekot, Zaproszenie „na grilla”, czyli legenda na dzień Świętego Wawrzyńca, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne 
życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007, s. 279-298. 

78. Wykorzystuje się do tego celu np. bęben pralki. Por. materiały fotograficzne Działu Etnograficznego MKL – w opraco-
waniu.

79. Bogaty materiał ilustrujący to zjawisko udało się zebrać uczestnikom obozu terenowego zorganizowanego przez Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Uniwersytet Śląski w lipcu 2017 roku w Domatkowie. Zdjęcia m.in. grillów 
samoróbek zostały przekazane do Archiwum Naukowego MKL.

80. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1. 
81. Niwiska, CM, WC, WK, TM, DJ, JS, MKL-AE 686/4. 
82. Stalowa Wola, RZ, MKL-AE 694/3. 
83. Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4. 
84. Por. Orliska, CZ, JR, TA, MKL-AE 693/3; Tarnobrzeg, DM, MKL-AE 689/4 i in. 
85. Chwałowice, RM, MKL-AE 697/2. 
86. Bojanów, PS, MKL-AE 697/1.

spotkania rodzinne przy grillU

Pierwsze grille77 pojawiły się na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej w la-
tach 80. XX wieku, ale grillowanie stało się modne dekadę później. Grille urządza 
się zazwy czaj w okresie letnim, przy ładnej pogodzie. Często są one własnej roboty78. 
Współcześnie dużo osób ma w ogrodach grille murowane79.

Grilla urządza się przy okazji uroczystości rodzinnych, ale także bez okazji, gdy 
przyjedzie ktoś z rodziny lub znajomych. Grilla paliło się, jak ktoś przyjechał, to tam 
kiełbaskę czy mięsko się grillowało. Teraz to tak częściej, jak dzieci przyjeżdżają80. Grill 
to i na tygodniu czy w każdą sobotę można zrobić. Nawet w niedzielę, jak nie chce się 
komuś ugotować obiadu, szczególnie młodym, to robią karkówkę albo kiełbasę na gril-
lu81. Na grillu piecze się kiełbaski, skrzydełka, karkówkę, cukinię, pieczarki, paprykę, 
chleb z masłem i czosnkiem. Do tego podaje się różne sałatki, musztardę i keczup. 
Podczas grillowania pije się najczęściej piwo82.

Informatorzy wspominają, że zanim pojawiły się grille, palono ogniska, przy któ-
rych pieczono kiełbaski i kromki chleba nabite na kij. Na ognisku w okresie jesien-
nym robiono kociołki – jednogarnkową potrawę z kapusty, ziemniaków, marchwi, 
pietruszki i mięsa. Jesienią w ogniskach pieczono także ziemniaki. Teraz ognisk nie 
wolno rozpalać, ze względu na ochronę środowiska, więc się grilluje, ale ognisko to było 
coś innego. Kromeczkę chleba na grillu przypiec to też inaczej smakuje, kiełbaska nad 
ogniskiem też ma inny smak, bo to drewno jest, a tu się grilluje na węglu, jest różnica83. 
Chociaż wielu informatorów uważa grill za bardziej praktyczny, to jednak z nostal-
gią wspominają smak potraw z ogniska84.

Zdaniem informatorów, moda na grilla powoli przemija. Wiążą to z kolei z modą 
na zdrowe odżywianie. W tej chwili mówią, że to takie niezdrowe, to raczej się odcho-
dzi od tego. To jak mam iść szykować, rozpalać grilla, to w piekarniku włożę, i to samo, 
i  szybciej85. Chociaż ja mam grilla takiego domowego [elektrycznego - dop. M.F.], 
i raczej nie piekę na tych węglach, bo uważam, że to nie jest zdrowe86.

87. Z. Staszczak, op.cit., s. 107.

podsUmowanie

Jak wynika z przeprowadzonych badań etnograficznych, na terenie dawnej 
Puszcz y Sandomierskiej imieniny obchodzą przede wszystkim osoby dorosłe, prze-
ważnie powyżej 50. roku życia. Młodzi, nad czym ubolewają starsi informatorzy, nie 
przywiązują do tego większej wagi. Wśród młodzieży, jak i dzieci, powszechny jest 
za to stosunkowo nowy zwyczaj obchodzenia urodzin. Rodzice i dziadkowie nasto-
letnich Lasowiaków obchodzą tylko okrągłe jubileusze.

Imieniny oraz urodziny to okazja do spotkań przy stole w gronie najbliższych. 
Wspólnym elementem takich przyjęć jest poczęstunek dla przybyłych gości. Po 
drugiej wojnie światowej zaczęto obchodzić imieniny coraz bardziej „na bogato”, 
podczas gdy przed wojną przyjęcia imieninowe były skromne, obchodzono tylko 
„słynne” imieniny. Na stole z biegiem czasu zaczęło pojawiać się coraz więcej potraw, 
ciast, alkoholi, nieraz taki e spotkania kończyły się śpiewem i tańcami. Rozkwit 
przyjęć imieninowych przypadał na lata 70. i 80. XX wieku. Współcześnie przyjęcia 
imieninowe mają różnorodny charakter i rozmach, zależny od zwyczajów przyjętych 
w danej rodzinie i okolicy.

Obrzędowość rodzinna ulega ciągłym zmianom. Wpływ na to mają takie czynni-
ki, jak indywidualizacja jednostki w rodzinie – czyli przejście od definicji człowieka 
przez pryzmat jego roli społecznej do postrzegania go jako jednostki, zmieniające 
się warunki egzystencji oraz aspiracje społeczne87. Te czynniki odcisnęły swe pięt-
no także na sposobach świętowania imienin i urodzin przez mieszkańców dawnej 
Puszczy Sandomierskiej i na przemianach funkcji pożywienia towarzyszącego tym 
uroczystościom.



313

Literatura cytowana
[wybór]

Adamowski J., Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne. Lublin 1999.
Adamowski J., Wierzenia i opowieści z zachodniej Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa”, 
2001, nr 2. 
Adamowski J., Wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem małego dziecka, 
„Twórczość Ludowa”, 1999, nr 2.
Araszczuk S., Główne myśli wprowadzenia do Dyrektorium o pobożności ludowej i litur-
gii, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2004, R. III, nr 1. 
Baranowski B., Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971. 
Bartmiński J., „Jaś koniki poił” (uwagi o stylu erotyki ludowej), „Teksty: Teoria Literatury, 
Krytyka, Interpretacja”, 1974, nr 2.
Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa C., Ze studiów nad obrzędami 
weselnymi ludu polskiego, [w:] Łańcuch tradycji. Teksty wybrane, Warszawa 2005.
Bączkowska G., Korowaj, „Etnolingwistyka”, 1988, t. 1. 
Bąk S., Wesele ludowe w Grębowie, Wrocław 1958.
Biegeleisen H., Matka i dziecko w zwyczajach, obrzędach i praktykach ludu polskiego, 
Lwów 1927. 
Biegeleisen H., Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu pol skiego, Warszawa 
1930.
Biegeleisen H., Wesele, Lwów 1928. 
Biernacka M., Kulturowe przejawy więzi w społecznościach wiejskich, „Etnografia Polska”, 
1988, t. XXXII, z. 1. 
Bittner-Szewczykowa H., Dziecko wiejskie, [w:] „Rocznik Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie”, 1984, t. 9. 
Blin-Olbert D., Rola pieczywa obrzędowego w weselach na Podkarpaciu, [w:] Wesele. Ma-
teriały z konferencji „Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność”, 
red. K. Ruszel, Rzeszów 2001. 
Bockenheim K., Przy polskim stole, Wrocław 1999. 
Budzynowski W., Chłopska posiadłość w Galicji, Lwów 1896. 
Bujak F., Galicja, t. 1, Lwów 1908. 
Bujak F., Studia historyczne i społeczne, Lwów 1924. 
Burzyński T., Z badań nad obrzędowością rodzinną wsi z okolic Lubaczowa, „Rocznik 
Lubaczowski”, 1990, t. IV. 



314 315

Burzyński T., Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi z okolic Jarosławia i Sieniawy 
w woje wództwie przemyskim, „Rocznik Przemyski”, 1998, t. XXIV/XXV.
Burzyński T., Zwyczaje, wierzenia i obrzędy weselne wsi z okolic Dynowa, [w:] Wese-
le. Materiały z konferencji „Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współ-
czesność”, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001. 
Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI – XVIII, t. 2, Warszawa 
1976. 
Bystroń J.S., Etnografia Polski, Poznań 1947. 
Bystroń J.S., Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziec-
ka, Kraków 1935.
Callois R., Żywioł i ład, Warszawa 1973. 
Chów zwierząt z zoohigieną. Materiały do ćwiczeń, red. R. Ziemiński, Seria: Skrypty 
AR we Wrocławiu, nr 300, Wrocław 1985. 
Cichomska M., Mazury z pod Kamienia,, “Wisła”, 1901, t. XV.
Ciszewski S., Żeńska twarz, Kraków 1927. 
Czech B., Chłopskie obrzędy rodzinne na Oszmiańszczyźnie, „Etnografia Polska”, 
1996, t. XL, z. 1-2. 
Darłakowa S., Zwyczaje i obrzędy doroczne oraz rodzinne w powiecie tarnobrzeskim, 
[w:] „Prace i Materiały z badań etnograficznych”, Rzeszów 1968. 
Dragan J., Podleżajska wieś w badaniach etnograficznych, [w:] Giedlarowa – nasze 
trwanie na tle sześćsetletniej historii podleżajskiej wsi, zeb. M. Kula, Giedlarowa 2010.
Dragan J., Rola lnu w tradycyjnych obrzędach pogrzebowych i zaduszkowych w Pol-
sce, [w:] „Twórczość Ludowa”, 2015, nr 3-4. 
Dragan W., Gospodarka leśna - zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo i rybołówstwo, 
[w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa 2014.
Dumanowski J., Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011.
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003. 
Encyklopedya Rolnicza, red. zbiorowy, t. X, Warszawa 1901. 
Ferenc E., Polskie tradycje rodzinne, Poznań 2009. 
Fierich J., Broniszów. Wieś powiatu ropczyckiego, Warszawa 1933. 
Fierich J., Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkańców, Ropczyce 
1936. 
Frazer J.G., Złota gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa 1978. 
Gaj-Piotrowski W., Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa, Wrocław 1967. 
Gennep van A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 
2006.
Gloger Z., Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900.
Gołębiowski Ł., Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko 
prowin cyach, Warszawa 1831. 
Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Toruń 1972. 
Hołub B., Kwaśne i słodkie. Rzecz o pańskim i chłopskim smaku – próba zakreśle-
nia pro blematyki badawczej, [w]: Opozycje jako kategoria kulturowa, red. M. Badach 
i K. Smyk, Lublin 2016.

Ignas K., Obrzędowość rodzinna, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomier-
skiej, red. K. Ruszel, Kolbuszowa 2014. 
Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003. 
Jaworczak A., Wieś Dąbrówki. Powiat Łańcut: monografia etnograficzna, Lwów 1936. 
Kałwa D., Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] Obyczaje w Polsce. Od 
średnio wiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006.
Karczmarzewski A., Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej, 
Rzeszów 2011. 
Karczmarzewski A., Obrzędy i zwyczaje wsi rzeszowskiej, Rzeszów 1974. 
Karczmarzewski A., Symbolika niektórych atrybutów i działań weselnych, [w:] Wese-
le. Materiały z konferencji „Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współ-
czesność”, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001.
Klekot E., Zaproszenie „na grilla”, czyli legenda na dzień Świętego Wawrzyńca, [w:] 
Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, 
Warszawa 2007. 
Kolberg O., Tarnowskie - Rzeszowskie, „Dzieła wszystkie”, t. 48, oprac. J. Burszta, 
B. Linette, Wrocław – Poznań 1967.
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VII, oprac. A. Drożdż, A. Pień-
czak, Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. I: Od zalotów do ślubu cywilnego, Wrocław – 
Cieszyn 2004. 
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII, oprac. A. Drożdż, Zwyczaje 
i obrzędy weselne, cz. III: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu we-
selnego, Wrocław – Cieszyn 2009.
Komorowska J., „Zwyczajowość domowa” w wielkim mieście i jej związki ze struk-
turą rodziny, [w:] Współczesne rodziny polskie w świetle aktualnych badań, Poznań 
1976. 
Kopaliński S., Słownik symboli, Warszawa 1990. 
Kosiński K., Z historii pijaństwa w czasach PRL. „PEERELOWSKIE” wzory picia 
alkoholu, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, 2006, t. VII.
Kotula F., Folklor słowny, osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 
1961.
Kotula F., Przeciw urokom, Warszawa 1989.
Kotula F., Z sandomierskiej puszczy. Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962. 
Kowalska J., Taniec drzewa życia: uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991. 
Kowalski P., Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obra-
zach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000.
Kowalski P., Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007. 
Kowalski P., Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wro-
cław 1998. 
Kraczoń K., Gesty i zachowania obrzędowe towarzyszące przygotowaniu i spożywa-
niu weselnego korowaja, [w:] Tam na Podlasiu, t. IV, Pożywienie – czyli coś dla ciała 
i coś dla ducha, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowińska 2014.



316 317

Krakowiak C., Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa, Lu-
blin 2016. 
Kubiak I., K., Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981.
Kuchnia polska, Warszawa 1984.
Kuraś F., Przez cienie żywota: przeżycia osobiste i wspomnienia od czasów najmłod-
szych aż po wybuch wielkiej wojny 1914 r., Częstochowa 1925. 
Kwaśniewicz K., Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń 
wsi podkrakowskiej (studium wsi Niegoszewice w woj. krakowskim), „Prace Komisji 
Socjologi cznej PAN”, 1979, nr 44.
Kwaśniewski K., Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na 
podstawie materiałów etnograficznych z drugiej połowy XIX oraz XX wieku, Wrocław 
– Warszawa – Kraków 1963. 
Łeńska-Bąk K., Sól ziemi, Wrocław 2002.
Łysiak W., „Peregrinatio religiosa” – fundament pielgrzymowania w średniowieczu, 
[w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. 
J. Adamowski i K. Smyk, Lublin-Warszawa 2015. 
Madejczyk J., Wspomnienia, Warszawa 1965.
Magryś F., Żywot chłopa działacza, Lwów 1923.
Maj M., Rola daru w obrzędzie weselnym, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź 1986. 
Maj M., Zambrzycka-Kunachowicz A., Obrzędowa wymiana darów w kulturze lu-
dowej, „Etnografia Polska”, t. XXIX, 1985, z. 1.
Majkowska-Szajer D., Nieprzejedzenie. Rzecz o weselnych przygodach pochłaniające-
go i pochłanianego ciała, [w:] Wesela 21, Kraków 2015. 
Marczak M., Pozostałości dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarno-
brzeskim i w okolicach Koprzywnicy (według materjałów zebranych przez młodzież 
gimnazjalną), Tarnobrzeg 1929. 
Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli 
ha giograficznych, Kraków 2009.
Matuła J., Wspomnienia z Mazurów 1925–1945, Gdańsk 1986 (maszynopis w zbio-
rach MKL w Kolbuszowej). 
Matyas K., Rabsice dawnej Puszczy Sandomierskiej. Studium etnograficzne, Lwów 
1905.
Matyas K., Wesele stalowskie, „Wisła”, 1895, t. 9.
Matyas K., Zapust – Popielec – Wielka Noc. Kilka zwyczajów ludu w Tarnobrzeskiem. 
„Lud”, 1895, R. 1. 
Niedźwiedź A., Od religijności ludowej do religii przeżywanej, [w:] Kultura ludowa. 
Teorie, praktyki, polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa 2014.
Obyczaje, języki, ludy świata, „Encyklopedia PWN”, red. S. Żurawski, Warszawa 
2007.
Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012. 
Ogrodowska B., Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2010. 

Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 
2001.
Olszański H., Tradycyjne olejarstwo w Polsce, Sanok 1989.
Paluch A., Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 
1984.
Paul M., „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie”. Komentarz wystawy. Obrzę-
dy przejścia i ich symbolika, Rzeszów 2003. 
Pigoń S., Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, Warszawa 1983.
Pierożnikow E., Rola pożywienia zbieranego z natury w życiu Polaków deportowa-
nych do ZSRR w okresie drugiej wojny światowej, “Etnobiologia Polska”, 2014, t. IV.
Pożywienie ludności wiejskiej, red. A. Kowalska-Lewicka, Kraków 1973. 
Przybyłowski J., Duszpasterskie wyzwania „Dyrektorium o pobożności ludowej i li-
turgii”, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 2004, t. 20. 
Ruszel K., Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, Rzeszów 1994. 
Ruszel K., Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004. 
Słomka J., Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 
1994. 
Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965. 
Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 1979. 
Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1989. 
Smaki powiatu kolbuszowskiego. 171 przepisów, Rzeszów 2011. 
Smolińska T., Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie, Katowice 2003. 
Stomma L., A jeśli było inaczej... Antropologia historii, Poznań 2008
Staszczak Z., Obrzędowość rodzinna jako wyraz przemian obyczajowości wsi, „Lud”, 
1982, t. 66. 
Staszczak Z., Obrzędy rodzinne jako wyraz przemian obyczajowości wsi, „Lud”, 1982, 
t. 66. 
Stryczek J., Chłopskim piórem, Warszawa 1984.
Sudoł J., Moje wspomnienia z lat 1890–1945, Kolbuszowa 1994. 
Szelągowska G., Ziemniaki w tradycyjnym pożywieniu ludowym, „Lud” 2004, t. 88. 
Szewczyk H., Rózga weselna. Poszukiwanie formuły interpretacyjnej, „Polska Sztuka 
Ludowa”, 1983, R. XXXVII, nr 1-2. 
Szpak E., Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013. 
Szpak E., Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, War-
szawa 2005.
Szromba-Rysowa Z., Uczta pogrzebowa w zwyczajach i wierzeniach ludowych, „Pol-
ska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1986, t. 40, z. 1-2.
Świejkowski L., Rośliny lecznicze występujące w stanie dzikim, Kraków 1950. 
Tarnów – Rzeszów. Materyały etnograficzne, zebrał Oskar Kolberg, uporządkował 
Se weryn Udziela, Kraków 1910, t. IX. 
Tomicki R., Zwyczaje i obrzędy. Uwagi na marginesie artykułu K. Kwaśniewicz, „Et-
nografia Polska”, 1974, t. 18, z. 2. 



318

Trawińska M., Zagroda chłopska w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, Wrocław 
– Warszawa – Kraków, 1968. 
Tymochowicz M., Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu wię-
zi rodzinnych i społecznych (na przykładach z obszaru woj. Lubelskiego), „Rocznik 
Lubels kiego Towarzystwa Genealogicznego”, 2013 (2014), t. V. 
Udziela S., Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicyi, „Zbiór Wiadomości do An-
tropologii Krajowej”, 1890, t. 14. 
Udziela S., Materiały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy, Kraków 1886.
Walęciuk-Dejneka B., O chlebie w obrzędach rodzinnych, „Twórczość Ludowa”, 
2002, R. XVII, nr 3 (52). 
Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pie-
śni ludowej XVIII-XX wieku, Wrocław 1991. 
Więch A.S., Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900–1939, 
Przemyśl 2012. 
Wołek-Wacławski J., Będziemyśl i Klęczany. Rys historyczno-etnograficzny, Jaworów 
1937.
Zadrożyńska A., Tradycja i współczesność w obrzędach wsi okolic Kołbieli, „Rocznik 
Mazowiecki”, 1987, t. 9. 
Zawistowicz-Adamska K., Więź społeczna w różnych układach gospodarczo-społecz-
nych polskiej wsi, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, red. B. Kop-
czyńska- Jaworska., M. Biernacka, Wrocław 1976.
Zieliński C., Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposaże-
niu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego, Toruń 1960. 
Zybura A., Przeszłość historyczna wsi Zalesie koło Niska, Kraków 1995.



Materiały z badań



322 323

Lp. Miejscowość Informator Tematy kluczowe Prowadzący wywiad Sygnatury 
nagrań 
audio

Sygnatury 
opracowań 
wywiadów

Sygnatury 
fotografii

Sezon

1 Alfredówka Szpyt Maria (SM),
ur. 1928 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, pastusze, produkty, 
przetwory, spożywanie posiłków, pieczenie chleba, 
świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, imieniny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (andrzejki, Adwent, Wigilia, Zaduszki), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, wykopki)

Wodzińska Izabela NC 412/1 AE 696/1 NC 440 S. 3

2 Alfredówka Buras Tadeusz (BT), 
ur. 1939 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, Adwent), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki) 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (kolędowanie 
bożonarodzeniowe)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 405/1 AE 689/1 NC 433 S. 3

3 Antoniów Lachowska Teresa (LT), 
ur. 1960 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
podawanie posiłków, produkty, pieczenie chleba, robienie 
lodów, tłoczenie oleju, świniobicie, ciasta, przyprawy, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta),
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
darcie pierza)

Zimny Marcin NC 389/1 AE 673/1 NC 441 S. 1

4 Baranów 
Sandomierski

Sroczyńska Barbara (SB),
ur. 1963 r.

pożywienie (pieczenie chleba, świniobicie, ciasta, potrawy dla 
gości, ryby, olej, przetwory, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta, wesele), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Wigilia), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, hodowla, 
uprawy, przednówek, żniwa)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 381/1 AE 665/1 NC 433 S. 1

archiwum
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Lp. Miejscowość Informator Tematy kluczowe Prowadzący wywiad Sygnatury 
nagrań 
audio

Sygnatury 
opracowań 
wywiadów

Sygnatury 
fotografii

Sezon

5 Baranów 
Sandomierski

Wydro Zofia (WZ), 
ur. 1946 r. 
Ziętek Ewa (ZE), 
brak daty urodzenia 
Malinowska Kazimiera (MK), 
ur. 1950 r.
Sroczyńska Barbara (SB), 
ur. 1963 r. 
Marzec Józefa (MJ), 
ur. 1946 r.

pożywienie (letnie), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (darcie pierza, 
żniwa, przyjęcia dla gości)

Radwański Janusz NC 397/1 AE 681/1 NC 437 S. 2

6 Baranów 
Sandomierski

Wydro Zofia (WZ), 
ur. 1946 r. 
Ziętek Ewa (ZE), 
brak daty urodzenia 
Malinowska Kazimiera (MK), 
ur. 1950 r.
Sroczyńska Barbara (SB), 
ur. 1963 r. 
Marzec Józefa (MJ), 
ur. 1946 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba, ciasta, przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, św. Jana, św. Agaty, św. Błażeja)

Radwański Janusz NC 421/1 AE 705/1 NC 437 S. 4

7 Baranów 
Sandomierski

Marzec Józefa (MJ), 
ur. 1946 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, letnie, pochodzenie 
produktów, świniobicie, pieczenie chleba, ryby, napoje, 
przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (hodowla, potrawy 
pochodzące Hiszpanii)

Radwański Janusz NC 385/1 AE 669/1 NC 347 S. 1

8 Baranów 
Sandomierski

Marzec Józefa (MJ), 
ur. 1946 r. 
Sroczyńska Barbara (SB),
ur. 1963 r. 
Wydro Zofia (WZ), 
ur. 1946 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, przepisy, przyprawy, kawa), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki, darcie 
pierza)

Radwański Janusz NC 409/1 AE 693/1 NC 347 S. 3

9 Baranów 
Sandomierski

Informatorka 
anonimowa (NN), 
ur. 1963 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
podawanie codziennych posiłków, nalewki), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Wodzińska Izabela NC 388/1 AE 672/2 NC 440 S. 1

10 Baranów 
Sandomierski

Wydro Zofia (WZ), 
ur. 1946 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, świniobicie, pieczenie 
chleba, ciasta, przepisy) 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek)

Wodzińska Izabela NC 388/2 AE 672/1 NC 440 S. 1
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Lp. Miejscowość Informator Tematy kluczowe Prowadzący wywiad Sygnatury 
nagrań 
audio

Sygnatury 
opracowań 
wywiadów

Sygnatury 
fotografii

Sezon

11 Blizna Informatorka 
anonimowa (NN), 
ur. 1949 r.

pożywienie (pieczenie chleba, grzyby), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta, wesele), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Wielkanoc,)

Niepokój-Gil Justyna NC 384/1 AE 668/1 brak S. 1

12 Bojanów Pełka Stanisława (PS), 
ur. 1952 r.

pożywienie (codzienne, świąteczne, letnie, podawanie 
posiłków, produkty, przyprawy, przechowywanie żywności, 
przepisy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni, inne zagadnienia związane 
z pożywieniem (jarmarki)

Zimny Marcin NC 401/1 AE 685/1 NC 441 S. 2

13 Bojanów Pełka Stanisława (PS), 
ur. 1952 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, przetwory, grzyby, kawa, 
przepisy), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
wykopki)

Zimny Marcin NC 413/1 AE 697/1 NC 441 S. 3

14 Bojanów Pełka Stanisława (PS), 
ur. 1952 r.

pożywienie (przechowywanie żywności, owoce, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, sylwester, św. Agaty, św. Błażeja, karnawał, zapusty)

Zimny Marcin NC 425/1 AE 709/1 NC 441 S. 4

15 Bojanów Szczęch Krystyna (SK), 
ur. 1936 r.

pożywienie (ciasta, pieczenie chleba, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, kolędowanie 
zapusty, karnawał),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (darcie pierza)

Rzeszut-Baran Urszula NC 422/1 AE 706/1 NC 438 S. 4

16 Borki Nizińskie Krępa Małgorzata (KM), 
brak daty urodzenia

pożywienie (codzienne, wiosenne, podawanie posiłków, 
produkty, pieczenie chleba), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, odpust), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, kursy 
gotowania, przednówek)

Niepokój-Gil Justyna NC 384/2 AE 668/2 NC 436 S. 1

17 Borki Nizińskie Krępa Małgorzata (KM), 
brak daty urodzenia

pożywienie (ciasta), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Boże Narodzenie, sylwester, 
karnawał, andrzejki, dożynki, odpust, św. Agaty), 
obrzędowość rodzinna (wesele) 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (festyny, KGW)

Niepokój-Gil Justyna NC 420/1 AE 704/1 NC 436 S. 4

18 Chwałowice Gugała Leokadia (GL), 
ur. 1960 r.

pożywienie (codzienne, pieczenie chleba, przyprawy, napoje, 
przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Rzeszut-Baran Urszula NC 386/1 AE 670/1 NC 438 S. 1

19 Chwałowice Maślak Maria (MM), 
ur. 1955 r.

pożywienie (przepisy) 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (dożynki, odpust)

Rzeszut-Baran Urszula NC 398/1 AE 682/1 NC 438 S. 2
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20 Chwałowice Kozłowska Honorata (KH), 
ur. 1934 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, podawanie posiłków, 
przyprawy, kawa), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki, 

Rzeszut-Baran Urszula NC 410/2 AE 694/2 NC 438 S. 3

21 Chwałowice Gugała Leokadia (GL), 
ur. 1960 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Zimny Marcin NC 401/2 AE 685/2 NC 441 S. 2

22 Chwałowice Romaszewska Maria (RM), 
ur. 1944 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, pastusze, pochodzenie 
produktów, kiszenie kapusty, przetwory, ryby, grzyby, nalewki, 
kawa, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny) 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
wykopki)

Zimny Marcin NC 413/2 AE 697/2 NC 441 S. 3

23 Chwałowice Romaszewska Maria (RM), 
ur. 1944 r.

ożywienie (przechowywanie mięsa, pieczenie chleba, ciasta) 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, kolędnicy, sylwester, św. Agaty, karnawał, zapusty)

Zimny Marcin NC 425/2 AE 709/2 NC 441 S. 4

24 Cmolas Jachyra Stanisława (JS), 
ur. 1956 r. 
Kosiorowska Maria (KM), 
ur. 1941 r.
Starzec Danuta (SD), 
ur. 1950 r.

pożywienie (codzienne, przetwory z mięsa, ser, ciasta, napoje, 
przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wielkanoc), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Drąg Damian NC 380/3 AE 664/3 NC 432 S. 1

25 Cmolas Prokopiec Bronisława (PB), 
ur. 1944 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przechowywanie żywności, 
ser, napoje), 
obrzędowość rodzinna (imieniny), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, hodowla, 
uprawy, przednówek)

Dragan Jolanta, 
Niepokój-Gil Justyna

NC 380/1 AE 664/1 brak S. 1

26 Cmolas Skowron Urszula (SU), 
ur. 1949 r.

pożywienie (przetwory z mięsa, dziczyzna, nalewki, ciasta, 
napoje, przyprawy, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielkanoc)

Drąg Damian NC 380/2 AE 664/2 NC 432 S. 1

27 Cmolas Magda Stanisława (MS),
 ur. 1936 r. 
Kosiorowska Bronisława 
(KB), 
ur. 1947 r

pożywienie (codzienne, niedzielne, pastusze, świniobicie, 
kawa), 
obrzędowość doroczna (Matki Boskiej Zielnej, odpust, pierwszy 
wypas), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (pielgrzymki, 
młocka, wykopki, żniwa, uprawy podczas okupacji)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 392/1 AE 676/1 NC 432 S. 2
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28 Cmolas Magda Stanisława (MS), 
ur. 1936 r. 
Kosiorowska Bronisława 
(KB), 
ur. 1947 r.
Szczepanek Krystyna (SK), 
ur. 1949 r.

pożywienie (pożywienie codzienne, napoje), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, imieniny, I komunia 
święta pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Wszystkich Świętych, Zaduszki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Drąg Damian NC 404/1 AE 688/1 NC 432 S. 3

29 Cmolas Prokopiec Bronisława (PB), 
ur. 1944 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
kolędowanie, sylwester, karnawał, tłusty czwartek)

