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Z wielką przyjemnością oddajemy w Pań-
stwa ręce publikację, która populary-
zuje zjawisko kultury ludowej, jakim 

było dawne wesele przeworskie. Od wieków 
w kulturze ludowej jest ono jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń rodzinnych, ale 
także społecznych, stanowiło na wsi ważną 
i nieprzymuszoną okazję do zabawy, śpiewu, 
tańca i poczęstunku. 

Czas wesela, niecodzienny i niezwykły, po-
zwalał na odmienne od codziennych zacho-
wania, na które było przyzwolenie, a także 
wymagał nadzwyczajnych przygotowań za-
równo pożywienia weselnego, stroju czy re-
kwizytów weselnych. Każdy region posiadał 
odrębne śpiewy i melodie weselne, odmien-
ne rekwizyty, inny był przebieg wesela i po-
szczególne jego etapy. Choć wiejskie wesela 
odbywały się według podobnego scenariusza, 
występowały regionalne i lokalne różnice. 

Szanowni 
Państwo

Kultywowanie i odtwarzanie zapomnianych tra-
dycji wesela przeworskiego jest nieodzownym 
elementem lokalnego dziedzictwa, które należy 
pielęgnować dla następnych pokoleń. Wydana 
publikacja przysłuży się podniesieniu ogólnej 
świadomości regionalnej i umiejętności dostrze-
gania wartości i potencjału w lokalnym dzie-
dzictwie. Dzięki niej to, co przeszłe pokolenia 
osiągnęły na przestrzeni dziejów, nie zostanie 
zapomniane, a będzie trwało w świadomości jej 
spadkobierców.

Mamy nadzieję, że publikacja spotka się wśród 
czytelników z życzliwym przyjęciem, jednocze-
śnie przyczyniając się do popularyzacji dziedzic-
twa kulturowego powiatu przeworskiego oraz 
jego promocji.

PRZEDMOWA
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Katarzyna Ignas 

TRADYCYJNE WESELE REGIONU PRZEWORSKIEGO1

Obrzęd ten do dzisiaj najżywszy, bardzo złożony, a tym samym najbogatszy. Zasadniczy jego zrąb przed-
stawia się następująco. Najpierw przeprowadzony jest wywiad, którego w imieniu rodziny kawalera do-
konuje swat w domu panny. Gdy związek młodych jest już postanowiony, następują zaręczyny, a później 
ceremonie symbolizujące wyłączenie dziewczyny z dotychczasowego jej kręgu społecznego, wyłączenie 
młodego z grona nieżonatych, połączenie obojga i uroczyste wprowadzenie do nowego domu. 

Schemat ten, zmieniający się z biegiem lat, obrósł całym szeregiem zwyczajów, które przetwarzają 
obrzęd weselny w swego rodzaju widowisko teatralne, mające ustalony ciąg poszczególnych scen, trady-
cyjne teksty i odpowiednią oprawę. Stąd obrzęd ten jest skarbnicą tradycyjnej ludowej sztuki i literatury, 
zbiorem pieśni i oracji, ustalonych zwrotów i dialogów oraz polem do popisu, a więc kuźnią nowych, 
stosownych do sytuacji tekstów2. 

Tradycyjne wesele, przygotowywane przez rodziców młodych, zgodnie ze starym odwiecznym zwycza-
jem, powoli odchodzi w przeszłość. Jeszcze niekiedy słychać weselne śpiewy, czasami zamawia się kuchen-
ną, zbiera jaja na wesele i mai wódkę weselną. Powszechna moda na wygodę, skutecznie doprowadziła 
do zaniku poszczególnych aktów wesela tradycyjnego zwłaszcza w sferze organizacyjnej. Co przetrwało 
niezmienione? Błogosławieństwo młodych, rzucanie szyszek, bramy weselne, powitanie chlebem i solą, mo-
ment przełomowy zaznaczony ściągnięciem welonu, a zatem wszystkie te momenty wesela, na które młodzi 
nie mają wpływu, kiedy stają się bezwolnymi uczestnikami, zaś akcja, działanie jest po stronie rodziców, 
starościny, dziadów weselnych, pierwszej drużki. Niektóre zwyczaje przetrwały, z symboliką obecnie nie do 
końca zrozumiałą. Zmieniła się nazwa, a znaczenie i wymowa są kontynuowane w nieco innej formie: nie 
dobranocka, a wieczór panieński; nie korowaj, a tort; nie obsypywanie zbożem, ale obsypywanie sztuczny-
mi płatkami kwiatowymi. Zaginął „biały wieniec” i towarzyszące mu przyśpiewki na rzecz składania pre-
zentów w kopertach po wyjściu z kościoła, zanikła wiecha i związany z nią rozbudowany rytuał, przepadli 
cywile – goście podweselni „wieczorowi”. Oczywiście nie wszędzie. Na tym polega bogactwo i różnorodność 
kultury ludowej, także w obrębie niewielkiego regionu, że poszczególne wsie, rodziny praktykują pewne 
zwyczaje weselne, podkreślając tym samym niezwykły czas obrzędu i święta rodzinnego. 

Zmiany w obrzędzie weselnym, zdaniem Tadeusza Brożbara z Gaci, zaszły znacznie wcześniej, bo już: 
„Po I wojnie światowej wiele zwyczajów weselnych zaniechano, były za drogie, nie rozumiano już starych 
obrzędów. Rewolucję zrobiła też szklanka, którą stawiano przed każdym z gości weselnych. Nie trzeba 
było gości zabawiać piosenką czy dowcipem”3. Przez wiele dalszych późniejszych lat, śpiewy obrzędowe, 
towarzyszące wszystkim fazom wesela były kontynuowane i przetrwały do dzisiaj w żywych śpiewach na 
weselach oraz w repertuarze zespołów śpiewaczych. Potwierdza to wypowiedź Haliny Rączki z Siedleczki: 
Jeszcze te śpiewy na tych weselach są. Takie jeszcze ludowe, bo jak siądzie taka rodzina, to warto posłu-
chać. Raczej u nas nie ma wesela bez śpiewania. Te wesela, które się odbywają, to są obficie śpiewane.

Stanowi nadal wesele obrzędową wspólnotę. Po sutym obiedzie, po tańcach, zabawach weselnych, spo-
życiu weselnego tortu, wzniesieniu toastów weselnych, po oczepinach, uczestników wesela łączy coraz sil-
niejsza więź, stają się wspólnotą, „integrują się”, co pogłębia się i odczuwalne jest w atmosferze panującej 
podczas drugiego dnia wesela – poprawin. 

Bogactwo i specyfika obrzędu wesela w regionie przeworskim zasługuje na obszerne opracowanie et-
nograficzne. Region Przeworskie z centralnym ośrodkiem miejskim w Przeworsku, położony na terenach 
dorzecza rzeki Mleczki, cechował się żyznymi ziemiami, co przekładało się m.in. na zamożność kmieci 
czy na gęstą zabudowę wsi. Wsie regionu łączą realia i losy historyczne – niegdyś obejmowała je swymi 
granicami wielka parafia w Przeworsku pw. Św. Ducha, administrowana przez bożogrobców, a od połowy 
XIX wieku swym zasięgiem objęła ordynacja przeworska Lubomirskich. Region przeworski to zachodni 
kraniec większego regionu tzw. Pogranicza Nadsańskiego, gdzie mieszały się żywioły polski i ruski, zaś 

1 Komentarz wystawy czasowej etnograficznej Wesele jedzie od Przeworska, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Galeria 
„Magnez”, lipiec–wrzesień 2019 r.
2 T. Brzozowska, Wesele, [hasło w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 431.
3 T. Brożbar, Gackie wczoraj. Opis przeszłości wsi Gać pow. przeworskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji społecznych 
dokonany na podstawie podań ustnych i materiałów zebranych na wsi, Rzeszów 2001, s. 111. 

wpływy ze strony wschodniego sąsiada obecne i widoczne są do dzisiaj w języku, potrawach, zachowanym 
budownictwie drewnianym, zwyczajach. 

Za tradycyjne wesele przeworskie, które jest przedmiotem niniejszej rozprawy, uważam zespół praktyk, 
układających się w cykl aktów – scen następujących po sobie w niezmiennej, gwarantowanej tradycją, 
kolejności, przez okres od 4. ćwierci XIX w. do 3. ćwierci XX w. Materiałem najstarszym (z 1886 r.) jest 
opracowanie Michaliny Tomaszewskiej opisujące zwyczaje weselne ludu ruskiego w miejscowości Cetula. 
Następnie dwa obszerne artykuły Aleksandra Saloniego prezentujące przebieg wesela wśród ludu wiejskie-
go w okolicy Przeworska (1898 r.) i ludu łańcuckiego (1903 r.). Modelem folklorystycznym wesela przewor-
skiego stał się scenariusz widowiska pt. „Wiejskie wesele przeworskie”, opracowany, a następnie wystawio-
ny w 1936 r. staraniem kilku osób skupionych wokół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przeworsku: 
Jana Ruta (folklorysty), Michała Smyki (muzyka i dyrygenta Chóru Męskiego „Echo”) i Jadwigi Zabielskiej 
(absolwentki Wyższej Szkoły Dramatycznej we Lwowie). W widowisku, składającym się z 5 aktów, autorzy 
zawarli i udokumentowali autentyczne śpiewy, melodie, a przede wszystkim gwarę z Bud Przeworskich. In-
formacje o obrzędzie wesela z lat późniejszych pochodziły z wywiadów etnograficznych przeprowadzonych 
przez Barbarę Tondos i Teresę Szetelę podczas badań terenowych w roku 1969 we wsiach gminy Tryńcza 
i Zarzecze dla Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, którymi kierował Franciszek Kotula. Temat wesela 
jako najbogatszego i najbarwniejszego obrzędu rodzinnego pojawia się zawsze w monografiach regional-
nych, publikowanych i niepublikowanych, których tematem są dzieje i życie społeczne przeworskich wsi: 
Gać, Sietesz, Nowosielce, Urzejowice, Żurawiczki, Grzęska, Pantalowice. Wspomnienia z wesel z lat 60. 
i 70. XX w. zebrane zostały od współcześnie żyjących informatorów w ramach badań etnograficznych pro-
wadzonych przez Muzeum w Przeworsku i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Tradycyjne wesele przeworskie rozpoczyna się od zapoznania młodych przy udziale pośredników. Osoby 
funkcyjne i ich zadania to osobny rozdział opracowania. Przed weselem należało dopełnić: pacierzy, chodze-
nia po kweście i sprosin gości. Wieczorne pożegnanie stanu panieńskiego to tzw. dobranocka i związana z nią 
rzewna muzyka skrzypiec. Osobno zostały omówione dwa atrybuty wesela: wiecha i korowaj oraz specjalne 
pieczywo obrzędowe, dar weselny w postaci szyszek (husek) rzucanych przez starościnę. W dniu wesela na-
stępują po sobie kolejno: przybycie młodego do domu młodej, błogosławieństwo, wyjazd czy wyjście orsza-
ku do ślubu, ślub w kościele, bramy weselne z udziałem dziadów, dalej: powitanie młodych chlebem i solą, 
obiad weselny, oczepiny, biały wieniec. Obecna na weselu dawnym i współczesnym muzyka, zespół, orkiestra 
zmieniała skład instrumentów na przestrzeni dziejów. W osobnym rozdziale zostały omówione i wyjaśnione 
zabiegi i praktyki magiczne apotropeiczne towarzyszące obrzędowi przejścia, jakim było wesele. 

Wystawa etnograficzna i niniejsze opracowanie zostało zilustrowane archiwalnymi i współczesnymi zdję-
ciami ze zbiorów Muzeum w Przeworsku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, wizerunkami ze zbio-
rów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum w Jarosławiu – Kamienicy Orsettich 
oraz z zasobów prywatnych. Istotną część opracowania stanowią autentyczne teksty folkloru ustnego: pieśni 
i przyśpiewki weselne, pochodzące z poszczególnych wsi regionu przeworskiego, będące chóralnym i solo-
wym śpiewanym komentarzem do kolejnych części wesela. W aneksie do opracowania zamieszczony został 
scenariusz widowiska weselnego przygotowany przez Zofię Hadro, pochodzącą z Rozborza, która wielokrotnie 
jako pierwsza drużka, a następnie starościna weselna, w latach 60. i 70. XX w., dysponując pięknym głosem, 
fenomenalną pamięcią do tekstów i melodii oraz talentem do układania zwrotek pieśni, ośpiewywała wesela. 

Wszystkim osobom prywatnym, przyjaciołom i znajomym, sympatykom naszego Muzeum, którzy po-
dzielili się zdjęciami o tematyce weselnej z rodzinnych archiwów – ślicznie dziękuję!

A teraz już przenosimy się w świat starodawnego wesela, które było niezwykłym czasem wesołości, 
czasem wytchnienia od codziennego znoju ciężkiej pracy na wsi, czasem wzruszenia i radości. Było wesele 
świętem wsi, w którym brała udział cała społeczność, częstowana korowajem na weselu i szyszkami na 
drodze wesela. Na straży wesela stała tradycja, przekazywana i pilnowana przez dostojników weselnych: 
starostów, drużki, drużbę, rodziców, gwarantująca dokonanie się i spełnienie obrzędu przejścia. 

Wesele, wesele, smutek dla mamusi, 
choć ją wychowała, choć ją wychowała,
to ją oddać musi.
Gwiazdeczki, gwiazdeczki, wędrują po niebie,
już ona mamusiu, już ona mamusiu,
nie wróci do ciebie.
Gdy jej organista dziś wiernie wyśpiewał,
to jej się na głowie, to jej się na głowie,
wianeczek rozwiewał. 
(Pieśń weselna z Majdanu Sieniawskiego)
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ZAPOZNAWANIE SIĘ I CHODZENIE NA ŻYNIACZKĘ 

Na muzyce już tylko oboje tańczyli i przy każdej sposobności ich oczy leciały do siebie.
(Tadeusz Brożbar, Gackie wczoraj)

Chłopca – młodzieńca zaliczano do parobków, gdy był na tyle wyrośnięty i silny, by ciężko pracować 
w polu. W tym wieku „czuł wolę bożą”, a więc osiągał dojrzałość seksualną, wówczas też upatrywał sobie 
dziewczynę. Szukał następnie sposobów spotkania i zapoznania. Okazją ku temu były codzienne zajęcia lud-
ności wiejskiej – wspólna praca w gospodarstwie, w polu – przy sianokosach, żniwach, młóceniu, wykopkach. 
Okazji dostarczały rozrywki świąteczne: „muzyki” – potańcówki, zabawy, wesela, a także nabożeństwa majo-
we gromadzące młodzież pod kapliczkami oraz wizyty kolędnicze, polegające na odwiedzaniu przez kolędni-
ków – domów, gdzie mieszkały panny. Stałe wizyty kawalera w domu wybranej panny nazywano chodzeniem 
na żyniaczkę, tj. odwiedzinami mającymi na celu ożenek.

Gdy młodzieniec był zdecydowany żenić się, oznajmiał 
o tym rodzicom: „chwytał rodziców pod nogi i prosił, by go 
ożenili”. O ożenku i zamążpójściu decydowali rodzice, sta-
rający się uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie majątkowe 
dla dzieci. 

Rodzice chłopca naradziwszy się, wysyłali do rodziców 
dziewczyny wygadanych posłańców, poselników, swatów, 
zwykle mężczyzn, ale także kobiety tzw. swatki, które trud-
niły się kojarzeniem małżeństw i prowadzeniem negocjacji 
dotyczących podziału majątku. W Piganach k. Sieniawy do-
świadczonego posłańca pośrednika, zwano rajbidą, w Jagielle 
– faktorem, zaś posłem na rajenie w Tryńczy. Wysyłano go 
na zwiady (Wólka Ogryzkowa). Chodziło o to, by zasięgnąć 
wstępnie języka, jakie są szanse na przyjęcie starań chłopaka 
o rękę dziewczyny oraz na jakie wiano może liczyć. Faktor po-
średniczył pomiędzy oboma rodzinami, przekazując informa-
cje na temat majątku, następnie umawiając spotkanie, czyli 
schadzkę rodziców. 

Posłańcy po przedstawieniu celu swojej wizyty, prosili 
o kieliszek. Podanie kieliszka miało w tym momencie istotne 
znaczenie, gdyż oznaczało pierwszą wstępną zgodę rodziców 
dziewczyny. Następnie o wypicie kieliszka wódki proszona 
była dziewczyna. Jej zachowanie również było wymowne: 
jeśli przyjęła i wypiła podany kieliszek wódki, oznaczało to 
zgodę dziewczyny. Na swatów wybierano ludzi obytych, dowcipnych, znanych i szanowanych, którzy re-
zonem, polotem i jedynie sobie znanymi chwytami potrafili doprowadzić do zmówin, dawniej zwanych 
osłębami (Nowosielce, Grzęska), ósłębami (Żurawiczki), osłymbami (Jagiełła), czyli spotkania obu rodzin 
w celu omówienia ilości majątku, jaki otrzymają przyszli małżonkowie od swoich rodziców. Zazwyczaj 
młodzi nie brali udziału w ustalaniu ilości majątku, jaki ma im przypaść z ojcowizny. Zmówiny odbywały 
się najczęściej w domu młodej. Podczas zmówin omawiano wywianowanie dzieci, termin wesela, pójścia 
na pacierze, rozdzielano funkcje weselne poszczególnym osobom. 

Starodawne zrękowiny urządzane były po trzeciej zapowiedzi w domu młodej, z udziałem rodziców, sąsia-
dów, starostów z żonami. Na zrękowinach młodzi nakładali sobie pierścionki, akt ten celebrował starosta ze 
strony młodej5. 

5 Archiwum Muzeum w Przeworsku (dalej: AMP), MP-OP-182, J. Rut, Uroczystości przed weselem przeworskim, s. 244; M. Toma-
szewska, Obrzędy weselne ludu ruskiego we wsi Cetuli w powiecie Jarosławskim, „Zbiór wiadomości do antropologii krajowej”, 1886,  
t. X, s. 56–57.

Opowiada 100-letnia Aniela Pieniążek z Urzejowic: 
Dziewczęciem byłam, miałam 15 lat, poszłam na zabawę. A on szedł do wojska, 20 lat miał. I odprowa-

dził mnie. I pierwszy raz, jak odchodził, pocałował mnie. Ja się już tak cieszyłam. I potem był przy wojsku, 
i widoczek mi przysłał na święta. I takem mu się spodobała, gdzie zabawa była, to mnie wciąż brał, bo ja 
umiałam ładnie tańczyć. I tak zalycoł się mi prawie 9 lat, 24 lat miałam jakem wyszła za mąż. Najładniej-
szy dla mnie był on, a ja dla niego. Tak my się pożeniły. 

Wprzódy ludzie żyły w czystości. Tak się nie żyło jak dziś. Stosunków nie miały, zalecały się, ale stosun-
ków ni miały. Tata by nos zabili. Tak my były krótko trzymane. Jedenasto godzina, pod zabawą mama już 
stała. Dziewczęta miały być w chałupie. Musiały my przyjść z mamą. 

Mój Staszek przyszedł do mnie, wlazł do domu, miał pół litry. Przyszedł, powiedział – Pochwalony! 
I pyta się: – Czy chcecie mnie za zięcia? Zalecał się mi, chodził do nas, to mama godajo: – Czego by nie. 
Potem postawił wódkę i gościły my się4.

4 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Archiwum etnograficzne (dalej: MKL-AE): MKL-AE 620/7, Urzejowice, PA.

Turki noworoczne w Urzejowicach – podprowadzanie panien do kościoła, 1961 r. Ze zbiorów Teresy Szczepańskiej

Panny na wydaniu – pośrodku Paulina Kędziora, Łapajówka,  
okres międzywojenny. Ze zbiorów Justyny Pakosz

Zmówiny – ilustracje Stanisława Wincentego Pelca do „Wiejskiego wesela przeworskiego” – widowiska opartego na motywach 
ludowych w 5 odsłonach, opracowanego przez Jana Ruta. Przeworsk 1978 r. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku
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KTO BYŁ KIM NA WESELU, CZYLI OSOBY FUNKCYJNE 

Para starostów domowych, para małżeńska, wywodzą się z rodziny młodej, podczas nieobecności 
reszty gości przygotowują poczęstunek. Mogli nie brać udziału w obrzędzie ślubnym w kościele, zostawali 
wówczas w domu „przy piwie i jadle, tj. dla poczynienia przygotowań na przyjęcie drużyny weselnej po po-
wrocie z kościoła”6.

Para starostów kościelnych – świadkowie, przyjezdni, spoza rodziny młodej, asystują przy obrzędzie 
ślubnym w kościele. 

Starosta pełnił funkcję współczesnego wodzireja, wygłaszał oracje weselne, prowadził tańce, sadowił 
gości weselnych przy stole, częstował alkoholem. Nadzorował zrękowiny odbywające się przed błogosławień-
stwem – archaiczny obrzęd zatwierdzający umowę małżeńską, polegający na podaniu sobie rąk przez mło-
dych i związaniu dłoni chustką przez starostę. Starosta był mężczyzną żonatym, zamożnym, cieszącym się 
autorytetem na wsi. Ustawiał orszak weselny – wozy w kolejności, w jakiej miały jechać. Fundował wódkę, 
potrzebną jako okup przy przekraczaniu bram weselnych w drodze do kościoła: Starosta musiał mieć wódkę 
na ślabanty (Jagiełła).

Starościna ubierała młodą do ślubu, 
zawiadywała kuchnią (zanim upowszech-
niła się funkcja gospodyni kuchennej), czę-
stowała potrawami weselnymi, prowadzi-
ła śpiewy weselne – pieśni i przyśpiewki. 
Szczególną rolę odgrywała podczas oczepin 
jako mistrzyni ceremonii. Po oczepinach sta-
rościna tańczyła z młodą na znak przyjęcia 
do grona mężatek. Każda ze starościn pie-
kła swój korowaj, a w późniejszym okresie 
– tort, który następnie pod koniec wesela, 
kroiła i obdarowywała nim wszystkich gości 
wesela. Zadaniem starościny było upieczenie 
i przygotowanie szyszek. Starościna jako ko-
bieta zamężna i zamożna, wykonywała także 
zabiegi magiczne, mające zapewnić młodej 
płodność, dostatek, zdrowie oraz ochronę 
przed złymi mocami, np. obsypywała młodą 
szyszkami weselnymi. 

Starościna miała do pomocy swaszkę, 
młodą dziewczynę, pannę, gotową do zamąż-
pójścia. Funkcję swaszki mogła pełnić sio-
stra pana młodego7. Swaszka miała za zada-
nie np. przewieźć tort do kościoła, pomagać 
roznosić gościom kawałki pokrojonego tortu 
podczas „białego wieńca”, mogła inicjować 
śpiewy weselne. Z czasem przestano wyod-
rębniać osobno role starościny i swaszki8.

Drużki, druhny – młode niezamężne 
kobiety, panny; krewne, sąsiadki, koleżanki 
młodej, zaproszone przez nią na wesele, sta-
nowiące jej asystę, reprezentujące stan pa-
nieński. Przygotowywały atrybuty weselne: 
wiechę, bukieciki dla drużbów. Wiły wianek 
na głowę młodej nazywany w Przeworskiem: 
„czub” lub „chochoł”, z barwinku, mirtu, ruty. 

6 J. Świętek, Znad Wisłoka. Rysy etnograficzne ze wsi Białobrzegi w powiecie łańcuckim, „Lud”, 1902, t. 8, s. 247.
7 M. Tomaszewska, Obrzędy weselne ludu ruskiego…, dz. cyt., s. 58. 
8 Na temat osób funkcyjnych na weselu – swaszki (drużbiny, starościny) i podswaszczyny: W. Daszykowska-Ruszel, Weselny prolog,  
[w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ru-
szel, Rzeszów 2001, s. 45–46.

Jak mawiano w Gorliczynie: Chochoł była to kopa kwiatków na głowie, z której wstążki zwisały niżej pasa. 
W okresie międzywojennym, drużki ubrane były w stroje krakowskie, gorsety zdobione wstążkami, głowy mia-
ły przybrane wiankami lub kwiatami. W toku wesela, bardzo istotny był śpiew drużek komentujący przebieg 
zdarzeń weselnych. Pieśni stanowiły o poszczególnych etapach obrzędu weselnego, czyniły wesele dostojnym 
i wzruszającym, zaś przyśpiewki będące formą komicznego uszczypliwego dialogu z drużbami, były niewątpliwą 
atrakcją wesela oraz popisem umiejętności śpiewaczych i improwizatorskich. Drużki, pozostając w kręgu panny 
młodej, oczekiwały dzięki temu symbolicznego podążenia za młodą, tj. wyjścia za mąż. 

Drużka rękownica, rękowna drużka – będąca najbliżej panny młodej, „pod ręką”, zawsze do dys-
pozycji, inaczej: starsza drużka. Wiodła prym między drużkami, nie odstępowała na krok panny młodej. 
Z pomocą drużek przygotowywała bukieciki dla drużbów z ruty, barwinku, mirtu, asparagusa oraz z kwiatów 
żywych, z bibuły lub z materiału, i wstążek, a następnie przypinała je gościom, podawała obrączki na tacy. 

Podczas wieczoru przed weselem, kiedy w gronie drużek wito wianek na głowę i szykowano bukieciki, 
śpiewano:

Wiła Marysia wianek, wiła Marysia wianek,
z drobnej rutki serduszek, z drobnej rutki serduszek.
Rozłożyła go na stole, rozłożyła go na stole
Na mamusine żale, na mamusine żale.
Niech się jej serce kraje, niech się jej serce kraje,
że mnie młodo za mąż wydaje, że mnie młodo za mąż wydaje.
Oj młodą, młodziusieńką, oj młodą, młodziusieńką,
a od siebie daleko, daleczeńko, a od siebie daleko, daleczeńko
Żeby jej dobrze było, żeby jej dobrze było,
To by mamusię cieszyło, to by mamusię cieszyło9. 
(Gać)

9 T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 113.

Panny – drużki z bukietem ślubnym, Gniewczyna, lata 50. XX w. 
Ze zbiorów Józefa Rachwała

Młodzi w towarzystwie drużek, Lipnik ok. 1950 r. Ze  zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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Poza oknami poza szklanymi
chodzi Jasio chodzi nadobny
jeszcze nie ożeniony.
Wiła Kasiunia wianeczek
z drobnej ruteńki serdeczek.
Potoczyła go po stole
do swej mamusi na żale.
A ja ci wionka nie przyjmę
bo mało od żalu nie zgine. 

Wiła Kasiunia wianeczek
z drobnej ruteńki serdeczek.
Potoczyła go po stole
do swego tatusia na żale.
A ja ci wionka nie przyjmę
bo mało od żalu nie zgine10.
(Maria Gliniana, ur. 1900 r., Gorzyce)

Drużka podwierzchnia11, podwieśnica (Gnie-
wczyna), druhna podwiesznica (Nowosielce), pod-
wierzchnica (Białobrzegi), podwieszna (Lipnik), wie-
chownica (Sietesz), drużka pod wiechą (Cieszacin 
Wielki), mała drużka (Rożniatów) – kierująca wiciem 
wiechy weselnej, trzyma wiechę podczas jazdy na ślub do 
kościoła, siedząc na jednym wozie z panną młodą.

Drużka wyprawna z rodziny młodej, prosiła wraz z młodą gości na wesele. Jednakowo ubrane, w od-
świętne stroje, np. po krakowsku, podejmowały pod nogi domowników – przyszłych gości weselnych, prosząc 
o błogosławieństwo. 

Swatowie, swacio, swacia, swatkowie, drużbowie – kawalerowie z rodziny młodej i młodego, 
młodzi parobkowie zaproszeni na wesele. Przygotowywali bramę weselną, która stanowiła ozdobę zagrody, 
obejścia – z dwóch świerków, połączonych poprzeczną belką, przystrajając gałązkami jedliny i wstążkami z bi-
buły. Młody, wchodząc do gospodarstwa rodziców młodej, przy tej bramie, płacił okup mężczyznom z rodziny 

10 Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie. Archiwum Materiałów Terenowych (dalej: MER AMT), t. 213, B. Tondos, Obrzędy rodzinne 
i związany z nimi folklor słowny, Tryńcza 1969, Gorzyce, s. 26. 
11 S. Inglot, Weselne obrzędy ludowe w powiecie łańcuckim w drugiej połowie XIX wieku, Lwów 1927, s. 11.

i sąsiedztwa młodej. Drużki łączono ze swatami. Wspomina Irena Wilk z Siedleczki: Przydzielili ci swata i czy 
ci się podobał, czy ci się nie podobał, to byłaś druhną, trzeba było całe wesele się z nim bawić12. Swatowie 
wyróżniali się odświętnym ubiorem. W najstarszej wersji, były to bogate sukmany, żupany, płótnianki, ka-
pelusze przybierane bukietami kwiatów, chustki kwieciste zakładane za pas po lewej stronie – uważanej za 
przymiot osób stanu wolnego. Dodatkowym atrybutem były kotyliony – bukieciki przypinane drużbom przez 
drużki. Opowiada Wiesław Bartoszek urodzony 1946 r. w Cieszacinie Wielkim: Bukiety dla swatów robiły 
zaś drużki. Były znacznie większe od bukiecików „za głowę” dla drużek. Robiono je z 3 konwalijek, 1 pąka 
róży, mirtu, przyczepiając białą wstążkę długości około 1 m.

W Gaci istniał zwyczaj „łapania swatów”. W ostatnią niedzielę przed weselem, młody i młoda wraz z druż-
ką rękownicą ubrani w stroje weselne uczestniczyli we mszy św. sumie. Po sumie zatrzymywały wychodzących 
mężczyzn: rękownica zatrzymywała, zaś młoda chwytała pod nogi i prosiła na swata weselnego. Tak „złapani” 
swatowie stawali obok młodego, który tego dnia zapraszał ich do domu na obiad złożony z kapusty i pieczonej 
kaszy. Swatowie mieli za zadanie przygotować konie do uroczystej jazdy do kościoła. 

Asystę wesela tworzyło około pięciu, sześciu par drużek i drużbów.
Starszy swat, marszałek – czuwał nad właściwym przebiegiem obrzędu, ustawiał swatów na koniach, 

wiózł wiechę weselną z kościoła. W Gaci jechał konno na przedzie całego wesela, wioząc ze sobą bochenki 
pszennego chleba, które następnie starsza drużka w imieniu młodej składała na bocznym ołtarzu w kościele. 
Chleb ten przeznaczony był dla ubogich. Drugi bochenek zanoszony był w imieniu swaszki do zakrystii dla 
księdza. Zadaniem starszego swata było wystawienie wiechy na kalenicy domu weselnego. 

Drużba rękowny, starszy drużba – najbliższy asystent pana młodego. Znakiem jego funkcji był 
kotylion: gałązka mirtu przewiązana kilkoma długimi wstążkami, sięgającymi prawie do ziemi, przypięty po 
lewej stronie. Taki bukiet o jak najdłuższej wstążce miał przypięty starosta, jako człowiek żonaty – po prawej 
stronie. Wszystkie osoby funkcyjne wesela miały przypięte bukiety, kotyliony, widoczne z daleka, co wyróż-
niało ich spośród innych uczestników wesela.

W starszym, bardziej rozbudowanym rytuale weselnym, obecny był swat wyprawny albo drużba wy-
prawny, który asystował młodemu, zwykle konno, w trakcie zapraszania na wesele, a także brał udział 
w akcie wysadzania wiechy weselnej na dach. 

12 MKL-AE 613/6, Siedleczka, WI. 

Portret zbiorowy weselny, ok. 1960 r. Osoby funkcyjne oznaczone bukietami ślubnymi. Ze zbiorów Teresy Żołyniak

Teresa Pelc jako pierwsza drużka na weselu  
w Gniewczynie, ok. 1960 r. Ze zbiorów Teresy Żołyniak

Swaty na weselu. 
Gniewczyna, obok 
starej wikarówki, 
okres powojenny. 
Na rowerach ze 
światłem z przodu, 
hamulec ręczny, tak 
zwany szynkowy 
na przednie koło, 
na kierownicy 
dzwonek. Spodnie 
pospinane spinaczami 
lub podwinięte, żeby 
nie zostały złapane 
łańcuchem, krawaty, 
na głowie kapelusze. 
Wszyscy są stanu 
wolnego – kawalerka. 
Na weselu rękownica, 
czyli starsza drużka, 
przypięła im bukiety 
z lewej strony, czyli są 
do wzięcia. (Opis Józefa 
Rachwała) Ze zbiorów 
Józefa Rachwała
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PRZED WESELEM: 
PACIERZE, CHODZENIE PO KWEŚCIE, SPROSINY

Zapraszać na wesele chodziła panna. Trzymając chustkę w ręku, wszystkich pod kolana łapała, prosząc by 
przyszli. Również małe dzieci. W każdym domu musiała usiąść, bodaj na chwilę, bo by jej kury na jajkach 
nie chciały siedzieć. 
(Anna Jurkiewicz, ur. 1895 r., Studzian)

W najbliższą sobotę po dniu zmówin, młodzi ze starszymi drużbą i drużką rękownicą szli bądź jechali 
wozem do kancelarii parafialnej w celu odbycia rozmowy z księdzem proboszczem dotyczącej przede wszyst-
kim znajomości katechizmu oraz w celu złożenia ofiary na wygłoszenie zapowiedzi. Zapowiedzi głoszone 
były nazajutrz w niedzielę podczas mszy św. sumy oraz przez kolejne dwie niedziele. Spotkanie z księdzem 
nazywano pacierzami; idą na pacierze. Był to swoisty egzamin z katechizmu, który zdawali przed księdzem 
przyszli małżonkowie. Dopiero po zdaniu egzaminu, ksiądz zapisywał młodych do wygłoszenia zapowiedzi 
przedślubnych. „Pacierze” stanowiły odpowiednik współczesnych nauk przedmałżeńskich. W pierwszą nie-
dzielę zapowiedzi przyszli małżonkowie przystępowali do sakramentów świętych – spowiedzi i komunii13. 
Jeśli pacierze wypadły niepomyślnie, to trzeba było iść do powtórki, co narażało młodych na śmiech 
i drwinki w rodzinnej wsi, a zwyczaj kazał wierzyć, że małżonkowie będą zawsze skłóceni, a gospodar-
stwo będzie podupadać14.

