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Od Wydawcy 

Niniejszy katalog ma na celu udokumentowanie zadania „II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich – Powrót 
do Tradycji”, którego zrealizowanie było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu Narodowego 
Centrum Kultury – EtnoPolska 2020.  
Zadanie miało na celu przypomnienie i odtworzenie tradycyjnych zwyczajów związanych z dożynkami unikalnej grupy 
etnograficznej Lasowiaków zamieszkujących tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Na przedsięwzięcie składały się: 

− seminarium z udziałem wybitnych etnografów i etnologów, 

− warsztaty tradycyjnego śpiewu i tańca przy wieńcu dożynkowym, 

− konkursy na tradycyjny wieniec, chleb, śpiew i taniec dożynkowy, 

− widowisko plenerowe pt. „Taniec i śpiew do wieńca dożynkowego w Porębach Kupieńskich ". 
  W realizację zadania zaangażowanych było kilkaset osób z kilkunastu kół gospodyń wiejskich, zespołów 
obrzędowych i kapel ludowych – wszyscy, którym miłe jest zachowanie naszego unikalnego, lasowiackiego dziedzictwa 
kulturowego. 
  Katalog składa się z dwóch części: drukowanej i multimedialnej. Część drukowana zawiera treści wykładów 
wygłoszonych podczas seminarium oraz fotorelację z warsztatów, które odbyły się w MDK w Kolbuszowej w dniu 1 sierpnia 
2020 r., relacje z konkursów i scenariusz widowiska plenerowego pt. „Taniec i śpiew do wieńca dożynkowego w Porębach 
Kupieńskich” zrealizowanych 23 sierpnia 2020 r. oraz fotografie dokumentujące zadanie. w części multimedialnej, 
dołączonej na płycie DVD, znalazły się relacje filmowe z poszczególnych, wymienionych wyżej wydarzeń. 
  Życzymy, by niniejszy katalog był miłą pamiątką i źródłem wiedzy o tradycji dożynkowej Lasowiaków. 

W imieniu wydawcy 
Dyrektor Wiesław Sitko 

Miejski Dom Kultury  
 w Kolbuszowej 
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Dr hab. Tomasz Nowak 

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Tańce dożynkowe w Polsce 

To, że dożynki stanowiły dawniej istotną okazję taneczną nie ulega żadnej wątpliwości. Badacze 

folkloru tanecznego nie mają też wątpliwości, że dawniej istniały również specyficzne zachowania 

taneczne towarzyszące obrzędowi dożynkowemu. Niestety, wiele z nich zaczęło się zmieniać lub 

zanikać już w pierwszej połowie XIX wieku, co nabrało tempa po uwłaszczeniu chłopów. Ponadto wraz 

z upływem czasu inne formy celebrowania święta plonów organizowanego przez parafie, organizacje 

chłopskie, w końcu państwo i administrację na różnych jej szczeblach spowodowały zatarcie się  

w pamięci przebiegu i znaczenia poszczególnych części dożynek, a także wyrugowanie lub 

marginalizację niektórych elementów obecnych dawniej podczas dożynek, w tym tańca. Stąd niniejszy 

artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na obecność i rolę tańca w dawnym obrzędzie dożynkowym. 

Pamiętać przy tym należy o tym, że materiały dotyczące folkloru z notkami na temat tańca z terenu 
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współczesnego województwa podkarpackiego zaczęto zbierać dość późno, bo dopiero na przełomie 

XIX i XX wieku1, zadowalające opisy samego tańca tego obszaru opublikowano dopiero w drugiej 

połowie XX i na początku XXI wieku2, a same tańce obrzędów cyklu dorocznego są jedynie krótko 

wzmiankowane3. Dlatego też, biorąc pod uwagę bardzo skąpą ilość przekazów z terenów lasowiackich, 

zmuszony jestem do korzystania z przekazów pochodzących z różnych regionów. Jest to jednak 

uzasadnione, bowiem wiele z udokumentowanych zachowań tanecznych miało charakter powszechny.  

Jakkolwiek już Oskar Kolberg odnotował szereg zachowań tanecznych towarzyszących różnego rodzaju 

obrzędom, to jednak czynił to bardzo skrótowo i bez jakiegokolwiek objaśnienia. Wynikało to 

najprawdopodobniej z faktu, że znaczenia niektórych zachowań obrzędowych nie były dla niego jasne.  