Rzeszut-Baran Urszula NC 416/1 AE 700/1 NC 432 S. 4

30 Cmolas Wrona Felicja (WF), 
ur. 1939 r. 
Wrona Jan (WJ), 
ur. 1935 r. Kosiorowska 
Bronisława (KB), 
ur. 1947 r.

ożywienie (codzienne, niedzielne, pożywienie podczas 
okupacji świniobicie, pieczenie chleba), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, kolędowanie, św. Agaty, św. Błażeja, sylwester, 
zapusty, odpust)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 416/2 AE 700/2 NC 432 S. 4

31 Cygany Tłusta Janina (TJ), 
ur. 1957 r. 
Ordon Halina (OH), 
ur. 1957 r.

pożywienie (codzienne, wiosenne, zimowe, pieczenie chleba, 
przyprawy, kiszenie kapusty, cukier, słodycze), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (żniwa, darcie 
pierza), 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (lecznictwo)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 393/1 AE 677/1 NC 433 S. 2

32 Cygany Tłusta Janina (TJ), 
ur. 1957 r. 
Łagowska Maria (ŁM), 
ur. 1951 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, świniobicie, przechowywanie 
pożywienia, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 405/3 AE 689/3 NC 433 S. 3

33 Cygany Serafin Danuta (SD),
ur. 1957 r.

pożywienie (jesienne, niedzielne, pastusze, świniobicie, 
pieczenie chleba, przepisy) 
obrzędowość doroczna (katarzynki/andrzejki, Adwent), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
żurawina, ziołolecznictwo)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 405/2 AE 689/2 NC 433 S. 3

34 Cygany Zbyrad Zofia (ZZ), 
ur. 1944 r.

pożywienie (jesienne, codzienne, pastusze, świniobicie, 
pieczenie chleba, ciasta, kawa, przetwory), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, chrzciny, I komunia 
święta, pogrzeb),
obrzędowość doroczna (Adwent, katarzynki/andrzejki, 
Zaduszki), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, wykopki)

Wodzińska Izabela NC 412/2 AE 696/2 NC 440 S. 3

35 Czermin Miłoś Krystyna (MK), 
ur. 1960 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne przygotowanie posiłków, 
świniobicie, przyprawy, ciasta), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, straże 
grobowe)

Fołta Magdalena NC 382/1 AE 666/1 NC 434 S. 1
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36 Czermin Miłoś Krystyna (MK), 
ur. 1960 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Fołta Magdalena NC 394/1 AE 678/1 NC 434 S. 2

37 Domatków Pastuła Rozalia (PR), 
ur. 1928 r. 
Paryz Stanisława (PS), 
ur. 1955 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
ciasta), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (odpust), 
wyposażenie kuchni,
inne (jarmarki, młocka, pielgrzymki, przednówek, żniwa, 
jagody)

Dragan Wojciech NC 391/1 AE 675/1 NC 431 S. 2

38 Dzikowiec Marek Anna (MA), 
ur. 1930 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, pożywienie podczas 
okupacji, przygotowanie, podawanie codziennych posiłków, 
świniobicie, przyprawy, ciasta),
obrzędowość rodzinna (I komunia święta),
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny, odpust, pierwszy wypas), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, straże 
grobowe, przednówek)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 379/1 AE 663/1 NC 431 S. 1

39 Dzikowiec Marek Anna (MA), 
ur. 1930 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 391/2 AE 675/2 NC 431 S. 2

40 Dzikowiec Rzeszut Julia (RJ), 
ur. 1950 r.

pożywienie (codzienne, podawanie posiłków, pieczenie chleba, 
ciasta, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Rzeszut-Baran Urszula NC 386/2 AE 670/2 NC 438 S. 1

41 Dzikowiec Paluszek Józefa (PJ), 
brak daty urodzenia 
Zuba Stefania (ZS), 
ur. 1926 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Rzeszut-Baran Urszula NC 398/2 AE 682/2 NC 438 S. 2

42 Dzikowiec Rzeszut Sylwester (RS), 
ur. 1947 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, pastusze, świniobicie, kawa, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (katarzynki/andrzejki, Adwent),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, wykopki, 
grillowanie)

Rzeszut-Baran Urszula NC 410/1 AE 694/1 NC 438 S. 3

43 Górki Głowacka Maria (GM), 
ur. 1942 r.

pożywienie (codziennie, świniobicie, pieczenie chleba, ciasta, 
ryby) 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty)

Fołta Magdalena NC 418/1 AE 702/1 NC 434 S. 4

44 Górki Wiącek Maria (WM), 
ur. 1941 r.

pożywienie (codziennie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, hodowla)

Fołta Magdalena NC 418/2 AE 702/2 NC 434 S. 4
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45 Grębów Grębowiec Jolanta (GJ), 
ur. 1968 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, jesienne, przygotowanie, 
podawanie posiłków, pochodzenie produktów, pieczenie 
chleba, przetwory, ciasta), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, żniwa, 
grillowanie, hodowla, uprawy)

Wodzińska Izabela NC 400/1 AE 684/1 NC 440 S. 2

46 Grębów Drelich Zofia (DZ), 
ur. 1950 r.

pożywienie (codzienne, świniobicie, pieczenie chleba), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. Szc-
zepana, sylwester, św. Agaty, tłusty czwartek, zapusty), 
wyposażenie kuchni

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 417/1 AE 701/1 NC 433 S. 4

47 Grochowe Dusberger Zofia (DZ), 
brak daty urodzenia

pożywienie (pochodzenie produktów, pieczenie chleba, ciasta, 
świniobicie, ser) 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, dożynki), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jagody, miód, zioła, 
agroturystyka)

Niepokój-Gil Justyna NC 420/2 AE 704/2 NC 436 S. 4

48 Huta 
Komorowska

Wołosz Krystyna (WK), 
ur. 1969 r.

pożywienie (pieczenie chleba, ciasta, świniobicie, grzyby, 
przyprawy), 
wyposażenie kuchni,

Drąg Damian NC 380/4 AE 664/4 NC 432 S. 1

49 Izbiska Węgrzyn Halina (WH),
ur. 1961 r.

pożywienie (codzienne, pochodzenie produktów, 
przygotowanie, podawanie posiłków, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek)

Tejchma Jacek NC 387/1 AE 671/1 NC 439 S. 1

50 Jadachy Kowalska Janina (KJ), 
ur. 1963 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, podawanie posiłków, 
pieczenie chleba, świniobicie, przetwory, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, I komunia święta, imieniny/
urodziny, pogrzeb),
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, wykopki)

Wodzińska Izabela NC 412/3 AE 696/3 NC 440 S. 3

51 Jagodnik Paluszek Maria (PM), 
ur. 1952 r. 
Warzocha Krystyna (WK), 
ur. 1950 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
przechowywanie żywności, świniobicie, przyprawy, przetwory, 
ryby, grzyby), 
obrzędowość doroczna (odpust),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (hodowla, uprawy, 
żniwa, młocka, zbieractwo, pielgrzymki)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 392/2 AE 676/2 NC 432 S. 2

52 Jagodnik Paluszek Maria (PM), 
ur. 1952 r.

obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, pogrzeb, imieniny/
urodziny), 
obrzędowość doroczna (Wszystkich Świętych)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 404/2 AE 688/2 NC 432 S. 3

53 Jamnica Drozd Leokadia (DL), 
ur. 1943 r.

pożywienie (pieczenie chleba, ciasta, napoje, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, św. Agaty, zapusty)

Wodzińska Izabela NC 424/1 AE 708/1 NC 440 S. 4
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54 Jamnica Stępień Marta (SM), 
ur. 1970 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
pieczenie chleba, ciasta, świniobicie, przyprawy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, św. Agaty, św. Błażeja, zapusty),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki)

Wodzińska Izabela NC 424/2 AE 708/2 NC 440 S. 4

55 Jamnica Wilk Dorota (WD), 
ur. 1971 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie posiłków, pieczenie 
chleba, ciasta, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, św. Błażeja, karnawał, zapusty),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki)

Wodzińska Izabela NC 424/3 AE 708/3 NC 440 S. 4

56 Jamnica Kułaga Helena (KH), 
ur. 1941 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, potrawy tradycyjne, 
świniobicie, pieczenie chleba, przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, karnawał, św. Agaty, zapusty, tłusty 
czwartek), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 417/2 AE 701/2 NC 433 S. 4

57 Jamnica Trybel Emilia (TE), 
ur. 1945 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, pieczenie chleba, ciasta, 
świniobicie, przyprawy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, Nowy Rok, karnawał, św. Agaty, 
św. Błażeja, zapusty, tłusty czwartek),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, wykopki)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 417/3 AE 701/3 NC 433 S. 4

58 Jamy Lasek Monika (LM), 
ur. 1941r. 
Kozioł Zofia (KZ), 
ur. 1945 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Tejchma Jacek NC 423/1 AE 707/1 NC 439 S. 4

59 Jastkowice Kozdrońkiewicz Władysława 
(KW), 
ur. 1945 r.

pożywienie (codzienne, pochodzenie produktów, 
przygotowanie, podawanie posiłków, pieczenie chleba, 
świniobicie, ciasta, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
jarmarki, hodowla, straże grobowe)

Kula Maria NC 383/1 AE 667/1 NC 435 S. 1

60 Kliszów Marek Ewa (ME), 
ur. 1956 r. 
Świątek Elżbieta (ŚW), 
ur. 1969 r. 
Bosak Anna (BA), 
ur. 1952 r. 
Grądziel Filomena (GF), 
ur. 1936 r. 
Grądziel Wilhelm (GW), 
ur. 1932 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie potraw, świniobicie, 
przepisy, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
uprawy, hodowla, straże grobowe)

Fołta Magdalena NC 382/2 AE 666/2 NC 434 S. 1
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61 Kliszów Marek Ewa (ME), 
ur. 1956 r. 
Świątek Elżbieta (ŚE), 
ur. 1969 r. 
Piątek Teresa (PT), 
ur. 1960 r. 
Bosak Anna (BA), 
ur. 1952 r. 
Grądziel Filomena (GF), 
ur. 1936 r.

pożywienie (letnie, przetwory), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, wesele), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki)

Fołta Magdalena NC 394/2 AE 678/2 NC 434 S. 2

62 Kliszów Marek Ewa (ME), 
ur. 1956 r. 
Świątek Elżbieta (ŚE), 
ur. 1969 r. 
Bosak Anna (BA), 
ur. 1952 r. 
Grądziel Filomena (GF), 
ur. 1936 r. 
Tadzik Lidia (TL), 
ur. 1964 r.

pożywienie (jesienne, przetwory, kawa), 
obrzędowość rodzinna (pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (andrzejki, Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki, 
grillowanie)

Fołta Magdalena NC 406/1 AE 690/1 NC 434 S. 3

63 Kliszów Marek Ewa (ME), 
ur. 1956 r. 
Świątek Elżbieta (ŚE), 
ur. 1969 r. 
Bosak Anna (BA), 
ur. 1952 r. 
Grądziel Filomena (GF), 
ur. 1936 r. 
Tadzik Lidia (TL), 
ur. 1964 r.

pożywienie (zimowe, pieczenie chleba, ciasta, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, Nowy Rok, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty)

Fołta Magdalena NC 418/3 AE 702/3 NC 434 S. 4

64 Kolbuszowa Olszowy Janina (OJ), 
ur. 1943 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
masło i ser), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny, Matki Boskiej Zielnej),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
pielgrzymki, przyjęcia dla gości)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 378/1 AE 662/1 NC 430 S. 1

65 Kolbuszowa Olszowy Janina (OJ), 
ur. 1943 r.

pożywienie (przetwory, przechowywanie żywości, owoce, 
warzywa, grzyby), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Matki Boskiej Zielnej, Matki Boskiej 
Siewnej, dożynki, odpust),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, żniwa, 
młocka)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 390/2 AE 674/2 NC 430 S. 2

66 Kolbuszowa Olszowy Janina (OJ), 
ur. 1943 r.

obrzędowość rodzinna (chrzciny, wesele, pogrzeb), 
obrzędowość rodzinna (Wszystkich Świętych, katarzynki/
andrzejki)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 402/2 AE 686/2 NC 430 S. 3
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67 Kolbuszowa Olszowy Janina (OJ), 
ur. 1943 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, świniobicie, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, Trzech Króli, św. Agaty, św. Błażeja, tłusty czwartek, 
zapusty),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, 
kolędowanie, Matki Boskiej Gromnicznej)

Dragan Jolanta NC 414/2 AE 698/2 NC 430 S. 4

68 Kolbuszowa Osiniak Lidia (OL), 
ur. 1938 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, pieczenie chleba, ciasta, 
napoje, wino domowe), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (odpust, Wszystkich Świętych, 
katarzynki/ andrzejki)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 403/1 AE 687/1 NC 431 S. 3

69 Kolbuszowa Osiniak Lidia (OL), 
ur. 1938 r.

pożywienie (ciasta), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty, tłusty czwartek, Środa 
Popielcowa, Wielkanoc)

Dragan Jolanta NC 414/3 AE 698/3 NC 430 S. 4

70 Kolbuszowa 
Górna

Starzec Helena (SH), 
ur. 1923 r. 
Czachor Elżbieta (CE), 
ur. 1960 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, świąteczne, przygotowanie 
posiłków, podawanie posiłków, przechowywanie żywności), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta, wesele), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (hodowla, 
przednówek, uprawy)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 378/2 AE 662/2 NC 430 S. 1

71 Kolbuszowa 
Górna

Cieślak Anna (CA), 
ur. 1931 r. 
Starzec Helena (SH), 
ur. 1923 r.

pożywienie (codzienne, letnie, świąteczne, pastusze, napoje), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, imieniny, wesele), 
obrzędowość doroczna (odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek, uprawy, żniwa, pożywienie dla zwierząt, hodowla 
podczas okupacji)

Dragan Jolanta,
Dragan Wojciech

NC 390/1 AE 674/1 NC 430 S. 2

72 Kolbuszowa 
Górna

Cieślak Anna (CA), 
ur. 1931 r. 
Starzec Helena (SH), 
ur. 1923 r.

pożywienie (napoje, kawa, herbata, ciasta, cytrusy), 
obrzędowość doroczna (andrzejki, Adwent, tłusty czwartek)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 402/1 AE 686/1 NC 430 S. 3

73 Kolbuszowa 
Górna

Starzec Helena (SH), 
ur. 1923 r. 
Cieślak Anna (CA), 
ur. 1931 r. 
Tylutka Stanisława (TS), 
ur. 1931 r.
Czachor Elżbieta (CE), 
ur. 1960 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, Nowy Rok, Trzech Króli, św. Agaty, św. Błażeja, 
karnawał, zapusty), 
inne tematy niezwiązane z pożywieniem (Matki Boskiej 
Gromnicznej, lecznictwo, demonologia, opowieść 
wspomnieniowa, nauka w przedwojennej szkole, Kolbuszowa 
przed II wojną światową)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 414/1 AE 698/1 NC 430 S. 4