W okresie głoszenia zapowiedzi, przyszła panna młoda, zwłaszcza pochodząca z niezamożnej rodziny, 
odświętnie ubrana wraz z towarzyszącą jej drużką rękownicą lub drużką wyprawną, obchodziła mieszkańców 
wsi, prosiła o błogosławieństwo i dary na wesele, kłaniając się, klękając i obejmując pod nogi gospodarza, 
gospodynię. Gospodarze wypowiadali słowa błogosławieństwa i obdarowywali „miarką zboża, jajami, słoniną, 
a rzadziej drobną kwotą pieniężną”15. Zwyczaj ten nazywano: chodzeniem po wspomożeniu, panna młoda 
chodzi po wspomożynie16, chodzeniem po chweście (kweście)17, chodzeniem po wilku (Gać)18. „Nazywano 
tak przejście przez wioskę i zebranie od miejscowej ludności pszenicy, żyta, jajek i wszystkiego, czym mogli 
ludzie się podzielić. Czasem to i kto dał marmolady do biszkopta albo kapusty z beczki, ale raczej jajka i to co 
z mleka. Drużka miała worek tłomak i tak szła z młodą po dary, ludzie dawali, żeby wspomóc rodzinę, w której 
miało być wesele”19.

Tydzień przed weselem młoda w asyście rękownicy szła po kweście. Bogata czy biedna musiała się pod-
dać temu zwyczajowi. Zwyczaj ten polegał na tym, że zaprzęgano konia do wozu o uprzęży pełnej dzwon-
ków. Powoziła rękownica. Stawali przed każdą zagrodą, wchodziły w obejście, młoda chwytała gospodynię 
za kolana i pokornie prosiła o wsparcie, natomiast rękownica przedkładała gospodyni, że prosząca jest 
w potrzebie, bo już jest dorosła. Wiechecka obwieściła wszystkim, że dojrzała i czas już jej iść za mąż, a to 
wszystko jest związane z różnymi wydatkami, czy by nie byli tak dobrzy i nie pomogli jej w tych kłopotach. 
Zazwyczaj obdarzano sowicie chodzących po kweście, pieniędzmi, jak i w naturze – np. zbożem, które to 
dary stawały się zaczątkiem nowego gospodarstwa20. 

Nie wolno było opuścić nikogo w kwestowaniu. Zazwyczaj młoda obchodziła po kweście tylko swoją 
wieś. Nim obeszły całą wieś, to rękownica koniem obracała parę razy do domu. Młoda wraz z rękownicą 
były zapraszane do stołu na poczęstunek, a tymczasem domownicy ładowali na wóz czym chata bogata 
tym rada. Przed odejściem młoda serdecznie zapraszała na wesele, a młodych na dobranoc, gdzie robiono 
zaciągi drużek i swatów, organizując drużynę weselną21. 

Zbieranie darów na wesele od okresu powojennego przybrało odmienną formę. Mianowicie, to nie panna 
zbierała dary, lecz dary przynoszono do jej domu. Były to surowce żywnościowe, używane następnie do przy-
gotowywania potraw weselnych, zwłaszcza wypieku placków weselnych, przede wszystkim: jaja, ser, masło, 
mąka, śmietana, mak, ale także kury czy kaczki na rosół weselny. 

13 A. Saloni, Lud łańcucki, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, 1903, t. 6, s. 230. 
14 AMP, J. Rut, Uroczystości…, dz. cyt., s. 243. 
15 A. Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska, „Wisła”, 1898, t. XII, s. 509. 
16 J. Świętek, Znad Wisłoka…, dz. cyt., s. 247.
17 J. Wąsacz-Krztoń, Kultura i obyczajowość, „Urzejowice”, red. J. Orzechowska, J. Wąsacz-Krztoń, J. Żyła, Urzejowice 2011, s. 407. 
Podobnie w: Gorliczynie, Grzęsce, Świętoniowej, Ujeznej, Jagielle.
18 T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 114. 
19 Muzeum w Przeworsku. Archiwum etnograficzne (dalej: MP/AE) MP/AE/51/2011, Jagiełła, WK, MK, ur. 1936 r., 1946 r. 
20 AMP, MP-OP-73, S. Kojder, Wieś Grzęska, powiat Przeworsk, Grzęska 1969, s. 4. 
21 AMP, J. Rut, Uroczystości…, dz. cyt., s. 244.

W ostatnią niedzielę zapowiedzi, młodzi 
uczestniczyli wraz ze starszą drużką i star-
szym drużbą w mszy św. sumie. Ubrani byli 
odświętnie, już w stroje weselne: Dziewczę-
ta przywdziewają w zimie żupany na haft-
ki w pasie spięte; na głowach mają wieńce 
w rodzaju czapek, całą głowę zakrywają-
cych, z rozmaitych ziół i kwiatów zrobio-
nych, a w nich pęk barwistych wstążek, 
zwieszających się na plecy i po bokach gło-
wy. Do tego gorset jedwabny, wdziany na 
cienką koszulę z haftowanym kołnierzem; 
czerwona sukienna spódnica22. W lecie wy-
stępują w samych gorsetach, ujętych w pa-
sie obręczem, tj. krótkim pasem z mosięż-
nych czworograniastych ogniw złożonym 
i w „rąbkach”, tj. jakby długich ręcznikach, 
zwieszających się od szyi ku przodowi23. 

„Mężczyźni przywdziewają, oprócz su-
kiennych granatowych spodni i durszla-
ków, jeszcze obszerne ciemno-popielate 
płaszcze z pelerynami. Na głowach mają 
zwykłe kapelusze o wąziutkiej krezie, 
z fantazją na bok nasadzone”24. 

Po sumie, odświętnie ubrani młodzi, 
w towarzystwie starszej drużki i starszego 
drużby zapraszają gości na wesele. Zapra-
szano wszystkich gości w ciągu jednego 
dnia; w Sieteszy młody powoził wozem, 
zaś zapraszać chodziły młoda z drużką25. 
W Jagielle zapraszano obchodząc gości 
pieszo lub jeżdżąc konno, młodzi z pierw-
szą drużką i pierwszym drużbą – były to 
tzw. sprosiny26.

W okolicach Leżajska zapraszać na we-
sele chodziły młoda z rękownicą, a młody 
z drużbą rękownym jeździli na koniach, 
nazywano ich „proszakami”. Pan młody 
zapraszał słowami:

Pan ojciec prosi, pani matka prosi, 
pani młoda prosi i ja proszę z towarzy-
szem moim, który stoi za ramieniem 
moim, przychodźcie na wesele z całym 
domem, chałupę popodpierajcie worem, 
okna zatykajcie kołem, przychodźcie na wesele z całym domem. Tam będzie pięć pieczywa chleba, pięć 
beczki piwa, kaczki pieczone i gęsi smażone. Przychodźcie na wesele!27

Podając rękę proszakom, wyrażano zgodę na uczestnictwo w weselu. 
Tradycyjne sposoby zapraszania na wesele zanikały od końca lat 40. XX w. Powszechne stały się wizyty 

pary młodych i osobiste zapraszanie rodziny, sąsiadów, znajomych, połączone z wręczaniem karnetu ozdob-
nego zaproszenia. 

22 A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 509.
23 M. Tomaszewska, Obrzędy weselne ludu ruskiego…, dz. cyt., s. 64.
24 A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 509. 
25 MKL-AE 615/6, Sietesz, wywiad zbiorowy. 
26 MP/AE/49/2011, Jagiełła, WK, ur. 1941 r. 
27  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Grodzisko Dolne, s. 16.

Młoda i drużka zapraszają na wesele, Gać, ok. 1960 r.  
Ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Gaci
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WIECZÓR PRZEDWESELNY: DOBRANOCKA
Ostatni wieczór przed ślubem zowie się dziewiczym wieczorem. Wszystkie druhny, towarzyszki i przyja-
ciółki panny młodej, zbierają się do jej domu, aby razem z nią obchodzić uroczyście ten ostatni wieczór jej 
panieństwa, a śpiewając i wijąc wieńce ślubne i rózgę weselną, oddać ostatnie przysługi swoje niebodze28.

Swoje miejsce i czas przed weselem miały zawsze spotkania na zakończenie stanu kawalerskiego czy stanu 
panieńskiego, zw. dobranocką lub zaciągami. W końcu XIX w. we wtorek wieczorem przed weselem, kawaler 
organizował w swoim domu dobranockę, z udziałem muzyki, sąsiadów – gości weselnych, fundował piwo. 
Po krótkiej gościnie u pana młodego, goście wraz z muzyką, piechotą „szli z dobranocą”, tj. życzyć „dobrej 
nocy” do domu młodej, następnie do starosty, drużby29. „Przez całą drogę muzyka grała, zaś swaci śpiewali 
i strzelali z harapów albo batów, z krótkiej broni palnej, z klucza z użyciem karbidu”30.

W Sieteszy, zbliżając się do domu młodej, swacia śpiewali:

Oj idę ja idę dziewczyno do ciebie
Jakeś mi zasnęła, obudzę ja ciebie.
Jakeś mi zasnęła z czarnymi oczyma
Obudzę ja ciebie, boś moja dziewczyna.
Jakem se zasnęła, obudzę się sama, 
a ty mój Jasieńku daj konikom siana. 
Otwórzże mi otwórz, niech ja nie kołaczę
Niech ja se noceńki u ciebie nie tracę.
Otwórzże mi otwórz, moja Maryś dźwirki
Bo idę do ciebie z wielkiej poniewierki.
Noceńkę żem stracił, któż mi będzie płacił?
Anim się nie wyspał, anim nic nie zyskał. 

W Nowosielcach, schodząc się pod dom, na „dobranoc” śpiewali młodej:

A wyjdźże do nas, przywitajże nas,
nadobna Marysiu.
Ona nie wyszła, nie przywitała, 
pewnie nas nie poznała

Dobranocka dobra, Marysiu nadobna,
a tobie dzień dobry Jasieńku nadobny.
Hej, dobra nocka, dobra, ale nie każdemu,
hej, tylko pani młodej i panu młodemu.

Hej, leciały gołębie, leciał bielusieńki
nie turbuj się Kasiu, Jasiu ładniusieńki.
Hej, leciały gołębie, leciały kaczęta,
Hej, już się powydały te ładne dziewczęta31.

Nazwa dobranocka wiąże się z pieśnią śpiewaną i melodią wygrywaną pod oknem młodego, tzw. „gra-
nie na dobrą noc”32, „granie na dobranoc”33. Zdaniem skrzypka Stanisława Rosoła ze Świętoniowej, melodia 

28  Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901, s. 13. 
29  Por. J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska. Obrzędy doroczne i rodzinne, Grodzisko Dolne 2011, s. 232.
30  J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych do współczesności, Przeworsk 1998, s. 357. 
31  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Nowosielce, s. 68.
32  A. Saloni, Lud łańcucki…, dz. cyt., s. 233. 
33  J. Barański, Obrzędowość rodzinna, [w:] Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014–2016, red. K. Ba-
rańska, J. Dragan, Kolbuszowa 2018, s. 200. 

na wygrywiny była bardzo żałosna, rzewna: „lament”, powodujący płacz młodej34, „koci lament” – takie okre-
ślenie melodii znane w Białobrzegach przytacza muzykant Tadeusz Wilk z Kosiny35. 

Pieśń śpiewana przez młodego z drużbą i swatami pod oknami młodej:

Hej, dobra nocka, kto jo słyszy
Nasz wianeczek stoi w ciszy
Hej, dobra nocka nie każdemu
Tylko panu ojcu memu
Pytała się matka córy
Czy ma kocur pazury
Jakaś stara, takaś głupia
Czemby sięgał do dziury?36

Spotkanie urządzano także w domu panny, połączone z zaproszeniem muzyki i poczęstunkiem. Pod jej 
oknem skrzypek grał melodię dobranocki37. Stąd nazwa spotkania u młodej: dobranocka (Gać), dobra-
noc (Rozbórz) lub wygrywiny – określenie zanotowane w Świętoniowej. Dobranoc z muzyką stanowiła 
początek wesela. Podczas tego wieczoru, zgromadzone w domu młodej drużki szykowały bukieciki z mirtu 
przewiązanego wstążeczką dla gości weselnych i większe bukiety dla osób funkcyjnych na weselu. 

Pojechał, pojechał, z konikami na noc,
a tobie Kasiuniu zostawił dobranoc.
Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana,
a tobie Kasiuniu zostawił dobranoc.
Jeszcze nie pojechał, dopiero zaprzęga, 
na ciebie Kasiuniu jeszcze się ogląda,
Dobranoc, dobranoc, ale nie każdemu,
tylko pani młodej i panu młodemu. 
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Piganeczki” z Pigan)

34  MKL-AE 610/8, Świętoniowa, SR, 1928. 
35  MKL-AE 651/8, Kosina, WT, 1937. 
36  A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 508, 510. 
37  Por. przykłady muzyczne w: J. Danak-Gajda, Rola muzyki w obrzędzie weselnym, [w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość 
weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 190–195. 

Wesele, Rozbórz, 
ok. 1950 r. 
Ze zbiorów 
Janiny Fornal
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STROJE WESELNE

Głowa przy tym do sukni ubrana była na czubato, w rutę, wstążki 
krakowskie upięte dookoła głowy – jak ubrały taką pannę młodą, to 
miała co dźwigać. Wszystko wtedy robione było z dosadnością. We-
sele trwało prawie tydzień, ludzie lubili się bawić. Ksiądz mówił: we-
sele, wesele, a ciele: wesele, wesele, a świnia: daj jeść, daj jeść, a kacz-
ka: oj tak, tak. Ludzie się bawili, a bydło stało głodne. 
(Maria Machała, ur. 1901 r., Żurawiczki)

Wczesnym rankiem w dniu wesela do domu młodej przychodziły 
drużki i starościna, by ubrać młodą w strój weselny. Na chłodniejsze 
dni, młoda ubierała żupan błękitny z czerwonymi wyłogami i mankie-
tami38. XIX-wiecznym strojem młodego był żupan ciemnogranatowy 
przybrany bukietem, na głowie krakuska39. Na początku XX w.: Mąż 
szedł do ślubu w siwym ubraniu z sukna, w kapeluszu czarnym, na 
którym przypięty był bukiet z gałązki zielonej i kwiatków. W kieszeni 
spodni miał zatkniętą chustkę szelinową, wełnianą koloru czerwone-
go. Podobne bukiety nosili za kapeluszami swacia. Ponadto młody 
miał płaszcz czarny, gładki40. W relacji z Tryńczy mowa jest o spince 
z czerwonym koralem, którą młody spinał kołnierz koszuli. 

Nakrycie głowy młodej przygotowane z zielonych gałązek roślin: 
mirtu, rozmarynu, ruty, bukszpanu, w kształcie okrągłego wieńca, 
chroniło młodą w tym szczególnie niebezpiecznym czasie, jakim był weselny obrzęd przejścia. Wianek ów 
symbolizował czystość i dziewictwo panny młodej, dotrzymane do dnia wesela. Wianka nie zakładały do 
ślubu panny z dzieckiem czy wdowy. Wianek był nakryciem głowy dopuszczalnym jedynie dla dziewcząt, pa-
nien i panny młodej. Oznaką panieństwa były kwiaty wpinane we włosy czy też bukieciki niesione w rękach41. 
Wieniec ślubny i zielone gałązki przypięte do gorsu sukni ślubnej, wyznaczały symboliczną granicę, chroniącą 
przed złem młodą i resztę gości. Wianek został zastąpiony przez welon, który chronić ma twarz młodej przed 
nieżyczliwymi „urocznymi” spojrzeniami42. 

Panna miała na głowie chachoł. 
Była to czapka z bukszpanu i rozmary-
nu. Przez plecy poprzecznie przypięte 
na gorsecie, aż do pasa schodziły kolo-
rowe wstążki. Gorset czarny z tackami, 
czerwone korale, czerwona spódnica, 
firankowy fartuch. Buty czarne z chole-
wami. Młody miał czarne ubranie, bia-
łą koszulę, bukiet z rozmarynu z białą 
wstążką przypięty. (Elżbieta Rusinek, 
ur. 1893 r., Dębów)43 

Młoda i pierwsza drużka – rękowni-
ca ubrane były podobnie – w kompletne 
odświętne stroje panieńskie. Pod koniec 
lat 40. i na początku 50. XX w., kiedy 
modna stała się biała suknia panny mło-
dej, drużki weselne nadal występowały 
w strojach krakowskich. Stroje krakow-

38  Patrz: A. Błachowski, Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K. W. Kielisińskiego, 
Toruń 2011, s. 192, 202. 
39  S. Lew, W dorzeczu Mleczki. Studium historyczno-etnograficzne, Rzeszów 2004, s. 48. 
40  MER AMT, T. 168, T. Szetela, Strój ludowy, plastyka obrzędowa, Zarzecze 1965, s. 16. 
41  F. Kotula, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969, s. 25. 
42  M. Paul, „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie”. Obrzędy przejścia i ich symbolika, Rzeszów 2003, s. 28.
43  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Dębów, s. 5–6.

Członkinie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej, 
Budy Przeworskie 1928 r. Fot. P. Ostrowski. 
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Panienka w białym gorsecie, Przeworsk, 
okres międzywojenny. Fot. B. Zajączkowska. 
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku skie drużek stały się ubiorem – znakiem pełnionej na weselu 

funkcji. W okolicach Przeworska w okresie międzywojennym, 
w stroju ślubnym modne były gorsety krakowskie w kolorze 
białym. Białe tło z atłasu, satyny, tiulu na podszewce – wy-

szywane jedwabnymi nićmi, koralikami i cekinami. Były to gorsety tzw. panieńskie. Nosiły je: panna młoda, 
drużki weselne, a także wieńczarki podczas dożynek44. 

Panna młoda włosy rozpuszczone miała, wieniec z rozmarynu na głowie, dawni było dużo rozmarynu, 
to ubrali głowe cało, stążki po plecach poprzypinane, nó i rynkównica tak samo musiała być ubrana, obie 
dwie. (Wojciech Gujda, ur. 1870 r., Żurawiczki)45

Atrybutem drużby bądź starosty, jadących konno do kościoła był harap, zwany także kańczugiem46. Rękojeść 
wykonana była z nóżki sarniej, do tego dowiązane rzemyki zaplecione w warkocz. Harapem mogła być trzcinowa 
lub wiklinowa laseczka, ubrana bukietem kwiatów z bibuły, rozmarynem. Do harapu swaszka przywiązywała 
białą chusteczkę płócienną. Za pas drużba miał założoną chustkę kolorową „dybetkę”47.

Elementem stroju obrzędowego ubieranego do „białego wieńca” przez młodą i swaszkę (starościnę) był 
rańtuch48.

W dawnych czasach panna młoda i pierwsza drużka ubrane były do ślubu w gorsety regionalne na 
wzór krakowskich, bogato wyszywane kolorowymi koralikami, czerwoną z sukna spódnicę, metalowy pas, 
koszulę białą z okrągłym kołnierzem haftowanym, na głowie miała ułożony bukszpan w kształcie korony 
i dużo kolorowych wstążek, na szyi czerwone prawdziwe korale, cztery do sześć sznurów. Pan młody ubra-
ny w duszlak (coś w rodzaju frencza bez rękawów, zapinany na 15 guzików metalowych, koloru granat 
wpadający w fiolet, dziurki obszyte czerwonymi nićmi), biała koszula wyszywana, spodnie wpuszczone 
w cholewy butów. Jeśli było chłodno, to miał na sobie bluzę i ewentualnie płaszcz w kolorze ciemny granat, 
szyty na wzór wojskowy. Jeszcze dawniej, gdy ślub wypadł w zimie, panna młoda i pan młody ubierali 
się w kożuchy białe, wyszywane, które stanowiły równocześnie dla nich wiano. W lecie mężczyźni nosili 
tak zwane „potlenki”, krakuski, białe, szyte do figury, zapinane z przodu na jeden guzik, dołem poszerzone 
w kształcie dzwonu. (Stanisław Kojder, Grzęska)49

44  Por. A. Targońska, Stroje weselne w Małopolsce środkowej w procesie zmian, [w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość 
weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 83–86; K. Ignas, Ludowe 
stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość, Przeworsk 2017, s. 174–178.
45  T. Sokołowska, Bajki i opowiadania zapisane przez Teresę Sokołowską we wsi Żurawiczki, pow. Przeworsk w latach 1953–1957, 
„Literatura ludowa”, R. 1, 1957, nr 3, s. 28. 
46  Harap na sarniej nóżce, [hasło w:] K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 138. 
47  MER AMT, T. Szetela, Strój ludowy…, dz. cyt., Krzeczowice, s. 8; Cieszacin Wielki, s. 32; Żurawiczki, s. 36; Siennów, s. 38. 
48  S. Inglot, Weselne obrzędy…, dz. cyt., s. 22.
49  AMP, S. Kojder, Wieś Grzęska…, dz. cyt., s. 4. W dawnych czasach, tj. do roku 1948. 

Drużki ze swatami, Rozbórz, okres międzywojenny. 
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Panna młoda z widowiska według Jana Ruta 
„Wiejskie wesele przeworskie”, prezentującego 
zwyczaje weselne z Bud Przeworskich, Przeworsk 
1936 r. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku
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W okresie międzywojennym, w stroju weselnym młodej pojawi-
ła się długa biała suknia z długimi rękawami, zabudowana po szy-
ję, bez dekoltu, na głowie stroik z welonem, przybrany zielonymi 
gałązkami, ciemne półbuty. Suknia zdobiona była pod szyją – ga-
łązkami mirtu, paproci doniczkowej. Strój młodego to ubranie – 
garnitur, z kamizelką, białą koszulą. Atrybutem młodego był bukiet 
z mirtem lub bukszpanem i długą białą wstążką, przypinany po le-
wej stronie marynarki. Po udzieleniu ślubu, po wyjściu z kościoła, 
młoda przepinała bukiet młodemu na prawą stronę, na znak, że nie jest już kawalerem. Bukiet młodego 
w Jagielle był przygotowany z jednej róży przewiązanej kokardką z białej szerokiej wstążki o szerokości 5 cm, 
spływającej do wysokości pasa.

W roku 1935 w Tryńczy starościna ubrana była w strój odświętny: białą koszulę z haftami, gorset z białego 
atłasu, korale prawdziwe oraz w białą spódnicę mocno wiązaną trokami w pasie, pięknie układającą się dzięki 
sztywnej, mocno krochmalonej halce, ułożonej w harmonijkę. 

Młody przywoził dla narzeczonej bukiet ślubny, zaś ona przypinała mu bukiecik z lewej strony, na wysoko-
ści serca. Latem bukiet młodej wykonany był z dostępnych ogrodowych kwiatów, np. z róż i mirtu, przystro-
jony cienkimi paskami bibuły, zwisającymi z bukietu. Zimą wykonywano bukiety z kwiatów z bibuły. 

Wesele w Gaci, ok. 1950 r. Ze zbiorów Barbary Markiewicz

Para młodych, Przeworsk, okres 
międzywojenny. Fot. B. Zajączkowska. 
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Ślubny stroik na głowę, Pantalowice, ok. 1950 r. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Zofia i Władysław Żelazko, Rozbórz 1952 r. 
Ze zbiorów Zofii Hadro

Stanisława i Edward Poradowscy, Żurawiczki 1954 r.
Ze zbiorów Justyny Pakosz

Maria i Tadeusz Jedynakowie, Rozbórz 1949 r. 
Ze zbiorów Janiny Fornal

Anna i Władysław Duleńscy, Gorliczyna 1946 r. 
Ze zbiorów Zofii Zięzio
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DZIEŃ ŚLUBU: SPOTKANIE MŁODEGO Z MŁODĄ

Wesela urządzano zwykle późnym latem, po żniwach lub w okresie karnawału – po Godnich Świętach, 
a przed Wielkim Postem. Unikano zawierania małżeństw w maju, o czym mówiły przysłowia: Ślub majowy 
– grób gotowy czy W maju ślub, rychły grób50. Pierwsza środa po trzeciej zapowiedzi przedślubnej była naj-
częstszym dniem tygodnia przeznaczonym na wesele. Ślub udzielany był w godzinach przedpołudniowych. 
Jak wyjaśnia Wanda Daszykowska-Ruszel: „Ksiądz nie godził się na wesela w niedzielę, piątek i sobotę, bo 
weselnicy nie przychodzili na poranną mszę w niedzielę”51. Inne wyjaśnienie wiązało się z uiszczaniem opła-
ty u księdza: w środę i czwartek opłaty za ślub były najniższe52. Oprócz tego, środa uważana była za dzień 
szczęśliwy. Od świtu trwały przygotowania – ubieranie panny w komorze przez starościnę, strojenie piórami 
wiechy weselnej przez drużki w domu starosty. 

Rano drużki z wiechą i swacia „na koniach pod siodłami”53 zbierali się przed domem starostów kościel-
nych, ze strony młodego. Następnie jechali do domu młodej: drużki ze starościną jechały na wozie drabinia-
stym bądź bryczkach, mężczyźni – starosta, drużba, młody i swacia jechali konno na przedzie i obok wozów.

Część gości gromadziła się u młodego, część u młodej. Obecna była już tam muzyka weselna. Gdy docho-
dzili nowi goście, muzyka grała dla każdego marsza weselnego, za którego goście powitani marszem płacili, 
wsuwając pieniądze do kieszeni muzykantów lub otworu w instrumencie „do bębna” (Siennów), „w basy” 
(Gać). U młodej na podwórzu muzyka grała marsze i krakowiaki. Jak wspomina muzykant Edward Hanejko 
z Czerc: Każdy gość w okolicach Przeworska, Gniewczyny, Gorliczyny, nie wszedł na wesele, dopóki mu 
nie zagrali marsza i za te marsze płacili, tak w pierwszy, jak i drugi dzień wesela. Goście młodego spoży-
wali najpierw w jego domu śniadanie złożone z chleba z masłem i serem, popijanego kawą zbożową. Po czym 
młody z asystą jechali do młodej. 

Przed wejściem za próg domu młodej odbywały się widowiskowe i żartobliwe akcje opóźniające przebieg 
obrzędu, polegające na blokowaniu wejścia, wymuszaniu okupu, zabawnych dialogach i przyśpiewkach.

Otwórzcie nom wrota
Bo nos bije słota
Słoteńka nos bije
Sukmana nom gnije

Jak nie otworzycie
Wrota wyrąbiema
i Jasia z Kasieńko
Do doma weźmiema. 

Łojcze dźwi chaty łotwieroj
Na Kasie się nie łobzieroj
Bo już nie je twoja Kasia
Kaj sonsiadowego Jasia54.

Zanim z komory na spotkanie z młodym wyszła panna młoda, wychodziły ku młodemu drużki, niejako 
w zastępstwie młodej. Młody za każdym razem nie zgadzał się na drużkę55. Rozbudowany przebieg fragment 
tego obrzędu miał w Majdanie Sieniawskim, nazywany tam „drużbinami – pasturkami”. Przybycie młodego 
z marszałkiem, drużbami, pod dom młodej zaznaczone było śpiewem:

Zapachło nam tu ziele,
zapachło nam tu ziele
Są tu nasi przyjaciele.
Zapachła nam rutejka, 

50  J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska…, dz. cyt., s. 220. 
51  W. Daszykowska-Ruszel, Weselny prolog…, dz. cyt., s. 40. 
52  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 4. 
53  AMP, S. Kojder, Wieś Grzęska…, dz. cyt., s. 5. 
54  AMP, MP-OP-107, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie. Widowisko w 5-ciu odsłonach oparte na motywach ludowych, Przeworsk 
1973, s. 40, 43.
55  A. Saloni, Lud łańcucki…, dz. cyt., s. 236. Podobnie przyprowadzano drużki młodemu w Gaci: T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 115. 

zapachła nam rutejka,
Jest tu nasza Marynejka.

Drużbowie, tłumacząc się, że zabłądzili, pytają ojca młodej o chęć „zdybania pasturki” (pozyskania dziew-
czyny na służbę). Gospodarz, ociągając się, przyprowadza pierwszą „pasturkę” – drużkę, która udaje garbatą 
i kulawą. Następnie przyprowadza drugą drużkę, która również nie podoba się drużbom. Trzecia pasturka 
jest za „żyrna” i za pyskata. Za każdym razem toczą się żartobliwe rozmowy, docinki, przekomarzanie. Kolejna 
kandydatka na pasturkę to już panna młoda, którą akceptuje pan młody. W dalszej części obrzędu weselnego 
z Majdanu Sieniawskiego odbywa się targ nad panną młodą: młody wykupuje wianek młodej od jej brata56. 

Młoda wychodziła do gości w stroju weselnym. Witała się z młodym, następnie razem witali się serdecznie 
ze wszystkimi: „Panna młoda chwytała rodziców pod nogi, pan młody kłaniał się im nisko. Całowali rodziców 
w ręce i twarz. Kolejno podchodzili do wszystkich zgromadzonych, młoda wciąż chwytała pod nogi, młody 
drużkom podawał rękę, ze swatami całował się, a panna młoda całowała wszystkie drużki”57. Aktowi powita-
nia towarzyszyły śpiewy drużek:

W środę raniusieńko kłaniało się słoneńko
a Marysia nie spała, na Jasieńka czekała
We środę raniuteńko, ubierz się na bieluteńko, 
I stań sobie w okieneczku, jak kwiat róży w ogródeczku,
Stąpaj Maryś drobniuteńko, chwytaj ludzi niziusieńko. 
(Sietesz)

56  AMP, Drużbiny – pasturki. Scenariusz widowiska, opr. R. Goch, Majdan Sieniawski 2010. MP/AE/Folklor/25/2016. 
57  J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych…, dz. cyt., s. 362. 

W sobotę raniusieńko
kąpało się słoneńko.
Kasieńka się w nim myła,
mało nie utonęła

Wołała ratuneńku,
Ratuj mnie mamusieńku.
Niechże cię ten ratuje.
Co ci dzisiaj ślubuje.
Nie ślubuje mnie nikt inszy
Tylko Jasio najmilszy.

Rańszy Kasieńko, rańszy,
Bo nie będziemy na mszy.
Jak na mszy nie będziemy,
To ślubu nie weźmiemy.

Wyszła Kasieńka zza stoliczeńka,
Cienieńko zapłakała
Stoliczeńku mój, rozłączko moja
I za wami tatusieńku, 
i za wami mamusieńko,
do samego kościoła. 
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic)

Wykupywanie panny 
młodej, Maria Szumierz, 
1979 r. Ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu. W dniu 
ślubu pan młody 
musiał wykupić 
pannę młodą. Młoda 
ukrywała się na strychu, 
w komorze, w innych 
mało dostępnych 
miejscach. Gdy młody 
dał wystarczająco wysoki 
okup rodzinie młodej, 
panna młoda wychodziła 
z ukrycia.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MŁODYCH

Kolejnym etapem wesela było błogosławieństwo młodych przez rodziców, zwane w Sieteszy „przeprosi-
nami”, rytuał zachowany do dzisiaj, będący najbardziej wzruszającą częścią wesela. Odbywające się w domu 
młodej błogosławieństwo stanowiło obrzędowe wyłączenie panny młodej z rodziny.

W Tryńczy przed błogosławieństwem drużki śpiewały: 

Do ślubu jechała, żałośnie płakała, kazali jej ślubować. 
Musze ja se, musze tej swojej mamusi za wianek podziękować. 
Dziękuję ci, ojcze, dziękuję ci, matko, dziękuję ci, braciszku
żeście mie tak byli ładnie wychuowali, teraz ide od was precz. 
Dziękuję ci, ojcze, dziękuję ci, matko, dziękuję ci, siostrzyczko,
żeście mie tak byli ładnie wychuowali, teraz ide od was precz.
Jak na wózek siadła, twarzyczka jej zbladła, 
ja się pytam: – Co ci jest? 
Czy cie głowa boli, czy ty nie masz woli, 
czy ci ojca, matki żal? 
Nie jest mi żal ojca, nie jest mi żal matki, 
ani żadnej ruodziny, 
tylko mi żal tego wianka zielonego,
tej ostatniej guodziny58.

W Piganach k. Sieniawy błogosławieństwo było zapowiadane przez starostę:

A wy młodzi uklęknijcie na kolana, 
a ty ojcze i matko połóżcie rękę na ich ramiona
i pobłogosław swoje dzieci na nową drogę życia,
bo jak wy rodzice pobłogosławicie, to i Bóg was też pobłogosławi. 
(Michał Paluch, ur. 1928 r., Katarzyna Paluch, ur. 1934 r., Pigany)

Drużki trzykrotnie śpiewały w kierunku młodej:

Przeproś ojca, matuleńkę, całą swoją rodzineńkę,
Przeproś ojca wszystkie progi, uchwyć mamusię pod nogi. 
(Sietesz)

Młodzi klękali przed rodzicami, obejmowali nogi rodziców, prosząc o przebaczenie i błogosławieństwo na 
nową drogę życia. Rodzice żegnali młodych znakiem krzyża, trzymając w ręce gałązkę bukszpanu lub mirtu 
i kropiąc nią święconą wodą, równocześnie czyniąc tą gałązką znak krzyża nad głowami młodych lub na 
czole, dając do pocałowania krzyżyk. Młodzi następnie całowali rodziców po dłoniach. Melodią tradycyjnie 
śpiewaną czy graną podczas ceremonii błogosławieństwa była Serdeczna Matko, bądź Pod Twą obronę, Ojcze 
na niebie (Dębów, Pigany)59, Pobłogosław, Panie Boże (Czerce)60, Pobłogosław, Jezu drogi (Nowosielce)61. 

Słowa błogosławieństwa kierowane do młodych:

W imię Łojca i Syna i Ducha świentego. Błogosławie wos dzieci moje łojcowskiem błogosławieństwym, 
udzielom go wom i niech Pon Jezus i Matka Jego go wom udzieli i zawsze błogosławi i pamientojta, że 
z Bogiem kużdo sprawę zaczynać trza, a szyćko się dobrze zdarzy62.

58  Przemyskie. Materyały z badań etnograficznych, Jarosław 2014, s. 382–283. Plik pdf udostępniony przez Stowarzyszenie „Muzyka 
Dawna w Jarosławiu”. 
59  MKL-AE 619/2, Dębów, EW; MP/AE/37/2010, Pigany, MP, KP. 
60  MKL-AE 610/2, Czerce, EH.
61  MKL-AE 619/3, Nowosielce, MB.
62  AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 47. 

Błogosławieństwu towarzyszyła oracja – wygłaszany przez starostę albo dziecko, wiersz o następującej 
treści:

Młodzi nowożeńcy! A szczególnie ty pani młoda,
już dziś ci się kończy panieńska swoboda. 
Już niedługo z swej skroni złożysz liść mirtu
i nie będziesz samotna w drogę swego życia iść,
ale zawsze ręka w rękę z tym co kochasz go. 
A teraz ty, panie młody, pożegnaj przeszłość swą,
pożegnaj dni swej swobody, a pamiętaj ją. 
Bądź ty dla niej dobry, nie dokuczaj, nie bij! 
Dasz jej szczerze swe dłonie,
prędzej razem pokonacie zło. 
Będę już kończyła, bo najwyższy czas,
byście poszli do kościoła, Bóg połączy was. 
Niech rodzice błogosławią łaską, łaskę ześle Bóg,
żyjecie długo i szczęśliwie,
i nie znajcie żadnych trwóg!
(Ułożyła Zofia Chlebuś z Mirocina, przekazała Janina Ryszawa. 
Oracja wygłoszona została podczas wesela 14 listopada 1970 r.) 