 
1 O. Kolberg, Dzieła Wszystkie, t. 48: Tarnowskie-Rzeszowskie, Wrocław-Poznań 1967; A. Saloni, Lud wiejski w okolicy 

Przeworska, „Wisła” T. 11–13: 1897–9; tenże, Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-

Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 6: Kraków 1903; tenże, Lud rzeszowski. Materiały etnograficzne, „Materiały 

Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 10, Kraków 1908. 
2 L. Nartowska, Wiązanki tańców rzeszowskich, Rzeszów 1955; taż, Lasowiak, Rzeszów 1956; taż, Oberek rzeszowski, 

Rzeszów 1956; taż, Tańce z okolic Rzeszowa, Warszawa 1967; taż, Tańce rzeszowskie, „Biuletyn Kulturalny”, Rzeszów 1978, 

nr 1-3; A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, Warszawa 1989; taż, Tańce Lasowiackie, Warszawa 2006. 
3 Zob. A. Haszczak, Tańce rzeszowskie, Rzeszów 2012, s. 38. 
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Bliższe poznanie natury tańców wykonywanych w obrzędach dorocznych zawdzięczamy dopiero 

badaniom z pierwszej połowy XX wieku. w 1916 roku Jan Stanisław Bystroń (1892-1964) analizując 

w jednej ze swych prac materiały zebrane przez Oskara Kolberga i innych zbieraczy folkloru, wspominał 

o zachowaniach tanecznych w obrzędowości zapustowej, mających rzekomo wpływ na późniejsze 

plony, a co dla nas ważniejsze - także o symbolicznym tańcu podczas okrężnego pana z przodownicą, 

sprowadzającego się wyłącznie do kilku obrotów4. Autor zresztą wskazywał, że ten zwyczaj znany jest 

też w innych europejskich krajach5, co może świadczyć o jego dawności. w roku 1933 Bożena 

Stelmachowska (1889-1956) opublikowała dwie prace - Podkoziołek i Rok obrzędowy na Pomorzu6  

- w których zagadnienie tańców obrzędowych związanych z okresem zimowym i przedwiosennym 

omówiła w szerszym kontekście zachowań obrzędowych i ich funkcji. Przede wszystkim zwróciła uwagę 

na związek tańców obrzędowych z magią wegetacyjną, w których ruchy (m.in. skoki) często stanowiły 

symbol kinetyczny wzrastania, a energia włożona w taniec miała przekładać się wprost na jakość 

 
4 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków 1916, s. 151. 
5 Tamże, s. 153. 
6 B. Stelmachowska, ‘Podkoziołek’ w obrzędowości zapustnej Polski Zachodniej, Poznań 1933; taż, Rok obrzędowy na 

Pomorzu, Toruń 1933. 
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plonów, gdyż „żywiołem życia jest ruch, a bez ruchu nie ma życia”7. Autorka - podobnie zresztą jak kilka 

lat później także Sula (Sara) Benetowa (1903-1982)8 - wskazywała również na fakt, że pewne symbole 

płodnościowe i wegetacyjne pojawiają się nie tylko w różnych momentach roku obrzędowego, ale 

również w obrzędzie weselnym. w odniesieniu do dożynek Bożena Stelmachowska wymienia także 

taniec przodownicy z panem, ale towarzyszy jej równolegle taniec przodownika z panią, przy czym sam 

taniec nie ma już charakteru obrzędowego, ale stanowi zwyczajowe rozpoczęcie tańców w funkcji 

zabawowej (przodownicy tańczą z państwem przez kilka tańców!)9. Ten przykład stanowi więc 

doskonałą ilustrację zachodzących podówczas przemian dawnych tanecznych zwyczajów 

dożynkowych. Sporo miejsca tańcom obrzędowym – w tym tańcom magicznym - poświęciła także 

Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa (1885-1967) w swoim artykule 

dokonującym przeglądu podstawowych zagadnień tańca ludowego w Polsce10. „Tańce magiczne  

 
7 B. Stelmachowska, ‘Podkoziołek’…, dz. cyt., s. 166. 
8 S. Benetowa, Konopie w wierzeniach i zwyczajach ludowych, Warszawa 1936, s. 35. 
9 B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu…, s. 235.  
10 C. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa, O tańcach ludowych w Polsce, „Teatr Ludowy” 1935 nr 8, s. 

113-119. 
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– w ujęciu autorki – związane są z tradycjami roku rolniczego, spełniając funkcję zabiegów, mających 

na celu zapewnienie w gospodarstwie urodzaju i ochronę dobrobytu przed złem”11. Autorka zwróciła 

przy tym uwagę, że występujące w Polsce pląsy i tańce o znaczeniu płodnościowym związane są przede 

wszystkim z Bożym Narodzeniem, zapustami i Wielkanocą, a więc świętami okresu zimowo-

wiosennego, jednakże pewne ich elementy znajdują odbicie w pieśniach dożynkowych12. 

Zapoczątkowany w latach trzydziestych XX wieku badania uzupełniano także po drugiej wojnie 

światowej, jednak przynosiły one już tylko coraz mgliściej pamiętane wspomnienia lub 

uwspółcześnione zachowania. 