74 Kopcie Kopeć Karolina (KK), 
ur. 1930 r. 
Kopeć Jan (KJ), 
ur. 1938 r.

ożywienie (pieczenie chleba, świniobicie, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, Trzech Króli, 
św. Błażeja, św. Agaty, tłusty czwartek, zapusty), 
inne tematy (Matki Boskiej Gromnicznej)

Rzeszut-Baran Urszula NC 422/2 AE 706/2 NC 438 S. 4
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75 Książnice Weryńska Cecylia (WC), 
brak daty urodzenia

pożywienie (codzienne, przygotowanie posiłków, 
przechowywanie żywności, pieczenie chleba, ciasta, przepisy, 
świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc)

Niepokój-Gil Justyna NC 384/3 AE 668/3 NC 436 S. 1

76 Książnice Pazdyk Krystyna (PK), 
ur. 1947 r. 
Węgrzyn Janina (WJ),
ur. 1941 r.

pożywienie (codzienne, letnie, przechowywanie mięsa, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla, 
jarmarki)

Tejchma Jacek NC 399/1 AE 683/1 NC 439 S. 2

77 Lipa Szwedo Maria (SM), 
ur. 1944 r. 
Flis Helena (FH), 
ur. 1952 r.

obrzędowość rodzinna (wesele, I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (chrzciny, dożynki)

Kula Maria NC 397/1 AE 679/1 NC 435 S. 2

78 Lipa Samborska Zofia (SZ), 
ur. 1951 r. 
Samborska Krystyna (SK), 
ur. 1952 r.

pożywienie (codzienne, letnie, świniobicie, przetwory, 
przechowywanie, przyprawy, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
inne tematy związane z pożywieniem (jarmarki, hodowla, 
uprawy)

Kula Maria NC 397/2 AE 679/2 NC 435 S. 2

79 Lipa Bieniek Krystyna (BK), 
ur. 1951 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
świniobicie, pieczenie chleba, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, zapusty, tłusty czwartek),
wyposażenie kuchni

Kula Maria NC 419/1 AE 703/1 NC 435 S. 4

80 Lipnica Panek Eugeniusz (PE), 
ur. 1960 r. 
Panek Krystyna (PK),
ur. 1960 r.

pożywienie (codzienne, napoje, napoje alkoholowe, kawa), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, pogrzeb, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (odpust, żniwa, Wszystkich Świętych), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (zbieractwo, jagody, 
wykopki, młocka)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 403/2 AE 687/2 NC 431 S. 3

81 Lipnica Panek Eugeniusz (PE), 
ur. 1960 r. 
Panek Krystyna (PK), 
ur. 1960 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, sylwester, Trzech Króli, karnawał, zapusty), 
inne tematy niezwiązane z pożywieniem (Matki Boskiej 
Gromnicznej)

Dragan Wojciech NC 415/1 AE 699/1 NC 431 S. 4

82 Majdan 
Królewski

Fryc Genowefa (FG), 
ur. 1944 r. 
Maciąg Maria (MM), 
ur. 1953 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, kiszenie kapusty, jagody, 
grzyby), 
obrzędowość doroczna (odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla, 
żniwa, młocka, zbieractwo, pielgrzymki, pożywienie dla 
zwierząt, zapłata jedzeniem za leczenie przed wojną)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 392/3 AE 676/3 NC 432 S. 2

83 Majdan 
Królewski

Kamińska Małgorzata (KM), 
ur. 1965 r.

pożywienie (codzienne, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 392/4 AE 676/4 brak S. 2
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84 Majdan 
Królewski

Fryc Genowefa (FG), 
ur. 1944 r.

pożywienie (świniobicie, napoje alkoholowe), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 404/3 AE 688/3 NC 432 S. 3

85 Majdan 
Królewski

Kamińska Małgorzata (KM), 
ur. 1965 r. 
Płaza Bożena (PB), 
ur. 1954 r. 
Siwiec Zofia (SZ), 
ur. 1952 r.

pożywienie (świniobicie, ciasta, napoje alkoholowe), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, św. Agaty, św. Błażeja, sylwester, karnawał, 
zapusty), 
obrzędowość rodzinna (wesele, imieniny/urodziny), 
inne tematy związane z pożywieniem (cytrusy)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 416/3 AE 700/3 NC 432 S. 4

86 Majdan 
Zbydniowski

Mertel Janina (MJ), 
ur. 1936 r. 
Mertel Zofia (MZ), 
ur. 1964 r. 
Mertel Wiesław (MW), 
ur. ok. 1970 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, spożywanie posiłków, 
przechowywanie żywności), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek, straże grobowe)

Zimny Marcin NC 389/2 AE 673/2 NC 441 S. 1

87 Malinie Krupa Elżbieta (KE), 
ur. 1938 r.

pożywienie (codzienne, pochodzenie produktów, świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta),
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, hodowla, 
kursy gotowania, przednówek)

Niepokój-Gil Justyna NC 384/4 AE 668/4 NC 436 S. 1

88 Malinie Krupa Elżbieta (KE), 
ur. 1938 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Niepokój-Gil Justyna NC 396/1 AE 680/1 NC 436 S. 2

89 Malinie Krupa Elżbieta (KE), 
ur. 1938 r.

obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, I komunia święta) 
obrzędowość doroczna (odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (pielgrzymki)

Niepokój-Gil Justyna NC 408/1 AE 692/1 NC 436 S. 3

90 Mazury Adamczyk Emilia (AE),
ur. 1949 r. 
Adamczyk Jan (AJ), 
ur. 1944 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie, podawanie 
posiłków, świniobicie, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, 
przednówek, wypożyczalnia naczyń)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 379/2 AE 663/2 NC 431 S. 1

91 Mazury Adamczyk Emilia (AE), 
ur. 1949 r. A
damczyk Jan (AJ), 
ur. 1944 r.

obrzędowość rodzinna (chrzest, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (siew, żniwa, 
młocka)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 391/3 AE 675/3 NC 431 S. 2

92 Mazury Adamczyk Emilia (AE), 
ur. 1949 r. A

obrzędowość rodzinna (wesele) Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 403/3 AE 687/3 NC 431 S. 3

93 Mazury Adamczyk Emilia (AE), 
ur. 1949 r. 
Adamczyk Jan (AJ), 
ur. 1944 r.

pożywienie (świniobicie, ciasta, przechowywanie żywności), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, św. Agaty, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (Matki Boskiej 
Gromnicznej)

Dragan Wojciech NC 415/2 AE 699/2 NC 431 S. 4
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94 Mazury Makusak Genowefa (MG), 
ur. 1948 r. 
Makusak Henryk (MH), 
ur. 1947 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie, podawanie 
codziennych posiłków, napoje, kiszone gruszki, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla, 
przednówek, ziołolecznictwo)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 379/3 AE 663/3 NC 431 S. 1

95 Mazury Makusak Genowefa (MG), 
ur. 1948 r.

pożywienie (pożywienie letnie, napoje alkoholowe), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (dożynki, odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (żniwa, młocka, 
siew)

Dragan Jolanta,
Dragan Wojciech

NC 391/4 AE 675/4 NC 431 S. 2

96 Mazury Makusak Genowefa (MG), 
ur. 1948 r. 
Makusak Henryk (MH), 
ur. 1947 r.

obrzędowość rodzinna (imieniny, wesele) Dragan Jolanta,
Dragan Wojciech

NC 403/4 AE 687/4 brak S. 3

97 Mazury Makusak Genowefa (MG), 
ur. 1948 r. 
Makusak Henryk (MH), 
ur. 1947 r.

pożywienie (świniobicie, przechowywanie mięsa), 
obrzędowość doroczna (Adwent, św. Mikołaja, Boże 
Narodzenie, św. Szczepana, św. Jana, Nowy Rok, Trzech Króli, 
zapusty)

Dragan Wojciech NC 415/3 AE 699/3 NC 431 S. 4

98 Motycze 
Poduchowne

grupa osób – członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich 
(KGW)

pożywienie (jesienne, codzienne, pastusze, przygotowanie 
posiłków, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (żniwa, wykopki, 
okrężne)

Radwański Janusz NC 409/2 AE 693/2 NC 437 S. 3

99 Niwiska Cudecka Maria (CM), 
ur. 1939 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
kiszenie kapusty), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Boże Narodzenie, Wielki Post, 
Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Matki Boskiej Zielnej),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
pielgrzymki grzyby, czekolada), 
inne tematy (pieśni, modlitwy przy zmarłym)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 378/3 AE 662/3 brak S. 1

100 Niwiska Cudecka Maria (CM), 
ur. 1939 r.

obrzędowość doroczna (Matki Boskiej Zielnej, odpust), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, żniwa, 
ziołolecznictwo), 
inne tematy (pieśni)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 390/3 AE 674/3 brak S. 2

101 Niwiska Cudecka Maria (CM), 
ur. 1939 r.

obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, imieniny/urodziny, 
pogrzeb), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (pielgrzymki, 
wykorzystanie lasu)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 402/3 AE 686/3 brak S. 3
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102 Niwiska Matejek Lucyna (ML), 
ur. 1962 r. 
Krupa Wanda (KW), 
ur. 1955 r. 
Jemioło Halina (JH), 
ur. 1949 r. 
Posłuszna Stanisława (PS), 
ur. 1950 r.
Dąbek Józefa (DJ), 
ur. 1949 r. 
Charchut Mieczysława (CM), 
ur. 1952 r. 
Grabiec Maria (GM), 
ur. 1939 r. 
Wrzask Czesława (WC),
ur. 1953 r. 
Marzec Kazimiera (MK), 
ur. 1933 r. 
Wójciak Kazimiera (WK), 
ur. 1940 r. 
Świderska Zofia (ŚZ), 
ur. 1959 r. 
Jemioło Kazimiera (JK), 
ur. 1955 r. 
Lubach Cecylia (LC),
ur. 1958 r.
Tetlak Małgorzata (TM),
ur. 1965 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, napoje, przygotowanie, 
podawanie codziennych posiłków, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 378/4 AE 662/4 NC 430 S. 1

103 Niwiska Charchut Mieczysława (CM), 
ur. 1952 r. 
Wrzask Czesława (WC), 
ur. 1953 r.
Wójciak Kazimiera (WK), 
ur. 1940 r. 
Tetlak Małgorzata (TM), 
ur. 1965 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 390/4 AE 674/4 NC 430 S. 2

104 Niwiska Charchut Mieczysława (CM), 
ur. 1952 r. 
Wrzask Czesława (WC), 
ur. 1953 r.
Wójciak Kazimiera (WK), 
ur. 1940 r. 
Tetlak Małgorzata (TM), 
ur. 1965 r.
Dąbek Józefa (DJ), 
ur. 1949 r.
Jezuwit Stanisława (JS), 
ur. 1942 r.

pożywienie (napoje alkoholowe), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, imieniny/urodziny, 
pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Wszystkich Świętych, Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, wykopki, 
dwór, pielgrzymki)
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (św. Mikołaja, 
andrzejki)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 402/4 AE 686/4 NC 430 S. 3
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105 Niwiska Charchut Mieczysława (CM), 
ur. 1952 r. 
Wrzask Czesława (WC), 
ur. 1953 r.
Wójciak Kazimiera (WK), 
ur. 1940 r. 
Tetlak Małgorzata (TM), 
ur. 1965 r.
Dąbek Józefa (DJ), 
ur. 1949 r.
Jezuwit Stanisława (JS), 
ur. 1942 r.

obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, sylwester, Nowy Rok, św. Agaty, 
św. Błażeja, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (św. Mikołaja, 
Matki Boskiej Gromnicznej)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 414/4 AE 698/4 NC 430 S. 4

106 Orliska Janiec Renata (JR), 
ur. 1980 r. 
Kalist Joanna (KJ), 
ur. 1976 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
pochodzenie produktów, świniobicie, ciasta, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Radwański Janusz NC 385/2 AE 669/2 NC 437 S. 1

107 Orliska Compała Zofia (CZ), 
ur. 1957 r.

pożywienie (letnie, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (wesele)

Radwański Janusz NC 397/2 AE 681/2 NC 437 S. 2

108 Orliska Compała Zofia (CZ), 
ur. 1957 r. 
Janiec Renata (JR), 
ur. 1976 r. 
Turek Anna (TA), 
ur. 1986 r.

pożywienie (codzienne, jesienne przygotowanie posiłków, 
kawa), obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, pogrzeb, Adwent, Wigilia), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
wykopki)

Radwański Janusz NC 409/3 AE 693/3 brak S. 3

109 Orzechów Dudzińska Danuta (DD), 
ur. 1950 r. 
Król Zofia (KZ), 
ur. 1950 r. 
Sobala Alina (SA), 
ur. 1961 r.

pożywienie (codzienne, ciasta), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
kolędowanie, sylwester, karnawał, zapusty)

Rzeszut-Baran Urszula NC 422/3 AE 706/3 NC 438 S. 4

110 Partynia Oleksiak Rozalia (OR), 
ur. 1941 r.

pożywienie (codzienne), 
obrzędowość doroczna (odpust, andrzejki, zapusty),
inne tematy (działalność KGW, spotkania seniorów)

Niepokój-Gil Justyna NC 396/2 AE 680/2 NC 436 S. 2

111 Piątkowiec Buczek Maria (BM), 
ur. 1940 r. 
Krawiec Ewa (KE), 
ur. 1969 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie 
codziennych posiłków, pochodzenie produktów, ciasta, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, 
przednówek)

Tejchma Jacek NC 387/2 AE 671/2 NC 439 S. 1

112 Piątkowiec Buczek Maria (BM), 
ur. 1940 r. 
Krawiec Ewa (KE), 
ur. 1969 r.

pożywienie (letnie, ser w słomie), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki, kolędowanie 
w Poniedziałek Wielkanocny)

Tejchma Jacek NC 399/2 AE 683/2 NC 439 S. 2
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113 Piątkowiec Buczek Maria (BM), 
ur. 1940 r. 
Krawiec Ewa (KE), 
ur. 1969 r.

pożywienie (jesienne, przetwory, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, pogrzeb, Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie)

Tejchma Jacek NC 411/4 AE 695/4 NC 439 S. 3

114 Piątkowiec Buczek Maria (BM),
ur. 1940 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Tejchma Jacek NC 411/2 AE 695/2 NC 439 S. 3

115 Piątkowiec Krawiec Ewa (KE), 
ur. 1969 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Tejchma Jacek NC 411/1 AE 695/1 NC 439 S. 3

116 Piątkowiec Tobiasz Maria (TM), 
ur. 1951 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Tejchma Jacek NC 411/3 AE 695/3 NC 439 S. 3

117 Piątkowiec Tobiasz Maria (TM), 
ur. 1951 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, sylwester, zapusty)

Tejchma Jacek NC 423/2 AE 707/2 NC 439 S. 4

118 Pień Lasek Monika (LM), 
ur. 1941 r. 
Kozioł Zofia (KZ), 
ur. 1945 r.

pożywienie (codzienne, letnie, przygotowanie, podawanie 
codziennych posiłków, pochodzenie produktów), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla)