Błogosławieństwo w domu młodej. Leżachów, lata 70. XX w. Ze zbiorów rodziny Lewoczko
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W opisie XIX-wiecznego wesela z okolic Przeworska, Aleksander Saloni ujął zwyczaj zrękowin dokony-
wanych przez starostę ze strony młodej: „Jeden ze starostów dopełnia następnie obrzędu zrękowin. Macza 
kropidło w święconej wodzie, wylanej na talerz, stojący na stole, gdzie też i pierścionki się znajdują, skrapia 
młodą parę, wymieniając następujące słowa: 

– W imię Ojca i Syna, i Ducha św. Amen. Niech wos Bóg błogosławi! Żebyście się dobrze mieli, jak się 
ta święto ziemia mo. – I wkłada im na palce pierścionki. Oblubieńcy podają sobie ręce tak, jak przy ślubie, 
a starosta zawiązuje je chustką i mówi:

– Rękuje te dziatki Pana Jezusa mocą, Matki Boskiej mocą, wszystkich świętych dopomocą”63. 
Archaicznym zwyczajem praktykowanym w Gaci po przeprosinach (błogosławieństwie) a przed wyjazdem 

do ślubu było dotknięcie chleba, co oznaczało uświęcenie i zatwierdzenie przyszłego małżeństwa, a także 
miało wywołać dostatek, szczęście domowe, sprawić, by chleba nigdy nie zabrakło64. Na środku izby w domu 
młodej stał nakryty haftowanym obrusem (krajką) stół, a na nim bochen pszennego białego chleba. Młodzi 
obchodzili stół dokoła. Goście weselni przechodząc obok stołu dotykali chleb i przesuwali go na stole65.

Panna młoda żegnała się z rodziną i z domem, z miejscami świętymi w domu, związanymi z kultem przod-
ków, tj. z kątem z obrazami, stołem, piecem oraz progiem. Formowanie się orszaku ślubnego przed wyrusze-
niem do kościoła kończyło obrzędy błogosławieństwa weselnego66.

63  A. Saloni, Lud łańcucki…, dz. cyt., s. 236. Por. AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 43. 
64  I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 1981, s. 69, 79. 
65  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 115. 
66  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 39. 

WYJAZD DO ŚLUBU 
Drogę do ślubu odbywają na wozach. Podczas jazdy rznie muzyka od ucha sztajery, marsze i krakowiaki, 
furmani z biczów palą, a dziewoje śpiewają dosyć głośno.
(A. Saloni, Lud łańcucki)

Moment ten, nazywany wybiorem, na wybiór w Maćkówce, wybierką w Jagielle, wiąże się z symbolicz-
nym pożegnaniem domu rodzinnego, pożegnaniem i przeproszeniem rodziców czy symbolicznie wyrażoną 
prośbą o wybaczenie przed mającą nastąpić zmianą stanu cywilnego. 

Śpiewano wówczas: 

Wender Jagusiu wender
od mamusinych węgieł,
Jużeś się dość narządziła,
jakeś u mamusi była. 
(T. Brożbar, Gackie wczoraj) 

A w Maćkówce:

Biała sukienka, złoty pas,
wychodź do ślubu, nadobna Kasiu, bo już czas. 
Wychodź do ślubu we dwoje,
bo te koniki, bo te koniki nie twoje. 
Te koniki pożyczane, wszystkie na jasno, 
wszystkie na jasno dziś ubrane. 
Wychodźcie z domu, swatowie, 
poprawcie młodej wianek na głowie.
Wychodźcie z domu, drużeczki, 
poprawcie młodej, poprawcie młodej sukieneczki. 
Wychodźcie rodzice z domu, 
pobłogosławcie te młodę parę do ślubu.
Biała sukienka, biały kwiat, 
niech was błogosławi Jezus, Maryja i cały świat.
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki)

Jużem wybrana, jużem wybrana,
do kościoła ślubować
tylko jeszcze z wami
rodzice kochani
muszę wam podziękować.
Dziękuję ojcu, dziękuję matce,
żeście mnie zrodzili
żeście wychowali
teraz idę od was już.

Siadajże na wóz
wionek se załóż
bom po ciebie przyjechał
czy ty nie masz woli
czy cie główka boli
czy ci ojca, matki żal.

Ojca mi nie żal, 
matki mi nie żal,
ani żadnej rodziny.
Tylko mi żal tego 
ślubowania mego
tej dzisiejszej godziny67. 
(Katarzyna Flak, ur. 1917 r., Gorzyce)

67  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 28–29.

Orszak ślubny wyrusza spod domu. Ślub Broni Piróg i Stefana 
Wojtunia, Gniewczyna 17 kwietnia 1955 r. 
Ze zbiorów Józefa Rachwała

Orszak ślubny w drodze do kościoła, Gać, lata 50. XX w. Ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci
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Formował się orszak weselny, którego cechą znamienną i wyróżniającą był chóralny śpiew w wykonaniu 
wszystkich uczestników orszaku, trzaskanie batami przez woźniców, pokrzykiwania swatów. Konie jadące 
w orszaku weselnym były przystrojone wstążkami z bibuły, kwiatami żywymi lub sztucznymi, piórami przy 
uździe oraz metalowymi sprzączkami, błyszczącymi blaszkami, z dzwonkami – janczarami. Wozy ubrane 
były zielonymi gałązkami i wstążkami. Przed wyruszeniem, starosta kropił orszak weselny wodą święconą 
za pomocą kropidła z żytniej słomy. 

W Jagielle porządek wozów „bryczek resorek” był następujący: młoda z drużbami, młody z drużkami, 
starostowie ze swaszką od strony młodej, starostowie ze swaszką od strony młodego, rodzice młodych, po-
zostali goście. Pilnowano, by młodzi jechali do ślubu oddzielnie. Drużbowie na osiodłanych i przystrojo-
nych koniach, np. po trzech z każdej strony orszaku, stanowili asystę68. Następne wozy zajmowano dowolnie. 
Na końcu zwykle jechała muzyka69.  

Wychodź Kasieńku z izby
nie rób mamusi ciżby
dosyć eś się narobiła
jakeś malusieńką była.
Pożegnaj Kasiu progi
uchwyć mamusie pod nogi70.
(Rozalia Sołek, ur. 1893 r., Gniewczyna)

Z bicza woźnica, z bicza woźnica,
ciężka drużka rękownica,
jeszcze cięższa panna młoda
bo sukmana na niej droga
a fartuszek z falbankami
i korale z obręczami. 
(T. Brożbar, Gackie wczoraj)

68  A. Goraj, Moje wspomnienia. Sietesz 1907–1918, Kraków 2018, s. 19.
69  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Dębów, s. 4; Wólka Ogryzkowa, s. 130.
70  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 14. 

Orszak ślubny. Zarzecze, 1955 r. Ze zbiorów Wojciecha Kruka

Korale z obręczami. 
Ze zbiorów Muzeum 
Narodowego 
Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu

Orszak ślubny, Zarzecze, 1957 r. Ze zbiorów Wojciecha Kruka

Orszak ślubny, Sietesz, ok. 1975 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka
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Do kościoła jedziemy 
Marysię se wieziemy
do kościoła świętego
do stanu małżeńskiego 
(Nowosielce)71

Poziraj Kasieńko na wysoką wieżą,
na siedem par koni twój wianeczek wiezą
Wiezą oni wiezą, ale już nie cały,
bo już drobne piórka z niego obleciały.
Jedne obleciały, drugie se posieję,
co ludzie gadają, ja się z tego śmieję.
Powiadają ludzie i na polu dziadki,
że z mego wianeczka oblatują kwiatki.
Jedne obleciały, drugie se posieję,
co ludzie gadają, ja się z tego śmieję. 
(Pieśń śpiewana w Nowosielcach w czasie drogi do kościoła)

Bliżej kościoła milkły pieśni świeckie, a drużyna weselna śpiewała dwie pieśni do Matki Boskiej.
Jak pisze etnolog Krzysztof Ruszel: „Przejazd wesela był wielkim wydarzeniem w codziennym życiu miesz-

kańców. Gdy rozlegał się okrzyk: – Wesele! natychmiast gromadzili się wzdłuż drogi, by obserwować galo-
pujących na koniach drużbów oraz jadące na wozach ze śpiewem i muzyką drużki. Wielką atrakcją zwłaszcza 
dla dzieci, były szyszki rzucane przez starościnę”72.

W drodze do kościoła, na pierwszym zakręcie woźnica przystawał, pozorował zgubienie bata i szukał rze-
komo zgubionego bata dopóty, dopóki drużba czy starosta nie zebrali datków od jadących wozami gości 
weselnych na batowe (Białobrzegi), biczowe (Gać, Jagiełła) dla woźnicy. Zwykle zapłatę uiszczali swatkowie. 

71  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Nowosielce, s. 69–70. 
72  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 284. 

Orszak ślubny w drodze z kościoła, 
Przeworsk – Rozbórz. 
Ze zbiorów Janiny Fornal

Ślub w kościele farnym w Przeworsku, ok. 1968 r. Ze zbiorów Edwarda Pelca

Po ślubie – pożegnanie z figurą św. Antoniego, Jagiełła 1960 r. 
Ze zbiorów Moniki Pusztuk

Wyjście pary młodej z kościoła, Zarzecze, 1955 r. 
Ze zbiorów Wojciecha Kruka

Po udzieleniu ślubu w kościele dokonywał się ważny akt osobistego pożegnania młodej z figurą czy obra-
zem procesyjnym. Jako panna, w stroju odświętnym, brała udział w procesjach liturgicznych z okazji odpu-
stu, Bożego Ciała itp., dbając, przybierając i nosząc wraz z trzema koleżankami feretron procesyjny. Po ślubie 
podchodziła do stojącego w kościele wizerunku, przez chwilę się modląc i symbolicznie żegnając z feretronem, 
którego jako mężatka nie mogła już nosić. 

W drodze z kościoła do domu, gdzie odbywało się wesele, młodzi wracali już razem. Jeśli któreś z rodzi-
ców młodych nie żyło, młodzi udawali się na cmentarz, pomodlić się na grobie nieżyjących rodziców. Typowe 
dla orszaku weselnego w drodze powrotnej były także wyścigi furmanów, nasilające się na drogach polnych, 
a kończące się nawet przewróceniem wozów. 
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WIECHA – RÓZGA 

Przed młodą parą ustawiają na stole rózgę weselną (zwaną jabłonką), 
a przystrojoną w owoce, łakocie i zieleń (jabłka, orzechy, pierniki, rutę). 
Dzbany, konwie i gąsiory z piwem, miodem i krupnikiem przybrane 
są rutą, kaliną i barwinkiem. 
(Z. Gloger, Obrzęd weselny polski)

Wiecha weselna jest to wierzchołek drzewka iglastego, 
zwykle sosenka, czasem jodła czy świerk, o wysokości około 
1 metra, ubrana w piórka gęsie lub kacze wiązane w kupki, 
w kwiaty, wstążki, cukierki, drożdżowe precelki; pośrodku 
wiechy zawieszony był obwarzanek, u wierzchołka – jabłko73. 
Porą zimową wiecha przystrojona była kwiatkami z bi-
buły. W Gaci wiecha przygotowywana była z kopula-
stej jodełki, strojonej pękami gęsich piór i paskami 
czerwonej bibułki, ubieranej pieczonymi z ciasta 
ptaszkami, szyszkami i dzbankami74. Zdaniem Sta-
nisława Miary z Sieteszy, wiecha miała zapewnić mło-
dym dostatek75. Ostatnie wesele z wiechą w Sieteszy 
odbyło się w 2. połowie lat 40. XX w. 

Wiecha symbolizowała cnotę i dziewictwo panny 
młodej76 oraz kawalerstwo pana młodego77. Uważano wiechę 
za oznakę godności starosty weselnego. W wiesze, zwanej także 

rózgą, dostrzega się analogie z drzewem 
życia, drzewkiem szczęścia, widoczne 
i wspólne dla bożonarodzeniowej choin-
ki, wiechy wieńczącej budowę domu, ma-
jówki wystawianej pannie w dniu 1 maja. 
Wiecha przygotowywana była przez dru-
żki, pod kierunkiem drużki podwieśnicy 
(wiechownicy, podwiesznicy). W Sieteszy 
spotkanie, podczas którego wito wiechę, 
nazywano „wiechowinami”. Odbywało 
się w niedzielę trzeciej zapowiedzi ślub-
nej u drużki wiechownicy lub w domu 
młodej. Wieczorem, kiedy wiecha była 
gotowa, przychodzili swacia z muzyką, 
tańczono do północy78. 

73  Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII. A. Drożdż, A. Pieńczak, Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. I: Od zalotów 
do ślubu cywilnego, Wrocław–Cieszyn 2004, s. 341–349. 
74  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 113. 
75  MKL-AE, 615/7, Sietesz, SM, 1939. 
76  T. Burzyński, Z badań nad obrzędowością rodzinną wsi z okolic Lubaczowa, „Rocznik lubaczowski”, t. IV, Lubaczów 1990, s. 90–91. 
Na temat symboliki wiechy weselnej: H. Szewczyk, Rózga weselna. Poszukiwanie formuły interpretacyjnej, „Polska Sztuka Ludowa”, 
R. XXXVII, 1983, nr 1–2, s. 89–94. 
77  Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII. A. Drożdż, A. Pieńczak, Zwyczaje i obrzędy…, dz. cyt. s. 348. Wierzenie 
zanotowane w Gniewczynie. 
78  J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych…, dz. cyt., s. 356–357. 

Wiecha weselna – rekonstrukcja wykonana przez 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”  
z Markowej

Wesele Kisałów, Handzlówka 1946 r. Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Drużki z wiechą w widowisku „Wesele sieteskie” – przygotowanym z okazji 600-lecia Sieteszy, Sietesz 1959.  
Repr. Jan Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych do współczesności, Przeworsk 1998. 

Wiecha weselna niesiona przez drużki.   
Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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Po ślubie ustawiano wiechę na stole 
przed młodymi82. Po „białym wieńcu”, odby-
wały się tańce z wiechą, śpiewano pieśń do 
wiechy:

Dziękujemy ci wiecheczko
coś stojała nad chateczko
Poglondałaś na wsie strony
Dzie jest Kasi ulubiony
Teroz wybow podwieśnice
szukoj ji drugiego Jasia
niech panieństwo już porzuci
Lo takiego jak mo Kasia83.

Charakterystyczne dla okolic Przewor-
ska i Łańcuta było wystawianie, „wysadza-
nie” wiechy i mocowanie jej na dachu domu, 
w którym odbywało się wesele, w narożniku 
kalenicy od strony południowej. W końcu 
XIX w. wiechę wystawiał na dach w pierw-
szym dniu wesela, a po oczepinach drużba 
wyprawny, następnie na dachu podlewał pi-
wem z dzbanka glinianego, który następnie 
zbijał – na szczęście. W Gorzycach i Tryńczy 
wiechę zakładał na dach woźnica wiozą-
cy pannę młodą do ślubu. Po umocowaniu 
na dachu woźnica „podlewał wiechę”, pi-
jąc wódkę84. Wystawienie wiechy na dach 
oznaczało, że „już w tym domu panny nie 
ma”85. Wierzono również, że wiecha wesel-
na znajdująca się na dachu domu, chroniła 
gospodarstwo od piorunów, domowników 
– od chorób i nieszczęść86.

Śpiewy do wiechy weselnej: 

Gdzieżeś wieszeńko rosła
żeś bardzo taka rozkoszna
w lesie między jodłami
teraz między drużeńkami87.
(Rozalia Sołek, ur. 1893 r., Gniewczyna) 

Gdzieżeś wieszeńko rosła
coś jest taka rozkoszna, 
na dach wieszeńko na dach,
bo Marysia już sąsiada.
Z dachu wieszeńko z dachu,
żeby nie narobiła strachu88.
(Anna Kruk, ur. 1887 r., Nowosielce)

82  Z. Gloger, Obrzęd weselny polski…, dz. cyt., s. 68. 
83  AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 81.
84  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 33; Świętoniowa, s. 99. 
85  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Tryńcza, s. 110. 
86  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 350. 
87  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 15.
88  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Nowosielce, s. 73.

Drużki weselne z wiechą. „Wesele krzemienickie” w wykonaniu zespołu 
regionalnego z Krzemienicy. 41 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich 
Zespołów Teatralnych, Tarnogród 2016 r.

Rano w dniu wesela wiechę uroczyście przekazywano staroście czy drużbie – marszałkowi wesela. W dro-
dze do kościoła młoda siedziała na wozie obok drużki wiechownicy, która trzymała wiechę nad nią. Wiechę do 
kościoła zanosił starszy drużba (chorąży, marszałek wesela). W drodze powrotnej z kościoła drużka podwiesz-
nica ukrywała wiechę, a starostowie musieli ją odnaleźć i wykupić. W Wólce Ogryzkowej wiechę obrywano 
z cukierków, ciastek i częstowano gości po wyjściu z kościoła od ślubu79. Po przybyciu orszaku ślubnego do 
domu weselnego, matka młodej lub starościna odbierała od wiechownicy wiechę i uderzała nią drużki, wo-
łając: „A wydaj się! A wydaj się!” – w Sieteszy; w Gaci wołała – „Za mąż! za mąż!”. Zabieg ten miał zapewnić 
drużkom rychłe zamążpójście. W Sieteszy, gałązkami z wiechy, starostowie przystrajali sobie kapelusze80. 

„Dopiero przy wyjściu z kościoła podwierzchnica zrywa chyżo obwarzanek z wiechy i chowa do zapaski 
lub w chusteczkę, którą trzyma w ręku, następnie zaś, zerwawszy jabłko, oddaje je woźnicy z podwody panny 
młodej. Przychodzi kolej na obieranie piórek z wiechy. Rzucają się ku niej wszystkie drużki; każda z nich rada 
by pierwsza uchwycić za gałązkę z piórkami. Utrzymuje się bowiem przesąd, że która pierwsza za nią uchwyci, 
ta pierwsza przed innymi wyda się za chłopa”81. 

79  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Wólka Ogryzkowa, s. 130. 
80  F. Kotula, Przeciw urokom. Wierzenia i obrzędy u Podgórzan, Rzeszowiaków, Lasowiaków, Warszawa 1989, s. 48.
81  J. Świętek, Znad Wisłoka…, dz. cyt., s. 250.

Portret weselny z wiechą, Handzlówka, ok. 1950 r. Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
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SZYSZKI WESELNE 

Huski miały kształt dzisiejszych bułek, nieco od nich większe, posypane makiem. 
Husek takich piekła swaszka na wesele cały wór: po trzy piece husek wypiekała89.

W drodze do kościoła starościna, siedząc na wozie, rzucała specjalnie upieczone drobne pieczywo, umie-
jętnie uformowane – szyszki weselne, huski (Gać, Gorzyce, Rożniatów, Urzejowice, Żurawiczki), ślabantówki 
(Dębów), z worka czy kosza. Powszechne było rzucanie szyszek dzieciom stojącym przy drodze, przyglądają-
cym się idącemu czy jadącemu weselu. 

W poszczególnych miejscowościach szyszki przybierały nieco inne formy, np. okrągłe bułeczki o średnicy 
ok. 5 cm bez nadzienia lub podłużne o dł. ok. 10 cm plecione jak warkocz – w Jagielle; małe podłużne bułeczki 
nadziewane powidłami, serem, posmarowane jajem – w Żurawiczkach. Ślabantówki w Dębowie miały kształt 
okrągły lub kształt warkocza, w środku były próżne90. W Gaci starościna piekła małe półkilowe bocheneczki 
pszennego chleba, ozdobione na wierzchu figurką ptaszka – kogutka, którymi obdarowywała wszystkie drużki 
i swatów. Dla księdza, organisty, kościelnego pieczono większe okazalsze szyszki. Z czasem szyszki przybrały 
mniejszą formę, starościna formowała je w kształt guza z paseczka ciasta, któremu lepiła główkę z dziobkiem 
i ogonek. W Budach Łańcuckich pieczono szyszki z ciasta drożdżowego, na jajach i maśle, w kształcie ple-
cionki – wałeczka ciasta na końcu rozszczepionego – z trzema końcówkami, które splatało się jak warkocz. 
W Lipniku swaszka rozdawała ciastka z ciasta drożdżowego w kształcie ptaszków. Do szyszki tej dodawano 
jeszcze dwa ciasteczka, a w 2. połowie XX w. – cukierki i pakowano w papierowe torebki tzw. „paputki”, a na-
stępnie w woreczki z celofanu. Taką zawiązaną paczuszkę rzucano dzieciom w drodze do ślubu. Obowiązkiem 
starościny było przygotowanie wielkiej ilości husek91, np. starościna w Budach Łańcuckich musiała upiec 
i przygotować 120 szyszek92. 

Nasza starościna jak szyszeczki piekła,
Wszystkie se spoliły, mało się nie wściekła. 
(Maria Baran, ur. 1933 r., Budy Łańcuckie)

89  MER AMT, T. Szetela, Strój ludowy…, dz. cyt., Żurawiczki, s. 37. 
90  MP/AE/59/2013, WK, Dębów, ur. 1943 r. 
91  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 26. Od 100 do 200 szyszek pszenicznych przygotowywała swaszka: 
S. Inglot, Weselne obrzędy…, dz. cyt., s. 7. 
92  MP/AE/79/2016, MB, Budy Łańcuckie, ur. 1933 r. 

Nasza starościna 
W piecu szyszki piekła,
Wsadziła do pieca,
Palce se popiekła. 
(Krzeczowice)93

Zdaniem Jana Grada szyszki rzucane stojącym po drodze – dzieciom, ubogim, 
dziadom proszalnym przyglądającym się: „To swoisty dar ofiarny mający umoż-
liwiać symboliczny udział w obrzędzie weselnym całej wspólnocie lokalnej – jej 
niezaproszonym członkom. Pierwotnym magicznym sensem, celem tego oby-
czaju miało być usunięcie złych duchów na drodze orszaku weselnego. Miały się 
one zająć spożywaniem rozrzuconych bułeczek weselnych, co odwracało uwagę 
od nowożeńców, którym mogły szkodzić. Był to niewątpliwie rodzaj ofiary skła-
danej pogańskim bóstwom”94. Kształt szyszki oraz nazwa „huska” nawiązywała  
do ptaka – gęsi, gąski, symbolizującego dobrobyt i dostatek, zaś liczność  

93  F. Kotula, Folklor słowny osobliwy…, dz. cyt., s. 67.
94  J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska…, dz. cyt., s. 235. 

Szyszki z ciasta drożdżowego: huski, guzy, ptaszki. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku

Pamiątkowe szyszki weselne. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku
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Pamiątkowe szyszki weselne. Ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Chodakówce Szyszka współczesna: paczuszka z cukierkami rzucana dzieciom w drodze orszaku ślubnego do kościoła. Gorliczyna 2018 r.

szyszek oznaczała płodność. Szyszkami starościna obsypywała także młodą, co stanowiło akt błogosławień-
stwa, a zarazem archaiczny zabieg magii kontaktowej – młodej miało nie brakować chleba, miała żyć w do-
statku i dobrobycie. Tego samego w dniu wesela życzono dzieciom i ubogim. 

W latach 70. XX w. pojawiła się moda na „szyszki pamiątkowe”, tj. drobne pieczywo figuralne, pieczone 
z mąki, soli i wody, po upieczeniu kolorowane i lakierowane. Szyszki pamiątkowe formowano na podstawie 
w kształcie wykrawanego okrągłego ciastka, księżyca, liścia, podkowy – w kształt ptaszków (gąsek, kurek, ko-
gucików, dudków), kolczastych jeżyków, szyszek, różyczek, wianuszków – bukiecików (gniazdek) z grzybków, 
poziomek, żołędzi, liści dębu. Były to szyszki twarde, niejadalne. Wręczano je na poprawinach jako dar – pa-
miątka z wesela od starościny dla gości weselnych. Starościny zamawiały szyszki w Handzlówce, Husowie, 
gdzie trudniono się wyrobem tego typu akcesoriów weselnych. 

Opowiada Helena Cicholaz, ur. 1950 r. w Lipniku:
Do szyszek używali mąki pszennej, do ciasta dodawało się jajko, wodę, sól, jak na pierogi, wyrabiało się 

aż do wolnego ciasta. Wykrawało się, barwiło sokiem z marchwi, buraka, sztucznymi farbkami też, smaro-
wało żółtkiem, wkładało do pieca na 15 minut, aż się ususzyło. Potem się lakierowało lakierem do drewna. 
Tak jak starosta miał przygotowaną wódkę, tak starościna miała upieczone szyszki. Oprócz szyszek na 
pamiątkę, starościna piekła jeszcze szyszki do jedzenia – małe ciasteczka drożdżowe, nadziewane marmo-
ladą, nazywane guzami, gałeczkami. Starościna pakowała szyszki do papierowych paputków i dawała na 
okup przy ślabanie. Każdy z gości dostawał szyszkę na pamiątkę z tego wesela, można było sobie ustawić 
na półeczce, bo były bardzo ładne te szyszki. 
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BRAMY WESELNE

Bramy weselne, tzw. zastawki (Sietesz), ślabanty (Jagiełła, Rożniatów, Żurawiczki), ślabany (Lipnik), za-
stawy (Siedleczka), stanowiły przeszkody ustawiane na drodze weselnego orszaku jadącego do ślubu. Bez-
pośrednim celem bram było wymuszenie okupu od starościny, starosty, drużby lub pana młodego. Postaci 
obecne przy bramach weselnych, najczęściej zwane „dziadami”, domagały się okupu za przejazd przez bra-
mę. Pomysłowość przygotowujących bramę była i jest także współcześnie nieskrępowana. Takie elementy, 
jak: maski postaci, kożuchy odwrócone na lewą stronę, powrósła ze słomy jako przepasanie, kukła dziecka 
– występują niezmiennie w przebraniach dawnych i obecnych. Mają one znaczenie magiczne: kontakt młodej 
pary z przedmiotami kojarzonymi z obfitością i dostatkiem (kożuch), płodnością i dzietnością (lalka dziec-
ka), urodzajem i plennością (słoma), miał spowodować, że symbolizowane dobra udzielą się młodej parze 
w przyszłości. Akcja inscenizacji polega na wykonywaniu jakiejś czynności pośrodku drogi orszaku weselnego 
i zaprzestaniu jej w momencie nadjeżdżania wesela. Czynność może toczyć się dalej, orszak zostanie prze-
puszczony, jeśli ktoś z uczestników wesela, zwykle starosta lub drużba jadący pierwszym wozem czy idący 
na przedzie, zapłaci okup. Zastawka w najskromniejszej formie mogła polegać na ustawieniu ozdobionego 
bukietem kwiatów, drzewkiem świerkowym stołu czy krzesła na drodze orszaku weselnego. W bardziej roz-
budowanej postaci, drogę orszaku weselnego zastawiano żerdzią, przeciągniętym sznurem, wozem konnym 
czy innym pojazdem. 

Wśród przebrań i postaci pojawiali się: Cygan z Cyganką (Siedleczka), przebrani „na Żyda”, na Dziada 
(Dębów)95, dziad i baba (Lipnik, Rożniatów), mężczyźni przebrani za kobiety z dzieckiem na taczkach, które 
trzeba napoić (Lipnik, Jagiełła). Odgrywano przeróżne scenki: młócenie cepami, ubijanie masła w maśniczce, 
naprawa wozu itp.96 W inscenizacjach przy bramach nawiązywano również do zajęć młodych; jeśli młody był 
stolarzem, to ustawiano warsztat stolarski, maszynę do szycia, jeśli młoda trudniła się krawiectwem97. Scen-
kom towarzyszyły komiczne dialogi, targi co do wysokości okupu, tańce postaci – aktorów bramy weselnej. 

95  MP/AE/2/2005 Dębów, KM, ur. 1921 r. W Pantalowicach: „Bardzo często orszakowi weselnemu towarzyszą chłopcy poprzebierani 
na dziadów lub Cyganów, którzy jadą wozem przerobionym na budę cygańską”. AMP, MP-OP-68, J. Śliwa, Monografia wsi Pantalowice, 
Krosno 1965, s. 38. 
96  Por. W. Kunysz, Wesele kraczkowskie, Lublin 1968, s. 88. 
97  S. Lew, W dorzeczu Mleczki…, dz. cyt., s. 49. 

Ślabant – brama weselna, Sietesz, ok. 1970 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka

Uważano, że im więcej bram napotka orszak weselny, tym bardziej szczęścić się będzie młodej parze98. 
Większa ilość bram, pomimo kosztów okupu, świadczyła o randze wesela. W dniu wesela pierwszą bramę na-
potykał młody i jego drużyna, wchodząc na teren zagrody zamieszkiwanej przez młodą. Dotyczyło to zwłasz-
cza młodego pochodzącego z innej wsi. 

98  T. Burzyński, Z badań nad obrzędowością…, dz. cyt., s. 93. 

Ślabant – brama weselna, Sietesz, ok. 1970 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka
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POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ 

Powitanie miało miejsce po powro-
cie z kościoła młodej pary, na progu 
domu, w którym odbywa się wesele. 
Młodych witają rodzice młodej, nazy-
wani: „sprawcą i sprawczynią wese-
la”99, trzymając chleb oraz sól. Witano 
młodych, podając chleb i sól na wieku 
od dzieży chlebnej, nakrytym białym 
ręcznikiem100. W najstarszej formie ry-
tuału, młodzi nakrywani byli białym 
ręcznikiem przez rodziców, otrzymywali 
dwa bochenki chleba oraz po kieliszku 
wina101. Przyjęte było, by młoda nie piła 
wina, a wylała je na ziemię. Chlebem tym 
młoda obdarowywała ubogich – dziadów 
proszalnych. 

Zwyczaj powitania młodych chlebem 
i solą przetrwał do czasów dzisiejszych, 
w niewiele zmodyfikowanej formie. 
Chleb i sól podaje się na małym talerzy-
ku, po spożyciu kawałka chleba z solą, 
młoda rozbija talerzyk102. Witają także, 
podając wodę w kieliszkach, które po 
wypiciu wody, rozbija się na szczęście. 
Hałas rozbijanych naczyń miał chronić 
parę młodych przed mocą złych duchów. 

Rodzice wypowiadają przy tym słowa: 
Dajemy wam chleb nasz, byście pra-

cowali na swój i żeby wam go nie za-
brakło. (Lipnik)

W Budach Przeworskich młodych wi-
tali starostowie domowi, czyli para mał-
żeńska wywodząca się z rodziny młodej, 
słowami:

Witoma wos chlybem i solo. Ażeby 
wom go nigdy nie brakowało lo siebie, 
łojców swojech i bliźnich. Obdarowuje 
wos solo, kajbyście całe życie słono pracowali, ale za to słodko jedli. A dajonc wom chlyb życze byście nigdy 
nie znali głodu i gorzkiego życia103.

Chleb i sól to najcenniejsze symboliczne dary, ofiarowywane podczas wszystkich uroczystych powitań. 
Chleb jako podstawowe pożywienie – symbolizuje wszystkie pokarmy, sól – jest środkiem chroniącym życie 
przed szkodliwym działaniem złych mocy104. Każdy z małżonków całował chleb, a następnie zjadał kawałek. 
Młodzi brali chleb ze sobą, ustawiali na stole, był to dar przekazywany młodym. W formułach towarzyszących 
wręczaniu chleba kierowanych do młodych, utrwalone są archaiczne znaczenia soli: spożywana po zawarciu 
małżeństwa przez nowożeńców ma przypieczętować związek105. Przyjęcie przez młodych składników niezbęd-
nych na nowej drodze życia, czyli chleba, soli, ma im zapewnić dostatek, zdrowie i płodność.

99  J. Domka, Nowosielce w legendzie i historii, w literaturze i wspomnieniach, Przeworsk 2008, s. 145.
100  Z. Gloger, Obrzęd weselny polski…, dz. cyt., s. 65. 
101  AMT MER, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 30. 
102  MKL-AE 615/4, Lipnik, EP, 1934. 
103  AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 53–54. 
104  J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska…, dz. cyt., s. 248. 
105  Sól, [hasło w:] P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 525–528.

GOŚCINA WESELNA

Nie będziemy jedli ani nic kosztować, 
aż się młoda para musi pocałować. 
(Dębów)

Śniadanie było pierwszym posiłkiem weselnym, spożywanym przed południem, po przyjeździe z kościo-
ła. Na śniadanie weselne składały się: „placki, chleb z masłem i serem, mięso wieprzowe, kiszki, kiełbasy, 
piwo, wódka, a czasem i wino”106. W Urzejowicach na śniadanie podawano: biały chleb, masło, ser i kawę107. 
W Dębowie podobnie: kawa, suchy ser, bułki, masło, mięso gotowane108. W Grzęsce: kawa, chleb z masłem, 
suchy ser z miętą pieprzową i piwo109. W Wólce Ogryzkowej na śniadanie weselne podawano: kawę, pierogi 
z jagłami, studzieninę, mięso, chleb, ser twardy do piwa i wódkę110. Skromnym śniadaniem częstowano 
gości przed wyjazdem do domu młodej, zgromadzonych w domu młodego, starościny czy starosty. W Gaci 
podczas śniadania spożywanego w domu starosty, częstowano chlebem żytnim i pszennym oraz kawałkami 
suszonego sera111.

W 2. połowie XIX w.: „Obiad zaczynał się od wódki. Podawano potem kapustę, krupy jęczmienne z flacz-
kami, po nich rosół z grochem, mięso i krupy jęczmienne pieczone”112. Obiad weselny był dwudaniowy: rosół 
z kluskami, sznycle z ziemniakami i z gotowaną kapustą – to przykład obiadu weselnego z 2. połowy lat 
40. XX w. z Urzejowic. W Gniewczynie obiad złożony był z kapusty, kiszek, pieczonych przekładańców113. 
W Tryńczy jedzono na obiad rosół z krupami, gotowane mięso, kapustę114. W Wólce Ogryzkowej: rosół z kru-
pami, mięso, pieczone pierogi z serem115. 