 Biorąc pod uwagę wszystko co zostało powyżej napisane na początek omówienia zagadnienia 

tańca w obrzędowości dożynkowej stwierdzić należy, że dożynki stanowiły podsumowanie działań 

rolniczych, w tym wszelkich zabiegów cyklu magii wegetacyjnej okresu zimowo-wiosennego. Na cykl 

ten na terenach Lasowiackich składały się: 

 
11 Tamże, s. 116. 
12 Tamże, s. 116-117. 
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1. Zabiegi okresu bożonarodzeniowego (godów), podczas których pojawiali się różnego rodzaju 

przebierańcy symbolizujący siły witalne (Turoń, Koń, Miś, Koza, określane najczęściej Bydlątkiem) 

lub przybyszów z innego świata (Diabeł, Śmierć, Żyd), przynoszących domownikom nowe życie. 

Istotnym momentem było ożywianie padłego zwierzęcia, co stanowiło symbol przebudzenia 

przyrody do życia po zimowym letargu, życzenia dobrych plonów i zaopatrzenia ludzi  

w powodzenie, ale też wpadanie zamaskowanych postaci pomiędzy domowników oraz porywanie 

do tańca gospodarzy i dziewcząt, w trakcie czego przekazywano siły witalne domownikom. 

2. Tańce karnawałowe „zadeptujące” - a więc zapewniające – dostatek na nadchodzący rok. 

3. Skoki (przez pnie, kłody, ławy itp.) i tańce zapustne „na wysoki plon” i zabezpieczenie przed 

chorobami. Z tej okazji odbywano też wykupiny świeżo wydanych mężatek włączanych w ten 

sposób do grupy gospodyń oraz wykupiny panien piętnowanych w ten sposób za pozostawanie 

w stanie niezamężnym. 

4. Tańce po majówkach, zapewniające wysokie plony ze świeżo odbytych zasiewów. 

Jednocześnie dożynki były już zapowiedzią przyszłorocznego cyklu, który odbywał się według dokładnie 

tego samego, utwierdzonego tradycją porządku.  Wierzono więc, że dobrze odbyte dożynki wpływać  
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będą na wysokie plony w przyszłym roku. Stąd zaangażowanie było niezmiernie ważne jako mogące 

mieć swoje konsekwencje w przyszłym roku. Sama aktywność taneczna podczas dożynek sprowadzała 

się do trzech rodzajów – korowodu z wieńcem, tańca przodownicy z panem lub panią (czasami też 

przodownika z panią), w końcu tańce pozornie tylko o charakterze zabawowym. 

 Korowód dożynkowy miał dawniej po części charakter taneczny – nie bez przyczyny 

towarzyszące jemu pieśni miały często rytmikę chodzonego lub też żywszych, sprzyjających 

przyśpiewkom tańców (na terenie obecnego województwa podkarpackiego często krakowiaka). Stąd 

uczestnicy nie stronili od gestów tanecznych, które nie były nieistotnym dodatkiem tych sytuacji, ale 

integralnym ich elementem. Zresztą często tym korowodom przewodzili muzykanci. Ten pierwotny 

charakter korowodu na ogół został już w Polsce zatarty wraz z przyjęciem jako wzorcowy modelu 

dożynek zrealizowanych 28 sierpnia 1927 roku przez Jędrzeja Cierniaka i Zofię Solarzową w letniej 

rezydencji prezydenta RP w Spale13. Podczas owych dożynek korowód przeistoczył się w uroczysty 

pochód, w którym nie było już miejsca na taniec. Model ten – wraz ze stworzonymi przez Zofię 

 
13 J. Cierniak, Uroczystości dożynkowe w Spale, „Teatr Ludowy” 1927, nr 9, s. 157-172. 
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Solorzową pieśniami o podniosłym charakterze - naśladowano w następnych latach nie tylko podczas 

dożynek prezydenckich, ale też wojewódzkich i powiatowych upowszechniając go wśród społeczności 

całego kraju. 

 

 Drugim elementem był symboliczny taniec pana (lub w jego zastępstwie pani) z przodownicą 

nazywaną też w niektórych regionach wieńczarką14 czy też sternicą15. Mówiąc o tym trzeba sobie zdać 

sprawę z dwóch spraw. Przede wszystkim ziemianie starali się nie spoufalać z chłopami, bojąc się utraty 

poważania i posłuchu wśród poddanych. Dlatego też przynajmniej do początku XX wieku z chłopami 

nie tańczono, a ten niepisany zakaz złamano wtedy, kiedy dawna podległość poddańcza poszła  

w zapomnienie i młodzież szlachecka coraz częściej pozwalała sobie na tańce z urodziwymi 

przedstawicielami warstwy chłopskiej w ramach postępującej demokratyzacji życia społecznego.  