Tejchma Jacek NC 399/4 AE 683/4 NC 439 S. 2

119 Pień Mucha Kazimiera (MK), 
ur. 1951 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie 
codziennych posiłków, pochodzenie produktów, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy)

Tejchma Jacek NC 399/3 AE 683/3 NC 439 S. 2

120 Pień Lasek Monika (LM), 
ur. 1941 r. 
Kozioł Zofia (KZ), 
ur. 1945 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
kolędowanie, św. Agaty, św. Błażeja, zapusty)

Tejchma Jacek NC 423/3 AE 707/3 NC 439 S. 4

121 Pilchów Dulapa Danuta (DD), 
ur. 1957 r. 
Kapuśniak Jolanta (KJ), 
ur. 1944 r. 
Wargała Janina (WJ), 
ur. 1922 r.

pożywienie (pieczenie chleba, ciasta, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, św. Agaty, św. Błażeja), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (pokarm dla 
zmarłych)

Rzeszut-Baran Urszula NC 422/4 AE 706/4 NC 438 S. 4

122 Pilchów Dulapa Józef (DJ), 
ur. 1955 r. 
Kapuśniak Eugeniusz (KE), 
ur. 1942 r.

pożywienie (pieczenie chleba, świniobicie, pędzenie alkoholu, 
cytrusy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, sylwester, św. Agaty, św. Błażeja, 
zapusty)

Zimny Marcin NC 425/3 AE 709/3 NC 441 S. 4

123 Poręby 
Furmańskie

Galek Lidia (GL), 
ur. 1969 r.

pożywienie (codzienne, świniobicie, ciasta, przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana kolędowanie, św. Agaty, św. Błażeja, karnawał, 
zapusty), 
wyposażenie kuchni

Radwański Janusz NC 421/2 AE 705/2 NC 437 S. 4
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124 Przecław Kawon Józefa (KJ), 
ur. 1929 r.

pożywienie (przyprawy, pieczenie chleba, kiszenie kapusty), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, imieniny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Boże Narodzenie, Wielkanoc, odpust), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, mielenie 
zboża, przetwory mleczne, uprawy)

Niepokój-Gil Justyna NC 408/2 AE 692/2 NC 436 S. 3

125 Przecław Bogdan Albina (BA), 
ur. 1957 r. 
Muniak Danuta (MD), 
ur. 1955 r. 
Cisło Maria (CM), 
ur. 1946 r. 
Markulis Zofia (MZ), 
ur. 1948 r. 
Krzak Józefa (KJ), 
ur. 1954 r.

pożywienie (codzienne, świniobicie, miód, nalewki), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta, imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Boże Narodzenie, karnawał, zapusty, 
Wielki Post, Wielkanoc, odpust, dożynki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, 
pielgrzymki),
inne tematy (pastwiska)

Niepokój-Gil Justyna NC 420/3 AE 704/3 NC 436 S. 4

126 Przyszów Cuber Alina (CA), 
ur. 1961 r.
Cuber Weronika (CW), 
ur. 1924 r.

pożywienie (codzienne, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Rzeszut-Baran Urszula NC 386/3 AE 670/3 NC 438 S. 1

127 Przyszów Cuber Alina (CA), 
ur. 1961 r.

obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki)

Rzeszut-Baran Urszula NC 398/3 AE 682/3 NC 438 S. 2

128 Pysznica Bajda Aleksandra (BA), 
ur. 1949

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
pochodzenie produktów, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni

Kula Maria NC 383/2 AE 667/2 NC 435 S. 1

129 Pysznica Rostek Rozalia (RR), 
ur. 1943 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
pochodzenie produktów, świniobicie, przyprawy, przepisy, 
pieczenie chleba), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Kula Maria NC 383/3 AE 667/3 NC 435 S. 1

130 Pysznica Rostek Rozalia (RR), 
ur. 1943 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Kula Maria NC 407/1 AE 691/1 NC 435 S. 3

131 Rzemień Dragan Barbara (DB), 
ur. 1936 r. 
Dragan-Michalak Maria 
(D-MM), 
ur. 1965 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie posiłków, pożywienie 
świąteczne, przepisy, ryby, grzyby, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
młocka)

Niepokój-Gil Justyna NC 408/3 AE 692/3 NC 436 S. 3
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132 Rzędzianowice Węgrzyniak Maria (WM), 
ur. 1945 r. 
Bomba Celina (BC), 
ur. 1961 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
pochodzenie produktów, świniobicie, pieczenie chleba, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Tejchma Jacek NC 387/3 AE 671/3 NC 439 S. 1

133 Słomiana Smalisz Agnieszka (SA), 
ur. 1951 r. 
Smalisz Stanisław (SS), 
ur. 1950 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie, podawanie 
posiłków, przyprawy, przepisy, kwas z gąsek), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni

Kula Maria NC 383/4 AE 667/4 NC 435 S. 1

134 Słomiana Smalisz Agnieszka (SA), 
ur. 1951 r. 
Smalisz Stanisław (SS), 
ur. 1950 r.

obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (dożynki, odpust)

Kula Maria NC 397/3 AE 679/3 NC 435 S. 2

135 Słomiana Smalisz Agnieszka (SA), 
ur. 1951 r. 
Smalisz Stanisław (SS), 
ur. 1950 r.

pożywienie (jesienne, przetwory, kiszenie kapusty, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki, 
grillowanie)

Kula Maria NC 407/2 AE 691/2 NC 435 S. 3

136 Słomiana Smalisz Agnieszka (SA), 
ur. 1951 r. 
Smalisz Stanisław (SS), 
ur. 1950 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, św. Agaty karnawał, zapusty)

Kula Maria NC 419/2 AE 703/2 NC 435 S. 4

137 Słomiana Smutek Stanisława (SS), 
ur. 1959 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, przygotowanie, podawanie 
posiłków, przepisy, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Kula Maria NC 407/3 AE 691/3 NC 435 S. 3

138 Słomiana Smutek Stanisława (SS), 
ur. 1959 r. 
Pchełka Józefa (PJ), 
ur. 1937 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, zapusty)

Kula Maria NC 419/3 AE 703/3 NC 435 S. 4

139 Sokolniki Wryk Zofia (WZ), 
ur. 1956 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie posiłków, 
pochodzenie produktów, świniobicie, przyprawy, napoje, ryby), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Radwański Janusz NC 385/3 AE 669/3 NC 437 S. 1
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140 Sokolniki Kaput Teresa (KT), 
ur. 1954 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Radwański Janusz NC 397/3 AE 681/3 NC 437 S. 2

141 Sokolniki Wryk Zofia (WZ), 
ur. 1956 r. 
Kaput Teresa (KT), 
ur. 1954 r. 
Stopa Stanisława (SS), 
brak daty urodzenia
Walczyna Grażyna (WG), 
brak daty urodzenia

pożywienie (jesienne, kiszenie kapusty, przetwory, nalewki, 
kawa), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
wykopki)

Radwański Janusz NC 409/4 AE 693/4 NC 437 S. 3

142 Sokolniki Kaput Teresa (KT), 
ur. 1954 r. 
Wryk Zofia (WZ), 
ur. 1956 r

pożywienie (przechowywanie, świniobicie, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie)

Radwański Janusz NC 421/4 AE 705/4 NC 437 S. 4

143 Sokolniki Galek Eugenia (GE), 
ur. ok. 1956 r. 
Nieradka Zofia (NZ), 
ur. ok. 1956 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, postne, przygotowanie, 
podawanie posiłków), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, tłusty 
czwartek, zapusty),
wyposażenie kuchni

Radwański Janusz NC 421/3 AE 705/3 brak S. 4

144 Stale Duma Zofia (DZ), 
ur. 1959 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, pochodzenie produktów, 
świniobicie, przepisy, ciasta, przetwory, przyprawy, napoje), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, przed-
nówek, pożywienie za pracę, pożywienie zabierane do pracy, 

 z mleczy)

Radwański Janusz NC 385/4 AE 669/4 NC 437 S. 1

145 Stalowa Wola Brzóska Irena (BI), 
ur. 1971 r.

obrzędowość rodzinna (chrzciny, imieniny) Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 403/5 AE 687/5 NC 431 S. 3

146 Stalowa Wola Brzóska Irena (BI), 
ur. 1971 r.
Brzóska Wojciech (BW), 
ur. 1972 r.

obrzędowość doroczna (Adwent, św. Mikołaja, Boże 
Narodzenie, św. Szczepana, kolędowanie, sylwester, św. Błażeja, 
św. Agaty, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (Trzech Króli, 
Matki Boskiej Gromnicznej)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 416/4 AE 700/4 NC 432 S. 4

147 Stalowa Wola Gaweł Jan (GJ), 
ur. 1942 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Zimny Marcin NC 401/3 AE 685/3 NC 441 S. 2

148 Stalowa Wola Gaweł Jan (GJ),
 ur. 1942 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, sylwester, karnawał, zapusty)

Zimny Marcin NC 425/4 AE 709/4 NC 441 S. 4

149 Stalowa Wola Gorczyca Henryk (GH), 
ur. 1956 r. 
Gorczyca Stanisława (GS), 
ur. 1958 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przygotowanie, podawanie 
posiłków, przepisy, napoje, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni,
 inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, zakupy, 
przednówek)

Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 379/4 AE 663/4 NC 431 S. 1
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150 Stalowa Wola Gorczyca Henryk (GH), 
ur. 1956 r. 
Gorczyca Stanisława (GS), 
ur. 1958 r.

obrzędowość doroczna (wesele, chrzciny, imieniny) Dragan Jolanta, 
Dragan Wojciech

NC 404/4 AE 688/4 NC 432 S. 3

151 Stalowa Wola Gorczyca Henryk (GH), 
ur. 1956 r.
Gorczyca Stanisława (GS), 
ur. 1958 r.

pożywienie (świniobicie, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Adwent, Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia niezwiązane z pożywieniem (św. Mikołaja, 
kolędowanie, Matki Boskiej Gromnicznej)

Dragan Wojciech NC 415/4 AE 699/4 NC 431 S. 4

152 Stalowa Wola Kołodziejska Zofia (KZ), 
ur. 1955 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Zimny Marcin NC 413/3 AE 697/3 NC 441 S. 3

153 Stalowa Wola Ryba Zofia (RZ), 
ur. w 1954 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, przetwory, kawa), 
obrzędowość rodzinna (wesele, imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (kursy gotowania)

Rzeszut-Baran Urszula NC 410/3 AE 694/3 NC 438 S. 3

154 Stalowa Wola 
– Pławo

Dudek Stanisława (DS), 
ur. 1929 r.

pożywienie (pożywienie codzienne, pożywienie niedzielne, 
przechowywanie, melasa z buraków, ser), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, 
obowiązkowe dostawy żywności w czasach PRL, mielenie 
zboża)

Zimny Marcin NC 389/3 AE 673/3 NC 441 S. 1

155 Stany–Kozły Wolak Edward (WE), 
ur. 1949 r. 
Wolak Janina (WJ), 
ur. 1949 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przechowywanie żywności, 
pieczenie chleba, świniobicie, ser, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (hodowla, dziady)

Zimny Marcin NC 389/4 AE 673/4 NC 441 S. 1

156 Surowa Miłoś Jadwiga (MJ),
ur. 1955 r. 
Golba Maria (GM), 
ur. 1940 r. 
Adamczyk Emilia (AE), 
ur. 1956 r.
Pezda Ewa (PE), 
ur. 1966 r.

pożywienie (codzienne, świąteczne, pożywienie wiosenne, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek, uprawy, straże grobowe)

Fołta Magdalena NC 382/3 AE 666/3 NC 434 S. 1

157 Surowa Pezda Stanisława (PS), 
ur. 1932 r.

pożywienie (codzienne, pochodzenie produktów, pieczenie 
chleba, napoje), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, 
przednówek, uprawy)

Fołta Magdalena NC 382/4 AE 666/4 NC 434 S. 1
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158 Surowa Golba Maria (GM), 
ur. 1940 r. 
Miłoś Jadwiga (MJ), 
ur. 1955 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Fołta Magdalena NC 406/2 AE 690/2 NC 434 S. 3

159 Tarnobrzeg Dudek Maria (DM), 
ur. 1949 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, letnie, przyprawy, napoje, 
herbata, przepisy, przetwory), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny, I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (płatki róży do 
dekoracji)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 393/2 AE 677/2 NC 433 S. 2

160 Tarnobrzeg Dudek Maria (DM),
ur. 1949 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, przygotowanie, podawanie 
posiłków, przepisy, przetwory, warzywa, kawa, kiszenie 
kapusty, kiszenie ogórków), 
obrzędowość rodzinna (imieniny, pogrzeb),
obrzędowość doroczna (odpust, Zaduszki, katarzynki/
andrzejki, Adwent), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
wykopki, jarmarki)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 405/4 AE 689/4 NC 433 S. 3

161 Tarnobrzeg Dudek Maria (DM), 
ur. 1949 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba, raki), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, rocznice ślubu), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, sylwester, św. Agaty, św. Błażeja, 
karnawał, zapusty, tłusty czwartek)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 417/4 AE 701/4 NC 433 S. 4

162 Tarnobrzeg
- Machów

Kozioł Dorota (KD), 
ur. 1951 r.

pożywienie (przygotowanie, podawanie posiłków, potrawy 
tradycyjne, pieczenie chleba, świniobicie, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (wesele),
 obrzędowość doroczna (odpust),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, kursy 
gotowania, przednówek), 
inne tematy (sad, wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego)

Wodzińska Izabela NC 400/2 AE 684/2 NC 440 S. 2

163 Tarnobrzeg
- Machów

Kozioł Dorota (KD), 
ur. 1951 r.

pożywienie (jesienne, przetwory, nalewki, przechowywanie 
mleka), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, I komunia święta, imieniny/
urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent, Wigilia),
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Wodzińska Izabela NC 412/4 AE 696/4 NC 440 S. 3

164 Tarnobrzeg
- Machów

Kozioł Dorota (KD), 
ur. 1951 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba, ciasta), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, św. 
Szczepana, kolędowanie, sylwester, św. Agaty, karnawał, 
zapusty)

Wodzińska Izabela NC 424/4 AE 708/4 NC 440 S. 4
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165 Trzciana Zięba Alina (ZA), 
ur. 1940 r.

pożywienie (codzienne, letnie, pieczenie chleba, przetwory, 
przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, Wigilia), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, żniwa, 
wykopki)

Fołta Magdalena NC 394/3 AE 678/3 NC 434 S. 2

166 Trzciana Zięba Alina (ZA), 
ur. 1940 r.

pożywienie (jesienne, codzienne, przepisy, przetwory, kawa), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (andrzejki, Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Fołta Magdalena NC 406/4 AE 690/4 NC 434 S. 3