106  A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 511. 
107  J. Wąsacz-Krztoń, Kultura i obyczajowość…, dz. cyt., s. 409.
108  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Dębów, s. 4; Gniewczyna, s. 13. 
109  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Grzęska, s. 53. 
110  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Wólka Ogryzkowa, s. 130. 
111  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 118. 
112  S. Inglot, Weselne obrzędy…, dz. cyt., s. 19.
113  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 15. 
114  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Tryńcza, s. 110. 
115  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Wólka Ogryzkowa, s. 130. 

Młodzi otrzymują dwa bochenki chleba, Przeworskie, 2. poł. XX w. Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Dar chleba dla młodych, Jagiełła 1964 r. Ze zbiorów Moniki Pusztuk
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Późnym wieczorem podawano żur. 
Wieczerza, czyli kolacja, spożywana była 
około godziny 23. Jedzono: „kapustę, 
rosół z hreczaną kaszą, mięso z rosołu 
z chlebem i ogórkami, ryż na mleku z cu-
krem, cynamonem i masłem, i napitek”116. 
We wsiach w okolicach Dynowa, na połu-
dnie od Przeworska, około ósmej, dziewią-
tej wieczorem podawano kolację, na którą 
składał się czerwony barszcz z ziemnia-
kami, rosół z fasolą, pierogi. Zaś w 2. poł. 
XX w. na kolację weselną serwowano bi-
gos, pieczone w sosie mięso wieprzowe, 
pieczone kury, do tego buraczki, kapustę, 
sałatki jarzynowe117.

W drugim dniu wesela w Białobrze-
gach spożywano na obiad: rosół z gro-
chem, mięso z kapustą, kaszę z flakami 
oraz kaszę jaglaną118. Nowożeńców obowiązywał zakaz jedzenia mięsa, podawano im tylko kaszę jaglaną ugo-
towaną na mleku. Zakaz zaś miał w przyszłości zapewnić młodej parze powodzenie w chowie bydła119. 

Wypieki weselne to drożdżowe przekładańce, zawijaki z marmoladą i z makiem. W Jaworniku Polskim 
jako danie weselne pieczone były wielkie pierogi drożdżowe z nadzieniem z kapusty lub z kaszy gryczanej 
z ziemniakami, krojone następnie na mniejsze części120. Pierogi znane były także w Cieszacinie Wielkim: 
Pieróg okrągły, jak chleb na łopacie: kartoflany, kapuściany, jaglany albo jeszcze inny. W skład piero-
ga wchodziła mąka pszenna, drożdże, masło, jajka. Zamięsiło się go na mleku. A kiedy ciasto wyrosło, 
nie rozwałkowywano go, lecz lekko w rękach rozciągano i zawijano w środek nadzienie. Do kartofla-
nych pierogów dawano nadzienie z poduszonych ziemniaków, sera, pieprzu, omasty, kaszy hreczany.  
Do pierogów kapuścianych: sera, słodkiej kapusty. Pieróg wkładało się na łopacie do pieca, posmaro-
wany z wierzchu białkiem121.

116  A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 512. 
117  T. Burzyński, Zwyczaje, wierzenia i obrzędy weselne wsi z okolic Dynowa, [w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość weselna 
w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 152–153. 
118  J. Świętek, Znad Wisłoka…, dz. cyt., s. 251. 
119  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 332. 
120  MKL-AE 610/6, Jawornik Polski, JJ. 
121  MER AMT, T. Szetela, Strój ludowy…, dz. cyt., Cieszacin Wielki, s. 30–31. 

Alkohol pity na dawnym weselu to przede wszystkim piwo, którego przywożono na wesele nawet do czter-
dziestu beczek 25-litrowych tzw. „ćwiartek”122, wódka własnego wyrobu: „samogona” z żyta i buraków cukro-
wych oraz rum: „Rum to był taki czarny, jak nalał kieliszek, to taki był jak arbata, jeno ostrzejszy”123.

Podczas wesela przyjęte było, by stale zapraszać, zachęcać gości do jedzenia. Obnoszono jedzenie pomię-
dzy gośćmi. Jedzenie, którym częstowano, a którego nie skonsumowano, pakowano w chusteczkę i przyno-
szono do domu124. 

KOROWAJ – KOROWAL – KOŁACZ – TORT WESELNY

Ozdobą korowaja są zioła wiecznie zielone, barwinek, jagody kaliny, szyszki,  
jabłka, ruta; kółka, krzyżyki, ptaszki, gołąbki, kaczki, ślimaki, róże, obwarzanki  
i tym podobne figliki z ciasta, dookoła kołacza kosa pieczona z ciasta,  
naśladująca warkocz panny młodej… 
(H. Biegeleisen, Wesele)

Był obowiązkowym i najważniejszym pieczywem obrzędowym wesela. Był to dar weselny starościny dla 
panny młodej. Zanoszono korowaj i korowaje (jeśli pieczono więcej niż jeden) do kościoła, gdzie w trakcie 
ślubu stały na balaskach125. Ponieważ wszyscy uczestnicy wesela spożywali po kawałku korowaja, uroczyście 
krojonego i dzielonego, stanowił wyraz wspólnoty weselnej. Symboliczny poczęstunek korowajem wszyst-
kich gości wesela zamykał obrzędową część wesela. Ważny był sposób i okoliczności wypieku, a w recepturze 
chodziło nie tylko o podanie ilości i jakości składników, ale również szczegółowe zalecenia, skąd i jak zdobyć 
składniki, jak ozdobić pieczywo. Korowaj bowiem miał znaczenie symboliczne. Od tego jak wyglądał, jak 
smakował, zależał późniejszy dostatek, darzenie się w gospodarstwie, płodność młodej pary126. Upieczenie 
korowaja było zadaniem doświadczonej gospodyni – starościny. 

Podczas dawnego wesela w Budach Przeworskich kołacz był „obmawiany”, tj. przyglądano mu się i ko-
mentowano jego wygląd, co stanowiło zarazem wróżbę i znak: Jak na kołoczu rumiane lico, to młodo do 
ślubu była dziewico. Jak kołocz je jak ulony, to z dzieci bedo pony. Jak kołocz otulony w popiele, to będzie 
w małżeństwie szczyścio wiele. Jak kołocz równiutki, to chłop beje przy babie malutki i potulniutki127.

Korowal był wypiekiem wyjątkowo przystrojonym, asparagusem, żywymi kwiatami, np. pelargonii 
(„muszkatelą”) oraz ozdobami z ciasta, np. różami czy figami w liczbie 8 – archaicznymi znakami swastyki 
oznaczającymi słońce i szczęście (Majdan Sieniawski). W Majdanie korowali pieczono ok. 10, ale tylko jeden, 
największy, dzielony między wszystkich gości, był przybrany roślinami i figami z ciasta. 

O korowolu opowiada Maria Baran, ur. 1933 r. z Bud Łańcuckich Lewych: Korowol to był buchynek 
plocka, w okręgły blasze. Ubrany był na wierzchu mirtem naokoło i kwiatuszka. Przeważnie piekła kucha-
rzyni ten korowal, albo starościna, albo ktoś, kto umiał upiec – zamawiało się. A później bogatsi kupowali  
w Leżajsku na odpuście „krymowane” (lukrowane) ciasteczka i nimi zdobili korowal. Jak był „bioły wie-
niec”, wychodziło się na podłogę, na stole się kładło talerz i wszyscy dawali do tego talerza pieniądze. 
Kobiety przeważnie szły, mężczyźni nie – bo się wstydały, i naokoło stołu z panią młodą tańczyły. Wszyscy 
widzieli, ile tam tych pieniędzy. Wtedy dawali piwo wypić. Bochynek plocka, żółciutki, częstowało się wie-
czór, jak były oczepiny o północy. Kroiło się naokoło na kromeczki, gornuszek się kładło i kroiło koło gor-
nuszka, a pod gornuszkiem co zostało, to było dla młodych. Jak było duże wesele, to dwa bochenki pieczone 
były, ten drugi nie był już ubrany. 

122  AMP, S. Kojder, Wieś Grzęska…, dz. cyt., s. 5. 
123  T. Sokołowska, Bajki i opowiadania…, dz. cyt., s. 28.
124  Przyjęcie weselne, [hasło w:] K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 332. Zob. K. Ignas, Tradycyjne pożywienie regionu 
przeworskiego, [w:] Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego, Przeworsk 2018, s. 126–127. Por. K. Ignas, Uczta weselna: 
obfitość, wspólnota, obrzęd, [w:] Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, red. K. Smyk, T. Pudłocki,  
I. Wodzińska, Kolbuszowa 2017, s. 245–288.
125  MER AMT, T. Szetela, Strój ludowy…, dz. cyt., Rożniatów, s. 34. 
126  P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000,  
s. 129–131. 
127  AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 61. 

Gościna weselna, Leżachów lata 70. XX w. Ze zbiorów prywatnych rodziny Lewoczko

Gościna weselna w domu, lata 60. XX w. Leżachów. 
Ze zbiorów prywatnych rodziny Lewoczko
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W Tryńczy korowaj pieczony był z ciasta drożdżowego, okrągły, o średnicy ok. 50 cm, posmarowany żółt-
kiem z mlekiem, rumiany, z rodzynkami, ubrany był wieńcem – warkoczem z ciasta, ludzikami z ciasta, 
ozdobami z ciasta w kształcie fig lub róż, cukierkami, gałązkami mirtu lub ruty, kwiatami żywymi – w lecie, 
lub kwiatami z papieru – zimą128. Korowaj krojono po zaczepinach, po kolacji. Krojenie korowaja również 
opóźniano, np. ukrywając go i czekając na wykup. W Wólce Ogryzkowej starościna dzieliła korowaj zaraz po 
przybyciu z kościoła do domu młodej. Nazwa korowaj, korowal pochodzić ma właśnie od krojenia, które jest 
istotnym momentem wesela129. W okolicach Sieniawy – kromkę korowala dawaną gościom weselnym w mo-
mencie powrotu do domu nazywano „gościnnikiem”130. 

Od połowy lat 50. XX w. korowaj zaczęto zastępować tortami – efektownymi wysokimi wypiekami, 
przekładanymi masami, o powierzchni zdobionej rozmaitymi jadalnymi ozdobami. Korowaj był uroczyście 
wynoszony z komory i wnoszony do pomieszczenia weselnego, towarzyszyły temu targi, a przed pokroje-
niem pieczywa, tańczono z korowajem131. W Gorliczynie podobna ceremonia, nawiązująca bezpośrednio  
do zwyczajów korowajowych, związana była z wnoszeniem tortów132. 

128  MP/AE/70/2015, Tryńcza – Studzian, MM, ur. 1925 r.
129  Korowaj, korowal – obie nazwy w użyciu; nazwa pochodząca z języka ruskiego, wiąże się z terenem pogranicza polsko-ruskiego. Nazwa 
„kołacz” typowa jest dla terenów położonych na północny zachód od Przeworska, np. u Lasowiaków. Pochodzenie nazwy korowaj łączy 
się też z krową, która kojarzyła się z dostatkiem, płodnością i takie też miała symboliczne znaczenie. G. Bączkowska, Korowaj, „Etnolin-
gwistyka”, t. 1, 1988, s. 81–82. 
130  MP/AE/57/2012, Majdan Sieniawski, WD, ur. 1942 r. 
131  AMP, J. Śliwa, Monografia wsi Pantalowice…, dz. cyt., s. 37. MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 15.
132  A. Witowicz, Folklor muzyczny, [w:] Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014–2016, red. K. Ba-
rańska, J. Dragan, Kolbuszowa 2018, s. 437. 

Opowiada o tym perkusista weselny Stanisław Wołowiec urodzony 1966 r.:
134Kiedyś wesele było zawsze dwudniowe. Około dziewiątej, dziesiątej wieczorem, szło się po torty, które 

stały w domu u sąsiada. Szliśmy z całą orkiestrą do tych tortów, prowadziliśmy wesele: dwa saksofony, 
trąbka, akordeon, bęben. Graliśmy marsza za marszem, prawie całe wesele szło po te torty, kilkanaście 
osób zostawało. Właściciele, mieszkańcy tego domu, gdzie stały torty, targowali się ze starostą, który da-
wał kilka flaszek wódki, żeby wykupić te torty. Tam się grało, wykupowało, targowało, tam się piło… 
I stamtąd się wracało za godzinę, za półtorej, to targowanie tyle schodziło. Później wracało się z marszem. 
Potem było krojenie tego torta133.134

133  MKL-AE 616/2, Gorliczyna, WS, WW, WT. 
134  MER AMT, T. Szetela, Strój ludowy…, dz. cyt., Cieszacin Wielki, s. 30. 

Korowaje prezentowane w konkursie na tradycyjny korowaj weselny podczas XIII Powiatowego Święta Chleba,  
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, 4 sierpnia 2019 r. Fot. Marek Nowak – Powiat Przeworski

Ozdoby korowajów – rysunki Teresy Szeteli z 1965 r.
Korowaj była to bułka okrągła, na jej wierzchu sadzało się listki, figi, huski. Na bogatszym weselu było takich korowajów  
dwa albo trzy. Jeden zaniosło się hrabiemu, drugi – księdzu, trzeci – zostawał dla gości134.

Przepisy
na torty:
orzechowy,
miodowy
i królewski
– z zeszytu
z przepisami
Julii Karaś
z Gniewczyny
Trynieckiej.
Ze zbiorów
Anny Kowal
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Pieśń do korowaja:

W naszym kórowaju woda jest z Dunaju
przyprawy z Warszawy, mąka ze Sieniawy.
Nasza starościna dwa torty upiekła,
wsadzała do pieca, palce se popiekła. 
(Kazimierz Rzemyk, ur. 1962 r., Ujezna)

Pieśń do tortu:

Starościno, ja bym cie prosiła,
Abyś mi z tym tortem tańczyć pozwoliła.
Oj, ty torcie, jużem cie dostała
Teraz sobie będę z tobo tańcowała135.
(Helena Bachaj, ur. 1944 r., Żuklin)

MUZYKA WESELNA, TAŃCE WESELNE

Na weselu grały tylko skrzypki, basy, klarnet i cymbały. Sztyry muzyków było, 
ale lepsze muzyki jak tero. Jak zagrali, to było słychać jaż tam do szkoły.
(Wojciech Gujda, ur. 1870 r., Żurawiczki) 

Wesele było uroczystością 
na wsi wyczekiwaną, ze względu 
na tańce i muzykę, które obok 
uczty, stanowiły najistotniejsze 
walory wesela. Przychodzono na 
wesele, by się wspólnie wytań-
czyć i naśpiewać. Do przygrywa-
nia godzono zespoły muzykan-
tów – tzw. muzyki, miejscowe 
czy z sąsiedniej wsi. Zespoły nie 
miały nazw, rozróżniano je po 
nazwiskach muzyków, zwykle 
powiązanych więzami rodzin-
nymi: bracia, kuzyni, ojciec i sy-
nowie. W rozległych, liczących 
wielu mieszkańców wsiach, 
był co najmniej jeden zespół, 
grający na weselach, zabawach. 
Każda z muzyk miała swojego 
lidera, kierownika, wiodącego muzyka, u którego godzono, umawiano termin i miejsce, przebieg wesela. 
W Przeworskiem, jak nazwał region Franciszek Kotula: „muzykalnym i rozśpiewanym”136, wielu było słynnych, 
utalentowanych muzyków, samouków, którzy jako młodzieńcy rozpoczynali grę w zespołach weselnych, grali 
jako członkowie zespołów czy orkiestr weselnych, a równocześnie występowali w kapelach folklorystycznych. 

Muzykancką pasję wyniósł z domu Adam Pudełko, ur. 1934 r. klarnecista z Siedleczki. Rozpoczynał od 
gry na bębnie w zespole weselnym swego ojca, obok skrzypiec i klarnetu. W 1965 r. rodzinę Pudełków za-
angażowano do gry w kapeli folklorystycznej przy Klubie Rolnika w Siedleczce, w składzie: Tadeusz Pudeł-
ko – skrzypce, Adam Pudełko – klarnet, Marian Pudełko – kontrabas, Andrzej Pudełko – klarnet, Stefan 
Pudełko – skrzypce sekund. Na repertuar kapeli składały się polki, krakowiaki, walce, oberki, tramelki,  

135  MKL-AE 611/10, Żuklin, BH.
136  F. Kotula, Folklor słowny osobliwy…, dz. cyt., s. 67. 

sztajery, sztajerki, marsze. Równolegle „Pudełki” od lat 70. XX w. grały na weselach, zabawach w nowoczesnym 
składzie: bęben, akordeon, trąbka, saksofon, puzon137. 

Stanisław Rosół, ur. 1928 r. skrzypek ze Świętoniowej, grał w zespole weselnym ze swym ojcem, a następ-
nie z synem Andrzejem. W skład kapeli wchodzili: Stanisław Rosół – skrzypce, Andrzej Rosół – klarnet, Sta-
nisław Porębny – saksofon, Stanisław Cebula – akordeon. Nazywano ich: „Rosoły” albo „Gałgany”. Stanisław 
Rosół gra obecnie w składzie kapeli ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej. 

Gać przeworska słynęła z działalności społecznikowskiej już od końca XIX w. W 1909 r. grupa miesz-
kańców Gaci odegrała widowisko weselne w Przeworsku, podczas uroczystości ślubu Teresy Lubomirskiej 
i Eustachego Sapiehy. Towarzyszyła temu folklorystycznemu widowisku muzyka złożona z czterech muzy-
kantów: dwóch skrzypków, basisty i bębnisty138. Kapela istnieje nieprzerwanie, pod nazwą „Gacoki” działa 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci. Przez wiele lat muzyczny trzon kapeli tworzyli dwaj skrzypkowie, 
samoucy, obdarzeni talentem muzycznym: Jan Jakielaszek oraz Stanisław Piątek139.

Inne zespoły weselne znane w regionie przeworskim to m.in. Kornafle z Gorzyc, zespół Hanejków z Czerc, 
muzyka Wojciecha Maziarza z Grzęski, zespół Piątków z Dębowa, Pawlaki ze Studziana, kapela braci Pyzów 
z Tryńczy, Statki z Sieteszy, zespół Panków z Maćkówki. 

Skład muzyk weselnych zmieniał się, rozszerzał i unowocześniał. Na początku XX w. skrzypce były instru-
mentem na wsi najbardziej znanym i dostępnym, obecnym w wiejskich zespołach weselnych jeszcze do połowy 
lat 70. XX w. Ludowymi instrumentami muzycznymi wchodzącymi w skład najstarszych muzyk były skrzypce, 
basy, bęben i cymbały140. Na wsiach znane były także instrumenty dęte, głównie klarnet, czy docierające na 
wieś wraz z powracającymi ze służby wojskowej pod koniec lat 30. XX w. i po II wojnie światowej – trąbki, 

137  A. Witowicz, Folklor muzyczny…, dz. cyt., s. 475–481.
138  K. Ignas, Ludowe stroje przeworskie…, dz. cyt., s. 22–23. 
139  A. Witowicz, Folklor muzyczny…, dz. cyt., s. 475–481. 
140  MKL-AE 610/2, Dębów, NN. MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Dębów, s. 4. 

Wesele Józefy Misieńko, Urzejowice, koniec lat 50. XX w. 
Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Zespół weselny „Statki” z Sieteszy, ok. 1975 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka
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saksofony, akordeony i harmonie. Jak 
zauważa Tomasz Nowak, począwszy 
od lat 60. XX w. muzykanci, chcący 
sprostać wymaganiom młodej pary, 
musieli się przekwalifikować i zmienić 
instrument: ze skrzypiec i klarnetu na 
perkusję i saksofon141. Nowocześniej-
szymi instrumentami, przybyłymi na 
wieś wraz z nowym pokoleniem i coraz 
powszechniejszym dostępem do radia, 
telewizji i prasy, były: puzon, perkusja 
i gitara. Przykładowo, w skład zespołu 
weselnego w Piganach w 1954 r. wcho-
dziły: skrzypce, saksofon, harmonia, 
klarnet, perkusja. Zaś w Nowosiel-
cach w 1967 r. orkiestra weselna grała 
w składzie: klarnet, trąbka, saksofon, 
akordeon i perkusja; w tym samym cza-
sie w muzyce z Łapajówki obecne były: 
akordeon, trąbka, perkusja, saksofon142. 

Wesela odbywały się w domach. Na czas wesela opróżniano chałupę, wynoszono do stodoły zbędne meble 
i sprzęty. W pomieszczeniach chałupy miał miejsce poczęstunek, na zewnątrz na podwórku tańczono. Do 
tańców przystosowywano również wnętrze stodoły bądź korzystano z pomieszczenia w domu użyczonego 
przez najbliższego sąsiada. Z czasem zaczęto układać podłogi, zabudowywać je domkiem, czyli rodzajem 
wiaty, namiotu. Od lat 60. XX w. organizowano wesela w remizach, świetlicach wiejskich, domach kultury, 
co wiązało się z działalnością kół gospodyń wiejskich, trudniących się wypożyczaniem kompletów naczyń143. 

141  Por. T. Nowak, Taniec i zwyczaj taneczny, [w:] Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014–2016, 
red. K. Barańska, J. Dragan, Kolbuszowa 2018, s. 489. 
142  MKL-AE 620/1, Łapajówka, HD, 1948. 
143  T. Nowak, Taniec i zwyczaj taneczny…, dz. cyt., s. 485. 

Podczas tradycyjnego wesela tańce inicjowali mężczyźni, starostowie weselni, pierwszy drużba, swatowie. 
Podchodząc do muzyki, poddawali nutę do grania i tańczenia. Najpierw wołali np. Hej, muzyki, mocie mi 
zagrać takiego sztajera! Po czym śpiewał zwrotkę i wołał jeszcze: Grać muzyka!144 Za taki zagrany i zatań-
czony kawałek, zamawiający płacił bezpośrednio muzyce. W tańcu brały udział inne pary, każdy z mężczyzn 
tańczących opłacał kolejne tańce, zamawiając wybraną melodię taneczną. Nazywano ten zwyczaj taneczny 
„ucinaniem”: muzyki „ucinały”, tj. kończyły, przerywały granie zamówionej melodii. Zaś kolejny tancerz za-
mawiał następną. 

144  MP/AE/11/2005, Gać, JJ, ur. 1919 r. 

Zespół muzyczny „Efekt” z Przeworska, ok. 2010 r. Ze zbiorów Teresy Żołyniak

Zespół weselny „Statki” z Sieteszy, ok. 1980 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka

Zespół weselny Stanisława Rosoła ze Świętoniowej, ok. 1980 r. Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Orkiestra Pudełków z Siedleczki, ok. 1980 r. Ze zbiorów Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej
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Najpopularniejszym tańcem była polka, np. polka w lewo, polka bez nogę, polka żydówka, polka galopka: 
Starsze ludzie bardzo lubiały polki, nieraz pięć, jedna za drugą szły145; Najważniejsza była polka. Bez polki 
nie było zabawy. Śpiewano: polka to jest dobry taniec, kto nie tańczy, ten zasraniec146. Tańczono oberki, kra-
kowiaki, tramelki, sztajerki, walczyki, tanga, rumby, fokstroty, taniec gąsior, tj. taniec korowodowy prowadzany 
przez przewodnika tańca, taniec przepiórkę147. Jeszcze przed I wojną na weselach bawiono się w Chusteczkę 
haftowaną, tj. taniec w kole z wręczaniem chusteczki, czemu towarzyszył pocałunek148. Na zakończenie wesela, 
o świcie, gdy goście się rozchodzili, grano marsze oraz pieśń Wszystkie nasze dzienne sprawy.

„Przyśpiewkom nie było końca i nie było tańca i melodii, ażeby młodzież tańcując nie przeplatała śpiewem 
i nie było piosenki, której by nie wpleciono do melodii tego czy innego tańca. Skrzypek, bo to on był wodzirejem 
tańca i piosenki, dwoił się i troił, ażeby sprostać potrzebom tańcowania, a basetla i cymbały jacy mu wtórowały, 
a musiało to być zgrabne muzykowanie, bo zaroz wieść niosła od wsi do wsi, że taki a taki skrzypek nie potrafił 
zagrać tego, co mu ten czy tamten zaśpiewał. A gdy koguty poczęły zwiastować nadchodzący ranek i świtanie, 
muzykowanie powoli cichło, a tancerze i tancerki zaczęli powoli rozchodzić się do domu”149. 

Wszyscy goście weselni brali udział w przyśpiewywaniu, a przodowali w tym starosta weselny, drużba, 
pierwszy swat, starościna i pierwsza drużka. Przyśpiewywano młodym, starostom, rodzicom młodych, oso-
bom pełniącym funkcje na weselu. 

A nasze swaty nic nam nie śpiewajom,
Przynieście im słomy, niech se polegajom.
Przynieście im słomy, przynieście im siana,
Niech se polegajo do samego rana.

Kazoł se starosta buty wypastować,
Bo ma dziś drużeczki swoje wytańcować.
Ma je wytańcować, ma je wycałować,
A uone mu za to ładnie podziękować150. 
(Helena Bachaj, ur. 1944 r., Żuklin)

145  MKL-AE 614/4, Gać, SZ. 
146  MP/AE/50/2011, Jagiełła, JK, ur. 1930 r. 
147  MKL-AE 614/1, Gać, JP. Tańczony także w Sieteszy i w Cetuli. M. Tomaszewska, Obrzędy weselne ludu ruskiego…, dz. cyt., s. 74. Zob. 
A. Haszczak, Tańce obrzędów weselnych w Rzeszowskiem, [w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem 
– tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 171–184. 
148  A. Goraj, Moje wspomnienia…, dz. cyt., s. 21–22; M. J. Marciniak, „Złoty krążek połączył serca dwa” czyli kilka słów o weselu 
współczesnym, [w:] Materiały z konferencji Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999,  
red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 253.
149  AMP, J. Rut, Uroczystości…, dz. cyt., s. 258. 
150  MKL-AE 611/10, Żuklin, BH. 

Wesele Józefy i Antoniego Weselaków. Urzejowice, 1952 r. Przed gośćmi przygotowana podłoga do tańca.  
Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Tańce weselne na podłodze, Żurawiczki, 1957 r. Ze zbiorów Wojciecha Kruka

Zabawa weselna, Sietesz, ok. 1985 r. Ze zbiorów Eugeniusza Statka
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OBCY NA WESELU: GOŚCIE PODWESELNI – CYWILE – WIECZOROWI 
ORAZ DZIADY WESELNE

Przybysze spoza kręgu gości zaproszonych stanowili grupę obcych, których obecność była pożądana ze 
względu na obrzęd przejścia, jaki stanowiło wesele, tj. przejścia ze stanu panieńskiego do stanu małżeńskiego, 
wyłączenie państwa młodych z dotychczasowych związków – rodziny i stanu wolnego, a przyjęcia do nowej 
rodziny, do grona gospodarzy. Obcy jako różniący się od grupy uczestników wesela – statusem, wyglądem, 
prawami, należący do świata zewnętrznego, nieznanego, nieoswojonego, przynosił ze sobą porządek z za-
światów. Obcy był pomocny w momencie zmiany statusu panny młodej, która podczas wesela znajdowała się 
w stanie przejściowym pomiędzy światem żywych a światem zmarłych – w sytuacji zawieszenia, nieokreślonej 
i bliskiej śmierci151. Obcy dzięki swojej inności bezpiecznie przeprowadzał młodą pomiędzy dwoma światami 
i dwoma stanami152. 

Obcy pojawiali się jako przebie-
rańcy, obecni przy bramach wesel-
nych, czyniący psoty na weselu oraz 
jako grupki mężczyzn, kawalerów, 
miejscowych lub pochodzących z są-
siednich wsi, których głównym celem 
było zabawienie się, taniec na wese-
lu, poczęstunek. Przybywali na wese-
le – podchodzili pod wesele wieczo-
rem, kiedy się ściemniło. Nazywano 
ich: „cywile” (Tryńcza, Nowosielce, 
Rozbórz, Gorliczyna), „wieczorowi” 
(Lipnik), „przychodni” (Sietesz). 

Cywile przychodzący na wese-
le w kilku-, kilkunastoosobowych 
grupach włączali się do zabawy, za-
mawiając u orkiestry wybrane me-
lodie. Niekiedy jednak wywoływali 
konflikty i awantury, zakłócali dobrą 
atmosferę wesela. W Nowosielcach cywile okrzykiem: „Plac!” wymuszali tylko dla siebie plac – miejsce do 
tańca”153. Gości podweselnych częstowano alkoholem, kiełbasą, plackami. Podczas dawnego wesela orkiestra 
opłacana była od tańca, za który płacili tańczący kawalerowie. Jeśli na weselu było niewielu gości obecnych, 
nie miał kto płacić. Wówczas obecność cywili była pożądana: kiedy przychodzili, dopuszczano ich, płacili za 
taniec, wybierali sobie którąś z panien – drużek. Kiedy w weselu brali udział liczni goście, wówczas cywili nie 
dopuszczano. Wspomina Józef Piątek z Gaci, klarnecista z orkiestry weselnej: Dawniej ludowi muzykanci 
grali po weselach, zabawach, potańcówkach. Na takiej imprezie musiała być bitka, nie było zabawy, jak 
nie było bitki. Na wesela przychodziło dużo cywili, im także trzeba było grać do tańca, czasem płacili, a jak 
nie płacili, to pokazywali nóż i trzeba było grać154.

W czasie wysadzania wiechy w Gaci, swatowie przebierali się za: Cygankę wróżącą państwu młodym czy 
za komiczną parę Żydów Szmula i Surę155. W Świętoniowej, jeden ze swatów przebierał się za kobietę i zbierał 
pieniądze do przetaka „dla kucharzyni na warzochę”. W Gorliczynie, w zbieraniu na warzochę uczestniczyło 
dwóch mężczyzn, jeden miał przetak, do którego zbierał pieniądze, drugi trzymał warzochę i miał przywią-
zaną do pasa kiełbasę, której kawałkami częstował gości za otrzymany datek. Zbieraniu na warzochę dla ku-
chennej towarzyszyła muzyka grana przez orkiestrę weselną156. W Maćkówce, postacią obcego jest Cyganka, 
w którą wciela się jedna z kobiet – gości weselnych, śpiewa przyśpiewki ilustrujące wręczanie komicznych 
prezentów młodym. 

151  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 425. 
152  Por. A. Karczmarzewski, Symbolika niektórych atrybutów i działań weselnych, [w:] Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość 
weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, red. K. Ruszel, Rzeszów 2001, s. 56–57. 
153  J. Domka, Nowosielce w legendzie…, dz. cyt., s. 147–148.
154  MKL-AE 610/4, Gać, PJ. 
155  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 120.
156  AMP, J. Śliwa, Monografia wsi Pantalowice…, dz. cyt., s. 37. 

Przychodzę, przychodzę z tem maleńkim koszem
i państwu młodemu prezenty roznoszę. 
Prezenty roznoszę i będę śpiewała, 
by się para młodych na mnie nie gniewała. 
Daję ja ci młody ten zegarek złoty,
by ci żonę budził rano do roboty. 
Daję ja ci młody te nowiutkie łyżki,
żeby was w rodzinie było tyle wszystkich. 
Daję ja ci młoda odrobinę maku,
byś mu gotowała jedzenie do smaku. 
Daję ja ci młody odrobinę grochu,
żeby ci codziennie dawała po trochu. 
Daję ja ci młoda nowiutki fartuszek,
jak trochę zgrubiejesz przykryj sobie brzuszek.
Daję ja ci młody pantofle na nogi, 
żebyś swojej żonie nie brudził podłogi. 
Daję ja ci młoda kawałek cebuli,
byś mu smarowała jak mu w nocy skuli. 
Daję ja ci młody modne oficery,
byś ze swoją żoną chodził na spacery. 
Daję ja ci młoda kawałek łańcuszka, 
będzie chciał uciekać przywiąż go do łóżka. 
To moje śpiewanie już będę kończyła, 
żeby młoda para w zgodzie sobie żyła. 
Młodych będę prosić by się nie gniewały, 
dziś tyle prezentów ode mnie dostały. 
Piosenki dla młodych były zaśpiewane,
za moje piosenki dziś od państwa młodych 
wódeczkę dostanę157. 
(Teresa Żołyniak, ur. 1937 r., Maćkówka)

157  T. Żołyniak, Tu pozostanę do końca, Maćkówka–Zarzecze 2017. 

Droby weselne, Sietesz, ok. 1970 r. Ze zbiorów Lidii Bar

Dziady weselne, Gniewczyna, 1950 r. Ze zbiorów Józefa Rachwała

Dziadowskie wesele, Gniewczyna, lata 60.–70. XX w.  
Ze zbiorów Józefa Rachwała
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Dziady oprócz ubioru, mieli ze sobą jakieś trąbki, piszczałki, bębenek. Z trąbą na czele zawsze jechał 
najstarszy dziad i on prowadził cały orszak. 

Dziady weselne, jak analizuje Piotr Grochowski, jako obcy, są postaciami mediacyjnymi i przeprowadzają 
młodych przez niebezpieczny okres przejścia, zaś elementy przebrania (słoma, kożuch), zaczepianie dziew-
cząt, zachowania obsceniczne, żywiołowy śmiech, czyniona wrzawa, nadmierna ruchliwość, ma w sposób 
magiczny pobudzić płodność państwa młodych. Generalnie, obecność istot mediacyjnych w różnych momen-
tach obrzędu przejścia: podczas jazdy młodych do kościoła, przy bramach, na poprawinach w czasie jazdy po 
starostów, ma zapewnić młodym szczęście i pomyślność w życiu małżeńskim159.

CZEPINY – ZACZEPINY – OCZEPINY 

Po uczcie weselnej, wśród późnej nocy odbywa się obrzęd oczepin, czyli uroczyste  
zdjęcie dziewiczego wieńca pannie młodej, a włożenie jej na głowę  
po raz pierwszy czepca jako mężatce. 
(Z. Gloger, Obrzęd weselny polski)

Akt oczepin stanowił istotną część obrzędu weselnego, gdyż potwierdzał przejście z kręgu panien 
do kategorii mężatek. Nazwa wiązała się z nałożeniem pannie młodej czepca, po zdjęciu z głowy wieńca ślub-
nego. Przez cały czas trwania obrzędu oczepin, młoda stara się opóźnić akt. W okolicach Łańcuta np. młodą, 
która uciekła i ukrywała się, po odnalezieniu i schwytaniu przywożono na taczkach lub na kolcach od pługa. 
Najpierw ukrywała się, trzykrotnie ściągała chamełkę z włosów, następnie zdzierała czepiec z głowy i rzucała 
nim160. Wianek, który zdejmowano jej z głowy, ubierały kolejno drużki161.

159  P. Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009, s. 67–74. 
160  K. Ruszel, Leksykon kultury ludowej…, dz. cyt., s. 270.
161  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 32; Tryńcza, s. 112.