W tym świetle taniec przodownicy do końca XIX wieku miał absolutnie wyjątkowy charakter. Ale sam 

fakt tego tańca nie wynikał z faktu istotnej roli przodownicy podczas żniw. Jeśli w czasie kończenia żniw 

 
14 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce…, s. 151. 
15 F.K. Bartkowski, Dożynki, Warszawa 1927, s. 56. 
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nie było gospodarza pola, to jej przysługiwało ścięcie ostatniego snopu – z którym często też tańczono16 

– przygotowanie symbolicznego wieńca, przyniesienie go do dworu na własnej głowie i własnoręczne 

wręczenie go panu. Złożony dar czynił przodownicę w sytuacji obrzędu równą panu, a poprzez opisany 

akt przeniesienia wieńca z pola, jak twierdził wspomniany już przeze mnie Jan Stanisław Bystroń, 

„charakter zbożowy przechodzi z ostatniego snopa na żniwiarza, aby następnie przejść  

na gospodarza”17. Widomą zaś oznaką przyjęcia tego charakteru stawało się wykonanie kilku obrotów 

tanecznych przez przodownicę i pana, poprzedzone zresztą często oblaniem przodownicy wodą (różnej 

miary - kieliszkiem, szklanką lub wiadrem), co miało zapewnić deszcze w przyszłym roku18.  

W niektórych regionach wierzono też, że pominięcie tego tańca mogło spowodować niskie plony  

w następnym roku19. Odtańczenie z przodownicą na znak przyjęcia daru przypomina też symboliczny 

taniec matki młodego z młodą przy przyjęciu w nowym domu, z jakim spotykaliśmy się dawniej podczas 

 
16 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce…, s. 151; R. Lange, Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia 

w czasie i przestrzeni, Londyn 1978, s. 48. 
17 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce…, s. 152. 
18 Tego typu działania magiczne stosowane są zresztą w wielu miejscach na świecie, R. Lange, O istocie tańca i jego 

przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Poznań 2009, s. 129. 
19 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce…, s. 151. 
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ceremonii weselnych w wielu regionach wschodniej Polski jako wyraz akceptacji i potwierdzenia tego 

aktu. Nawiasem mówiąc to niejedyna zbieżność z obrzędowością weselną - Bogusław Linette zwrócił 

uwagę na fakt, że dawniej w Rzeszowskiem i na ziemiach ruskich w obrzędowości żniwnej 

(dożynkowej) występowały te same typy melodyczne, jak w przypadku obrzędowości weselnej, choć 

już z tekstami dostosowanymi do okoliczności20. 

  Trzecim elementem były tańce zabawowe, które obejmowały wszelkie tańce będące w danej 

chwili w użyciu społeczności. Wbrew pozorom jednak nie odbywały się one wyłącznie z myślą 

o rozrywce – wierzono bowiem, że aktywne uczestnictwo w tych tańcach, owo „tańczenie do 

upadłego” zapewni też wysokie plony w następnym roku. Ponadto, jak wykazuje analiza ikonografii 

dożynkowej, a szczególnie obrazu Dożynki Michała Stachowicza, datowanego na rok 1821, w trakcie 

zabawy dożynkowej tańczono w kole i po linii spirali. Obydwa rysunki przestrzenne mają swoje 

znaczenie. Koło sakralizuje przestrzeń wewnętrzną i oddziela ją od przestrzeni zewnętrznej.  

  

 
20 B. Linette, Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszczyźnie, w: w kręg badań nad folklorem. Materiały pokonferencyjne 

w dziesięciolecie śmierci Franciszka Kotuli, red. A. Kopoczek, K. Ruszel, Rzeszów 1995, s. 14.  
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Z kolei spirala była w neolicie symbolem matki-ziemi, odrodzenia po obumarciu, odwoływała się do 

wody jako symbolu płodności i urodzaju. 

  Wskazane tu elementy taneczne współcześnie na ogół już nie występują w zwyczajach 

dożynkowych. Są jednak czasami prezentowane na scenie przez bardziej świadome zespoły. Być może 

takie ich odtworzenie na terenie Puszczy Sandomierskiej, czy też w jej okolicach spotkało by się  

z zainteresowaniem widzów? Jestem o tym przekonany i dlatego serdecznie zachęcam do takich prób. 
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dr Mariusz Pucia 
Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego 

 

Pieśni żniwne i dożynkowe – tradycja we współczesności. 
 
Niech żyje gospodarski stan 

  Dożynki to niezwykle ważne wydarzenie w kalendarzu rolniczym, urządzane zwykle w drugiej 

połowie sierpnia, po uroczystości Matki Bożej Zielnej; w innych źródłach podkreśla się termin 

równonocy jesiennej - we wrześniu. Ten ważny czas zbioru upraw i jednoczesnej inauguracji nowych, 

wymaga odpowiedniej celebracji. Kojarzy nam się dziś głównie z dożynkowym wieńcem, plecionym  

z ostatnich zżętych kęp i uroczyście poświęcanym w kościele, następnie niesionym w dom gospodarza. 