167 Trzciana Zięba Alina (ZA), 
ur. 1940 r.

pożywienie (świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, karnawał, zapusty), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wróżby)

Fołta Magdalena NC 418/4 AE 702/4 NC 434 S. 4

168 Trzciana Ćwięka Janina (ĆJ), 
ur. 1935 r. 
Ćwięka Józefa (ĆJ), 
ur. 1933 r.

pożywienie (codzienne, jesienne, przetwory), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki, mielenie 
w żarnach)

Fołta Magdalena NC 406/3 AE 690/3 NC 434 S. 3

169 Turbia Kobylarz Jadwiga (KJ), 
ur. 1963 r. 
Latawiec Maria (LM),
 ur. 1938 r.

pożywienie (codzienne, podawanie posiłków, przyprawy, 
świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, kursy 
gotowania, jarmarki, robienie wódki)

Rzeszut-Baran Urszula NC 386/4 AE 670/4 NC 438 S. 1

170 Turbia Cygan Józef (CJ), 
ur. 1946 r. 
Gorczyca Czesław (GC),
 ur. 1933 r. 
Kobylarz Jadwiga (KJ), 
ur. 1963 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, letnie, przechowywanie 
żywności), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, wesele), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (jarmarki, uprawy)

Rzeszut-Baran Urszula NC 398/4 AE 682/4 NC 438 S. 2

171 Turbia Gorczyca Czesław (GC), 
ur. 1933 r. 
Kobylarz Jadwiga (KJ),
ur. 1963 r.

pożywienie (jesienne, pastusze, kawa), obrzędowość rodzinna 
(imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (grillowanie, 
pożywienie dla dziadów)

Rzeszut-Baran Urszula NC 410/4 AE 694/4 NC 438 S. 3

172 Turbia Gorczyca Irena (GI), 
ur. 1940 r.

pożywienie (codzienne, letnie, przygotowanie, podawanie 
posiłków, przechowywanie żywności, przepisy, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki),
wyposażenie kuchni

Zimny Marcin NC 401/4 AE 685/4 NC 441 S. 2

173 Turbia Gorczyca Irena (GI), 
ur. 1940 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Zimny Marcin NC 413/4 AE 697/4 NC 441 S. 3

174 Tuszów 
Narodowy

Mazur Stanisława (MS), 
ur. 1927 r. 
Lasek Stanisława (LS), 
ur. 1947 r. 
Rzeźnik Maria (RM), 
ur. 1930 r.

pożywienie (ciasta), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (odpust)

Niepokój-Gil Justyna NC 396/3 AE 680/3 NC 436 S. 2
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175 Tuszów 
Narodowy

Mazur Stanisława (MS), 
ur. 1927 r. 
Lasek Stanisława (LS), 
ur. 1947 r.

pożywienie (pieczenie chleba, świniobicie, kiszenie kapusty, 
napoje, wino, nalewki),
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Wszystkich Świętych, andrzejki), 
wyposażenie kuchni,
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
hodowla, wykopki, młocka)

Niepokój-Gil Justyna NC 408/4 AE 692/4 NC 436 S. 3

176 Tuszyma Wilk Irena (WI), 
brak daty urodzenia 
Krzak Józefa (KJ), 
ur. 1954 r. 
Rusin Danuta (RD), 
brak daty urodzenia
NN, 
brak daty urodzenia

potrawy (pieczenie chleba, świniobicie, przepisy, zalewajka), 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, odpust)

Niepokój-Gil Justyna NC 396/4 AE 680/4 NC 436 S. 2

177 Tuszyma Gazda Krystyna (GK), 
ur. 1949 r.

pożywienie (codzienne, przechowywanie żywności, pieczenie 
chleba, świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie)

Niepokój-Gil Justyna NC 420/4 AE 704/4 NC 436 S. 4

178 Wadowice 
Dolne

Midura Zofia (MZ), 
ur. 1959 r.

pożywienie (świniobicie, pieczenie chleba, ciasta), 
obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, kolędowanie, św. Błażeja, karnawał, zapusty)

Tejchma Jacek NC 423/4 AE 707/4 brak S. 4

179 Wola Mielecka Krawiec Genowefa (KG), 
ur. 1939 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie posiłków, pochodzenie 
produktów, przyprawy), 
obrzędowość rodzinna (I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Tejchma Jacek NC 387/4 AE 671/4 NC 439 S. 1

180 Wola 
Zdakowska

Walczak Władysława (WW), 
ur. 1927 r. 
Walczak Halina (WH), 
ur. 1964 r.

pożywienie (codzienne, letnie), obrzędowość rodzinna 
(chrzciny, wesele), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (kursy gotowania)

Fołta Magdalena NC 394/4 AE 678/4 NC 434 S. 2

181 Wydrza Janeczko Maria (JM), 
ur. 1951 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przyprawy, przepisy), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 381/2 AE 665/2 NC 433 S. 1

182 Wydrza Kowalczyk Zofia (KZ), 
ur. 1936 r.

pożywienie (codzienne, przyprawy, świniobicie, 
przechowywanie żywności), 
obrzędowość rodzinna (wesele), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc),
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (uprawy, hodowla, 
jarmarki, przednówek)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 381/3 AE 665/3 NC 433 S. 1

183 Wydrza Migacz Zofia (MZ),
ur. 1949 r.

pożywienie (codzienne, świąteczne), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc, Poniedziałek 
Wielkanocny), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
straże grobowe)

Wodzińska Izabela NC 388/3 AE 672/3 NC 440 S. 1
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184 Wydrza Pliszka Maria (PM), 
ur. 1951 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne), 
obrzędowość doroczna (Wielkanoc), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (straże grobowe)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 381/4 AE 665/4 NC 433 S. 1

185 Wydrza Stępień Maria (SM), 
ur. 1953 r.

pożywienie (codzienne, niedzielne, przepisy), 
obrzędowość doroczna (Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny), 
wyposażenie kuchni, 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek)

Wodzińska Izabela NC 388/4 AE 672/4 NC 440 S. 1

186 Wydrza Pliszka Maria (PM), 
ur. 1943 r. 
Kowalczyk Zofia (KZ), 
ur. 1936 r. 
Ziółkowska Bronisława (ZB), 
ur. 1942 r.

pożywienie (niedzielne, przygotowanie posiłków, pieczenie 
chleba, świniobicie), 
obrzędowość doroczna (Wielki Post, Wielkanoc), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (przednówek, 
straże grobowe)

Wodzińska Izabela NC 388/5 AE 672/5 NC 440 S. 1

187 Wydrza Gądek Zdzisława (GZ), 
ur. 1952 r.

pożywienie (letnie, codzienne, przepisy), 
obrzędowość rodzinna (wesele, chrzciny), 
obrzędowość doroczna (odpust)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 393/3 AE 677/3 NC 433 S. 2

188 Wydrza Gorczyca Danuta (GD), 
ur. 1960 r.

pożywienie (świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (wesele)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 400/3 AE 684/3 NC 440 S. 2

189 Wydrza Migacz Zofia (MZ), 
ur. 1949 r.

obrzędowość rodzinna (wesele) Wodzińska Izabela NC 400/4 AE 684/4 NC 440 S. 2

190 Wydrza Stępień Maria (SM), 
ur. 1953 r.

ożywienie (świniobicie), 
obrzędowość rodzinna (wesele)

Dudek-Młynarska Elżbieta NC 393/4 AE 677/4 NC 433 S. 2

191 Zalesie 
Gorzyckie

Mokrzyńska Zofia (MZ), 
ur. 1930 r. 
Prażmowska Krystyna (PK), 
ur. 1946 r.
Frąk Zofia (FZ), 
ur. 1940 r.

pożywienie (przepisy), 
obrzędowość rodzinna (wesele)

Radwański Janusz NC 397/4 AE 681/4 brak S. 2

192 Zdziechowice 
Drugie

Czajka Stanisława (CS), 
ur. 1953 r.

pożywienie (codzienne, przygotowanie, podawanie posiłków, 
przepisy), 
obrzędowość rodzinna (chrzciny, I komunia święta), 
obrzędowość doroczna (odpust, dożynki), 
wyposażenie kuchni

Kula Maria NC 395/4 AE 679/4 NC 435 S. 2

193 Zdziechowice 
Drugie

Czajka Stanisława (CS), 
ur. 1953 r.

pożywienie (jesienne, przetwory, przechowywanie żywności, 
przepisy) 
obrzędowość rodzinna (imieniny/urodziny, pogrzeb), 
obrzędowość doroczna (Zaduszki, katarzynki/andrzejki, 
Adwent), 
inne zagadnienia związane z pożywieniem (wykopki)

Kula Maria NC 407/4 AE 691/4 NC 435 S. 3

194 Zdziechowice 
Drugie

Czajka Stanisława (CS), 
ur. 1953 r.

obrzędowość doroczna (Wigilia, Boże Narodzenie, 
św. Szczepana, Trzech Króli, kolędowanie, sylwester, św. Agaty, 
karnawał, zapusty)

Kula Maria NC 419/4 AE 703/4 NC 435 S. 4
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wybrane receptury

ZUPy

rosół

1 kura 
2-3 litra wody 
20 dag włoszczyzny (wszystkie jarzyny) 
5-10 dag cebuli 
sól, pieprz, zielona pietruszka

Czystą i sprawioną kurę zalewamy zimną wodą, stawiamy do gotowania. Solimy 
włoszczyznę. Cebulkę obieramy, zapiekamy na czystej płycie kuchennej. Do na wpół 
ugotowanej kury wrzucamy warzywa z cebulką, parę ziaren pieprzu niemielonego 
i ziarna ziela angielskiego i gotujemy do miękkości. Ugotowane mięso wyjmujemy, kro-
imy w porcje. Przecedzamy rosół przez gęste sito, doprawiamy solą, pieprzem, doda-
jemy zielonej pietruszki. Rosół podajemy z makaronem krojonem, z ryżem na sypko 
i ziemniakami.

(Piątkowiec, BM, MKL-AE 673/1)

zupa szczawiowa

Listki szczawiu wypłukuje się i rzuca na wrzącą wodę, i po pogotowaniu – przez sit-
ko przeciera się. Gotować najlepiej na wywarze na kostce wieprzowej, obgotowanej 
z warzy wami; przecier szczawiowy się wlewa, potem śmietanką się podprawia. I jajko 
na twardo dodaje się.

(Rzemień, D-MM, MKL-AE 692/3)
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zupa z grzybów

Garść grzybów suszonych ugotować w wodzie z jarzyną tyle, ile potrzeba na zupę. 
Wybrać grzyby, posiekać i włożyć na powrót, zaprawić śmietaną z mąką albo zasma-
żyć łyżkę masła z stosowną ilością mąki i zaprawić tem zupę. Podaje się z kaszą ta-
tarczaną, ugotowaną gęsto, ostudzoną i pokrajaną w drobne kawałki, perłówką lub 
ziemnia kami.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)

parzybroda

Włoszczyznę podsmażam na oleju, kawałek kurczaka wrzucę, bo lubię, jak jest tak 
troszkę z mięsem, czy kiełbaskę pokroję. Do tego pół kapusty krojonej w kostkę dość 
grubą i  ziemniaków dwa trzy do tego, i to wszystko, i to jest taka dość gęsta zupa. 
Mama lubiła sobie do tej zupy dołożyć jeszcze łyżkę sałatki zimowej z zielonych pomi-
dorów ze słoika.

(Chwałowice, RM, MKL-AE 697/2)

zupa z kwasu kapuścianego

Ugotować smak z buraczka, pieczonej cebuli, trochę suszonych śliwek, grzyba i korze-
ni. Gdy się to wszystko w krótkim czasie (w małej ilości wody) ugotuje, wlać kwasu 
kapuścianego, ile potrzeba, i zagotować. Podaje się już bez okrasy, a najlepiej smakuje 
z kluskami żytniemi.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)

Żur

1 litr wody, 20 dag mąki pszennej, 2 dag drożdży zostawić do ukiszenia.

zalewajka

1 1⁄2 l wody 
1⁄2 kg ziemniaków 
5 dag boczku 
1 cebula 
2 ziarenka czosnku

Ziemniaki ugotować, cebulę podsmażyć, dodać żur. Czosnek rozgnieść, dodać vegety, 
majerank u.

zupa „jagodzianka”

Do wody daje się jagody, do smaku cukru, zagotuje się, dodaje się potem mleka (pół 
na pół), potem jeszcze zagęszcza mąką. Mleko ze sklepu za bardzo się nie nadaje, bo 
może przy zagotowaniu się zwarzyć. Można też takie zupy robić z wiśni, śliwek, jabłek.

(Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2)

DANIA GŁóWNE

gołąbki

Z 2-3 główek zwykłej kapusty, średniej wielkości, wycina się tak zręcznie kacza-
ny, by się główka trzymała, poczem daje się do garnka z zimną wodą, zagotowuje, 
i wodę odlewa. Gdy kapusta ochłonie, liście się rozbiera i odcina głąby. Robiąc go-
łąbki z kwa szonej kapusty w główkach, należy główki kapusty wpierw dobrze obgo-
tować. W  na stępujący sposób robi się zaprawę z krup jaglanych, albo hre czanych, 
albo kukurydzianych. Dwie łyżki masła, smalcu, lub oleju zasmaża się z  1 drobno 
posiekaną cebulą, odlewa się 1⁄2 l wody, 2 łyżki oleju, smalcu lub masła, soli i pie-
przy się do smaku, stawia na gorącą kuchnię, a gdy płyn zakipi, zaparza się w nim 
1⁄2 l krup hreczanych, jaglanych lub kukurydzianych i razem miesza. Do garnka 
kamiennego nakłada się na dno niepotrzebnych liści kapusty. Z główki rozebrane li-
ście kapusty nakłada się zaparzonymi krupami, zawija ciasno i starannie w rulonik, 
założywszy boki liści do środka. Rulony z kapusty układa się ciasno w garn ku, je-
den przy drugim. Gdy garnek prawie pełny od gołąbków, zalewa się je 1⁄4 l wody, 
zmieszaną z  małą łyżeczką soli i piecze w rurze 2 godziny. Dając gołąbki na pół-
misek lub misę, należy je polać gorącem masłem i zrumienioną cebulą. Na 6 osób.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)

pierogi z kapusty kiszonej z grzybaMi suszonyMi

Kapustę płuczemy i odstawiamy do gotowania. Po ugotowaniu odciskamy kapustę, 
kroimy i dodajemy wcześniej ugotowane, drobno pokrojone suszone grzyby i pokrojoną 
cebulkę. Farsz doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Odstawiamy do wystygnięcia, 
następnie lepimy pierogi.