Dziadowskie wesele, Gniewczyna, lata 60.–70. XX w. Ze zbiorów Józefa Rachwała

W kategorii obcości mieściły się dziady weselne, dziadowskie wesele, które polegało na teatralnej im-
prowizowanej parodii wesela, mającej miejsce w dniu poprawin. Swatowie przebierali się za drużki, jeden za 
pannę młodą, jeden za Cygankę z dzieckiem, inni – za Żyda i Żydówkę, za drabów, za żołnierzy, w mundury 
z przypiętymi atrapami medali, uzbrojeni w drewniane karabiny itp. Wozem drabiniastym jechali po staro-
stów. W trakcie jazdy przebrany za pannę młodą parodiował zachowania młodej z dnia wesela158.

Opowiada Józef Rachwał z Gniewczyny Trynieckiej:
Wóz był najgorszy jaki kto miał, niemalowany, gary, czyli boki wozu, były byle jakie. Do wozu za-

przęgano parę koni. Siedzenia to wiązki słomy wymłóconej cepami lub z młocarni, wiązane były dwoma 
powrósłami ze słomy. Siedzenie dla starostów było przykryte kocem lub jakąś czystą derką. Gdy wesele 
odbywało się w czasie sianokosów lub żniw, to po starostów dziady jechały wozem drabiniastym. Na wozie 
jechała „para młodych”. Pani młoda ubrana w welon na głowie, białą sukienkę po kolana, od kolan nogi 
miała obrośnięte kłakami, a na brodzie dwudniowy zarost. Usta wymalowane szminką. Chciała się witać 
i całować, szczególnie z drużkami lub młodymi mężatkami. Młoda miała dziecko w becie. U tej młodej piersi 
były wydęte do przodu. Nieraz z tych piersi zostały tylko strzępy, bo drużki w odwecie czasem rozebrały 
panią młodą do połowy i widać było obrośniętą pierś. 

Dziady w swych ubiorach przebierały się w bluzy wojskowe, karabiny od turków, przypominały wy-
glądem i wyposażeniem żołnierzy rosyjskich. Ubrania to oprócz bluz, rajtki i buty z cholewkami, z których 
często wystawały wiechcie słomy. Czasem do pasa przyczepiany był stary okopcony garnek, twarz wyma-
lowana sadzą. Zamiast pasa – to powrósło ze słomy, czasem kawał sznurka starego. Na głowie kapelusz 
stary pogryziony przez myszy. Następny był ubrany w kożuch odwrócony futrem do góry. Na nosie oku-
lary bez szkiełek. Buty jeden – półbut, drugi gumiak lub filcak. 

Gdy dojeżdżało się do domu starosty, to wtedy konny zwiad zajeżdżał po cichu, niespodziewanie, żeby 
starosta nie uciekł. Wtedy byłby wstyd dla dziadów, że nie umieli schwytać starosty. Bo starosta musiał 
wykupić później starościnę. Gdy starosta został złapany, pilnowany był przez dwóch żandarmów z kara-
binami. 

158  J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska…, dz. cyt., s. 256. Por. teatr weselny w Radomskiem: A. Bieńkowski, Sprzedana muzyka, 
Wołowiec 2007, s. 118–123. 

Wesele, Grzęska 1936 r. Ze zbiorów Haliny Lotycz
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W opisie oczepin według Aleksandra Saloniego, 
starszy drużba znajduje młodą i sadza ją sobie na 
kolanach przytrzymując, by nie uciekła162. Według 
Jana Ruta, młoda czepiona była siedząc na dzieży, 
przynoszonej przez kuchenną. Dzieża była wyjąt-
kowym naczyniem w kulturze wsi. W dzieży rosło 
ciasto na chleb. Wierzono, że młoda siedząc na 
dzieży w istotnym momencie swego życia, wpłynie 
tym zachowaniem na dobrobyt i dostatek w swoim 
małżeństwie. Tak jak ciasto na chleb rośnie w dzie-
ży, tak i młodej wszystko w życiu będzie rosło, 
wzrastało i rozwijało się. Oczepin dokonuje staro-
ścina, dookoła stoją drużki. Śpiewana była wówczas 
następująca pieśń, w której mowa jest o kosce – ko-
sie, tj. warkoczu i archaicznym zwyczaju obcinania 
warkocza młodej w momencie oczepin:

Wstańcie drużeńki, wstańcie, 
Kasinej koski brońcie.
Kasina koska ginie, Kasina koska ginie,
jak listek na kalinie.
Listek spadnie, odrodzi się
Kasina koska nie wróci się.

Poznać sierotę poznać,
Bo nie ma jej kto ubrać.
Ani wesela sprawić,
ani pobłogosławić.

Kasieńko, serce moje,
Rumiane liczko Twoje.
Czemu żeś go rumieniła
Jakżeś u mamy była.

W studzience wodę brała
Liczka se obmywała.
A teraz mocny Boże 
i woda nie pomoże.
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic)

W końcu XIX wieku młodej zdejmowano wianek, rozplatano fryzurę, zakładano obrączkę drewnianą 
– chamełkę, na którą nawijano włosy, a następnie nakładano siatkowy czepeczek. Na tak przybranej głowie 
młodej wiązano białą prostokątną chustę, tzw. rąbek. Ubiorem przynależnym młodej mężatce, nakładanym 
po raz pierwszy podczas oczepin był rańtuch – płócienny szeroki szal nakładany na głowę i ramiona. W na-
stępnym pokoleniu nie zakładano chamełki, lecz zaplatano warkocz – kosę do końca i układano w koszyczek 
wokół głowy, zaś zamiast białego rąbka wiązano chustkę163. W latach 20. XX w. młodej zakładano tylko chust-
kę na głowę. Wianek zdjęty z głowy młodej, starościna zakładała starszej drużce. Długiemu aktowi oczepin 
cały czas towarzyszyły śpiewy: 

Jak cię będą czepić spojrzyj do powały,
żeby twoje dzieci czarne oczki miały
Jagusiu Jagusiu będziemy cię prosić
żebyś ty zechciała ładny czepiec nosić.
Wianeczku ruciany, jużeś się mi zmienił,
już mi się nie będziesz na głowie zielenił.

162  A. Saloni, Lud łańcucki…, dz. cyt., s. 243. 
163  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Rozbórz, s. 81. T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 122–123. 

Zakukała kukułeczka na kole,
Brzydkoście ją zaczepili na czole.
Zakukała kukułeczka na wieży 
Zaczepili Jagusieńkę na dzieży.
Zakukała kukułeczka na buku
Brzydkoście ją zaczepili na boku.
Zakukała kukułeczka na śliwie,
Zaczepili Jagusieńkę szczęśliwie164.

Wczoraj byłaś u pszeniczki, a dzisiaj u żyta, 
wczoraj byłaś panieneczką, a dzisiaj kobieta. 
Wczoraj byłaś w rucianym wianeńku,
a dzisiaj jesteś kobieta już chodzisz w rąbeńku165. 
(Zofia Stępak, ur. 1909 r., Rozbórz)

Pieśnią archaiczną, związaną ściśle z obrzędem oczepin, była pieśń Oj chmielu. Zanotowana została 
np. w Tryńczy, Gniewczynie, Cieszacinie Wielkim166.

Oj chmielu, chmielu rozkoszne ziele
bez ciebie nie będzie żadne wesele
Żebyś ty chmielu na tyki nie lazł
to byś nie robił z panienek niewiast
Ale ty chmielu na tyki leziesz
niejedną panienkę z wianeczka zgładzisz167. 
(Rozalia Sołek, ur. 1893 r., Gniewczyna)

W Sieteszy po czepinach miał miejsce specjalny taniec młodej mężatki kolejno z wszystkimi zamężnymi 
kobietami, który stanowił symboliczne przyjęcie młodej do grona kobiet zamężnych. W Pantalowicach, po 
oczepinach, młody musiał wykupić młodą. Zaś dopóki jej nie wykupił, tańczyła z nim kulejąc. Po wykupieniu 
młodej goście zasiadali do obiadu. Wtedy panna młoda ze starościną chodziły między gośćmi i zbierały datki 
na „biały rąbek”, a drużki śpiewały i tańczyły z korowajem168.

Kulawość panny młodej podczas pierwszego tańca, tuż po oczepinach wiązała ją z krainą śmierci, 
gdyż kulawość i inne kalectwa należą do atrybutów postaci z zaświatów. Kalekom przypisywano łatwość 
przekraczania granic. Zasadniczym celem wesela było przejście z jednego stanu do drugiego. Status młodych 
był zatem przejściowy, gdyż wychodzą z poprzedniego statusu, a do nowego jeszcze nie przeszli. Znajdowali 
się poza społecznością, poza kulturą, w sferze śmierci: łatwo było im zaszkodzić, ale także oni mogli zaszko-
dzić innym. Panna młoda udawała kulawą, aby spowodować szybkie i bezpieczne przejście ze stanu panień-
skiego do stanu małżeńskiego169. 

164  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 122.
165  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Rozbórz, s. 82.
166  B. Linette, Obrzędowe pieśni weselne w Rzeszowskiem, Rzeszów 1981, s. 113.
167  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gniewczyna, s. 14. 
168  AMP, J. Śliwa, Monografia wsi Pantalowice…, dz. cyt., s. 37. 
169  Panna młoda, Kalectwo, [hasła w:] P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 419, 199. 

Kobieta w rańtuchu – obrzędowym odświętnym nakryciu 
mężatki, okolice Łańcuta, ok. 1950 r. Ze zbiorów Muzeum 
w Przeworsku

Naroża chust czepcowych, Pantalowice, 1. poł. XX w.  
Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku
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BIAŁY WIENIEC 

Starym zwyczajem składa się cały ród, przyjaciele i bliżsi sąsiedzi 
na nowe gospodarstwo dla nowożeńców.  
(Z. Gloger, Obrzęd weselny polski)

„Biały wieniec” to specyficzny fragment weselnego rytuału z okolic Przeworska. Odbywał się zawsze w póź-
nych godzinach nocnych, około północy, po oczepinach. Celem rytuału była zbiórka pieniędzy – prezentów 
od gości przeznaczonych na biały wieniec, czyli okrycie głowy młodej mężatki w postaci czepca, chustki, przy-
wdziewane na miejsce zielonego panieńskiego wianuszka. Podczas rytuału białego wieńca, w sposób oficjalny, 
w obecności całej wspólnoty weselnej, poświadczano zmianę stanu cywilnego. Starszą formą białego wieńca 
był rytuał przedstawiony w widowisku „Wesele sieteskie”: starościna z młodą obchodziły wszystkich gości 
weselnych, młoda chwytała wszystkich pod nogi, a starościna zbierała datki „na biały wieniec” do miski czy 
talerza170. Każdy z gości musiał: zaśpiewać, złożyć datek, zatańczyć z młodą, spożyć kawałek pieczywa wesel-
nego – korowaja lub tortu, wypić porcję alkoholu. 

Zaczynamy biały wieniec
a dzie jest ten pan młodzieniec?
Zawołajcie mi tu jego 
do stolika Kasinego.
Bóg zaczyna i Bóg kończy
kochające serca łączy
W niebie dekret zapisany 
kto jest komu uobiecany171.
(Aniela Pajda, ur. 1903 r., Cieszacin Wielki)

Na środek pomieszczenia wynoszono stół, na którym stawiano koszyczek lub dwa talerze na datki pie-
niężne. W trakcie trwania białego wieńca odbywało się śpiewanie przyśpiewek. Drużka rękownica śpiewała 
przyśpiewki dla młodych i dla gości. Każdy z gości odśpiewywał przyśpiewki dla młodych i składał datek 
pieniężny do talerza. Jak opowiada Edward Hanejko z Czerc: Każdy, kto był na weselu, podchodził. Jak nie 
umiał śpiewać, to zatańczył, a jak nie umiał zatańczyć, to kończyło się ma torcie i wódce, i odchodził172. Ta-
lerz głęboki znajdował się na spodzie, talerz płytki na wierzchu. Rękownica zsypywała pieniądze rzucane na 
talerz płytki do talerza głębokiego, górny talerz stale był pusty. Młoda podając rękę, wybierała poszczególnych 
gości według weselnej hierarchii, po czym wodziła dookoła stołu nakrytego białym obrusem – obchodziła 
stół dookoła z każdym śpiewającym i przekazującym datek gościem, trzymając go za rękę: młodym, starostą 
domowym, starostą kościelnym, drużbą wyprawnym i drużką wyprawną, drużką rękownicą, starościną do-
mową, starościną kościelną, swatami, drużkami, sąsiadami, sąsiadkami, kuchenną173. Przy „białym wieńcu” 
asystowały starościny. Zadaniem jednej starościny było przed złożeniem datku, poczęstowanie każdego gościa 
lampką wina174 bądź szklanką piwa – kobiety, kieliszkiem wódki – mężczyzn, zaś druga częstowała przekąską, 
kawałkiem korowaja, a w 2. poł. XX w. – już tortem. Biały wieniec trwał nieraz i dwie godziny, zależało to od 
ilości gości weselnych. Przy białym wieńcu grała muzyka wygrywając melodie w takt chodzenia175. „Biały 
wieniec” kończył pierwszy dzień wesela. W Jagielle, podczas „białego wieńca” obie starościny kroiły tor-
ty i częstowały nimi gości, po tym jak młoda zatańczyła z wszystkimi mężczyznami na weselu, zaś młody 
z wszystkimi kobietami. Starostwie nalewali gościom piwo. Po przetańczeniu z młodą i otrzymaniu poczę-
stunku, goście składali pieniądze pod talerz. Po „białym wieńcu”, podczas którego śpiewy i tańce trwały do 
kilku godzin, częstowano gości kolacją: barszczem z jajkiem i kiełbasą. 

170  J. Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych…, dz. cyt., s. 371. Widowisko pt. „Wesele sieteskie” opracowane zostało przez Marię Burgieł 
z Sieteszy na uroczystość jubileuszową 600-lecia Sieteszy w sierpniu 1959 r. 
171  B. Linette, Obrzędowe pieśni…, dz. cyt., s. 130, 150. 
172  MKL-AE 610/2, Czerce, HE. 
173  Kolejność tańców przy białym wieńcu za: AMP, J. Rut, Wiejskie wesele przeworskie…, dz. cyt., s. 72–82; Por. „Wesele przeworskie – biały 
wieniec i oczepiny” widowisko Zespołu Śpiewaczego z Ujeznej, 30. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, Tarnogród 2013 r.
174  A. Saloni, Lud wiejski…, dz. cyt., s. 512. 
175  AMP, S. Kojder, Wieś Grzęska…, dz. cyt., s. 5. 

Przyśpiewki „do białego wieńca”: 

Chodź Marysiu koło stołu
nie pozieraj się do dołu.
Pozieraj się na Jasieńka,
jaka jego gębusieńka.
Gębusieńka jest rumiana,
jakby była malowana. 
A bukiecik pozłacany,
óberaczek pożyczany.
Za co jo ty Jasio bijesz,
ona robi a ty pijesz.
Bije ja jo za to samo,
Bo dostała małe wiano.
Dostała krowę z jednem rogiem,
przyszedł Cygon wzion ją z Bogiem.
I poduszkę na trzy rogi,
przykryje nam tylko nogi. 
Za stódoło koniczyna
Marysia już nie dziewczyna,
a Marysia już niewiasta,
pójdzie z koszykiem do miasta176.
(Katarzyna Kędziora, ur. 1899 r., Nowosielce)

Stoi talerz na stoliku
na bielusieńkim obrusiku. 
Muzykancia pięknie grają
a ludzie pieniążki dają.
Trzeba jej dać na bursztyny
żeby miała ładne syny.
Trzeba jej dać na bucięta
żeby miała i dziewczęta177.
(Katarzyna Flak, ur. 1917 r., Gorzyce)

Stoji talerz na stoliku, 
na tym białym obrusiku,
tam pieniążki ludzie dają 
i muzyczki ładnie grają.
Chodzisz Kasiu koło stołu,
nie spozieraj sie do dołu.
Spoźryj że se na Jasieńka,
jaka jego gębuleńka.
I ty, Jasio niebogaty,
na kożuszku same łaty.
Weź kożuszek, ponaprawiaj
ji mnie więcej nie namawiaj.
Za stodoło koniczyna,
nasza Kasia – nie dziewczyna.
Koniczyna nie urosła,
nasza Kasia za mąż poszła178.
(Kazimierz Rzemyk, ur. 1962 r., Ujezna)

176  Przyśpiewka weselna z płyty Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia towarzyszącej wystawie Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia, 
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Rzeszów 2012.
177  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 29. 
178  MKL-AE 611/8, Ujezna, RK. 
179  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Tryńcza, s. 111.

Swatem jo se swatem, na weselu na tem,
na drugim nie będę, bo się żenił będę.
Drużka jo se drużka, na całe wesele,
dostałam ja swata jak cyckowe cielę.
Nasza rękownica stoi jak donica,
Dojdzie do niedzieli, pewnie się ocieli.
Nasza starościna to jest taka pyta,
upiekła korowal ze samego żyta. 
Nasze starościne to są obie swaszki, 
jedna bez korali, druga bez zapaski.
Jedna bez korali, bo se nie ubrała,
druga bez zapaski, czasu szyć nie miała.
Jechał nasz starosta z Grzęski na chałupki,
patrzył za druhnami i zapomniał wódki.
Nasz starosta wódki, starościna torta,
takie starostowie to wartają czorta.
Nasza starościna torta nie upiekła,
zabrakło jej mąki, mało się nie wściekła.
Starościny konie, a starosty powóz,
Po cóż mnie ty Janku do kościoła powiózł.
Powiózł ja cię powiózł, żebyś ślubowała
żebyś innym chłopcom gęby nie dawała. 
Czyżeś ty Marysiu pomarańcze jadła, 
żeś ty Jasieńkowi do serduszka wpadła.
Anim ja nie jadła, ani jam nie piła
A to taka wola Pana Boga była. 
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” 
z Grzęski)

Popatrz się Kasiu do okienka
jak twój mircik płacze żeś już nie panienka
myślałaś ty Kasiu, że Janek adwokat
pierwszej klasy złodziej, bo ci wianek ukradł179.
(Maria Bielecka, ur. 1933 r., Tryńcza)

Czemu drużki nie śpiewacie, 
czy żelazne gęby macie, 
czy żelazne czy stalowe, 
czy to drużki honorowe.
Nasz starszy drużba niech zdrowy będzie,
wypił kieliszek i jeszcze będzie.
Na zdrowie jego kieliszka pełnego,
wypije, wypije do dna samego.
U mojej teściowej fartuszek różowy,
chusteczka jedwabna, bo teściowa ładna. 
(Aleksandra Pigan, ur. 1941 r., Pigany) 
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Przyśpiewki dla starostów z Nowosielec:

Nasze starościny to są wielkie swaszki – 
jedna bez korali, druga bez zapaski.
Jedna bez korali, bo se nie kupiła,
druga bez zapaski, bo se nie uszyła.
Nasza starościna szyszek nie upiekła,
miała pójść do nieba, to pójdzie do piekła.
Naszemu staroście, co mu po zaroście,
dziewczę by się zdało, brodę by iskało.
Nasza starościna całą noc nie spała,
choć szyszek napiekła, to się nie wyspała.
A nasi swatkowie nic nie śpiewają,
przynieście im słomy, niech se polegają.
A nasi swatkowie to mają dwa brzuchy,

180  J. Domka, Nowosielce w legendzie…, dz. cyt., s. 149.

jeden na pierogi, drugi na pampuchy.
A nasi swatkowie to jest wielka mina,
łańcuszek w kieszeni, a zegarka nie ma180.

Przyśpiewki dla drużby z Gaci:

A ten nasz pan drużba ma pieniążków wiele,
przyszło wianek płacić, to stanął jak ciele.
A nasz panie drużba, gdzie jest z konia uzda?
Zgubił ją koń w lesie, kto ci ją przyniesie.
A nasz pan drużba w bielutkim kożuchu,
bardzo się on najadł, skrobie się po brzuchu. 
Ładny jest nasz drużba i koszula na nim,
swaszce się podoba i spozira za nim. 
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Gacanki” z Gaci)

POPRAWINY 

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 chrzciny.
(Nowosielce)

Na poprawiny młoda zapraszała gości pod koniec wesela, nad ranem. Odbywały się one w domu rodziców 
młodego, wczesnym popołudniem. Poprawiny był to zwyczajowy czas żartów, przebierańców, czynienia psot, 
kradzieży, ucieczek. Zwyczajem praktykowanym w dniu poprawin było „hoptanie” (Rozbórz), „hóptanie” (Gnie-
wczyna Tryniecka). Hoptanie polegało na usadzeniu na krześle osób funkcyjnych: młodej, młodego, drużki 
wyprawnej, drużby wyprawnego, starostów. Następnie czterech mężczyzn – swatów unosiło krzesło z osobą 
i hoptało, tj. podnosiło i opuszczało krzesło, utrzymując je cały czas w górze. „Hoptaniu” towarzyszył śpiew „Sto 
lat, sto lat!” W Sieteszy starostów podnoszono w koszu wiklinowym, czasem starosta wyskakiwał z kosza181. 
Starościnę podnoszono w koszu, w skrzyni albo w niecce „korycie do bicia świni” lub na krześle. Na wracającą 
z wywodu pannę młodą czatowali drużbowie. Łapali ją i wsadzali do kosza „opałki”. Młoda musiała wykupić się 
wódką (Grzęska). 

Omówione wcześniej „dziady weselne”, „dziadowskie wesele”, polegało na teatralnej improwizowanej 
parodii wesela, obfitującej w komiczne sceny, zabawne dialogi i popisy fantazyjnego zachowania. W Gaci 
przebierańcy rekrutujący się z gości weselnych, głównie spośród swatów, obiegali domy zapraszając na we-
sele, przy okazji w każdym domu kradnąc jedzenie (ser, masło, słoninę). „Po starostów wyjeżdżano z muzyką 

181  MKL-AE 615/5, Sietesz, LB, 1949. 

Ślub Stanisława Kotlińskiego z Mokrej Strony, 1929 r. 
Ze zbiorów prywatnych

Starościna w koszu, Maria Szumierz, 1979 r. Ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu



64 65

czwórką koni, ale specjalną kolasą ubraną w dziurawe płachty i wiechcie słomy. Wśród śmiechów, okrzy-
ków, na wozie sadzano starostów. Starościnie nakładano na głowę wieniec z suchych pokrzyw”182. Wieczorem 
w dniu poprawin, starościnę pakowano do taczek (zimą – do sanek) i wieziono ją do rzeki, gdzie ją „pła-
wiono”, tj. puszczano na wodę183. W Budach Łańcuckich w drugim dniu wesela swaty przywoziły starościnę 
w taczkach, w dwukołowym wózku wypełnionym słomą. W dniu poprawin, jeszcze przed późnym obiadem, 
kolacją, na którą zwykle podawano żurek czy bigos, swatowie i goście weselni przebierali się za dziadów. 

Wywód, wywodziny184 odbywały się nazajutrz po ślubie. Ksiądz prowadził młodą przed ołtarz Matki Bo-
skiej, tam wspólnie się modlili. Następnie ksiądz błogosławił młodą i kropił wodą święconą185. Zwyczaj wy-
wodu przeprowadzanego na następny dzień po ślubie, został zastąpiony mszą świętą ze sprawowaniem sa-
kramentu małżeństwa oraz udzielaniem błogosławieństwa młodym. Już po mszy św. młodzi udają się przed 
ołtarz Matki Boskiej. Młoda para modli się, a następnie młoda zostawia na ołtarzu panieński bukiet ślubny, 
co symbolizuje zakończenie stanu panieńskiego. 

Jeżeli młodzi mieli zamiar mieszkać w domu młodego, w niedzielę po ślubie, w sposób ceremonialny dru-
żyna weselna odprowadzała młodą do domu męża. Odwiecznym starym zwyczajem było witanie młodej przez 
teściową na progu jej domu – chlebem i solą. 

Przyśpiewka drużby śpiewana na zakończenie wesela:

Muszę ja pogadać dziś ze swojo mamą
by mi pozwoliła pójść z drużko na siano
A tam na tym sianie dobrze by nom było,
może by się pryndzy wesele zrobiło. 
(Janina Kędziora, Jagiełła)

182  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 123–124. 
183  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 124. Zwyczaj ten to przykład reliktu archaicznego kultu wody, postrzeganej jako siły oczyszcza-
jącej, zabezpieczającej przed demonami i zapewniającej urodzaj ziemi. Wierzono, iż kąpiel w wodzie, zanurzenie się w wodzie, sprowadzi 
deszcz i spowoduje urodzaj ziemi. Zaś zanurzenie w wodzie starościny weselnej ma spowodować płodność młodych. H. Biegeleisen, 
U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą, Lwów 1929, s. 390, 421. 
184  J. Grad, Z ludowych tradycji Grodziska…, dz. cyt., s. 257–258. 
185  J. Wąsacz-Krztoń, Kultura i obyczajowość…, dz. cyt., s. 412.

WIERZENIA, ZABIEGI I PRAKTYKI MAGICZNE 

Wszelkie zdarzenia podczas drogi do i z kościoła oraz w kościele – traktowane były jako wróżby dotyczące 
przyszłego małżeństwa. Jadąc do ślubu i podczas ślubu w kościele, panna młoda oglądała się za siebie, „żeby 
inne panny się wydały”186. 

Matki przestrzegały córki, aby nie szły do 
kościoła na te mszę, na której ksiądz będzie 
czytał jej zapowiedź, bo wtedy diabeł będzie 
rządził jej mężem i nie dopuści go do niej, bo 
rzuci na niego uroki187. Wysłuchanie przez mło-
dą pierwszych zapowiedzi mogło spowodować 
nieszczęśliwe pożycie małżeńskie188. Z Lipnika 
pochodzi wierzenie, iż młoda nie powinna sły-
szeć pierwszej zapowiedzi, bo będą się jej tłuc 
garnki w domu189.

Zwracano uwagę na sposób, w jaki paliły się 
świece w kościele. Gdy paliły się spokojnie, wró-
żyło to spokojne życie młodej pary. Gdy płomień 
palił się nierówno, wskazywało to na choroby 
i nieszczęścia. W przypadku zgaśnięcia świecy 
należało spodziewać się przedwczesnej śmierci 
jednego ze współmałżonków. Złą wróżbą było 
także przypadkowe spalenie się welonu czy jakie-
gokolwiek elementu ślubnej garderoby. 

Młoda starała się nadepnąć na stopę czy spodnie młodego, co miało jej zapewnić przewagę w małżeństwie. 
Tego zabiegu świadomy był także młody, który również próbował przydeptać suknię młodej. W Jagielle młoda 
w czasie klęczenia starała się nakryć welonem buty młodego, aby: ten jej nie odleciał i by ona rządziła w mał-
żeństwie190.

Magiczny wymiar miało obsypy-
wanie młodych w różnych momen-
tach wesela ziarnem owsa, które 
zawiera w sobie zarodek życia oraz 
cechuje się licznością. Ten zwyczaj 
jest bardzo stary, sięgający czasów 
starożytnych, znany w wielu kul-
turach świata. Obrzucanie ziemio-
płodami, a więc owsem, grochem, 
pszenicą, makiem, ryżem, figami, 
migdałami, rodzynkami, orzechami, 
chmielem, siemieniem, bobem, ma 
młodym przysporzyć szczęścia i uro-
dzajów. W myśl zasady magii kon-
taktowej: kontakt, a więc dotknięcie 
człowieka przez przedmiot noszący 
cechy dostatku, plenności, słody-
czy, spowoduje, że cechy te niejako 
udzielą się człowiekowi, w tym wypadku – młodej parze191. Współcześnie młodych obsypuje się ryżem lub 
drobnymi monetami, które młodzi mają za zadanie pozbierać co do grosza, gdyż ten zabieg zapewnić ma im 
bogactwo. Popularne jest również weselne konfetti w postaci np. plastikowych płatków róży, z dawnym zwy-
czajem mającym jedną cechę wspólną – liczność. 

186  MER AMT, B. Tondos, Obrzędy rodzinne…, dz. cyt., Gorzyce, s. 29; Grzęska, s. 53; Studzian, s. 88. 
187  AMP, J. Rut, Uroczystości…, dz. cyt., s. 244.
188  T. Burzyński, Z badań nad obrzędowością…, dz. cyt., s. 86.
189  MKL-AE 615/3, Lipnik, JM. 
190  MP/AE/49/2011, Jagiełła, WK, ur. 1941 r. 
191  H. Biegeleisen, Wesele, Lwów 1928, s. 228–230.

Wyjazd do kościoła do Sieniawy, panna młoda ogląda się za siebie. 
Leżachów, lata 60. XX w. Ze zbiorów rodziny Lewoczko

Ślub w Pantalowicach – obsypywanie młodych pieniędzmi, ok. 1985 r. 
Ze zbiorów Teresy Żołyniak

Stanisława i Władysław Mulawkowie, Ujezna 1948 r. Ze zbiorów Katarzyny Domki
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Praktyką apotropeiczną stosowaną względem 
panny młodej jest przenoszenie jej przez próg. Po 
powitaniu chlebem i solą, stłuczeniu kieliszków 
i talerza, pan młody unosi młodą i przekracza 
próg domu, w którym odbywa się wesele. Próg 
jest miejscem granicznym, pomiędzy przestrze-
nią obcą a swoją, pomiędzy obszarem świętym 
a nieczystym. Uważano, że na progu gromadzą się 
groźne dla człowieka demony. Dlatego panna mło-
da, wyjątkowo podatna na działanie złych mocy, 
powinna dla własnego bezpieczeństwa ominąć to 
miejsce, co czyniono przenosząc ją przez próg198. 

Zwyczajem mającym sprowadzić na młodych 
i inne pary weselne: rodziców, starostów, pierwszą 
drużkę i pierwszego swata, szczęście i urodzaj było 
tzw. „hoptanie”, czyli kilkakrotne podnoszenie do 
góry siedzących na krzesłach młodych, rodziców, starostów i innych osób funkcyjnych – przez swatów. Hopta-
nym osobom nakładano na głowy korony z kwiatów. Za podnoszenie, będące uhonorowaniem bohaterów we-
sela, osoby funkcyjne odwdzięczały się alkoholem. Zwyczaj ten jest przykładem specjalnego rytualnego ruchu, 
skierowanego z dołu do góry, a więc ku słońcu. Ruch ten ma spowodować powiększenie, rozwój i rozmnożenie, 
a więc efekty przydatne młodej parze na nowej drodze życia199. 

Oj nie na to śpiewam, abyście słuchali
Ale na to śpiewam, niech się świat weseli.
Wesele, wesele, jutro poprawiny,
za dziewięć miesięcy przyjdziemy na chrzciny
Wesele, wesele, ale nie każdemu
Tylko pani młodej i panu młodemu200. 

PAMIĄTKI Z WESELA

Portrety były kiedyś w każdym domu. 
(Tadeusz Gołdasz, Urzejowice)

Pamiątki z wesela, a więc przedmioty, rzeczy, które brały udział w weselu oraz przedmioty upamiętniające 
weselne chwile – fotografie portretowe, portrety zbiorowe ustawiane, zdjęcia reportażowe. 

Pamiątką z wesela była gałązka wiechy weselnej, którą drużbowie przystrajali sobie kapelusze. 
Pamiątką było zdjęcie weselne. Przede wszystkim weselny portret zbiorowy, moment uchwycony, zatrzy-

many w czasie, kiedy to goście, uczestnicy wesela, młodzi, funkcyjni, muzykanci, dzieci – pozują do zdjęcia. 
Fotografię wykonywał przybywający na wieś fotograf z pobliskiego miasteczka lub miejscowy amator fotogra-
fii, mieszkaniec wsi obeznany z nowinkami technicznymi, trudniący się fotografowaniem jako dodatkowym 
zajęciem. Ówcześni fotografowie rejestrowai życie codzienne, niezwykłe wydarzenia, portretowali mieszkań-
ców, budynki, wykonywali zdjęcia do dowodów osobistych. Pozostawione przez nich fotografie stanowią waż-
ny, a niekiedy jedyny, dokument życia społecznego wsi w latach 30.–50. XX w.201 

198  Próg, [hasło w:] P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 480–483.
199  J. S. Wasilewski, Symbolika ruchu obrotowego i rytualnej inwersji, „Etnografia Polska”, t. XXII, z. 1, s. 89. H. Biegeleisen zwraca uwagę 
na zwyczaj podnoszenia pani młodej praktykowany w Estonii w momencie pokładzin. Otóż podnosi się ją trzykrotnie do góry „na urodzaj 
lnu i konopi”. H. Biegeleisen, Wesele…, dz. cyt., s. 257. W widowisku „Wesele krzemienickie” podobna praktyka nazywana jest tańcem 
obrzędowym pn. „wynoszenie pani młodej”, „wynoszenie pana młodego”. Polega na uniesieniu na ramionach, odpowiednio przez swatów 
i drużki – młodej oraz młodego i obniesieniu ich wokół izby. Wesele krzemienickie, red. A. Haszczak, Krzemienica 2010, s. 94, 53–54. 
200  T. Brożbar, Gackie wczoraj…, dz. cyt., s. 124. 
201  Np. Józef Ulma z Markowej, Franciszek Hubacz z Mołodycza, Feliks Łukowski z Siemnic: M. Szpytma, J. Szarek, Rodzina Ulmów, 
Kraków 2007; Strażnik kultury Franciszek Hubacz 1931–2016, Jarosław 2018; Świat chałup, stodół i opłotków. Wieś w obiektywie 
Feliksa Łukowskiego z Siemnic, pow. Tomaszów Lubelski. Fotografie z lat 40. i 50. XX wieku, Zamość 2005. 

Przy powitaniu chlebem i solą, podaje się młodym wodę 
lub alkohol w szklanych kieliszkach, sól na fajansowym bądź 
szklanym spodku, talerzyku. Młodzi bądź osoba witająca 
młodych (matka, kuchenna) tłuką naczynia, co tłumaczy się, 
iż czynią to na szczęście. Jest to zwyczaj archaiczny, „rozpo-
wszechniony w całej Słowiańszczyźnie, u ludów romańskich 
i germańskich, u Finougrów i Abisyńczyków”192. Miał na celu 
wywołanie specjalnego apotropeicznego hałasu, płoszącego 
złe duchy, aby na młodą nie został rzucony zły czar czy urok193. 

Bardzo pożądana była obecność dzieci na weselu, co miało zapewnić płodność i liczne potomstwo młodej 
parze. Panna młoda brała na ręce dzieci, zwłaszcza chłopców, aby pierwszy urodził się syn. W tym samym celu 
używana była lalka dziecka, którą młoda przytulała194. Lalka mająca przysporzyć potomstwa, występowała 
także jako dekoracja karoserii samochodu, w którym do ślubu jechała panna młoda, co modne było w latach 
70. i 80. XX w. 