Ziarno z jego kłosów wsypane zostanie też do tego, które przeznaczono na nowe zasiewy. Wieniec staje 

się odtąd niezwykle ważną częścią pracy rolnika: jest już nie tylko symbolem podziękowania za zbiory, 

ale ważnym ogniwem łączącym zakończony trud z tym, jaki czeka nas w przyszłym roku. Dożynki to 

także okazja do odpoczynku, żartów i różnorakiego wyrażania radości, zwyczajów niegdyś jednak było 
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znacznie więcej. Początki sięgają ponoć XVI wieku. Urządzano wówczas zabawę w podziękowaniu za 

pracę w polu. Organizatorem był właściciel – pan, gośćmi zaś wszyscy pracujący. Z czasem charakter 

dożynek zmieniał się, oprócz dworskich uroczystości, bogatsi gospodarze także wyprawiali je dla 

rodziny i pracowników. Przyszedł następnie czas urządzania dożynek gminnych, parafialnych. 

Podkreślano wówczas odrębność stanu chłopskiego, dzięki któremu żywić się może cały naród. 

W tym kontekście często przywołuje się myśl Zygmunta Glogera, który w dziele Rok polski w życiu, 

tradycyi i pieśni pisze: 

  Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc podziękować, 

jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych21? 

Tymczasem, w wydanym nieco wcześniej śpiewniku księdza Gustawa Hermana Marcina Gizewiusza, 

znajdujemy między innymi pieśń, traktującą właśnie o owej Pochwale stanu rolniczego: 

  

 
21 Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900, s. 304. 
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Gustaw Herman 

Marcin Gizewiusz, 

Śpiewnik szkolny 

i domowy dla 

wesołej i niewinnej 

młodzieży naszej, 

Lipsk 1846, s. 6. 
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Jest to polski przekład z języka 

niemieckiego, sporządzony intencją 

autora dla ograniczenia 

germanizacji młodzieży1, 

doświadczenie badawcze pokazuje 

jednak, że pieśń ta pojawia się 

w bardzo różnych kontekstach, jak 

na przykład w jednym 

z najstarszych zachowanych nagrań 

polskojęzycznej muzyki ludowej, 

zarejestrowanych w 1913 roku na 

Śląsku Opolskim przez Paula 

Schmidta, wydanych w 2017 roku 

w Instytucie Sztuki PAN –  

w przedsięwzięciu tym miałem 

przyjemność uczestniczyć.  

 

R. Kopal. J. Jackowski, M. Pucia, Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez 

Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane. Pierwsze nagrania muzyki 

tradycyjnej dokonane na Śląsku Opolskim ze Zbiorów Archiwum 

Fonograficznego w Berlinie (Berliner Phonogramm-Archiv), Warszawa 2017, Fot. 

M. Pucia 
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Melodia, która pojawia się u Gizewiusza oraz nagrana przez Schmidta – różnią się od siebie, pieśń nie 

znana powszechnie jest też w całości; w bardzo wielu miejscach spotykałem jednak jej incipit, wypisany 

na transparentach dożynkowych. U Schmidta słyszymy śpiew z akompaniamentem małego zespołu 

dęto-smyczkowego (trąbka, klarnet, skrzypce melodyczne, altówka - sekund, tenor, tuba)  

a więc dziś już nietypowego, utrwalony na fonografie. Badania porównawcze z materiałem nagranym 

w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego z lat pięćdziesiątych XX wieku oraz ze wspomnianym 

śpiewnikiem, pozwoliły na transkrypcję zarówno warstwy wokalnej jak i instrumentalnej. 
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Niech żyje gospodarski stan – warstwa wokalna nagrania zarejestrowanego przez Paula Schmidta 

 w 1913 roku. Transkrypcja muzyczna: M. Pucia. 
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Stałość i wariabilność 

  Po II wojnie światowej dożynki stały się częścią polityki, by nie rzec: propagandy, nie straciły 

jednak wielu tradycyjnych elementów: pochodów z wieńcami, pieśniami i festynami. Przełom roku 

1990 zaś, pozwolił odzyskać też religijny charakter, z ważnym elementem podziękowań Bogu za zbiory. 

Prawdopodobnie największe dziś, urządzane są na Jasnej Górze. Na powrót organizuje się ponadto 

dożynki parafialne i rozbudowane gminne festyny. 