(Koło Gospodyń Wiejskich w Cmolasie)
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pierogi z kapustą i kaszanką

1⁄2 kg kapusty 
75 dag kaszanki 
10 dag smalcu 
sól, pieprz

Kapustę kiszoną ugotować i odcedzić, aby nie była kwaśna. Następnie dobrze ją wy-
cisnąć i posiekać nożem. Kaszankę usmażyć na smalcu i gorącą włożyć do kapusty. 
Razem to wymieszać, leciutko posolić i popieprzyć do smaku. Zrobić ciasto na pierogi 
i sklejać z farszem z kapustą i kaszanką.

(Zbiory przepisów kulinarnych, MKL-AE 308/1)

bigos do święconego

Wypłukać kapustę kiszoną, nastawić i gotować na rosole. Dodać parę suszonych grzy-
bów. Gdy kapusta na wpół ugotowana, włożyć do niej mięso pieczone, gotowane i wę-
dzone. Dodać soli, pieprzu i dusić dalej. Na końcu zrobić zasmażkę ze słoniny, cebuli 
i mąki, rozprowadzić szklanką wina, wlać do bigosu i jeszcze raz zagotować.

(MKL-NC 438/3/25)

placki z surowych zieMniaków ze śMietaną

Ziemniaki obrać, opłukać i zetrzeć na tarku. Wybrać sok i dodawać trochę tartych, 
ugoto wanych ziemniaków, parę łyżek mąki, dwa jaja, i soli do smaku. Kłaść łyżką na 
roz grzany tłuszcz. Przysmażać z obu stron. Do stołu podaje się z kwaśną śmietaną.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)

kulasy

Gotowało się ziemniaki, po ugotowaniu odcedzało, zostawiało troszeczkę wody. To się 
tłukło, dodawało mąki i to się musiało przyprażyć. Dodawało się smażoną słoninkę, 
sam boczek, albo z cebulką. Wkładało się na talerzyku robiło dołeczek i do niego wkła-
dało tłuszcz.

(Stalowa Wola, RZ, MKL-AE 694/3)

bubały

Tarło się kartofle jak na placki, dodawało z 10 jaj, trochę mąki, soli, pieprzu, mieszało 
się, na brytfankę i piekło się wtedy co chleb.

(Lipa, SZ, SK, MKL-AE 679/2)

kacapoły

3 kg ziemniaków (2 kg utrzeć, 1 kg ugotować) 
25-30 dag słoniny 

1 kg utartych ziemniaków wycisnąć. Do ugotowanych dodać krochmal. Zmieszać 
ziemniaki ugotowane z tartymi i dodać soli. Robić kluski i gotować, aż wypłyną. Po 
ugotowaniu dodać usmażoną słoninę.

(Zbiory przepisów kulinarnych, MKL-AE 308/1)

DESERy

placek z jabłkaMi

12 1⁄2 dag masła
12 1⁄2 dag cukru
3 jaja
20 dag mąki pszennej
1 paczkę dra Oetkera proszku do pieczenia „Backin”
1/8–1⁄4 l mleka
75 dag obranych jabłek 

Przyrządzenie: masło ubija się z cukrem na piane, dodaje powoli żółtko, mąkę zmie-
szaną z „Backinem” i tyle zimnego mleka, aby otrzymać gładkie ciasto. Wreszcie wy-
miesza się cała masę z ubitą pianą z białek, napełnia się nią tortownicę wysmarowaną 
tłuszczem, potem okłada się ciasto obranemi i na 6 części pokrojonymi jabłkami, obsy-
puje cukrem i piecze ok. 1⁄2 godziny. W miejsce jabłek użyć można także przekrojonych 
czereśni, wiśni lub śliwek, bez pestek.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)



376 377

dobry piernik

4 1⁄2 szklanki mąki 
3 całe jaja
1 szklanka miodu
1 szklanka cukru
1 szklanka śmietany
łyżeczka sody
10 dag masła
10 dag orzechów 
10 dag cykaty

Ucierać miód z cukrem, dodawać po jednym jajku i po szklance mąki, wlewać po trochę 
śmietanę, dodać łyżeczkę korzeni, sodę, krojone orzechy i cykatę. Wysmarować dwie 
blachy cwibakowe masłem, wysypać przesianą bułką i piec w średnio ciepłym piecu.

(Zbiory przepisów kulinarnych, MKL-AE 308/1)

serowiec

Ciasto kruche:

25 dag mąki
12 dag masła 
12 dag cukru 
2 żółtka 
1⁄2 proszku do pieczenia 
skórka z cytryny

Masa serowa:

1 1⁄2 kg sera 
12 dag masła 
1 szkl. śmietany 
40 dag cukru 
8-10 żółtek 
5 białek 
10 dag mąki ziemniaczanej

(Zbiory przepisów kulinarnych, MKL-AE 308/1) 

Makowiec pyszny

5 jaj
1⁄2 l oleju 
3⁄4 szkl śmietany 
1 łyżeczka sody 
1⁄2 szkl cukru 
2 szkl mąki 
1 łyżeczka proszku 
1 1⁄2 szkl maku
orzechy
olejek migdałowy 

Mak sparzyć, zemleć dwa razy. Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić, dodać cukier, 
następnie żółtka po jednym, następnie olej. Ciągle mieszając, dodać śmietanę, mak, 
mąkę, wymieszać z proszkiem do pieczenia. Połączyć z masą, dodać zapach, włożyć do 
piekarnika. Można przełożyć go masą.

(MKL-NC 434/2/21)

zawijany

1⁄2 kg mąki 
1 paczka proszku
10 dag masła
10 dag cukru
2 jaja
1⁄2 szkl mleka 
szczy pta soli 

Masło i mleko zbija się na pianę, dodaje jajka, sól, cukier, wreszcie mąkę i proszek. Cia-
sto ma być tak wyrobione, aby odstało od ręki. Rozwałkować, posmarować powidłem 
i zwijać. Na wierzchu posmarować jajkiem.

(Przepisy kuchenne Marysi Wiąckówny, Machów n. Wisłą)

chrust

W 1 kg mąki jest 14 żółtek, pół kostki tłuszczu, sól, alkohol i śmietana kwaśna. [...] 
Pół godziny biję to ciasto tłuczkiem. Tak by powstała moc tych pęcherzyków.
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aMoniaczki

50 dag mąki 
8 dag tłuszczu 
12 dag cukru pudru 
1 jajko 
2 żółtka 
1 białko do smarowania 
1/8 l mleka
1 dag amoniaku 
5 dag cukru kryształu do posypania

Mąkę przesiać z amoniakiem na stolnicę, posiekać z tłuszczem, wymieszać z cukrem, 
dodać jajko i żółtko, i tyle mleka, aby ciasto było takie rzadkie, jak na kluski. Postawić 
na 30 min. Wałkować na cienki placek, wykrawać foremkami, smarować białkiem, 
posypać cukrem i piec na jasnozłoty kolor. 

(mKL-nc 430/2/31)

pączki

Robiłam je z różą ucieraną z cukrem pudrem. Moja teściowa smażyła świetne pącz-
ki: mąka musiała być ciepła, sypała ją do makutry, dawała masło, rozrobione droż-
dże, żółtko potem cukier, ubitą w moździerzu wanilię. Wszystko razem wyrabiano 
dotąd, aż ciasto odchodziło od ręki. Formowano kulki i smażyło się je na smalcu. Były 
też smażone faworki. Robiło się to wszystko w całym karnawale, ale głównie w tłusty 
czwartek.

(Kolbuszowa, OL, MKL-AE 698/3) 

oponki

Piekę je z sera. Też na oko. Zazwyczaj ma być: pół kilo mąki, pół kilo sera, żółtka, ocet 
lub alkohol, odrobina cukru i oczyszczona soda.

(Borki Nizińskie, KM, MKL-AE 704/1)

NAPOJE

parzenie herbaty

Pół dag herbaty wsypać do porcelanowego czajnika, zalać wrzącą wodą, pozostawić na 
brzegu płyty kuchennej do naciągnięcia, lub postawić na czajniku do wody na parze.

(MKL-NC 432/4/50)

kawa biała

2 dag kawy zbożowej
1⁄4 litra mleka
1⁄4 l wody 
4 dag cukru 
(porcja na 2 osoby) 

Wodę zagotować, wsypać kawę, odstawić na bok, kawę przykryć pokrywą do zapa-
rzenia, mleko przegotować, kawę dać do mleka, słodzić razem lub podawać cukier 
w cukier nicy z łyżeczką do nabierania cukru. Kawę można podawać w kubkach lub do 
dzbanka wlewać i stawiać na stole.

(MKL-NC 432/4/4)

napój z serwatki

1 litr serwatki
15 dag świeżego lub kiszonego ogórka
3 łyżeczki zielonego kopru 
sól 

Wykonanie: ogórki obrać, pokroić w drobną kosteczkę, koper drobno posiekać. Ogórki 
i koper zalać zimną serwatką. Wymieszać, posolić do smaku. Napój podać w filiżan-
kach z łyżeczką.

(MKL-NC 432/4/12)
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190, 191, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 324, 326, 328, 330, 
334, 336, 338, 340, 342, 348, 352, 354, 356, 
358, 360, 362, 364, 366

kasiok (kasiak, kaszok) 150, 159, 196, 199, 203, 
292

Kaskada 189, 308
kasza 7, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 

46, 55, 59, 75, 78, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 
105, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 120, 123, 
124, 126, 128, 134, 141, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 158, 159, 162, 165, 169, 179, 194, 
196, 203, 237, 240, 249, 263, 274, 278, 291, 
370

kaszanka 170, 212, 218, 220, 372
kawa 36, 39, 42, 49, 55, 59, 78, 82, 100, 105, 110, 

111, 112, 119, 135, 147, 156, 157, 158, 168, 
172, 178, 185, 186, 199, 227, 238, 246, 247, 
264, 265, 273, 278, 279, 280, 293, 294, 295, 
296, 298, 299, 307, 308, 322, 324, 326, 328, 
330, 336, 338, 340, 344, 348, 350, 352, 354, 
356, 358, 360, 362, 377 

KGW 113, 183, 190, 324, 344, 348
kieliszek 25, 39, 110, 112, 147, 163, 238, 246, 252, 

258, 260, 267, 268, 272, 273, 280, 281, 282, 
299, 304

kiełbasa 27, 34, 42, 59, 69, 78, 93, 96, 97, 99, 100, 
105, 109, 111, 112, 113, 157, 158, 160, 162, 
163, 164, 170, 173, 175, 177, 178, 183, 184, 
189, 196, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 
218, 220, 221, 222, 232, 246, 247, 262, 268, 
270, 273, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 286, 
292, 298, 304, 305, 310, 370

klosz 280
kluski 23, 35, 43, 45, 51, 59, 70, 95, 99, 126, 149, 

150, 151, 172, 274, 278, 373, 376
kminek 30, 32, 44, 95, 99, 102, 105, 106, 111, 214
knedle 96, 100
kocie oczka 264
kolacja 46, 100, 121, 136, 147, 148, 149, 153, 161, 

221, 278
kolęda 29, 136, 145, 146, 160, 161, 162, 163, 164, 

166, 184, 190, 220, 221, 283, 286, 309, 326
kołacz (kołocz) 8, 161, 250, 251, 252, 253, 255, 

264, 265, 267, 268, 280, 281, 282, 283, 284
kołoczki 237
komora 24, 28, 32, 34, 38, 40, 44, 45, 53, 60, 85, 

88, 93, 102, 104, 158, 170, 176, 177, 217, 
221, 252, 257

konopie 22, 24, 28, 41, 43, 133, 134, 153, 200, 
202, 204

koper 73, 99, 105, 106, 108, 109, 126, 127, 276, 
295, 306, 377

korale z ciasta 39, 141, 233, 235, 292, 233
koreczki 184
korowal (korowaj) 250, 251, 252, 253, 282, 313, 

315 
koszyk 46, 94, 101, 102, 112, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 282
kotlet 86, 100, 156, 189, 218, 236, 275, 278, 291, 

295
kredens 39, 53, 83, 238
krem 76, 136, 160, 185, 264, 265, 275
kręgle 99
krokiety 100, 152, 190, 278, 306
kromki 41, 44, 59, 93, 97, 99, 100, 103, 104, 110, 

111, 112, 124, 147, 159, 227, 232, 253, 276, 
277, 280, 304, 310

kruche ciastka 255
kruche ciasto 159, 256, 264, 295
kubek 39, 105, 108, 147, 153, 280, 308, 377
kucharka 160, 254, 256, 258, 263, 272, 274, 275, 

288
kukiełka 29, 25, 28, 55, 172, 284, 291
kulasa 125, 169
kurczak 114, 227, 246, 295, 370

kurkuma 105, 106, 296
kursy 47, 49, 54, 59, 71, 72, 73, 76, 91, 156, 171, 

255, 263, 292, 306, 324, 342, 358, 360, 362, 
364 

kutia 149, 151, 152
kwas 25, 28, 55, 97, 134, 278, 354, 370
kwas wigilijny 153
kwaterka 294

L
lebioda 41, 120, 124, 128
leczo 278
len 22, 134, 176, 202
liść laurowy (bobkowy) 72, 106 
lodówka 84, 85
lody 70, 108, 232, 264, 308
lubczyk 105, 106

Ł
ława 83, 84, 146, 187, 256
łyżka 85, 86, 87, 98, 147, 154, 155, 232, 279, 280, 

307, 370, 371, 372 

M
magały 90, 99
majonez 255, 306
mak 102, 133, 149, 151, 152, 153, 159, 160, 253, 

263, 264, 265, 292, 375
makaron 59, 66, 70, 89, 100, 108, 110, 112, 120, 

126, 150, 157, 236, 238, 240, 254, 259, 274, 
275, 291, 295, 369

makowiec 159, 160, 171, 263, 375 
mandarynki 143
manna 96, 108, 120
marmolada 45, 58, 100, 152, 159, 162, 163, 171, 

194, 198, 233, 237, 263, 264, 280, 292, 293
marmoladziarz 264
masarz 33, 34, 69, 170, 210, 211, 213, 218, 219, 

222, 262, 288
maślanka 30, 95, 98, 105, 108, 111, 125, 126, 169
maślnica 31, 40, 270
mazurek 172, 264
melasa 78, 119, 143, 307, 358
mięso 33, 34, 40, 42, 46, 59, 69, 78, 80, 81, 82, 

84, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 100, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 132, 133, 156, 157, 158, 
165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 179, 181, 
190, 195, 196, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
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222, 236, 240, 246, 254, 255, 262, 274, 275,  
277, 283, 286, 291, 295, 298, 299, 310, 326, 
340, 344, 369, 370, 372

mięsopust 182, 200
mikser 85, 90
miodownik 158, 264
miód 18, 36, 44, 109, 127, 149, 250, 151, 152, 153, 

253, 264, 285, 291, 294, 332, 352, 356, 374
miska 39, 45, 83, 87, 108, 147, 154, 165, 275, 

277, 280
mizeria 25, 108, 111, 112, 227, 237, 291
mleko 23, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 