W dniu poprawin, w Jagielle kradziono „chowano” tort starościnie. Odbywało się to w następujący sposób. 
Ktoś wykradał tort z piwnicy czy komory domu młodej i ukrywał go w domu sąsiada, bądź w domu którejś ze 
starościn. Kuchenna oznajmiała, że tortu nie ma. Wówczas orkiestra z gośćmi weselnymi zaczynała szukać 
tortu. O odnalezieniu tortu oznajmiano wszystkim, po czym goście weselni wraz z orkiestrą szli w miejsce 
ukrycia tortu. Starosta miał za zadanie wykupić tort. Wódką płacono temu, kto tort znalazł i temu, u kogo był 
schowany. Odnalezionym tortem częstowano najpierw tych, którym udało się znaleźć tort. 

Praktykowana na weselu przeworskim kradzież butów polegała na zzuwaniu i zabieraniu obuwia państwu 
młodym, starostom. Buty należało wykupić, dając za nie wódkę. W licytacjach – targach uczestniczyła orkiestra 
weselna. Zwyczaj ten może być reliktem zwyczaju zzuwania butów towarzyszącego pokładzinom weselnym. 
Henryk Biegeleisen wskazuje na rytuał pokładzin, praktykowany od co najmniej X w. Dopełnienie i poświad-
czenie aktu cielesnego pomiędzy małżonkami w trakcie pokładzin, pociągało za sobą skutki majątkowe małżeń-
stwa, skutkowało wypłatą posagu i wiana. Przykładowo, podczas aktu pokładzin w Hrubieszowskiem, młoda 
rozzuwała buty młodemu, a wewnątrz buta znajdowała pieniądze – dar ślubny dla niej195. Buty wyzuwano jako 
pierwsze przed położeniem się do łóżka w celu odbycia pokładzin. W ten sposób gest wyzuwania butów stawał 
się pierwszym publicznym znakiem potwierdzającym małżeństwo. W dawnym rytuale, za zdjęcie butów mło-
dego, a więc symboliczny gest, za którym stało ostatecznie pozbawienie młodej dziewictwa, młoda otrzymywała 
pieniądze ukryte w bucie. Opisuje ten akt Stefan Inglot: po oczepinach, swaszka ściągnąwszy buty młodemu 
prowadziła go do komory do łóżka i nakrywała go pierzyną. Równocześnie, drużba wiódł młodą do komory, 
gdzie również zzuwszy jej trzewiki, podprowadzał do łóżka, gdzie leżał młody196. Współcześnie, buty kradnie się, 
wyzuwa młodej i młodemu w tym samym momencie wesela, kiedy następowały pokładziny, tj. po oczepinach. 
Po czym goście weselni składają pieniądze do buta bądź bucik młodej wykupuje pan młody197. 

192  Tamże, s. 228.
193  Zob. Cisza/Hałas, [hasło w:] P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 1998, s. 72. 
194  H. Biegeleisen, Wesele…, dz. cyt., s. 204–206. 
195  Tamże, s. 245–253. 
196  S. Inglot, Weselne obrzędy…, dz. cyt., s. 22. 
197  Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII. A. Drożdż, Zwyczaje i obrzędy weselne, cz. III: Współdziałanie społeczności 
wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wiek), Wrocław–Cieszyn 2009, s. 189–192. 

Lalka na karoserii samochodu panny młodej w orszaku ślubnym, 
Żurawiczki, ok. 1980 r. Ze zbiorów Wojciecha Kruka

Panna młoda w towarzystwie dzieci. 
Państwo młodzi na portrecie z dziećmi. 
Wesele Bronisławy i Józefa Telegów, 
Żurawiczki 1957 r. Ze zbiorów 
Wojciecha Kruka
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Goście weselni otrzymywali na weselu dary pożywienia z uczty weselnej, które przynosili do domu. Często-
wali nimi przede wszystkim nieobecnych na weselu członków rodziny: starców, dzieci. Mogły to być kawałki 
placków weselnych, ciastka, ale także kawałki kiełbasy i wszelkie pożywienie weselne, „podzielne”, możliwe 
do zapakowania w papier, chusteczkę. Szczególnym darem był kawałek korowaja, nazywany w okolicach Sie-
niawy, w Majdanie Sieniawskim – „gościnnikiem”. Dar ów był bowiem rodzajem gościńca, a więc prezentem 
przywożonym – przynoszonym z drogi do domu. Współczesną formą weselnego gościńca są szyszki weselne, 
tj. paczuszki ze słodyczami – ciasteczkiem, cukierkiem. Każdy z gości na odchodnym, żegnając się z młodymi, 
otrzymuje porcję krojonych różnorodnych placków weselnych w opakowaniu z plastiku lub z tektury z na-
drukiem202. 

Na początku lat 50. XX w. pojawiła się powszechna moda na zamawianie ślubnych portretów pary we-
selnej – fotografii kolorowanych, ukazujących bohaterów fotografii w ujęciu do ramion. Były zamawiane 
i wykonywane niezależnie od wesela, w późniejszym terminie, niekiedy w kilka lat po weselu, w oparciu o do-
stępne u zamawiającego zdjęcia, np. portrety zbiorowe zrobione w dniu wesela. Portrety były idealizowane, 
upiększały portretowanych. Fotografie utrzymane były w tonacji czarno-białej, z odcieniami szarości, błękitu, 
turkusu, postaci miały kolorowane i retuszowane szczegóły rysów twarzy, detale ubrania. Na wsi przeworskiej 
zdjęcie takie nazywano „portretem”, „potretem”. Jan Himilsbach rozpropagował nazwę „monidło” na tego 
rodzaju portret203. 

202  Por. K. Ignas, Uczta weselna…, dz. cyt., s. 284–285. 
203  Patrz: J. Himilsbach, Monidło, Warszawa 1967 oraz film Antoniego Krauzego pod tym samym tytułem, z roku 1969. I. Święch, Wokół 
monideł w krakowskich zbiorach: https://mhf.krakow.pl/?action=education&param=text&id=123 (dostęp: 10.06.2019).Wesela w Gaci, okres międzywojenny. Ze zbiorów Barbary Markiewicz

Portret zbiorowy ze ślubu Duleńskich, z osobami mającymi się znaleźć na portrecie, zaznaczonymi krzyżykami. 
Ze zbiorów Zofii Zięzio z Gorliczyny
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Akt zamawiania odbywał się następująco. Do wsi przyjeżdżał agent domokrążca i oferował usługę wyko-
nania portretu ślubnego. Wypożyczał zdjęcie z podobiznami młodych, zaznaczał krzyżykami na zdjęciu osoby 
mające się znaleźć na portrecie oraz zapisywał uwagi, jak życzą sobie być przedstawieni na zdjęciu, np. z bu-
kietem, z krawatem. Zamawiający wpłacał zadatek, po jakimś czasie agent przywoził lub przesyłał zamówiony 
portret, poziomy, wysoki na ok. 30 cm, o szerokości 40 cm. Agent zwracał zdjęcie oryginał, które posłużyło do 
wykonania portretu. Portret ślubny, oprawiony w szkło i w ramę, przeznaczony był do zawieszenia na ścianie 
pomieszczenia w eksponowanym miejscu204.

204  J. Bartuszek, Między reprezentacją a „martwym papierem”. Znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej, Warszawa 2005, s. 78–81.  
A. Bieńkowski, Ostatni wiejscy muzykanci, Warszawa 2012, s. 67–69. 

Portret ślubny, Lipnik, ok. 1960 r. Ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Zapiski agenta na odwrocie zdjęcia: „271/R Ślubny włosy 
upiąć do góry w fale welon modny stary zmienić pani 
oryginał bukiet z róż Ślubny biust ciemny 24 x 30 Mruz”

Gotowy portret ślubny. Ze zbiorów rodziny Mróz

Zdjęcie ślubne Mrozów, Leżachów 1942 r.  
Ze zbiorów rodziny Mróz

~ ~ ~

Pieśń śpiewana na zakończenie wesela:

Jeszcze nie do dom, du dana, jeszcze nie do dom,
jeszcze jedno kwatereczke wypije z tobom

Jeszcze piwa z pół obręczy, a muzyka ładnie brzęczy
Jeszcze nie do dom, du dana, jeszcze nie do dom.

Jeszcze nie do dom, du dana, jeszcze nie do dom,
Jeszcze jedyn obereczek zahulom z tobom

Jak cie mama będzie bić, to się będziesz za mnie kryć
A jo cie nie dom, du dana, a jo cie nie dom. 

Jeszcze nie do dom, du dana, jeszcze nie do dom,
Jeszcze jeden kieliszeczek wypije z tobom,

Jeszcze wódka nie wypito, jeszcze morda nie wybito
Jeszcze nie do dom, du dana, jeszcze nie do dom. 
(Z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Gacanki” z Gaci)
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WESELE PRZEWORSKIE:
OD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DO BIAŁEGO WIEŃCA1

Scenariusz widowiska weselnego „Wesele – od błogosławieństwa do białego wieńca” opra-
cowany przez Zofię Hadro pochodzącą z Rozborza, wielokrotnie pełniącą funkcje weselne 
pierwszej drużki i starościny, w oparciu o pieśni i przyśpiewki, melodie weselne z lat 60.–70. 
XX w. Widowisko – z repertuaru Zespołu Śpiewaczego „Wierzbianie” z Wierzbnej. Prapre-
miera widowiska odbyła się 3 lutego 2019 r. w Starym Dzikowie podczas 17. Regionalnego 
Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”. Opracowanie muzyczne na akor-
deon – Stanisław Ryznar

Zanim odsłoni się kurtyna, akordeonista gra starego marsza weselnego. Grupa weselników stoi za kulisa-
mi. Następnie jako pierwsi wchodzą państwo młodzi (młoda z bukietem), za nimi pierwsza drużka, staro-
stowie, rodzice, matka chrzestna, pozostali goście.

Pieśń powitalna pierwszej druhny przed błogosławieństwem młodych przez rodziców, śpiewana przed 
wyjazdem do kościoła.

I. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

PIERWSZA DRUHNA rozpoczyna śpiew:
Witajcie nam dzisiaj, wszyscy mili goście
O błogosławieństwo dla tych młodych proście.
O błogosławieństwo dla tych młodych proście.

Proś Maryś rodziców o błogosławieństwo,
Bo to dzisiaj dla nich będzie bardzo ciężko.
Bo to dzisiaj dla nich będzie bardzo ciężko.

Błogosław jej matko prawą ręką na krzyż,
Bo już ostatni raz na jej wianek patrzysz.
Bo już ostatni raz na jej wianek patrzysz.

Jak pobłogosławisz, to nie żałuj tego,
Bo Marysia idzie za chłopca dobrego.
Bo Marysia idzie za chłopca dobrego.

Błogosław jej ojcze, bo to córka twoja,
Pan młody przyjechał, jadą do kościoła.
Pan młody przyjechał, jadą do kościoła.

Błogosławieństwo młodych, melodia „Serdeczna Matko”.

Na fotografiach: Widowisko weselne zaprezentowane przez Zespół Śpiewaczy „Wierzbianie” podczas XIII Powiatowego Święta Chleba 
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, 4 sierpnia 2019 r. Fot. Marek Nowak, Maria Pieniążek – Powiat Przeworski.

PAN MŁODY:
Kochani rodzice, prosimy was o błogosławieństwo.

Młodzi przyklękają. Młody zdejmuje kapelusz. Rodzice błogo-
sławią zieloną gałązką mirtu – czyniąc znak krzyża na czole, 
całują młodych w czoło, podają do ucałowania krzyżyk. 

MATKA MŁODEJ:
Kochana Marysiu, błogosławię ciebie na nową drogę życia.
Drogi Janku, błogosławię cię na nową drogę życia.

OJCIEC MŁODEJ:
Droga Marysiu, błogosławię ciebie na nową drogę życia.
Drogi Janku, błogosławię ciebie na nową drogę życia. 

Po błogosławieństwie, młodzi wychodzą, chowają się na moment za kulisami. Starościna rzuca cukierki 
z koszyka w kierunku widowni.

 
II. POWRÓT Z KOŚCIOŁA

Powrót orszaku ślubnego z kościoła. Melodia marszowa. Młodzi wracają, młoda z bukietem w ręce. Druhna 
odbiera bukiet od młodej i kładzie na stoliku stojącym w tyle sceny. Zatrzymują się, stoją bokiem do widow-
ni. Młoda przepina bukiecik młodemu na prawą stronę. Rodzice witają ich chlebem i solą. 

MATKA MŁODEJ:
Kochane dzieci, witamy was chlebem i solą, i życzymy, aby wam nigdy w życiu tego chleba nie zabrakło. 

Młodzi całują chleb, młody przed ucałowaniem zdejmuje kapelusz z głowy; częstują się kawałkami chleba 
i solą. Młodzi stoją bokiem, młoda trzyma chleb w dłoniach. Pod koniec śpiewu, druhna odbiera chleb od 
młodej i odkłada na stolik z tyłu sceny. 

Pieśń na powrót z kościoła – przywitanie państwa młodych przez pierwszą druhnę 

PIERWSZA DRUHNA rozpoczyna śpiew:
Co ja dzisiaj widziałam, jak Marysia ślub brała
Przed ołtarzem klęcząc swój biały wianeczek
Matce Bożej składała.
Przed ołtarzem klęcząc swój biały wianeczek
Matce Bożej składała.

Zostawiłaś Marysiu, dziś w kościele panieństwo,
Proś se Matkę Bożą i Pana Jezusa dziś o błogosławieństwo.
Proś se Matkę Bożą i Pana Jezusa dziś o błogosławieństwo.

Już masz męża przy boku, a na palcu obrączka,
Niech wam błogosławi na to nowe życie ta Jezusowa rączka.
Niech wam błogosławi na to nowe życie ta Jezusowa rączka.

Do was dziś państwo młodzi ja kieruję me słowa,
Bo przecież przed chwilą, bo przecież przed chwilą, wróciliście z kościoła.
Bo przecież przed chwilą, bo przecież przed chwilą, wróciliście z kościoła.
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I stojąc dziś w kościele przed tym wielkim ołtarzem,
Wzięliście sakrament, wzięliście sakrament, który Pan Bóg utworzył.
Wzięliście sakrament, wzięliście sakrament, który Pan Bóg utworzył.

Zapewniliście sobie dziś przysięgą wzajemną,
Wiarę i nadzieję, wiarę i nadzieję i tą miłość tajemną.
Wiarę i nadzieję, wiarę i nadzieję i tą miłość tajemną.

Pamiętaj panno młoda, i nie zapomnij tego,
Że od dziś zostałaś, że od dziś zostałaś żoną lubego swego.
Że od dziś zostałaś, że od dziś zostałaś żoną lubego swego.

A po jakimś też czasie, gdy zostaniesz też matką,
Wtedy się przekonasz, wtedy się przekonasz, jak to jest być mężatką.
Wtedy się przekonasz, wtedy się przekonasz, jak to jest być mężatką.

No bo ileż to trudu ci rodzice doznają,
Zanim swoje dziecko, zanim swoje dziecko do tych lat dochowają.
Zanim swoje dziecko, zanim swoje dziecko do tych lat dochowają.

A teraz ty odchodzisz, już z tego domu swego,
I zostawisz ojca i zostawisz matkę dla chłopca kochanego.
I zostawisz ojca i zostawisz matkę dla chłopca kochanego.

Nie żal ci Maryś mamy, która cię wychowała,
Błogosławiąc tobie na to nowe życie dziś się łzami zalała.
Błogosławiąc tobie na to nowe życie dziś się łzami zalała.

Oj, bo nie wie twa mama, jaki los ciebie czeka,
Choć cię wychowała, dzisiaj cię oddała dla obcego człowieka.
Choć cię wychowała, dzisiaj cię oddała dla obcego człowieka.

A jak ty z nim żyć będziesz, już nie dowie się matka.
Jeden tylko Pan Bóg na wysokim niebie, ma być tobie za świadka.
Jeden tylko Pan Bóg na wysokim niebie, ma być tobie za świadka.

Do ciebie młody mężu też kieruję te słowa,
Życząc by nie była, życząc by nie była tylko próżna ma mowa.
Życząc by nie była, życząc by nie była tylko próżna ma mowa.

Życzę, by w sercu twoim, wielka miłość zamieszkała,
By żona przy tobie, by żona przy tobie wielkiego szczęścia doznała.
By żona przy tobie, by żona przy tobie wielkiego szczęścia doznała.

Teraz do was się zwracam, wszyscy zebrani goście,
Wy dla młodej pary, dzisiaj zaślubionej błogosławieństwa proście.
Wy dla młodej pary, dzisiaj zaślubionej błogosławieństwa proście.

Niech radosny ten okrzyk na tej sali się wzbije,
A ta młoda para dzisiaj zaślubiona niechaj nam sto lat żyje.
A ta młoda para dzisiaj zaślubiona niechaj nam sto lat żyje.

WSZYSCY:
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam!
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam!
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam!
Niech żyją nam!

III. OCZEPINY

SWASZKA śpiewa:
Swaszka ja se swaszka na całe wesele,
Dostałam ja drużbę jak cyckowe ciele.

Swaszka ja se swaszka, pod fartuszkiem flaszka,
Swaszka mi mówicie, bo flaszkę widzicie.

Swaszka ja se swaszka, pod fartuszkiem flaszka,
Jak śpiewać będziecie, to ją dostaniecie.

Wesele się kończy, mamusia nie tańczy,
Nie będzie wiedziała, że córke wydała.

Weź matuś do tańca, weź swojego zięcia,
Zapraszamy gości do białego wieńca 

Coś mi się tak widzi i coś mi się zdaje,
Że ten nasz pan młody coś na wianek daje.

Młoda siedzi, matka młodej bierze młodego do tańca. Młody daje na talerz cały portfel. Siada z powrotem 
na krześle. Pod koniec śpiewu swaszki, starosta ze starościną wysuwają niski stół nakryty obrusem na śro-
dek, na nim dwa talerze. Sadzają młodą na krześle przy stole przodem, obok niej stoją starościna i pierwsza 
drużka, młody też siada z boku stołu, blisko młodej, ale nie tuż obok niej. Rozpoczynają się oczepiny. Staro-
ścina z pierwszą druhną ściągają wianek z głowy młodej, zawiązują chusteczkę.
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Przepraszamy gości, proszę się nie gniewać,
Bo teraz będziemy do wianeczka śpiewać.

Starosto młodego daj się nam pokrzepić
Będziemy młodemu jego żonę czepić.

Siadaj panno młoda tu na tym stołeczku
To ci pośpiewamy o twoim wianeczku.

Siadaj Maryś siadaj i pochyl główeczkę
Zabierzemy wianek, a damy chusteczkę.

Dosyć ci Marysiu w wianku paradować
Teraz ci już musi chusteczka pasować.

Jedwabna chusteczka z jedwabnego tiulu
Za kilka miesięcy będziesz śpiewać lulu.

Cóż ci z tego przyszło, żeś chodziła pyszno
Wianeczek na kołku, Janek na podołku.

Wianeczek na kołku, boś go powiesiła
Janek na podołku, boś go posadziła.

Chwaliłaś się Maryś, że Janek adwokat
A on dobry złodziej, bo ci wianek ukradł.

Ukradł czy nie ukradł, możeś sama dała
Jeszcześ go do tego i wycałowała.

Mówiłaś Marysiu, że Janek ubogi
Kupił on ci suknię do samej podłogi.

Suknię do podłogi i buciki białe
Jeszcze ci obiecał do kolebki małe.

IV. BIAŁY WIENIEC

Przyśpiewki gości weselnych do młodej. Osoba śpiewa przyśpiewkę, po zaśpiewaniu daje pieniądze na talerz, 
starościna przekłada pieniądze do talerza pod spodem. Każda osoba śpiewająca podchodzi bliżej młodej.

STAROŚCINA rozpoczyna śpiew:
Marysiu, Marysiu, aniołeczku drogi
Wystawiałaś rączki, teraz bedziesz nogi.

Rozkładałaś rączki, wystawiłaś nogi,
A teraz wystawisz mężulkowi rogi.

Zmieni ci sie Maryś, zmieni Ci sie spanie,
Jedna noga na krawędzi, a druga na ścianie.

Będziesz ty sie nieraz, oj bedziesz turbować,
Co bedziesz mężowi na obiad gotować.

Sobie zgotuj zupki, a jemu poliwki,
Goń go do roboty, nie pójdzie na dziwki.

Nie będziesz mieć Maryś u teściowej głodu,
Ona ma dla Ciebie całą góre bobu.

Całą góre bobu i to robacznego,
Nie musisz kupować omasty do niego.

Podziękuj Marysiu Jasiowej mamusi,
Bo ci dała syna co go kaszel dusi.

Co go kaszel dusi nie myśli przestawać
Będziesz mu musiała słodki syrop dawać.

Co go kaszel dusi i astma go dręczy,
Mama się pozbyła, ty się będziesz męczyć.

Słodki syrop dawaj i z piersi okłady,
Inaczej twój Janek zejdzie ci na dziady.

Jak cie będą czepić, spojrzyj aż do dachu
Tyle bedziesz miała dzisiaj w nocy strachu.

Jak sie bedziesz bała, to sie nakryj z głową
Niech się co chce dzieje z tą drugą połową.

Lecz nie bój sie bardzo bo ta nocka słodka
Jasiu cie nauczy jak grać w totolotka.

A on chłopak młody, to zagra do woli
Za dziewięć miesięcy czekaj banderoli.
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Nie płacz Maryś, nie płacz, wianeczka nie żałuj
Rzuć wianek pod ławe Jasieńka ucałuj.
 
SWASZKA śpiewa:
Wesele się kończy już po waszym ślubie
Puść ptaszka do gniazdka niech sobie podzióbie.

U Marysi w sadzie zakwitły goździki
Już ci sie skończyły tańce i muzyki.

Policz sobie młoda ile w oknie kantów
Pierwsza noc poślubna to dla muzykantów.

Myślałaś Marysiu, że Jasiu lilija
Nieraz on ci nieraz oczka popodbija.

Oczka popodbija i drzwi ci otworzy
Jeszcze ci na drogę ze cztery dołoży. 

Pada deszczyk pada trawka sie zieleni
Przyszłam na wesele, bo sie Jasio żeni.

Przyśpiewki do młodego. Wręczenie młodemu torebki cukierków, które chowa do kieszeni, za pazuchę. 
Wręczenie młodym kawałka chleba na talerzyku, który zostaje na stole.

Jużeś sie ożenił, jużeś sie powiesił
Na tej szubienicy co chodzi w spódnicy.

Jużeś sie ożenił ty wierzbiański zuchu,
Teraz bedziesz siedział jak pies na łańcuchu.

Dajemy ci młody miętowe cukierki,
Żebyś nie zaglądał nigdy do butelki.

Dajemy wam młodzi te kromeczke chleba,
Ażeby wam w oczy nie zajrzała bieda.

Dzisiaj jest wesele, jutro poprawiny,
Za kilka miesięcy przyjdziemy na chrzciny.

Przyśpiewki do starostów wesela.

Co było to było, to było do śmiechu
Teraz by sie zdało wypić po kielichu.

Nasza starościna to zacna niewiasta
Postawi gorzałe i kawałek ciasta.

Nasza starościna spod lasu spod lasu 
Torta nie upiekła, bo nie miała czasu.

A ten nasz starosta to chłopak morowy
Zawsze po pół litra, wyskoczyć gotowy.

A nasz pan starosta, szykownej figury
Kapelusz na bakier i główka do góry.

Nasza starościna tak sie zawstydziła
Torta nam przyniosła nawet pokroiła.

Nasi starostowie to udana para
Będzie pyszny torcik, wódka rozmajana.
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STAROSTA:
Szanowni goście, fajnie na tej sali, ale teściowej tośmy jeszcze nie śpiewali! Kumo, śpiewajcie!

MATKA CHRZESTNA śpiewa:
Bystra woda w studni, zawsze wkoło chodzi
Żadna to synowa, żadna to synowa
Teściowej nie dogodzi.

Żadna nie dogodzi i ty nie dogodzisz
Jak nie tym to tamtym, jak nie tym to tamtym
Zawsze czymś zaszkodzisz.

Choćby ta synowa, kwiaty, róże szyła
To teściowa powie, to teściowa powie,
Że nic nie robiła.

Wstawajże synowo, dokąd będziesz spała
Wydój se te krówkę, wydój se te krówkę
Co ci mama dała.

Wiedziałaś teściowo, żem krowy nie miała
Po coś swego syna, po coś swego syna
Do mnie posyłała.

Trza se było posłać syna do szlachcionki
Dostałaby ona, dostałaby ona
Cztery ocielonki.

Cztery ocielonki, konia cisawego
Sto złotych talarów, sto złotych talarów
Grosza gotowego.

Cicho być synowo, nie otwieraj gęby
Bo złapię warzochę, bo złapię warzochę
Wybije ci zęby.

Małoście mi matko, mało chleba dali
Byście mi warzochą, byście mi warzochą
Zęby wybijali.

Mama mnie chowała i mama karmiła,
Ale mi warzochą, ale mi warzochą
Zębów nie wybiła.

Kochana teściowo, szkoda twoich złości
Ja twojego syna, ja twojego syna
Wziełam do miłości.

Po co mi hektary i po co mi krowy
Wystarczy łóżeczko, wystarczy łóżeczko
I chłopczyna zdrowy.

V. ZAKOŃCZENIE

Jużeś Maryś jest niewiasta
Weź se chustke idź do miasta
Kup se łyżke, kup se miskę
Wanieneczke i kołyske.

Łyżke, miske do jedzenia
Wanieneczke do kąpania
Kołyseczke do lulania
A Jasieńka do kochania.

Słuchaj Maryś, coś ci powiem,
Nasmaruj se łóżko łojem.
Jak was będzie dwoje spało,
Żeby bardzo nie trzeszczało.

Jużeś Maryś jest niewiasta, 
Weź se chustke idź do miasta
Kup se pieprzu i tabaki
Jasieńkowi na przysmaki. 

SWASZKA śpiewa:
Dziękuje muzyce, że nam przygrywali
I wam mili goście, żeście nasz słuchali.

Na zakończenie, akordeonista gra marsza weselnego. Starościna częstuje publiczność tortem, drużka 
– ciastkami, a starosta – wódką rozmajaną. 

KONIEC
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Potrawy weselne

Składniki:
1 litr mleka
1,5 kg mąki
0,75 szklanki cukru
10 dag drożdży
5 żółtek
8 dag tłuszczu – masła
1 opakowanie cukru wanilinowego
szczypta soli
bakalie według uznania

Wykonanie:
Dynię obrać, pokroić w kostkę, 
zalać 1/8 litra wody, zagotować. 
Jak przestygnie, przetrzeć przez 
sito. Zrobić rozczyn z mąki, 
mleka i drożdży. Do wyrośniętego 
rozczynu dodać dynię, sól, troszkę 
cukru, mąkę, starannie wyrobić. 
Na końcu dodać stopiony tłuszcz 
i ciągle wyrabiać. Zostawić do 
wyrośnięcia w ciepłym miejscu. 
Gdy wyrośnie, nakładać do 
dobrze wysmarowanej formy, 
napełniając 3/4 wysokości. 
Ciasto zostawić do wyrośnięcia 
na ok. 30 minut, posmarować 
jajkiem. Wstawić do dobrze 
nagrzanego pieca. Piec ok. 40–50 
minut w temperaturze 190°C. 
Można posypać makiem.

KGW Kisielów

Stowarzyszenie Aktywni w Sieniawie

Słodka

Wykonanie:
Drożdże rozczynić w szklance ciepłego mleka. Jak podrosną, 
wyrobić ze składników ciasto (tłuszcz dodać pod koniec 
wyrabiania). Nakryć ścierką, odstawić do wyrośnięcia na 
ok. 1 godzinę. Uformować na blachach 2 bułki i powtórnie odstawić 
do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Tak przygotowane bułeczki 
posmarować białkiem. Piec w temperaturze 180°C ok. 50 minut.

Bułeczka 
     z dynią

Składniki:
5 dag drożdży
0,25 litra mleka
2 dag cukru
50 dag dyni
sól
tłuszcz do smarowania formy

bułka
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KGW Rozbórz

KGW Ujezna

Składniki:
50 dag mąki
3/4 szklanki mleka
3 jajka
0,5 szklanki cukru
6 dag drożdży
10 dag margaryny
0,5 łyżki oleju
1 duża łyżka śmietany
szczypta soli 

drożdżowy
Placek

Wykonanie:
Odlać ze szklanki 3 łyżki podgrzanego mleka, dodać drożdże, dwie łyżeczki 
cukru, łyżkę mąki, wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 
Margarynę roztopić. Ubić na pianę 3 jajka i 0,5 szklanki cukru. W misce 
zmieszać ubite jajka, drożdże, olej, śmietanę, dodać pozostałe ciepłe mleko, 
50 dag mąki. Gdy składniki się połączą, dodać przestudzoną margarynę. 
Ciasto wyrabiać 10–15 minut. Odstawić do wyrośnięcia. Formę wysmarować 
masłem, posypać bułką tartą, wyłożyć ciasto (gdy dajemy marmoladę lub 
owoce z dużą ilością soku, wówczas wierzch ciasta należy posmarować 
roztrzepanym jajkiem). Piec w temperaturze 180oC ok. 45 minut.

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Skubiąc kawałki, 
układać dowolnie na wierzch ciasta.

Składniki na kruszonkę:
1 szklanka mąki
1/3 kostki masła
2 łyżki cukru pudru

Składniki na ciasto drożdżowe:
3 kg mąki
8 dag drożdży
1,5 szklanki ciepłego mleka
2 żółtka
1 łyżeczka cukru
0,5 kostki miękkiej margaryny
szczypta soli

Wykonanie: 
Z mleka, drożdży, cukru i 1 łyżki mąki zrobić 
rozczyn. Kiedy podrośnie, dać do mąki, dodać 
żółtka i margarynę. Wyrobić do wyrośnięcia.

Składniki na nadzienie:
Ugotować około 2 kg ziemniaków (może być 
więcej). Wytłuc jak na pierogi. Omaścić duszoną 
na tłuszczu cebulką (2 małe cebule), dodać pieprz 
prawdziwy i pieprz ziołowy, sól do smaku,  
na końcu dodać kostkę białego sera.  
Wszystko wymieszać.

Pieróg z kaszy 
gryczanej

Osobno: 
W około 1,5 szklanki gotującej się wody 
zaparzyć 0,5 l kaszy gryczanej cały czas 
mieszając, aby się nie przypaliła. Dodać 
trochę tłuszczu i soli. Następnie wymieszać 
z ziemniakami.

Wykonanie:
Wyrośnięte ciasto podzielić na dwie części. 
Jedną część dać na spód blachy, na to wyłożyć 
nadzienie i przykryć drugą częścią ciasta. 
Posmarować rozmąconym jajkiem i piec 
w temperaturze 200°C przez ok. 50–60 minut 
na złoty kolor.
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Składniki na ciasto:
1 kg mąki
10 dag drożdży
3 łyżki cukru
6 jajek w tym 2 całe + 4 żółtka
1,5 szklanki mleka
1 kostka margaryny (roztopiona)
szczypta soli

Wykonanie:
W ciepłym mleku rozpuścić drożdże. Dodać cukier 
i łyżkę mąki. Odstawić do wyrośnięcia. Do mąki 
dodać sól, podrośnięte drożdże, rozkłócone 
jajka i wyrobić ciasto, stopniowo dolewając 
roztopioną margarynę. Miskę z wyrobionym 
ciastem przykryć ściereczką i odstawić do 
wyrośnięcia na ok. 1 godzinę. Następnie ciasto 
rozwałkować, nałożyć farsz i formować dowolnego 
kształtu kapuśniaczki. Ułożyć na blaszce, 
posmarować jajkiem. Pozostawić na ok. 10 minut 
do wyrośnięcia. Piec w piekarniku nagrzanym 
do 190°C przez ok. 18 minut.

Składniki na farsz:
1 świeża kapusta
0,5 kg pieczarek
0,5 kg mięsa gotowanego zmielonego
3 duże cebule
olej do smażenia
sól, pieprz 
przyprawy według uznania

Wykonanie:
Kapustę posiekać i ugotować. Cebule pokroić w drobną 
kostkę. Zarumienić na oleju, doprawić solą. Razem z cebulą 
podsmażyć starte na dużych oczkach pieczarki. Do cebuli 
z pieczarkami dodać dobrze odciśniętą, ugotowaną 
kapustę. Dodać łyżkę oleju i podsmażyć na patelni. 
Doprawić solą, pieprzem i przyprawami według uznania.

Kapuśniaczki
KGW Dybków

Studzienina 
– zimne nóżki

Wykonanie:
Nóżki, golonkę 
i głowę wieprzową 
umyć. Składniki 
włożyć do dużego 
garnka z wodą, dodać 
warzywa i gotować 
na wolnym ogniu 
przez ok. 5 godzin. 
Po ugotowaniu 
odebrać mięso od 
kości. Ugotowaną 
marchewkę pokroić 
w kostkę. Wszystko 
razem połączyć. 
Zalać wywarem 
z mięsa i odstawić 
do wystudzenia. 
Chłodne włożyć 
do lodówki.

Składniki:
2 litry wody
0,5 głowy wieprzowej
2 nóżki wieprzowe
1 golonka
2 marchewki
2 cebule
sól, pieprz do smaku

KGW Siennów

Wykonanie:
Ziemniaki ugotować, podusić, pomaścić margaryną, przyprawić solą i pieprzem. Kaszę sparzyć  
kipiącą wodą, oczyścić z naleciałości, wymieszać z ziemniakami, dodać jajka i ser, wymieszać i piec  
w temperaturze 180°C przez ok. 1 godzinę na złoto-brązowy kolor.

KGW Łapajówka

Kartoflak Składniki:
3 kg ziemniaków
0,5 kg kaszy gryczanej
30 dag sera białego
1 kostka margaryny
4 jajka
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Z drożdży, cukru, mąki i mleka zrobić rozczyn. Następnie dodać resztę mąki i wyrobić 
ciasto, zostawić do wyrośnięcia na ok. 2 godziny. Po wyrośnięciu ciasto podzielić na 
dwie części. Ugotować ziemniaki i je potłuc, dodać ugotowaną kaszę oraz przyprawić 
solą i pieprzem. Dodać drobno pokrojoną i usmażoną na maśle cebulkę. Całość 
wymieszać. Nakładać lekko przestygnięty farsz na środek rozwałkowanego ciasta, 
a drugą częścią ciasta przykryć farsz i skleić. Przełożyć do formy, posmarować 
rozkłóconym jajkiem i piec w temperaturze 180°C ok. 60 minut.