  Repertuar pieśniowy związany ze żniwami i dożynkami – jak cała ludowa kultura był i jest 

dynamiczny w swojej formie i treści, dostosowując się do aktualnych warunków: wraz ze zmianą trybu 

życia jego twórców i wykonawców (niegdyś, podczas badań terenowych zwanych informatorami, dziś 

depozytariuszami), zmianom podlega i on. Oprócz cech, które uznać możemy za wartości niezmienne, 

obfituje w dostosowywane do aktualnej rzeczywistości elementy. Warto podkreślić, że w tym 

przypadku wyrażenia: twórca i od-twórca bywają tożsame Z kolei nawet jeśli tak nie jest, ten ostatni 

nazwany może być niejednokrotnie również post-twórcą, co znaczy, że podejmując wątek treści 

słownej czy muzycznej, doposaża go w elementy aktualne, które uznaje za istotne. Pozostaje mieć 

nadzieję, że dynamika ta nie straci na swojej sile. Nadzieję opartą o doświadczenie: wszak już Kolberg 
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zauważał, że odchodzi w zapomnienie dawny repertuar i stylistyka; ten proces był w dużej mierze 

napędem jego własnych działań dokumentacyjnych i… wielu kolejnych pokoleń zbieraczy, którzy wciąż 

w utrwalaniu elementów żywej tradycji widzą wartość i podejmują trud badań. Tymczasem przedmiot 

tych ostatnich, a więc kultura ludowa, czy tradycyjna, wśród ważnych, charakteryzujących ją cech, 

przede wszystkim wyróżnia się wariabilnością, zmiennością, dostosowaniem do aktualnych warunków. 

Przyjrzymy się bliżej temu zjawisku na kilku przykładach z repertuaru zarejestrowanego przez 

pracowników i studentów Instytutu Muzykologii KUL, zgromadzonych dziś w Archiwum Muzycznego 

Folkloru Religijnego. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w instytucji tej prowadzi się 

systematyczne badania skupiające się głównie na elementach muzycznej kultury religijnej. Znajdujemy 

tu przekazy nawiązujące zarówno w formie muzycznej jak i tekstowej do dawnej stylistyki pieśni 

obrzędowej jak ten, zarejestrowany w Charlęży w roku 1973 w Diecezji Lubelskiej, zaśpiewany przez 

urodzoną w 1908 roku Helenę Tynkowską: 
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A nasz pan dziedzic dobry był, wyk. Helena Tynkowska, Charlęż 1973 roku.  

Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia. 
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Te dawne elementy to wolne tempo, modalność i ornamentyka linii melodycznej oraz język, 

gdzie w użyciu zauważamy charakterystyczne słowa typu: czeladź czy waryjat. Podobnie treść - 

w opozycji stawia dwóch panów lub pana i zarządcę: jeden dobry, bo wyżął pszeniczkę (a przecież nie 

tknął jej zapewne) a nie bił pracujących, drugiego natomiast cechowało zapewne niezwykłe 

okrucieństwo, skoro mało czeladzi nie wyjadł. 

 

Z kolei pieśń dożynkowa z Janowa w woj. Białostockim zarejestrowana w 1974 roku, ukazuje 

ważny element obrzędowości tego czasu: jest tu podziękowanie Bogu i dobrze znany dziś refren,  

w którym mowa o celebracji wniesienia plonów do domu gospodarza. Zaraz potem jednak w wykonaniu 

pani Słomińskiej słyszymy zwrot ku ludycznej części wydarzenia, wyrażonej żądaniu od gospodarza 

piwa w ilości wynagradzającej robotnikom ich pracę: 
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Dożęli żyto, wyk. Słomińska, Janów 1974. Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia 

 

Dożęli żyto, do odłogu, 

Podziękujmy Panu Bogu 

Plon niesiemy plon.  
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Plon niesiemy plon. 

Dożęli żyto do granicy, 

Nie żałuj panie piwa szklanicy. 

Plon niesiemy plon, 

W gospodarzów dom. 

 

W 1988 roku w Surochowie w diecezji przemyskiej powstało natomiast nagranie, które śmiało 

nazwać można świadectwem swojej epoki. O ile pani Stefania Rozowska nie do końca pewna jest 

melodii a może po prostu waha się, czy zaśpiewać do mikrofonu, w konsekwencji bardziej recytuje 

(stąd specyficzny obraz transkrypcji tego przekazu), warto jednak odnotować prześmiewczy  

i nawiązujący do aktualnej sytuacji polityczno–społecznej tekst. Mamy tu więc kapelę dożynkową  

i bank, o którego łaskawość w udzieleniu kredytu poprosić trzeba za pośrednictwem bliżej 

nieokreślonego prezesa. Ten, wydaje się być głównym bohaterem i adresatem satyry: 
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Na dożynkach gra kapela, wyk. Stefania Rozowska, Surochów 1988. Transkrypcja 

muzyczna: Mariusz Pucia 



34 
 

 

Na dożynkach gra kapela, bank kredytu nie udziela 

Sekretarza poprosimy, może kredyt wydoimy 

Nasz sekretarz – serce złote, wesprze wdowę i sierotę 

(…) flaszkę wina, bo pracował dziś przy żniwach. 