44, 45, 46, 55, 58, 59, 71, 78, 80, 84, 95, 96, 
97, 98, 99, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 118, 
119, 121, 123, 125, 126, 125, 128, 133, 147, 
149, 159, 168, 169, 171, 172, 178, 208, 238, 
249, 264, 273, 274, 293, 308, 361, 371, 373, 
375, 376, 377

młocka 28, 43, 58, 67, 99, 112, 326, 330, 332, 336, 
340, 342, 344, 352, 364

móżdżek 170, 203, 218

N
nabiał 30, 94, 95, 108
napoje 10, 42, 59, 105, 119, 121, 127, 166, 183, 

185, 186, 189, 196, 203, 245, 253, 265, 276, 
278, 296, 299, 307, 308, 309, 322, 324, 326, 
328, 332, 338, 340, 342, 346, 354, 356, 358, 
360, 364, 377

nowalijki 129
nóż 24, 30, 54, 86, 89, 102, 110, 210, 275, 280, 372

O
obiad 43, 45, 46, 59, 68, 86, 88, 89, 90, 98, 100, 

108, 109, 111, 112, 113, 118, 147, 156, 157, 
158, 164, 172, 178, 179, 211, 213, 218, 236, 
239, 246, 255, 262, 274, 275, 278, 280, 283, 
290, 291, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 310

obrus 54, 87, 89, 146, 147, 155, 165, 173, 178, 
238, 240, 257, 273, 280, 282, 292, 305, 307 

obwarzanki 228, 233
ocet 109, 173, 274, 376
odpust 8, 12, 137, 138, 214, 223, 225, 226, 228, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 322, 324, 328, 330, 
332, 334, 336, 338, 340, 342, 348, 350, 352, 
354, 360, 362, 364, 366

ogórek 179, 232, 277, 292, 306
olej 28, 29, 39, 41, 59, 66, 95, 97, 133, 134, 149, 

150, 151, 152, 153, 168, 169, 194, 255, 316, 
320, 370, 371, 375

omilaki 196
opłatek 146, 147, 148, 153, 154, 155, 165
oponki 195, 376
oranżada 185, 189, 260, 268, 278, 286, 296, 307
oregano 106, 214
orzechy 40, 140, 143, 144, 145, 153, 158, 185, 

238, 251, 264, 265, 292, 298, 309, 374, 375
oświęt 173
owarzanka 124
owoce leśne 80, 94, 121

P
pająk 140, 141, 142
pamuła 26, 45, 108, 110, 111, 122, 123, 148, 152
papryka 97, 100, 196, 277, 306, 310
paryje 98, 99
parzybroda 370
pasztet 120, 213, 216, 219, 220, 262, 276, 277
patera 280
pączki 135, 150, 153, 190, 194, 196, 376
peklowanie 216
Peweks 132, 186, 258, 306, 308
pieczarki 107, 150, 153, 310
pieczenie 43, 60, 67, 78, 101, 102, 159, 172, 215, 

240, 250, 255, 261, 265, 295, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 
352, 354, 358, 360, 362, 364, 366

pieczeń 189, 196, 218, 237, 275
piekarnik 95, 102, 103, 157, 171, 276, 278, 310, 

375
pielgrzymki 47, 111, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 239, 240, 241, 242, 315, 326, 330, 332, 
336, 340, 342, 344, 346, 352

pieprz 29, 34, 49, 94, 99, 105, 106, 110, 111, 127, 
158, 196, 214, 274, 306, 369, 371, 372, 373

pierniki 143, 144, 145
piernik 136, 137, 138, 144, 158, 159, 160, 234, 

237, 255, 263, 264, 374
pierogi 25, 29, 45, 51, 58, 59, 66, 70, 90, 95, 96, 

100, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 146, 
149, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 163, 165, 
189, 199, 237, 249, 263, 274, 291, 292, 371, 
372

pieróg drożdżowy 36
pierwsza komunia św. 293, 295, 297
pisanki 174, 175
piwo 18, 20, 27, 30, 37, 185, 189, 196, 197, 199, 

203, 238, 248, 258 259, 260, 276, 280, 286, 
291, 310

podpiwek 105
placek 122, 158, 159, 160, 168, 246, 264, 265, 266, 

273, 276, 298, 305, 373, 376
pociosk (pociask) 44, 122
podbiórka 124
podgardle 34, 96
podpłomyk 44, 102, 105, 122
podobiadek 110
podśniadek 110
podżynki 123
pokrzywa 31 33, 45, 102, 120, 124, 126, 127, 128, 

208, 217
pomidor 58, 59, 71, 75, 76, 100, 106, 107, 108, 

109, 110, 127, 158, 185, 264, 275, 276, 277, 
290, 292, 306, 370

pomiotło 44
poprawiny 256, 276, 285, 286, 287, 288
por 58, 76
post 12, 29, 95, 132, 133, 134, 135, 147, 150, 151, 

152, 153, 158, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 180, 181, 182, 196, 200, 203, 206, 
228, 293, 320, 322, 325, 326, 328, 330, 332, 
334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 352, 
354, 356, 358, 362, 364, 366

postronka 283, 284, 288
pośnik 136, 140, 141, 147, 148, 154, 155
półmisek 269, 275, 277, 280, 284, 371
prodiż 82
proso 27, 28, 44, 52, 75, 120, 154
proziaki 104, 119
prykiel 125
przednówek 41, 93, 117, 118, 122, 126, 129, 320, 

322, 324, 326, 330, 332, 334, 336, 338, 342, 
344, 346, 348, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 
364, 366

przedśniadek 46
przypalanka 196, 238, 258
przepisy (receptury) 10, 11, 12, 51, 59, 68, 70, 

72, 73, 74, 90, 96, 97, 103, 113, 129, 153, 158, 
160, 180, 249, 255, 259, 263, 276, 292, 306, 
316, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 340, 
348, 350, 352, 354, 356, 360, 362, 364, 366, 
370, 371, 372, 373, 374, 375

przetak 111, 120, 123, 262, 269, 276, 280, 282, 
283

przyprawy 10, 59, 72, 78, 94, 99, 105, 106, 210, 
214, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 
340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 
358, 360, 362, 364

pszenica 22, 27, 29, 33, 34, 42, 57, 96, 119, 149, 
152, 238, 240, 274

pyzy 99

R
rajtok 123
rolada 190, 202, 218, 275, 278
rosół 80, 89, 90, 91, 107, 110, 148, 156, 157, 158, 

196, 236, 246, 253, 254, 255, 274, 275, 291, 
295, 299, 369

rozczyn 28, 43, 44, 102, 159, 171, 249, 263
rózga 248, 249, 317
rurki z kremem 264, 265
ryba 19, 80, 81, 94, 121, 132, 147, 149, 151, 152, 

153, 158, 169, 184, 185, 233, 320, 322, 326, 
330, 332, 352, 354

ryż 59, 95, 96, 100, 106, 111, 125, 126, 149, 150, 
159, 237, 238, 269, 274, 275, 278, 286, 369

rzepa 55
rzepak 22, 28, 76, 97, 133

S
salceson 34, 69, 111, 157, 163, 170, 196, 197, 199, 

203, 210, 212, 220, 262, 276, 277
sałatka 70, 71, 72, 108, 127, 129, 153, 156, 157, 

158, 172, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 189, 
190, 196, 238, 255, 262, 275, 276, 280, 292, 
295, 297, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 370 

schab 90, 111, 157, 165, 185, 211, 214, 216, 218, 
236, 275, 276, 291, 295

ser biały 32, 45, 59, 70, 99, 100, 110, 111, 113, 
114, 123, 162, 169, 204, 227, 254, 262, 263, 
265, 267, 276, 277, 291, 292, 348

ser żółty 114
serowiec / sernik 32, 159, 160, 171, 204, 237, 255, 

263, 265, 295, 305, 306 374
serwatka 30, 32, 41, 95, 105, 111, 121, 169, 208, 

377,
siwoki 45
skrzydełka 310
skwarki 25, 34, 41, 45, 59, 96, 99 102, 110, 111, 

196, 197
słonina 25, 31, 34, 40, 42, 55, 59, 90, 96, 97, 99, 

104, 109, 111, 112, 126, 152, 169, 170, 173, 
175, 190, 196, 211, 213, 214, 216, 220, 232, 
246, 274, 286, 372, 373

sos 96, 100, 108, 135, 149, 150, 153, 156, 157, 
236, 237, 275, 276, 299, 306

sól 29, 31, 32, 37, 66, 78, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 
105, 106, 108, 109, 110, 111, 121, 125, 140, 
152, 158, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 192, 
193, 196, 201, 213, 214, 216, 249, 259, 262, 
272, 273, 290, 291, 306, 315, 369, 372, 375, 
377
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spyrka 110
stępa 28, 40, 75, 96, 134
stół 10, 53, 54, 74, 75, 83, 84, 87, 88, 93, 94, 96 

126, 127, 133, 140, 146, 150, 151, 152, 153, 
154, 156, 157, 160, 163, 165, 167, 173, 174, 
178, 179, 185, 186, 189, 196, 200, 201, 211, 
212, 220, 238, 240, 250, 251, 253, 256, 257, 
260, 262, 268, 269, 272, 273, 277, 279, 282, 
287, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 301, 
305, 306, 307, 308, 311, 313, 377

stół weselny 277, 278 
studzienina 214, 262, 306
stypa 298
surówka 90, 185, 237, 275, 276, 291, 295
suszone owoce 105, 151
sylwester 11, 12, 163, 164, 183, 184, 185, 186, 

187, 205, 305, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 
340, 342, 348, 350, 356, 360, 366

syrne smarowidło 111, 227
szafran 32, 296
szampan 183, 184, 186, 266, 281
szczaw 107, 120, 121, 124, 126, 128, 369
szczawik zajęczy 121
szczodraki (szczodroki) 161, 162, 198
szczypiorek 99, 109, 127, 277
szklanka 39, 83, 87, 147, 249, 260, 279, 280, 297,  

307, 308, 372, 374
sztućce 45, 86, 280, 282, 307
szynka 59, 80, 108, 132, 184, 190, 211, 213, 216, 

218, 219, 222, 247, 276, 277 
szyszka 285

Ś
śliwki 26, 29, 96, 103, 105, 108, 109, 149, 150, 

152, 153, 155, 157, 159, 233, 237, 276, 292, 
295

śniadanie 43, 59, 87, 94, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 
111, 112, 114, 118, 121, 147, 152, 158, 178, 
180, 267, 268, 273, 293, 294, 297 

Środa Popielcowa 168, 169, 172, 338
świeżonka 170
święconka (święcone) 172, 173, 174, 176, 177, 

178, 180
świniobicie 11, 12, 33, 34, 78, 97, 110, 111, 170, 

196, 207, 209, 210, 211, 214, 218, 219, 220, 
221, 222, 255, 260, 262, 265, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 
344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 
364, 366

T
talerz 83, 86, 87, 99, 125, 147, 151, 154, 173, 178, 

180, 192, 256, 258, 269, 272, 276, 277, 279, 
280, 282, 284, 297, 372

termomiks 82, 85
tłusty czwartek 193, 195, 196, 197, 328, 332, 334, 

338, 340, 356, 360, 376,
topinambur 127, 128
tort 8, 250, 252, 254, 255, 264, 256, 263, 265, 266, 

272, 279, 282, 288, 292, 295, 296, 297, 308, 
309, 

tureckie proso 120

U
uczta 154, 245, 256, 298, 317
udko pieczone 189, 237, 275
udziec wieprzowy 214, 219
urodziny 135, 301, 302, 308, 309, 311, 320, 322, 

324, 326, 328, 330, 332, 336, 338, 340, 342, 
344, 346, 348, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 
364, 366

uszka 149, 150, 153, 158, 278

V
vegeta 106, 214

W
walc czekoladowy 184, 187
warzywa 24, 25, 41, 60, 76, 78, 94, 96, 100, 107, 

109, 110, 112, 114, 117, 157, 169, 177, 336, 
360, 369

wekowanie 84
wędlina 11, 34, 80, 84, 97, 99, 100, 109, 111, 112, 

113, 114, 132, 146, 156, 157, 158, 170, 175, 
178, 179, 184, 186, 189, 190, 196, 199, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 
220, 238, 246, 247, 255, 256, 262, 265, 266, 
267, 268, 276, 277, 280, 285, 286, 291, 292, 
294, 295, 297, 306, 308

wiaderko 280
widelc 85, 86, 147, 279, 280
wiejski stół 286
Wielkanoc, 8, 11, 12, 33, 35, 38, 89, 94, 97, 99, 

111, 133, 141, 146, 167, 168, 170, 171, 174, 
177, 178, 179, 180, 181, 206, 209, 213, 219, 
276, 301, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 
334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 352, 
354, 356, 358, 362, 364, 366

Wielki Post 95, 168, 169, 180, 200, 206, 320, 322, 
324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 
342, 344, 346, 348, 352, 354, 356, 358, 362, 
364, 366

Wielki Tydzień 169, 170, 171, 173, 179
wino 49, 81, 112, 135, 155, 156, 158, 185, 186, 

188, 189, 196, 238, 246, 259, 299, 307, 338, 
364

wódka 112, 163, 200, 246, 247, 258, 259, 261, 
272, 276, 290, 291, 306 

wyskubne 135

Z
zabawa 23, 25, 27, 71, 132, 135, 139, 164, 165, 

168, 173, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 200, 202, 
204, 239, 253, 284, 288, 290

zacierka 59, 95, 105, 110, 111
zajączek (pieczeń wieprzowa) 105
zajączek (podgrzybek) 29
zajączek wielkanocny 174
zakwas 28, 84, 102, 103, 134, 153, 178, 286
zalewajka 97, 99, 125, 364, 370
zamrażarka 170, 216
zapraszanie gości 247, 293
zapusty 8, 12, 181, 182, 193, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 316, 
324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 

342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 
362, 364, 366

zastawa stołowa 87, 89, 147, 178, 179, 238, 240, 
241, 280, 292, 295, 305

zbieractwo 19, 80, 94, 120, 121, 332, 340
zgryzoty 41
ziele angielskie 72, 106, 154
ziemniaki 8, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 

35, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 57, 59, 60, 67, 69, 75, 
80, 86, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 123, 124, 
125, 126, 127, 134, 140, 141, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 154, 156, 157, 165, 168, 169, 
173, 177, 179, 185, 189, 208, 213, 218, 220, 
236, 237, 254, 255, 275, 276, 278, 291, 292, 
299, 306, 310, 317, 370, 372, 373, 369

zimne nóżki 158, 263, 286
zmówiny 246, 247
zmywarka 82
zupa 26, 41, 45, 55, 59, 66, 70, 71, 96, 107, 108, 

124, 126, 127, 128, 134, 150, 152, 156, 185, 
189, 236, 275, 278, 297, 369, 370, 371

Ż
żarna 40, 55, 75, 85, 95, 119, 123, 240, 263, 274, 

362
żeleźniak 45, 81, 82, 84, 123, 124
żołędzie 119
żur 23, 28, 59, 95, 97, 99, 100, 152, 286, 370
żyto 22, 26, 52, 57, 75, 123, 175, 200 
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