KGW Pełnatycze Pieróg drożdżowy z kartofli
Składniki  
na ciasto:
0,5 kg mąki
1 jajko
5 dag drożdży
łyżka cukru
sól
1,5 szklanki mleka

Składniki  
na farsz:
2 kg ziemniaków
0,5 kg kaszy gryczanej
1 cebula
15 dag masła
sól, pieprz do smaku

bez ciasta
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KGW Leżachów

Składniki na farsz:
1 kg kapusty kiszonej
2 garści grzybów suszonych
2 cebule
2 ząbki czosnku
3–4 łyżki swojskiego smalcu
sól, pieprz grubo zmielony do smaku

Wykonanie farszu:
Ugotować kapustę, odcedzić i drobno posiekać. 
Grzyby dobrze wypłukać, namoczyć, ugotować i drobno 
posiekać. Cebulę pokroić, udusić na smalcu, dodać 
grzyby, posiekany czosnek, razem poddusić i doprawić. 

Bałabuchy 
weselne

Składniki na ciasto:
1 kg mąki pszennej
10 dag drożdży
0,5 kostki masła
1 jajko
2 żółtka
2 szklanki mleka
4–5 łyżek oleju rzepakowego
2–3 łyżki śmietany
1 łyżeczka cukru
2,5 łyżeczki soli
kminek lub czarnuszka do posypania

Wykonanie:
Do miski przesiać mąkę. Osobno wymieszać 
drożdże z cukrem, solą, śmietaną i odrobiną mleka. 
Do mąki dać ciepłe mleko, roztopione masło, olej, 
jajka, rozpuszczone drożdże i starannie wyrobić 
ciasto. Zostawić do wyrośnięcia. Następnie 
po kawałku wałkować, wycinać kwadraty, 
nakładać przygotowany farsz, sklejać bałabuchy, 
posmarować jajkiem, posypać kminkiem. 
Piec w temperaturze 180oC na złoty kolor.

 C I E K A W O S T K I  
Bałabuchami częstowano gapiów weselnych, których 
obecność była czymś naturalnym na weselu w Leżachowie 
jeszcze do końca lat 80. XX w.

Składniki na farsz:
2 kg ziemniaków
0,5 kg kaszy gryczanej
1 jajko 
2–3 łyżki swojskiego smalcu ze skwarkami 
na omastę
sól i pieprz grubo mielony – do smaku
listki ziela kurdybanka (zw. kocimorda, obłożnik)
czarnuszka lub kminek do posypania

Wykonanie:
Kaszę przepłukać. Obrane ziemniaki ugotować 
i odcedzić. Podusić z omastą. Odcedzoną 
z ziemniaków wodą zalać kaszę (2 szklanki 
wody na 1 szklankę kaszy) i ugotować. 
Następnie do ziemniaków dodać kaszę, 
jajko, sól, pieprz, posiekane ziele kurdybanka 
i dobrze wymieszać ręką.

Składniki na ciasto:
1 kg mąki pszennej
1 jajko i 3 żółtka
7 dag drożdży
2 kostki masła
ok. 330 ml śmietany 
(tyle, ile zabierze mąka)
szczypta cukru
1 płaska łyżka soli
czarnuszka lub kminek do posypania

Wykonanie:
Przesianą mąkę wysiekać z masłem, solą i jajkami. 
Dodać drożdże wymieszane z cukrem i kilkoma 
łyżkami śmietany. Wyrabiać ciasto, dodając 
śmietanę. Ciasto ma być elastyczne, o konsystencji 
do wałkowania. Stolnicę podsypywać mąką, 
wałkować i wykrawać duże krążki o średnicy 
ok. 10 cm. Nakładać farsz, zlepiać bułeczki, kłaść 
je gładką stroną do góry na blaszkę wyłożoną 
papierem piekarniczym, posmarować pozostałymi 
białkami. Przed pieczeniem zrobić na wierzchu 
nacięcie ostrym nożem i posypać czarnuszką. 
Wkładać do piekarnika nagrzanego do 180oC 
i piec na złoty kolor (ok. 15 minut).

Weselniki
KGW Leżachów

 C I E K A W O S T K I  
Weselniki z dodatkiem ziela kurdybanka miały zapewnić dobre zdrowie, moc, żywotność i odpędzać wszelkie choroby. 
Bułeczkami zwanymi żartobliwie weselnikami, podobnie jak bałabuchami, częstowano nie tylko gości weselnych, 
ale również wszystkich, którzy przyszli „zobaczyć” wesele, a ich obecność i zainteresowanie miało dobrze świadczyć 
o gospodarzach. Bułeczki robiono także na słodko i nadziewano je różnymi marmoladami.
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Stowarzyszenie Aktywni w Sieniawie

Składniki:
10 dag drożdży
2 szklanki mleka
4 łyżki oleju
2 jajka
4 żółtka
2 opakowania cukru wanilinowego
szczypta soli
8 szklanek mąki

Wykonanie:
Podane składniki (oprócz mąki) po kolei wsypać do naczynia. 
Dobrze zmiksować aż do rozpuszczenia wszystkich składników. 
Następnie wsypać mąkę, dobrze wymieszać i wyrobić ciasto. Pozostawić ciasto 
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Gdy ciasto urośnie, wyrobić, rozwałkować i pokroić na kwadraty. 
Nałożyć marmoladę i zwinąć jak rogaliki. Piec w temperaturze 150oC przez 20–25 minut.

Sposób przygotowania:
Bina pokrojona na ukos, posmarowana masłem.

KGW Żuklin

Rogaliki drożdżowe 
z marmoladą

Kanapki 
weselne Wykonanie twarogu:

0,5 kg sera wymieszać z 4 łyżkami śmietany, 
przyprawić do smaku solą. Następnie tak 
przygotowany twaróg podzielić na 3 porcje. 
Do jednej dodać pokrojony szczypiorek, 
do drugiej startą na tarce rzodkiewkę, do trzeciej 
paprykę słodką w proszku. Tak przygotowany  
ser nałożyć na kanapki i ozdobić dodatkami.

Dodatki  
do kanapek: 
szynka
jajko gotowane
papryka czerwona
rzodkiewka
ogórek kiszony
szczypiorek
pomidor
sałata zielona

 C I E K A W O S T K I  
Dawniej suszony ser był prawdziwym 
rarytasem, ponieważ jego przygotowanie 
wymagało wiele zachodu, ale też był 
oznaką zamożności, bo żeby „uskładać” 
sera na wesele, gospodyni musiała mieć 
„choć ze dwie krowy”. Suszony ser był 
podawany do piwa z beczki, ponadto 
wdrabiało się go do żuru lub barszczu. 
Tradycja suszenia sera zachowała się 
w naszych rodzinnych domach do dziś 
i podawany jest np. na wielkanocny stół.

Ser suszony z kminkiem 
„rarytas”

KGW Leżachów

Składniki:  
1 kg swojskiego sera białego
3 żółtka
sól i kminek do smaku

Wykonanie:
Dokładnie wyrobić ręką w misce ser z żółtkami, solą 
i kminkiem. Przełożyć masę do trójkątnego woreczka, uszytego 
z tetry lub lnianego płótna, dobrze ugnieść, związać mocno 
grubą nicią (dratew) i nadać płaski kształt o grubości ok. 3 cm 
tak, by woreczek położyć na kuchennej desce i docisnąć go 
drugą. Następnie wszystko mocno ścisnąć w specjalnej prasie 
(imadło) w celu pozbycia się pozostałości serwatki. Potem 
zabezpieczyć woreczek przed dostępem owadów (firanką 
lub tiulem) i zawiesić na dworze w przewiewnym miejscu 
na słońcu. W nocy lub podczas deszczu gospodynie dosuszały 
ser nad blachą pieca kuchennego, w otwartej brandurze lub 
w piecu chlebowym po upieczeniu chleba. Trwało to kilka dni, 
aż do powstania twardej skórki. 

Składniki:
1 kg twarogu
2 litry mleka
5 litrów wody
1 opakowanie kminku
1 łyżka soli
1 łyżka sody
3 jajka
2 łyżki masła

Wykonanie:
Mleko zagotować z wodą, dodać twaróg 
zgliwiały (trzydniowy), gotować na 
wolnym ogniu ok. 1 godzinę. Przecedzić 
przez gazę. W rondelku rozpuścić 
masło, dodać twaróg (przecedzony), 
wbić jajka, dodać sól, kminek, na 
końcu dodać sodę i energicznie 
wymieszać. Smażyć ok. 10 minut, 
następnie wylać na formę.

Ser smażony
KGW Gorliczyna II



9594 

Składniki:
3 litry wody
pół kaczki
pół kurczaka
marchew
korzeń pietruszki
seler
czosnek
liść kapusty
por
cebula (podpieczona)
lubczyk

Wykonanie:
Wszystkie składniki doprowadzić do wrzenia, 
pozostawić na wolnym ogniu na około 2,5–3 godziny. 
Na koniec doprawić solą i pieprzem. Sklarować rosół 
szklanką zimnej wody i lekko zagotować.

Rosół 
drobiowy

Makaron

Składniki na ciasto:
0,5 kg mąki pszennej
3 żółtka 
3 całe jajka
1 łyżeczka soli

Wykonanie:
Zagnieść ciasto, pokroić na porcje, rozwałkować 
na cienkie placki i zostawić do przesuszenia. 
Przesuszone ciasto pokroić w paski, a następnie 
w nitki. Wrzucić na osoloną, wrzącą wodę 
i gotować, aż makaron będzie miękki.

KGW Dobra

Składniki:
4 szklanki ciepłej wody
10 dag drożdży
1 łyżka soli
1 łyżka cukru
1 łyżka kminku
2 łyżki słonecznika
2 łyżki dyni
2 łyżki lnu
1–1,30 kg mąki pszennej
1,5 szklanki śruty pszennej

Wykonanie:
Wszystkie składniki razem wymieszać, 
na końcu dodać mąkę wraz ze śrutą pszenną. 
Zamiesić ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. 
Gdy wyrośnie, przełożyć do dwóch keksówek. 
Odstawić do wyrośnięcia i posypać kminkiem. 
Piec w temperaturze 200oC ok. 60 minut.

KGW Rączyna

Chleb wiejski 
ze smalcem
Smalczyk
Składniki:
1 kostka smalcu
25 dag boczku wędzonego
1 duża cebula
1 duże jabłko
sól, pieprz

Wykonanie:
Boczek i cebulę pokroić w kostkę i usmażyć. 
Zetrzeć do tego kwaśne jabłko i usmażyć. 
Doprawić pieprzem i solą do smaku.  
Odstawić do zastygnięcia w zimne miejsce.
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KGW Sietesz

Składniki:
4 duże buraki + 4 buraki na zakwas
pęczek włoszczyzny bez listków
jedna kromka razowego chleba
ziarnisty czarny pieprz
ziele angielskie
listek laurowy
letnia przegotowana woda na zakwas
cukier
sól

Wykonanie:
Przygotowanie zakwasu najlepiej zacząć nawet 7 dni 
przed planowanym gotowaniem. Buraki starannie 
umyć, obrać ze skórki i pociąć na plasterki. Włożyć 
do słoja lub najlepiej glinianego garnka. Włożyć kromkę 
razowego chleba. Zalać letnią wodą, aby przykryła buraki. 
Słój przykryć lnianą ściereczką lub gazą, aby był dopływ 
powietrza, odstawić w ciepłe miejsce. 
Po 4–5 dniach zakwas jest gotowy, należy go zużyć lub 
zlać do butelek i zakorkować. Szczelnie zamknięty zakwas 
trzymany w chłodzie może stać nawet kilka miesięcy. 
Umyć włoszczyznę, buraki umyć, obrać ze skórki, 
pokroić w plasterki. Wszystkie warzywa zalać wrzątkiem, 
dodać sól, listek laurowy, kilka ziaren czarnego pieprzu 
i gotować do miękkości. Połączyć wywar z buraków 
z wywarem z wędzonki i warzyw oraz dodać szklankę 
zakwasu. Całość podgrzać, ale nie gotować, doprawić 
do smaku. Na koniec dodać odrobinę cukru.

Kapuśniaczki z Sieteszy
Składniki na farsz:
1 główka kapusty
biały ser
1 cebula
sól, pieprz do smaku

Farsz:
Kapustę pokroić, sparzyć we wrzątku, 
wystudzić i odcisnąć. Dodać biały ser, 
uduszoną na tłuszczu cebulę, przyprawić 
solą i pieprzem.

Składniki na rozczyn:
1 szklanka ciepłego mleka
10 dag drożdży
3 łyżki mąki
3 łyżki cukru
szczypta soli

Składniki na ciasto:
1 kg mąki
1,5 kostki margaryny
0,5 kostki smalcu 
4 żółtka i 2 całe jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:
Zagnieść ciasto, formować kapuśniaczki, 
smarować jajkiem i piec w temperaturze 
200°C przez ok. 30 minut.

Barszcz czerwony 
na zakwasie

Składniki:
3 litry wody
kawałek kości: z piersi, szyi i skrzydełka z kury i kaczki
1 marchewka
1 cebula
1 pietruszka
1 seler
1 por
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Mięso opłukać, włożyć do dużego garnka i zalać zimną wodą. 
Posolić i zagotować na średnim ogniu. Po zagotowaniu zmniejszyć 
ogień i zszumować wywar. Zmniejszyć ogień i gotować na małym 
ogniu (rosół ma tylko „mrugać”) pod lekko uchyloną pokrywą przez 
ok. 2 godziny. Międzyczasie przygotować warzywa, włożyć je do rosołu 
i zagotować. Dodać przyprawy. Zmniejszyć ogień i gotować na małym 
ogniu przez ok. 1,5 godziny. Rosół podawać gorący, z ugotowanym 
makaronem, posiekaną natką, pokrojoną na cienkie plasterki 
marchewką z rosołu oraz kawałkami mięsa z kurczaka.

Wiejski rosół 
z domowym makaronem

Makaron

Składniki na ciasto:
1 szklanka mąki
2–3 jajka

Wykonanie:
Z podanych powyżej 
składników zagnieść ciasto, 
jeśli jest zbyt wolne dodać 
mąki, rozwałkować, odstawić 
do wysuszenia. Jak ciasto 
będzie podsuszone, zwinąć 
w rulon i kroić nożem na 
cienkie paseczki. Wrzucić 
na osoloną, wrzącą wodę 
i gotować, aż makaron 
będzie miękki. 

KGW Pełnatycze
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Składniki na zakwas  
do żurku:
1 szklanka mąki żytniej razowej
3 szklanki letniej, przegotowanej wody
2 ząbki czosnku
2 ziarna ziela angielskiego
4 liście laurowe
11 ziarenek pieprzu czarnego

Wykonanie:
Do litrowego słoika lub kamiennego 
garnka wsypać mąkę, następnie stopniowo 
wlewać wodę, cały czas szybko mieszając 
drewnianą łyżką, aby nie zrobiły się 
grudki. Obrany czosnek lekko zmiażdżyć 
nożem i wrzucić do słoika, dodać pozostałe 
składniki i zamieszać. Tak przygotowany 
słoik przykryć gazą (lnianą ściereczką 
lub pieluchą tetrową) i pozostawić na 
ok. 6 dni. Przez kolejne 5–6 dni należy 
raz dziennie zakwas zamieszać łyżką 
drewnianą. Przygotowany zakwas można 
wykorzystać od razu do ugotowania żurku 
lub zakręcić słoik i wstawić do lodówki 
i tak przechowywać do ok. 2 tygodni.

Żurek z jajkiem
Składniki na żurek:
3 litry wody
2 pętki białej kiełbasy
1 marchewka
1 seler
1 pietruszka
2–3 liście laurowe
2–3 ziarenka ziela angielskiego
1/3 litra zakwasu
1 łyżka smalcu
2 łyżki śmietany
2 jajka
1 łyżka majeranku
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Seler, pietruszkę oraz marchewkę pokroić i zalać wodą. 
Dodać liść laurowy i ziele angielskie. Wszystko razem 
gotować ok. 30 minut. Kiełbasę pokroić w plasterki, 
dodać smalec i zrumienić na patelni. Następnie dodać 
do zupy i wlać zakwas, doprawić do smaku i chwilę 
gotować. Zdjąć z ognia, zabielić śmietaną i podawać 
z jajkiem ugotowanym na twardo. 

KGW Bóbrka Kańczucka

Stowarzyszenie Aktywni w Sieniawie

Składniki:
1 kg flaków wołowych
3 marchewki
1 pietruszka
1 mały seler 
4 ząbki czosnku
1 kg żeberek wieprzowych
2 łyżki mąki
1 łyżka masła
majeranek
tymianek
4 listki laurowe
6 ziarenek ziela angielskiego
gałka muszkatołowa w proszku
papryka słodka w proszku
papryka ostra w proszku
imbir w proszku
sól, pieprz czarny i ziołowy

Składniki:
1 główka młodej kapusty
1 cebula
20 dag boczku
10 dag masła
10 dag marchewki
2 łyżki mąki pszennej
koper świeży
1 łyżka Vegety
kminek
ziele angielskie
liść laurowy
pieprz

Wykonanie:
Kapustę poszatkować 
i sparzyć w osolonej wodzie, 

odcedzić. Boczek i cebulę 
usmażyć na złoty kolor. 

Marchewkę zetrzeć 
na tarce. Wszystko 

razem połączyć 
i podbić mąką 

wymieszaną 
z wodą. 
Wszystko 
zagotować 
i doprawić 
do smaku.

Flaczki
Wykonanie:
Flaki włożyć do garnka. Zalać wodą i zagotować. Wodę odlać i nabrać nową porcję wody, ponownie 
zagotować. W osobnym garnku ugotować bulion z żeberek. Warzywa zetrzeć na tarce i dodać pod koniec 
gotowania żeberek. Flaki odcedzić i dodać do bulionu. Całość gotować ok. 2 godziny na małym ogniu, dodać 
przyprawy do smaku. Na koniec przygotować zasmażkę z mąki oraz masła i dodać do potrawy. 

KGW Rudka

Kapusta zasmażana 
z boczkiem
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Składniki na ciasto:
1 kg mąki
1 jajko
2 łyżki oleju
1/4 łyżeczki soli
1–1,5 szklanki wody

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść 
ciasto, dodając stopniowo wodę 
z mlekiem. Ciasto powinno być 
niezbyt twarde, sprężyste. Zostawić, 
żeby odpoczęło, przykryć miseczką. 
Podzielić na kawałki, wałkować 
niezbyt grubo, wykrawać kółka, 
napełniać farszem i sklejać brzegi. 
Wrzucać do gotującej wody, po 
wypłynięciu gotować 2 minuty, wyjąć 
z wody na talerz, aby ostygły. Polewać 
masłem lub skwarkami z boczkiem.

Farsz z kaszą i ziemniakami
Składniki:
30 dag kaszy gryczanej
1 cebula
1 łyżka masła
20 dag sera
sól, pieprz do smaku

KGW Siedleczka

KGW Siedleczka

KGW Jagiełła

KGW Siedleczka

Pierogi

Farsz z ziemniaków i serem
Składniki:
1 kg ziemniaków
1 cebula
20 dag sera
1 łyżka masła
sól, pieprz do smaku

Farsz z kaszą 
Składniki:
0,5 kg ziemniaków
1 cebula
1 łyżka masła
10 dag kaszy gryczanej
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Ziemniaki obrać i ugotować, 
przyprawić pieprzem i solą. Cebulę 
usmażyć na maśle i wymieszać 
z ziemniakami. Ostudzić, dodać ser 
biały, wszystko dokładnie wymieszać. 

Wykonanie:
Ziemniaki ugotować i przyprawić solą oraz pieprzem. Cebulę usmażyć 
na maśle i połączyć z ziemniakami. Wsypać kaszę gryczaną surową, 
razem dobrze wyrobić i zostawić pod przykryciem, aby kasza się lekko 
zaparzyła. Doprawić solą i pieprzem.

Wykonanie:
Kaszę gryczaną opłukać i ugotować, dodać do gotowania 
1 łyżkę soli. Gdy kasza jest miękka, odlać wodę i ostudzić. 
Cebulę usmażyć na maśle i dodać do kaszy, następnie dołożyć 
ser i wszystko razem wymieszać na jednolitą masę, doprawić 
solą i pieprzem. 

Farsz z kapustą i białym serem 
Składniki:
2 małe główki kapusty
1 cebula
2 łyżki masła 
25 dag sera białego
sól, pieprz czarny i ziołowy

Wykonanie:
Ugotować kapustę, następnie poszatkować, podsmażyć z cebulką 
i masłem, doprawić solą, pieprzem czarnym i ziołowym do smaku. 
Po wysmażeniu dodać biały ser i ulepić z wcześniej przygotowanego ciasta 
pierogi. Pierogi ugotować w osolonej wodzie. Podawać polane rozgrzanym 
masłem i skwarkami.



103102 

Składniki:
40 dag grochu łuskanego
1 kg kapusty kiszonej
0,5 kg boczku
3 ziarenka ziela angielskiego
1 liść laurowy
1 łyżeczka kminku
3 cebule
3 łyżki masła
2 łyżki mąki
majeranek
sól, pieprz do smaku 

KGW ŻuklinKapusta    z grochem
Wykonanie:
Groch namoczyć. Przełożyć na sito i przelać zimną wodą. Wrzucić do garnka 
i zalać wodą, przykryć i gotować do miękkości. Kapustę odcisnąć i drobno 
pokroić. Włożyć do drugiego garnka. Podlać wodą, przyprawić zielem 
angielskim, liściem laurowym i kminkiem. Przykryć i gotować tak długo, 
aż kapusta będzie miękka. Na patelni rozgrzać sporą łyżkę masła. Wrzucić 
i usmażyć cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Zeszkloną cebulę dodać do 
kapusty. Usmażyć na łyżce masła drobno pokrojony boczek. Również dodać 
do kapusty, a następnie dołożyć ugotowany i odcedzony groch. Na patelni 
ponownie rozgrzać masło. Wsypać mąkę i zrobić zasmażkę. Wlać trochę 
wody z kapusty, wymieszać i przelać do garnka. Przyprawić solą i pieprzem. 
Pod przykryciem gotować jeszcze przez 20 minut.

Składniki na gołąbki:
40 dag ryżu
10 dag kaszy gryczanej
0,5 kg mięsa mielonego
3 cebule
20 dag tłuszczu
1 duża główka kapusty
sól, pieprz do smaku
 
Wykonanie:
Ryż i kaszę ugotować. Cebulę zeszklić, 
dodać mięso, podsmażyć i dodać do 
ugotowanych ryżu i kaszy, doprawić. 
Kapustę odważyć i zwijać gołąbki. 
Gąsior wysmarować tłuszczem, ułożyć ciasno 
gołąbki, dodać tłuszczu i podlać wodą. 
Piec w temperaturze 200°C ok. 1,5 godziny.

Gołąbki z ryżem 
i kaszą gryczaną

Składniki na sos grzybowy:
0,5 kg grzybów (prawdziwków)
2 cebule
1 łyżka mąki
1 łyżka śmietany
sól, pieprz do smaku
1 łyżka masła
2 szklanki wody

Wykonanie:
Grzyby moczyć w wodzie całą noc, odcedzić. 
Cebulkę podsmażyć na maśle, dodać grzyby i wodę, 
wszystko razem dusić na wolnym ogniu przez 
ok. 30 minut. Sos można zagęścić mąką i podbić 
śmietaną.

KGW Zarzecze
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Składniki:
1 kg ziemniaków
1,5 kg białej kapusty
1 kg kapusty kiszonej
1 kg grochu łupanego żółtego
0,5 kg boczku lub słoniny
kminek
majeranek 
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Ugotować kapustę – każdą 
oddzielnie przez około 1,5 godziny 
na wolnym ogniu. Odcedzić. 
Groch i ziemniaki także ugotować 
oddzielnie do miękkości, 
a następnie rozgnieść. Połączyć 
wszystkie składniki, wymieszać 
i doprawić do smaku. Boczek 
podsmażyć i dodać do 
przygotowanej potrawy.

KGW Gniewczyna Łańcucka

Kaszanka staropolska
Składniki:
5 litrów wody 
1 kg wątróbki
1 kg płucek
1 kg kaszy gryczanej
1 litr krwi
20 dag słoniny
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Wątróbki i płucka (tej samej ilości, tak aby woda w garnku je zakryła) 
gotować w lekko osolonej wodzie. Kaszę gryczaną zalać powstałym 
z gotowania podrobów rosołem. Wszystko odstawić na ok. 3 godziny. 
Następnie zemleć podroby i wsypać do wcześniej przygotowanej 
kaszy gryczanej. Krew gotować przez ok. 1 godzinę i dodać do 
kaszanki. Słoninę wytopić (razem ze skwarkami). Wszystkie składniki 
wymieszać i przyprawić do smaku solą i pieprzem. Tak przygotowanym 
farszem nadziewać przepłukane jelita. Następnie wrzucić na wrzątek 
i parzyć na wolnym ogniu przez ok. 1 godzinę. Zimne należy wypiec 
w piekarniku w temperaturze 200°C przez ok. 1 godzinę.

Kapusta staropolska 
z grochem i kaszanką

Składniki:
1 główka kapusty
1 cebula
2 marchewki
3 łyżki masła
0,5 szklanki bulionu
2 łyżki mąki
3 łyżki śmietany
koperek
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Kapustę poszatkować, zasolić na noc, cebulę pokroić 
w kosteczkę. W garnku roztopić łyżkę masła i zeszklić na 
nim cebulę oraz startą na tarce marchewkę. Następnie 
dodać kapustę i zasmażyć przez chwilę. Całość zalać 
bulionem, doprawić delikatnie solą i pieprzem, zagotować, 
przykryć i gotować przez ok. 7–8 minut, aż kapusta 
zmięknie. Na patelni roztopić masło, dodać mąkę, 
podsmażyć i zalać wodą z kapusty, zrobić zasmażkę. Dolać 
śmietanę, pomieszać, gdy zasmażka zgęstnieje, dodać ją do 
kapusty. Kapustę dokładnie mieszać z zasmażką i gotować 
jeszcze przez 2–3 minuty. Następnie dodać posiekany 
koperek, w razie potrzeby doprawić do smaku.

KGW Studzian

Młoda kapusta 
zasmażana ze śmietanką, z koperkiem  
i marchewką z kotletami mielonymi 

Kotlety mielone tradycyjne
Składniki:
1 kg mięsa wieprzowego mielonego
3 cebule
2 jajka
2 namoczone w mleku bułki kajzerki
2–4 łyżki bułki tartej
1 szklanka mleka lub wody
olej lub smalec do smażenia
sól, pieprz i czosnek do smaku

Wykonanie:
Cebulę obrać, pokroić w kostkę 
i podsmażyć na złoty kolor na patelni 
z łyżką masła lub oleju. Kajzerki namoczyć 
w mleku i odcisnąć w dłoniach. Do miski 
włożyć mięso mielone, bułkę, podsmażoną 
cebulę, wbić jajka, doprawić 2 łyżkami 
soli i 0,5 łyżeczki pieprzu oraz czosnkiem. 
Dodać 2–4 łyżki bułki tartej i dokładnie 
wymieszać dłonią. Wyrobić mięso, 
aż stanie się kleiste. Formować nieduże 
kotlety, obtoczyć w bułce tartej i usmażyć 
na patelni z obu stron.
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Składniki:
0,5 kg boczku wędzonego
0,5 kg kiełbasy wiejskiej
1 cebula
50 dag grzybów suszonych
2 łyżki powidła śliwkowego  
lub śliwki suszone
1 kg kiszonej kapusty
3 łyżki koncentratu pomidorowego
2 łyżki oleju
2 łyżki mąki
2 łyżki masła
3 szklanki wody
liść laurowy
ziele angielskie
majeranek

KGW Zalesie Bigos 
  z kiszonej 
kapusty

Wykonanie:
Boczek i kiełbasę pokroić w kostkę. Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na oleju w dużym garnku. 
Dodać boczek i kiełbasę, obsmażyć. Wlać do garnka 2 szklanki wody, posolić, doprawić pieprzem i gotować 
pod przykryciem ok. 45 minut. Dodać liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, powidła śliwkowe lub śliwki 
– wymieszać. Dodać kiszoną kapustę (jeśli jest bardzo kwaśna, to wcześniej wypłukać ją na sitku), wlać 
1 szklankę wody, wymieszać i gotować do miękkości kapusty. Pod koniec dodać koncentrat pomidorowy. 
Mąkę podsmażyć na suchej patelni, gdy zacznie brązowieć, dodać łyżkę masła i mieszać, aż się rozpuści. 
Trzymając patelnię na ogniu, dodawać stopniowo kilka łyżek kapusty, cały czas mieszając. Przełożyć 
zawartość patelni z powrotem do garnka, wymieszać i zagotować.

Składniki na klopsy:
1 kg mięsa
1 bułka
4 jajka
1 cebula
3 ząbki czosnku
0,5 łyżeczki pieprzu
3 łyżki mąki pszennej
sól

Wykonanie:
Mięso zemleć, jajka ubić i dodać do mięsa. 
Bułkę zalać wodą, odcisnąć i dodać do masy 
mięsnej. Cebulę, czosnek drobno pokroić 
i dodać do mięsa. Przyprawić solą i pieprzem 
do smaku i wyrobić masę mięsną. Jak 
będzie dobrze wyrobiona, zamoczyć ręce 
w wodzie i formować klopsiki. Smarować 
lekko olejem i posypać kminkiem. Następnie 
na wysmarowaną olejem blaszkę ułożyć 
klopsiki i piec w piekarniku nagrzanym 
do 180oC przez 45 minut. 

Kapusta 
 gotowana z klopsami

KGW Maćkówka I

Składniki na kapustę:
1 kg kapusty kiszonej
2 marchewki
2 ziemniaki
30 dag słoniny
4 liście laurowe
4 ziarenka ziela angielskiego
kminek
sól
cebula

Wykonanie: 
Kapustę dokładnie wypłukać i dać 
do garnka. Dodać liście laurowe, ziele 
angielskie, kminek, marchewkę startą 
na tarce i gotować na małym ogniu. 
Później dodać podsmażoną słoninę i dalej 
gotować. Osobno ugotować ziemniaki 
pokrojone w kostkę. Gdy się ugotują, 
dołożyć do kapusty i zagęścić nimi kapustę. 
Doprawić solą do smaku. 
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Składniki:
1 kg mięsa
1,2 dag soli
1 dag czosnku
0,2 dag pieprzu

Wykonanie:
Mięso zemleć, 
doprawić, zostawić 
na drugi dzień. 
Wymieszać mięso 
do uzyskania lepkiej 
konsystencji, nadziewać 
w jelita. Wędzić najlepiej 
drewnem z drzewa owocowego 
(dobrze wysuszonego) ok. 2 godziny.

Składniki:
5 jajek
1 szklanka chrzanu korzennego
2 łyżki gęstej śmietany
1–2 łyżki jogurtu naturalnego
sól, pieprz do smaku

KGW Kisielów

KGW Lipnik

Kiełbasa
Chrzan z jajkiem

Wykonanie:
Jajka ugotować na twardo, następnie zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. 
Chrzan umyć pod bieżącą wodą, nieczystości zeskrobać i również zetrzeć 
na tarce, skropić octem lub cytryną. Jajka i chrzan dokładnie wymieszać 
ze śmietaną, doprawić solą i pieprzem według gustu.

Uwaga! Ilość chrzanu dobieramy według własnych upodobań smakowych. 
Chrzan bardzo dobrze smakuje z wiejską kiełbasą zalewaną smalcem.

Składniki na sałatkę:
1 seler
5 marchwi
2 pietruszki
2 ziemniaki
20 dag groszku zielonego
4 ogórki kwaszone
2 jabłka
1 cebula
8 jajek

Wykonanie:
Warzywa korzeniowe i ziemniaki 
ugotować w całości w skórkach lub 
obrane. Groszek zielony ugotować 
i odcedzić. Jajka ugotować. 
Ziemniaki, warzywa korzeniowe, 
obrane ogórki i jabłka pokroić 
w drobną kostkę. Cebulę pokroić 
drobniutko w kostkę i na chwilę 
zasolić, aby zmiękła. Ugotowane 
warzywa i jajka pokroić w kostkę 
i wymieszać razem, przyprawić 
do smaku. Do pokrojonych 
warzyw dodać majonez i wszystko 
razem wymieszać. Sałatkę można 
udekorować pomidorami lub 
jajkami ugotowanymi na twardo. 
Do przygotowania sałatki można 
wykorzystać włoszczyznę z rosołu.

KGW Jawornik Polski

Sałatka jarzynowa
Składniki na majonez:
2 żółtka
200 ml oleju słonecznikowego
0,5 łyżeczki soli
1 łyżeczka soku z cytryny (lub octu winnego)
1/3 łyżeczki cukru
2 łyżeczki ostrej musztardy
pieprz do smaku

Wykonanie:
Do naczynia wbić żółtka, dodać sól, musztardę i sok z cytryny, 
całość dokładnie wymieszać. Następnie cienkim strumieniem 
dodać do masy olej. W miarę mieszania sos powinien 
stawać się coraz gęstszy. Mieszać do momentu, aż majonez 
„wchłonie” cały olej i uzyska jednolitą, kremową konsystencję. 
Można mieszać dłużej, jeśli zależy nam na tym, by był gęstszy. 
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Składniki:
2 kg mąki
1 litr mleka
25 dag tłuszczu (10 dag masła, 10 dag margaryny,  
5 dag smalcu)
15 dag drożdży 
1 szklanka cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
szczypta soli
4 jajka i 4 żółtka

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z cukrem, dodać odrobinę mleka 
i mąki. Zrobić rozczyn. Do przesianej mąki dodać rozczyn 
i resztę składników. Wyrabiać ciasto, aż będzie się rwać 
i widoczne będą pęcherzyki powietrza. Pozostawić do 
wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi objętość, wyrabiać 
„szyszki”. Po wyrośnięciu posmarować zmąconym jajkiem 
i piec w temperaturze 180°C przez ok. 30 minut. Szyszki 
przygotowuje się w torebkach lub zawijając w folię wraz 
z cukierkami.

Składniki:
1 kg mąki
2 całe jajka
3 żółtka
20 dag cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
10 dag masła
0,5 litra mleka

Wykonanie:
Mleko lekko podgrzać i roztopić 
tłuszcz. Do mąki dodać ubite 
jajka, mleko, rozczyn drożdżowy, 
szczyptę soli i pomieszać. 
Pod koniec wyrabiania dodać 
tłuszcz i nadal wyrabiać. (Ciasto 
powinno być gęściejsze niż na 
pączki). Pozostawić do wyrośnięcia 
w ciepłym miejscu. Gdy ciasto 
wyrośnie, kształtować różne formy 
i posmarować rozkłóconym jajkiem. 
Piec w temperaturze 180°C przez 
ok.  20 minut na złoto-brązowy kolor.