Prezesowi koszyk marchwi, bo się wcale o wieś nie martwi 

Do piekarni ma daleko: „zawsze nam ten czerstwy chleb pieką”. 

 

Na koniec wracamy do 1973 roku w Charlęży i do Heleny Tynkowskiej, której stylistyka 

wykonawcza nosi cechy dawnych pieśni obrzędowych. w poniższym przykładzie, wolne tempo, 

modalna skala i bogata ornamentyka, spotyka się tu z tekstem obfitującym w słowa dziś już rzadko 

spotykane i którego pointa może nieco zaskakiwać. Zwracają znów na siebie poszczególne wyrażenia. 

Oto zalęknioną rozległością niemałej niwy Marysię uspokaja Jasieniek: cichoj, (…) nie warta się smucić. 

Finał jednak, zapowiada odwiedziny kombajny (żeńskiego rodzaju!), która przyleci (sic!) by żąć i młócić. 

To znakomity przykład pojawienia się nowych treści w ramach tradycyjnej formy i stylistyki: 
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Żniwa Jasiu, żniwa, wyk. Helena Tynkowska, Charlęż, 1973. Transkrypcja muzyczna: Mariusz Pucia 
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Żniwa Jasiu, żniwa, oj niemała to niwa. 

Niemałe to pole a nas Jasieńku dwoje. 

Oj cichoj Marysiu, a nie warta się smucić, 

Przyleci kombajna, ej będzie żąć i młócić. 

 

Trudno dziś ocenić, czy żniwna przyśpiewka – jak opisano ją w protokole badań terenowych, 

jest kompozycją oryginalną, czy też jej wykonawczyni odnajduje się w nowej sytuacji wplatając w znaną 

sobie formę wieści o maszynie, która przyleci, by dokonać zbioru zboża. Ważne natomiast,  

że tradycyjna twórczość i od-twórczość nie zamyka się tu w archaicznej formie i treści i niczym 

ewangeliczny gospodarz domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare22, nie zapominając 

zarówno o jednym jak i drugim. Dopiero wówczas ludowa twórczość, pomimo wciąż powtarzanych 

apokaliptycznych prognoz, naprawdę ma szansę dalszego istnienia i - wierzę w to doprawdy – rozwoju.  

 
22 Zespół Biblistów Polskich, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2009, s. 2167, Mt. 13, 52. 
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Jolanta Dragan 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Pieśni dożynkowe z terenu Lasowiaków w archiwum Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej. 

 

Uwagi o współczesnym wykonawstwie tekstów obrzędowych 

W kalendarzu ludowych obrzędów dorocznych dożynki zajmują szczególną pozycję. Jako święto 

zakończenia prac na polu i podziękowania za plony wydaje się być oczywiste istnienie tegoż od 

niepamiętnych czasów. Niestety, nie wiadomo dokładnie, kiedy w naszym kraju zaczęto organizować 

uroczystości żniwne. Zdumienie budzi fakt, że nie opisują ich staropolscy pisarze, tak żywo interesujący 

się innymi obrzędami ludowymi, np. sobótką. Poświęcono im krótkie wzmianki w literaturze, m.in.  

w XVI-wiecznej „Pieśni świętojańskiej o sobótce” Jana Kochanowskiego czy w „Panu Podstolim” – 

powieści Ignacego Krasickiego z 1778 r. Warto zaznaczyć, że odnotowano jedynie kilka przysłów,  

a właściwie powiedzeń, związanych z tym świętem. Dopiero w XIX w. pojawiło się więcej opisów tychże, 
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z których wynika, że wśród obchodów żniwnych wyróżniano dwie odrębne, choć podobne do siebie 

uroczystości: dożynki i okrężne czy wieńcowiny, będące już ostatnim akcentem bogatych w różne 

czynności obrzędowe prac żniwnych. Ich początek miał miejsce na polu, przed rozpoczęciem żniw, trwał 

przez cały okres prac, a kończył się po zebraniu plonów23.  