KGW Gać

KGW Chodakówka

Szyszki 
weselne

Szyszki gackie
Rozczyn drożdżowy:
10 dag drożdży
2 łyżki cukru
3 łyżki mąki 
3 łyżki mleka

Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszać. Pozostawić zaczyn, aż wyrośnie 
i powiększy swoją objętość trzykrotnie. Upieczone bułeczki pakujemy 
w torebeczki lub zawijamy w folię wraz z cukierkami.

KGW UrzejowiceHuski
Składniki na ciasto:
0,5 litra mleka
1 kg mąki
10 dag drożdży
20 dag margaryny
6 żółtek (może być mniej)
2 łyżeczki cukru
0,5 łyżeczki soli (do smaku)

Wykonanie:
Drożdże z cukrem rozpuścić w małej ilości mleka i zostawić 
do wyrośnięcia. Dodać mąkę, margarynę, sól, żółtka 
i wyrobić ciasto. Następnie włożyć ciasto do lodówki 
na 1 godzinę. Schłodzone ciasto wyjąć, rozwałkować 
na grubość 5 mm, pokroić w kwadraty wielkości 5–6 cm 
i nakładać farsz. Następnie zlepić końce kwadratu 
z farszem i skręcić je razem. Posmarować huski jajkiem 
rozbitym z 1 łyżeczką śmietany. Piec w temperaturze 180oC 
na złoty kolor przez ok. 20–30 minut.

Składniki na farsz:
1 średnia główka kapusty
20 dag kaszy gryczanej
2 cebule
2 łyżki smalcu
20 dag grzybów (pieczarki lub leśne)
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Kapustę pokroić, ugotować. Jak 
przestygnie, wycisnąć i posiekać 
(można chwilę podsmażyć). Kaszę 
gryczaną ugotować. Cebulę zeszklić na 
tłuszczu na złoty kolor. Pieczarki posiekać 
i podsmażyć. Wszystko razem wymieszać 
i przyprawić pieprzem oraz solą.
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Składniki na ciasto:
4 jajka 
15 dag cukru
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki bułki tartej
1 łyżka kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
15 dag maku

Wykonanie:
Mak sparzyć, wysuszyć i zemleć przez 
maszynkę. Białka oddzielić od żółtek i ubić 
na sztywno, dodać żółtka i cukier, dalej 
ubijać. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną 
z proszkiem do pieczenia, bułkę tartą, kakao 
i mak. Delikatnie wymieszać. Wylać na 
formę do pieczenia i piec w temperaturze 
160–180°C ok. 30 minut. 
Na cały tort należy upiec cztery takie placki.

KGW Mirocin

Tort weselny
Składniki na masę:
4 kostki masła
6 jajek
10 łyżek cukru
2 łyżki kakao
0,5 kieliszka spirytusu

Wykonanie:
Jaja ubić na parze z cukrem na sztywną pianę 
i wystudzić. Masło utrzeć i dodać ubite jajka. 
Do utartej masy dodać kakao i spirytus. Dokładnie 
wymieszać. Tak przygotowaną masą przekładać 
placki. Tort ozdobić według uznania.

Składniki:
10 dag drożdży
1 litr wody
mąki pszennej (ile zabierze)
1 łyżka soli
1 łyżka cukru
siemię lniane (garść)
nasiona słonecznika (garść)
nasiona dyni (garść)

KGW Gorliczyna II

Korowaj 
weselny

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić z cukrem, dodać 1 łyżkę mąki, 
wymieszać i poczekać aż wyrośnie. Do miski 
nalać wodę i dodać pozostałe składniki oraz mąkę 
(ile zabierze). Wyrobić ciasto jak na chleb, przełożyć 
do formy i poczekać, aż wyrośnie (ok. 2 godziny). 
Piec w temperaturze 180°C przez ok. 1 godzinę.
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Składniki:
10 litrów wody
5 kg cukru
5 kg owoców (mogą być różne rodzaje owoców)
20 dag drożdży

Wykonanie: 
Do wody dodać cukier, owoce i drożdże potrzebne do 
fermentacji nalewki. Miksturę zostawić do fermentacji 
na 2 tygodnie, po tym czasie poddać procesowi destylacji.  
Po czym gotową nalewkę wlać do butelek i szczelnie zakręcić.

Składniki:
2 litry malin lub porzeczek
1 litr przegotowanej wody
1 litr spirytusu
1,25 kg cukru

KGW Łapajówka

KGW Nowosielce

Wieloowocowa 
nalewka

Nalewka z malin 
lub porzeczek Wykonanie:

Z wody i cukru przygotować 
syrop, wystudzić. Powstałym 
syropem zalać owoce, dodać 
spirytus i odstawić na 
6 tygodni. Następnie zlać 
do butelek przez gazę. 

Składniki:
2 kg winogron
30–40 liści z wiśni i trochę gałązek
2 litry wody
1,5 kg cukru
4 płaskie łyżeczki kwasku cytrynowego
700 ml spirytusu

Wykonanie:
Winogrona oraz liście z wiśni z gałązkami gotować przez 30 minut. Nie mieszać. Jak ostygnie, przecedzić 
przez sito. Dodać 1,5 kg cukru (można dać mniej) oraz kwasek cytrynowy. Wszystko razem zagotować. 
Wystudzić i połączyć ze spirytusem. Przelać do butelek i szczelnie zakręcić.

KGW Dobra

Nalewka 
z winogron
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Składniki:
10 kg porzeczek (mieszane białe, czerwone, czarne)
4 kg cukru
1 opakowanie szlachetnych drożdży winnych
1 dag fosforanu amonowego
3/4 szklanki soku z dowolnych owoców

Wykonanie:
Cztery dni przed wyciskaniem miąższu przygotować „matkę drożdżową”. W tym celu należy wycisnąć 
z dowolnych owoców 3/4 szklanki soku, dodać 1 łyżkę cukru i szczyptę fosforanu, gotować pod przykryciem 
ok. 15 minut. Wystudzić do temperatury pokojowej, następnie zlać do butelki o pojemności 1 litra, dodać 
drożdże winne (proporcja na ok. 15 litra wina). Zatkać butelkę watą i pozostawić na 1–2 dni w temperaturze 
ok. 25°C. Przegotować 2–3 szklanki wody i przestudzić do temperatury pokojowej, następnie rozpuścić 
w niej 3–4 łyżki cukru, wlać do butli. Gdy płyn zacznie się pienić, zatkać watą, pozostawić w temperaturze 
ok. 25°C na 1–2 dni. Porzeczki zmiażdżyć, wycisnąć sok (ok. 6,5 litra). Zlać przez sito do balonu 
o pojemności ok. 20 litrów. Pozostałą miazgę zalać ok. 5 litrami wody i pozostawić na 2–3 godziny, 
wycisnąć, dolać do balonu. Następnie dodać „matkę drożdżową” i 2 kg cukru rozpuszczonego w 3 litrach 
wody. Zatkać otwór watą i pozostawić na ok. 5 dni. Gdy rozwinie się fermentacja, dodać resztę cukru 
rozprowadzoną w 2,5 litrach wody. Zatkać otwór rurką fermentacyjną i pozostawić do fermentacji. Po kilku 
tygodniach, gdy fermentacja ustanie, wino zlać do innego balonu i pozostawić na ok. 3–4 noce do cichej 
fermentacji w temperaturze 12–15°C. Gdy wino się sklaruje, zlać do butelek i poddać leżakowaniu na co 
najmniej pół roku. Przechowywać w temperaturze ok. 15°C.

KGW Łapajówka

Wino 
porzeczkowe

KGW Hucisko Jawornickie

KGW Hucisko Jawornickie

Składniki:
15–20 litrów wody
2 kg cukru
15 kg ugotowanych i uduszonych ziemniaków
10 dag drożdży

Wykonanie:
Zmieszać wszystkie składniki i trzymać 
w temperaturze pokojowej około 2 tygodnie. 
Można dodać skórki z cytryny lub pomarańczy.

Składniki:
20 litrów wody
5 kg cukru (w zależności od kwasowości owoców)
rozdrobnione owoce (głównie jabłka)
10 dag drożdży

Wykonanie:
Do beczki wlać wodę, dodać owoce 
i rozpuszczony w wodzie cukier. Po kilku 
dniach dodać drożdże. Trzymać w temperaturze 
pokojowej około 3 tygodnie. Gdy zacier traci 
słodkość, jest gotowy do przeróbki. Gotowy 
bimber można rozmaić upalonym cukrem.

Bimber 
z ziemniaków

Bimber 
z jabłek 
  (dawniej zwany  
   samogon)
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Składniki na ciasto: 
30 dag mąki
10 dag cukru
25 dag margaryny
3 żółtka

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto, 
rozwałkować i wykrawać foremką 
w kształcie serca. Połowa serc całych, 
druga połowa przekrojonych radełkiem 
na pół. Układamy na blaszce i pieczemy 
w temperaturze 170°C przez ok. 15 minut 
na złoty kolor. Po upieczeniu połówek 
serduszek posmarować gorące lukrem.
Oddzielnie z ciasta pozwijać cienkie 
wałeczki i uformować je w kształcie 
pytajnika lub cyferki „2”.

Składniki na lukier:
10 dag cukru pudru
1 białko
1 opakowanie cukru wanilinowego

Wykonanie:
Wszystkie składniki ucieramy razem, 
aż masa stanie się sztywna.

KGW Dębów

Ciastka      łabędzie
Składniki na krem:
0,5 litra mleka
1 szklanka cukru
3 żółtka
1 opakowanie cukru wanilinowego
2 łyżki mąki pszennej
budyń śmietankowy (mały)
1 łyżka mąki kartoflanej

Wykonanie:
Z podanych składników ugotować krem, wystudzić 
i połączyć z 1 kostką masła.

Technika zlepiania łabędzia
Na duże serce nakładać krem, w który należy włożyć 
połówki serc jako skrzydełka. Na koniec umieścić szyjkę 
i udekorować maszynką do tortów z kremem.

Składniki na ciasto: 
0,5 kg mąki pszennej
15 dag margaryny
4 żółtka
2 łyżki cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
0,5 szklanki mleka
4–5 dag drożdży

Wykonanie:
Utrzeć żółtka z margaryną i cukrem 
wanilinowym. Do letniego mleka dodać 
cukier, drożdże, odrobinę mąki i rozmieszać. 
Do mąki dodać sól, utarte żółtka z margaryną, 
podrośnięte drożdże i wyrobić ręką ciasto, 
aby nie było za twarde. Zostawić do wyrośnięcia. 
Ciasto rozwałkować, nakładać mak, zawijać jak 
na paszteciki, odciąć radełkiem rulon od reszty 
ciasta (ciasto układać łączeniem do spodu). 
Ciąć kawałki i każdy kawałek naciąć 3–4 razy 
w poprzek. Zostawić do wyrośnięcia. Piec 
w temperaturze 170–180°C przez ok. 35 minut. 
Po upieczeniu pazurki posypać cukrem 
pudrem lub polukrować.

KGW Studzian Pazurki 
z makiem

Masa makowa
Składniki:
25 dag cukru
4 białka
1 olejek migdałowy
bakalie
3–4 łyżki miodu
1 mała łyżeczka kakao
10 dag margaryny
sól i cukier do smaku

Wykonanie:
Mak sparzyć i zemleć. Margarynę rozpuścić, 
dodać mak, olejek, miód, cukier, sól, białka, kakao, 
dobrze wymieszać, dodać bakalie. Wszystko razem 
dokładnie ze sobą połączyć. 
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Składniki: 
1 kg mąki
1 kostka masła
2 łyżki smalcu
1 szklanka śmietany kwaśnej
1 szklanka cukru pudru
1 opakowanie cukru wanilinowego
4 żółtka 
2 całe jajka
2 łyżeczki amoniaku
(Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową)

Składniki:
0,5 kg mąki
2 dag amoniaku
7 dag smalcu
1 szklanka mleka
1 jajko
0,5 szklanki cukru pudru

Wykonanie:
Do mąki dodać cukier, jajko, 
smalec. W letnim mleku rozpuścić 
amoniak i dodać do mąki, zagnieść 
ciasto. Wyciąć ciasteczka i piec 
na złoty kolor w temperaturze 
200°C przez 30 minut.

KGW Wólka Ogryzkowa

KGW Zarzecze

Ciastka amoniaczki 
weselne

Wykonanie:
Masło z mąką posiekać, dodać pozostałe 
składniki. Zagnieść ciasto, rozwałkować 
na grubość 0,5 cm, wykrawać 
ciasteczka, maczać w białku i cukrze. 
Piec w temperaturze 180°C ok. 15 minut.

Amoniaczki
Składniki:
30 dag skwarek
60 dag mąki pszennej
20 dag cukru pudru
4 żółtka
1 szklanka śmietany
2 opakowania cukru 
wanilinowego
proszek do pieczenia

Ciastka 
ze skwarek

Wykonanie:
Zagnieść ciasto ze 
wszystkich składników, 
owinąć w folię 
i schłodzić. Wyrabiać 
ciastka dowolnymi 
foremkami lub przez 
maszynkę. Ciastka 
wyłożyć na blaszkę i piec 
w temperaturze 180°C 
przez ok. 15–20 minut. 
Po wystudzeniu oprószyć 
cukrem pudrem.

Składniki:
0,5 kg sera
3–4 łyżki śmietany
1 jajko
3 żółtka 
szczypta soli
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2–3 łyżki spirytusu
1 opakowanie cukru 
wanilinowego
mąki (ile zabierze)
olej do smażenia
cukier puder

KGW Wolica

Oponki
Wykonanie:
Z podanych składników 
zagnieść ciasto. Wykroić 
szklanką kółka, w środku 
wykonać dziurkę. Smażyć 
na oleju na złoty kolor 
z obu stron. Posypać 
cukrem pudrem.

KGW Dobra
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Składniki:
0,5 kg masła
0,5 kg mąki
5 żółtek

Wykonanie:
Wszystkie składniki posiekać, wymieszać i zamiesić ciasto. Wstawić do lodówki na całą noc.  
Na drugi dzień rozwałkować ciasto, radełkiem wykrawać prostokąty i posmarować przygotowanym lukrem. 
Piec w temperaturze 180oC przez 15 minut. Po upieczeniu przełożyć marmoladą.

Składniki na lukier:
1 białko
20 dag cukru

Wykonanie:
Jajka z cukrem razem ubić, aż zgęstnieją.

KGW Pantalowice 

Ciastka warszawskie

Składniki:
20 dag masła lub margaryny
30 dag mąki
5 dag cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
2 żółtka
0,5 płaskiej łyżeczki proszku do 
pieczenia

Wykonanie:
Zagnieść ciasto, rozwałkować 
cienko i formować ciasteczka. 
Piec w temperaturze 160°C 
ok. 15–20 minut, aż się zrumienią. 
Po upieczeniu przełożyć 
marmoladą i posypać cukrem 
pudrem zmieszanym z cukrem 
wanilinowym. Pośrodku można 
udekorować wiśnią. 

KGW Łapajówka

       Ciasteczka waniliowe 
„Kocie Oczka”

KGW ŁapajówkaChusteczki, 
grzebienie i inne

 Wykonanie:
Do mąki zetrzeć margarynę 
i smalec, wysiekać nożem. 
Następnie dodać pozostałe 
składniki, wymieszać nożem, 
zlepić rękami i włożyć do 
lodówki na ok. 2 godziny. 
Ciasto rozwałkować, 
wykrawać ciastka o różnych 
kształtach, do środka dodać 
marmoladę. Piec ok. 20 minut 
w temperaturze 160°C, aż się 
zrumienią. Po upieczeniu, 
ciepłe posypać cukrem 
pudrem.

Składniki:
50 dag mąki
30 dag margaryny
1 łyżka smalcu
3 żółtka
3 łyżki śmietany
2 łyżki wody
30 dag marmolady
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Składniki:
75 dag mąki
2 całe jajka
1 żółtko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
25 dag cukru pudru
25 dag margaryny 
1 łyżka smalcu
szczypta amoniaku
1–2 łyżki śmietany
1 opakowanie cukru wanilinowego

Wykonanie:
Jajka ubić z cukrem i dodać do mąki wysiekanej 
z margaryną i resztą składników. Ciasto podzielić 
na 3 części: pierwsza – biała, druga z makiem (2–3 łyżki 
suchego maku), trzecia z mielonymi orzechami 
(0,5 szklanki zmielonych orzechów). Ciasto przepuścić 
przez maszynkę z foremką i ciąć na równe kawałki. Ułożyć 
na blaszce i piec na złoty kolor w temperaturze 180oC 
przez ok. 10–15 minut. Po wystudzeniu ozdobić polewą.

Składniki na polewę: 
2 łyżki margaryny
2 łyżki cukru
2 łyżki kakao
2 łyżki wody

Wykonanie:
Składniki polewy podgrzać do rozpuszczenia 
i ozdobić ciastka cienkim strumykiem.

Ciastka 
z maszynki

KGW Gwizdaj

Składniki:
1 kg mąki pszennej
8 łyżek cukru pudru
1 opakowanie cukru wanilinowego
20 dag skwarek przemielonych przez maszynkę
0,5 kostki margaryny
10 dag drożdży
4–5 żółtek, 2 całe jajka
4–5 łyżek śmietany

Wykonanie:
Ze wszystkich składników wyrobić ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. Wyrabiać rogaliki z dowolną 
marmoladą, wykładać na blachę i pozostawić do wyrośnięcia. Piec w temperaturze 180°C przez 
ok. 20 minut. Przestygnięte rogaliki oprószyć cukrem pudrem lub polukrować.

KGW Grzęska

KGW Dobra

Rogaliki 
ze skwarek

PrecleSkładniki:
60 dag mąki
15 dag smalcu
3 żółtka
0,5 łyżki soli
5 dag drożdży
2 łyżki kwaśnej śmietany
1 torebka kminku

Wykonanie:
Drożdże rozbić w śmietanie. Dodać do mąki z resztą składników i zagnieść 
ciasto (ma być „wolne”). Formować precelki. Posmarować rozkłóconym 
jajkiem i posypać kminkiem. Piec w temperaturze 180°C  
przez ok. 15-20 minut na złoty kolor. 
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Składniki na ciasto:
10 dag masła
12 dag cukru pudru
3 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 opakowanie cukru wanilinowego
mak (ile zabierze, tak aby ciasto było miękkie)

Wykonanie:
Wyrobić ciasto, taczać i wykrawać ciastka foremkami podłużnymi 
– ząbkowanymi. Taki bowiem kształt miały dawne „Alberty”. 
Ułożyć na blaszkę i piec na złoty kolor w temperaturze 180oC 
przez ok. 10–15 minut. Po upieczeniu przekładać tradycyjnie 
masą kajmakową, składając po dwa ciastka.

Rada: 
Do połowy ciasta można dodać kakao i przekładać ciastka jedno 
białe – jedno ciemne.

KGW Białoboki

Ciastka Alberty
Składniki na tradycyjną  
masę kajmakową:
2 szklanki mleka
2 szklanki cukru grysiku
10 dag masła

Wykonanie:
Mleko z cukrem gotować 
na wolnym ogniu, cały czas 
mieszając, gdyż łatwo się przypala 
i kipi. Gotować do gęstości 
(sprawdzić, czy opuszczona  
na talerzyk łyżeczka masy zastyga). 
Zdjąć z kuchni i utrzeć z masłem. 
Dodać do smaku wedle uznania 
cukier wanilinowy, czekoladę, 
kakao itp. Po wystudzeniu 
przekładać ciastka.

Składniki na ciasto:
0,5 kg mąki
4 żółtka
2 całe jajka
25 dag margaryny
6 dag drożdży
4 łyżki cukru pudru
4 łyżki śmietany
1 opakowanie cukru wanilinowego

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z cukrem pudrem. Wszystkie 
składniki połączyć razem, wymieszać i wyrobić 
ciasto, podzielić na 2 części.

KGW Żurawiczki

Składniki na mak:
50 dag maku (zemleć dwa razy)
1 duża łyżka masła
cukier do smaku
2 jajka
kilka kropel zapachu migdałowego
garść orzechów i rodzynek

Wykonanie:
Zmielony dwa razy mak połączyć z dużą łyżką masła, 
dodać cukru do smaku, żółtka oraz ubite białka, 
zapach migdałowy, orzechy i rodzynki. Podzielić 
masę na 2 części i posmarować dwa osobne ciasta. 
Ciasta zwinąć. Wierzch ciasta można posmarować 
rozkłóconym jajkiem. Ułożyć na blaszce i piec 
ok. 1 godzinę w temperaturze 160°C. Po upieczeniu 
wystudzić i oprószyć cukrem pudrem.

Makowce 
zwijane
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Składniki na ciasto:
50 dag mąki
25 dag margaryny
5 łyżek cukru pudru
2 całe jajka
4 żółtka 
4 łyżki kwaśnej śmietany
6 dag drożdży

Wykonanie:
Drożdże wymieszać w śmietanie. 
Mąkę z margaryną posiekać na stolnicy, 
dodać resztę składników i wyrobić ciasto.

KGW Grzęska

Strucla z makiem
Masa makowa

Składniki:
0,5 litra maku mielonego
5 dag masła
10 dag cukru
2 żółtka

Wykonanie:
Mak, masło i cukier podsmażyć i wystudzić. 
Dodać żółtka, na końcu ubitą pianę z białek. Ciasto 
rozwałkować, nałożyć masę makową i zwijać strucle. 
Piec w temperaturze 170–180°C przez 50 minut. 

Składniki:
1,5 kg rabarbaru (pokroić, zasypać 1 szklanką cukru  
i odstawić na 2 godziny)

Składniki na ciasto:
5 żółtek
3 szklanki mąki pszennej
3/4 szklanki cukru pudru
2 łyżki śmietany
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 kostka margaryny

Wykonanie:
Ze wszystkich składników zagnieść ciasto. 2/3 ciasta 
rozwałkować na blachę, a 1/3 ciasta zamrozić na kruszonkę. 

KGW Dybków

Kruchy placek 
   z rabarbarem

Składniki na pianę:
5 białek
1 szklanka cukru pudru
1 kisiel wiśniowy

Wykonanie:
Z białek i cukru ubić pianę, pod 
koniec ubijania dodać kisiel. 
Ciasto wyłożone w blaszce posypać 
bułką tartą, położyć odsączony z syropu 
rabarbar, następnie rozprowadzić 
równomiernie ubitą pianę. Na wierzch 
zetrzeć na tarce zamrożone ciasto. 
Piec w temperaturze 180°C 
przez ok. 50 minut.
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Składniki na ciasto:
1,5 szklanki mąki
0,5 kostki margaryny
0,5 szklanki cukru pudru
2 żółtka
1 całe jajko
1 opakowanie cukru wanilinowego
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki na ciasto razem 
wysiekać i wyrobić ciasto.

KGW Maćkówka II

Sernik staropolski
Składniki na ser:
1,5 kg sera
1 kostka margaryny
30 dag cukru pudru
12 żółtek
1 opakowanie cukru wanilinowego 
2 budynie śmietankowe
skórka starta z jednej pomarańczy i z jednej cytryny
można dać na koniec rodzynki

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodając po jednym żółtku. 
Jak jest dobrze utarte, dodać ser i resztę składników. 
Na koniec dodać pianę ubitą z 7 białek. Ser wylać na ciasto 
i piec w temperaturze 160–180°C przez ok. 1,5 godziny.

Składniki na ciasto:
25 dag mąki
12 dag margaryny
10 dag cukru pudru
1 żółtko
1 całe jajko
2 łyżki kwaśnej śmietany
pół łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki razem połączyć 
i wyrobić ciasto.

KGW Gać

Sernik
Składniki na ser:
1,40 kg sera
12 dag masła
40 dag cukru pudru
4 łyżki grysiku
1 łyżeczka proszku do pieczenia
10 jajek
szczypta soli
olejek cytrynowy lub sok z połowy cytryny

Wykonanie:
Masło ucieramy z cukrem i żółtkami, powoli dodawać 
pozostałe składniki, na koniec dodać ubitą pianę z białek. 
Ser wylewamy na ciasto i pieczemy w temperaturze 180°C 
przez ok. 1 godzinę 20 minut.
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Składniki na ciasto:
40 dag mąki
1 kostka margaryny
10 dag smalcu
4 żółtka
3 łyżki kwaśnej śmietany
czubata łyżeczka proszku do pieczenia
powidło (śliwkowe, wiśniowe)

Wykonanie:
Z podanych składników wyrobić ciasto, włożyć na 2–3 godziny do lodówki. 2/3 ciasta wyłożyć na formę 
pokrytą papierem do pieczenia. Posmarować powidłem. Pozostałą część ciasta zetrzeć na tarce na powidło. 
Piec w temperaturze ok. 180°C przez 30 minut. Wystudzić i posypać cukrem pudrem.

KGW Kisielów

Powid lak

Składniki:
0,5 kg mąki
6 dag drożdży
4 żółtka
2 jajka
25 dag masła
4 łyżki cukru
0,5 szklanki kwaśnej śmietany

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z cukrem. Do mąki dodać wszystkie składniki i razem wymieszać. Ciasto dobrze 
wyrobić i podzielić na 4 jednakowe części. Rozwałkować jedną część, dać na blachę i posmarować 
marmoladą, konfiturą lub powidłem. Przykryć drugą częścią rozwałkowanego ciasta, dać masę makową. 
Dać trzecią część ciasta i masę makową. Przykryć czwartą częścią ciasta, nakłuć widelcem i pozostawić 
do wyrośnięcia. Posmarować rozmąconym jajkiem i piec w temperaturze 180oC przez ok. 50–60 minut. 
Zostawić do wystygnięcia, można polukrować lub zrobić polewę.

Przekładaniec 
drożdżowy

Masa orzechowa  
Składniki:
30 dag orzechów mielonych
1 szklanka mleka
1 szklanka cukru kryształu
1 łyżeczka masła
3 łyżeczki bułki tartej
2 jajka (białka) 
wanilia

Wykonanie:
Zagotować syrop, wsypać orzechy 
i zagotować. Zdjąć z kuchenki 
i dodać masło, bułkę tartą, wanilię 
i białka ubite na pianę. Wymieszać 
lekko i wyłożyć na placek.       

Masa makowa
Składniki:
1 szklanka maku
1 łyżka masła
1 szklanka cukru
1 łyżka mąki ziemniaczanej
0,5 dag drożdży
olejek migdałowy
2 jajka (białka)

Wykonanie:
Dużą szklankę maku ugotować, zemleć przez maszynkę i włożyć 
do rondla. Dać dużą łyżkę masła i podsmażyć. Wsypać cukier 
i ucierać. Gdy masa będzie gładka, dać mąkę ziemniaczaną, 
drożdże, olejek migdałowy oraz pianę z białek. Lekko wymieszać 
i wyłożyć na placek. 

KGW Siedleczka
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Składniki:
1 kostka margaryny
2 szklanki mleka
3 łyżki kakao
2 szklanki cukru
200 ml miodu
2 jajka
5 szklanek mąki
1 łyżeczka sody
przyprawa do piernika

Wykonanie:
Margarynę, mleko, kakao, cukier i miód zagotować i wystudzić. Dodać 2 jajka i 5 szklanek mąki, przyprawę 
do piernika i łyżeczkę sody. Ciasto wylać na 2 blachy i piec w temperaturze 180°C przez ok. 40 minut. 
Po upieczeniu i ostudzeniu przełożyć winną marmoladą i polać polewą.

Składniki:
1 szklanka cukru pudru
4 szklanki mąki
2 łyżki śmietany
15 dag margaryny
3 łyżki miodu
2 całe jajka
1 łyżeczka amoniaku
1 łyżeczka sody

KGW Pełnatycze

KGW Dębów

Piernik przekładany

Placek z miodem
Wykonanie:
Z podanych składników 
zagnieść ciasto. 
Podzielić na 3 części 
i upiec 3 placki 
w temperaturze 180oC 
przez ok. 25 minut. 
Wystudzić i przełożyć 
masą grysikową.

Masa grysikowa:
Składniki:
0,5 litra mleka
5 łyżek kaszy manny
1 kostka masła
1 szklanka cukru

Wykonanie:
Mleko zagotować 
(odlać 0,5 szklanki 
mleka i rozrobić z kaszą 
manną i cukrem). 
Wlać rozrobioną kaszę 
z mlekiem i cukrem 
do pozostałego mleka 
i ugotować. Wystudzić 
i następnie połączyć 
z masłem. Powstałą 
masą przełożyć 
placki, polać polewą 
czekoladową lub 
oprószyć cukrem 
pudrem.

„TRADYCYJNE WESELE REGIONU PRZEWORSKIEGO 
– OBRZĘDY, ZWYCZAJE, WIERZENIA I POTRAWY”

To już trzeci projekt powiatu współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej realizo-
wany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan 
Operacyjny na lata 2018–2019. Projekt reali-
zowany był wspólnie z paniami z Kół Gospodyń 
Wiejskich (KGW) z terenu powiatu przewor-
skiego, ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet 
Gminy Zarzecze oraz Stowarzyszeniem Kobiet 

Gminy Gać. Partnerami projektu były rów-
nież szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Króla Władysława Jagiełły w Prze-
worsku, Zespół Szkół im. Wincentego Wito-
sa w Zarzeczu, Zespół Szkół w Kańczudze, 
Zespół Szkół w Sieniawie oraz Muzeum 
w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. 

Celem projektu była promocja regionalnej tradycji 
weselnej, obrzędów, zwyczajów z nią związanych jako 
czynnika sprzyjającego tworzeniu wizerunku lokalne-
go dziedzictwa kulturowego, dającego możliwość po-
prawy jakości życia mieszkańców i rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Jednym z elementów realizowanego projektu 
były warsztaty bibułkarskie, florystyczne i kulinar-
ne skierowane do młodzieży szkolnej, a związane 
z wielopokoleniową tradycją organizowania lokal-
nych wesel. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Przeworsku oraz Zespole Szkół w Sieniawie 
w maju 2019 r. odbyły się warsztaty bibułkarskie 
i florystyczne. Uczniowie wraz z paniami z KGW 
oraz panią Martą Piątek – florystyką, wspólnie 
przygotowywali wianki dla panny młodej, bukiety 
ślubne oraz bukieciki weselne. Młodzież aktyw-

nie zaangażowała się w warsztaty, przygotowując nieodzow-
ne atrybuty związane z weselem przeworskim, a także biorąc 
udział w sesjach fotograficznych w tradycyjnych, dawnych 
strojach weselnych typowych dla regionu przeworskiego.
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Warsztaty kulinarne odbyły się w maju 
i czerwcu 2019 r. w Zespole Szkół w Zarze-
czu, Zespole Szkół Zawodowych w Przewor-
sku oraz Zespole Szkół w Kańczudze. Warsz-
taty skierowane były do młodzieży uczącej 
się w wyżej wymienionych szkołach o kierun-
kach technik żywienia i usług gastronomicz-
nych oraz członkiń KGW z terenu powiatu. 

Wszystkie potrawy gotowane były z wykorzystaniem lo-
kalnych produktów, świeżych warzyw, owoców, różne-
go rodzaju kasz ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
prostotę charakteryzującą potrawy weselne minionych 
czasów. Całość zakończona została sesją fotograficzną 
oraz degustacją wspólnie przygotowanych potraw zwią-
zanych z tradycyjnym weselem regionu przeworskiego.

Realizacja warsztatów przyczyniła się do integracji 
międzypokoleniowej i nabycia praktycznych umiejęt-
ności związanych z obrzędowością, tradycyjnymi po-
trawami weselnymi oraz przygotowaniem bukietów, 
bukiecików i wianków weselnych charakterystycznych 
dla obszaru przeworskiego.

Elementem podsumowującym realizację wskazane-
go projektu jest wydanie niniejszej publikacji, której celem jest popularyzacja zjawiska kultury ludowej, jakim 
było dawne wesele wiejskie. Wydawnictwo ukazuje bogactwo i specyfikę obrzędu wesela w regionie przewor-
skim. Składa się z opracowania merytorycznego przygotowanego przez etnografa, zilustrowana archiwalnymi 
i współczesnymi zdjęciami ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz z zasobów prywatnych. Opisane zostały 
tradycje i przemiany, jakie zaszły w organizacji i przebiegu dawnego i współczesnego wesela, ze zwróceniem 

uwagi na elementy ciągłości kulturowej i specyfikę zwyczajów wesel-
nych w regionie. Publikacja zawiera również przepisy oraz fotografie 
potraw weselnych przygotowywanych w regionie przeworskim, a także 
materiały promocyjne, związane z realizacją projektu.

Wydaniu publikacji towarzyszyła wysta-
wa, która dotyczyła zarówno stroju wesel-
nego, pożywienia, jak i muzyki weselnej. Na 
wystawie ukazane zostały przykłady ciągłości 
kulturowej poszczególnych elementów wesela 
i przykłady transformacji (rytuałów, rekwizy-
tów obrzędowych, formuł słownych), a także 
całkiem nowe zjawiska, które pojawiają się na 

współczesnym weselu. Wątkiem towarzyszącym były 
prace malarskie twórców ludowych i amatorów ilu-
strujące wesele wiejskie ze zbiorów muzealnych. Wy-
stawa czynna była dla zwiedzających od lipca do koń-
ca września 2019 roku. W pierwszą niedzielę sierpnia 
odbył się midisaż wystawy, podczas którego wystąpił 
zespół śpiewaczy „Wierzbianie” prezentujący staro-
dawne widowisko weselne oraz odbył się konkurs na 
najlepszy korowaj weselny. W konkursie udział wzięły 
panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Realizacja działań zaplanowanych w ramach pro-
jektu przysłużyła się integracji lokalnej społeczności, 
aktywnemu wspieraniu rodzimych tradycji, dorobku, 

który wypracowały przeszłe pokolenia. 
Świadomość i wiedza na temat dzie-
dzictwa oraz jego twórcze wykorzysta-
nie mogą przyczyniać się do budowania 
tożsamości i więzi międzyludzkich. Wy-
siłek włożony w podtrzymywanie trady-
cji może więc pełnić funkcję integrującą 
w czasach, gdy coraz mniej czynników 
podtrzymuje więzi społeczne. Każdy ele-
ment, który tworzy dziedzictwo i kulturę 
w tym również tradycje weselne, mogą 
stać się zasobem, którego pielęgnowanie 
i promowanie może stać się treścią i in-
spiracją do rozwoju regionalnego, pod-
wyższenia jakości życia mieszkańców, 
dumnych z miejsca zamieszkania oraz 
elementów wyróżniających ich lokalną 
społeczność. 
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