Kilka słów o dożynkach 

Dożynkami określano zabawę urządzaną uczestnikom żniw przez właścicieli ziemskich. Takie 

dworskie dożynki miały bardziej uroczysty charakter niż chłopskie wieńcowiny czy okrężne i były 

bardziej atrakcyjne. Zwyczajowo odbywały się w dniu 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej lub 

nieco później. Miały one swoją część obrzędową: było to ofiarowanie właścicielowi majątku wieńca 

dożynkowego, wcześniej poświęconego w kościele, uwitego głównie z pszenicy i żyta z dodatkiem  

  

 
23 Por. m.in.: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 86-88; K. Ruszel, Wieńcowiny. Od tradycji 

mitycznej do współczesnych dożynek jako tradycji wytworzonej, [w:] Katalog z realizacji zadania „Lasowiackie dożynki – 

powrót do tradycji”, Kolbuszowa 2019, s. 7-8. 
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pozostałych zbóż – jęczmienia i owsa, ozdobionego kwiatami, czasem także owocami czy wstęgami, 

jako znaku zakończenia żniw. Był on zwykle bardzo prosty. Najwcześniejsze przekazy mówią,  

że przybierał kształt kopki lub korony, którą zakładano na głowę. Ofiarowywała go zwykle przodownica, 

tj. najsprawniejsza żniwiarka. Śpiewano wówczas wiele pieśni, które opisywały ciężką pracę na polu, 

wyrażały radość z zakończenia żniw i wreszcie były przymówkami o zapłatę i poczęstunek. Oczywiście 

poczęstunek był zawsze przygotowany, a później wszystko kończyło się zabawą taneczną24. Sam 

przebieg wieńcowin i dożynek był bardzo podobny, chociaż z pewnością dożynki były uroczystością 

bardziej okazałą, organizowaną z większą pompą i w znacznie liczniejszym gronie: właścicieli ziemskich, 

żniwiarzy i zaproszonych na tę uroczystość gości. Było to już wówczas traktowane jako swoiste święto 

wsi. Z czasem różnica między okrężnym, a dożynkami zacierała się, a wreszcie i nazwa „okrężne” wyszła 

 
24 Por.: W. Gaj-Piotrowski, Kultura społeczna ludu w okolicach Rozwadowa, Wrocław 1967, s. 115-120; K. Ruszel, Leksykon 

kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 437-438. 
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z użycia i stosowano już tylko określenie „dożynki”, z rzadka „wieńcowiny”. w każdym razie uroczystości 

w takiej formie dotrwały do II wojny światowej25.  

W okresie międzywojennym, z inicjatywy rozwijającego się dynamicznie ruchu ludowego, a zwłaszcza 

młodzieżowych kół „Wici”, ukształtowała się nowa forma świętowania zakończenia żniw 

i organizowanych z tej okazji dożynek, będąca kompilacją dawnych elementów żniwiarskich  

i weselnych26. Nierzadko wplatano w nie wątki patriotyczne. Po II wojnie światowej zwyczaj   

 
25 Por. m.in.: Słownik folkloru…, s. 87; A. Karczmarzewski, Wieńce dożynkowe, [w:] Katalog z realizacji zadania 

„Lasowiackie dożynki – powrót do tradycji”, Kolbuszowa 2019, s. 15-16; idem, Ludowe obrzędy doroczne w Polsce 

południowo-wschodniej, Rzeszów 2013. 
26 Krzysztof Ruszel opisał to następująco: „W trakcie przygotowań poprzedzających dożynki układano pieśni oraz teksty 

prezentowanych inscenizacji oraz wykonywano okazały wieniec. Dożynki składały się z dwóch części i odbywały się w dniu 

Matki Boskiej Zielnej. w świąteczny poranek wieniec zawożono do gospodarza dożynek nazywanego starostą. Funkcję 

starosty pełnił zwykle doświadczony rolnik, zaangażowany w pracę społeczną. Wieniec wieziono na wozie drabiniastym, 

przybranym zielenią, w towarzystwie konnej banderii. Po krótkim poczęstunku u starosty wieniec zawożono na sumę do 

kościoła, by go poświęcić. Druga część uroczystości odbywała się przed Domem Ludowym po południu. Za stołem, na którym 

leżał okazały bochen chleba, siedział starosta i zaproszeni goście. Młodzież wiciowa formowała pochód i inscenizowała 

powrót z pola z wieńcem po zakończeniu żniw Przodownica wręczała wieniec staroście, przemawiał prezes koła „Wici”, 

podkreślając znaczenie pracy rolnika. Najstarszy z gospodarzy kroił bochen chleba, dzielił między wszystkich obecnych  

w uroczystości życząc, by go nigdy nie brakowało. w części artystycznej młodzież deklamowała wiersze i prezentowała tańce 



43 
 

organizowania dożynek został podniesiony wręcz do rangi narodowego święta, a ich kształt do 

złudzenia przypominał te przedwojenne, organizowane przez wiciowców, aczkolwiek odbiorcą 

wieńców, czyli gospodarzem, były lokalne władze administracyjne i partyjni działacze. Ale niezmiennie 

najważniejszym elementem uroczystości był wieniec, wity przez lokalne stowarzyszenia, najczęściej 

koła gospodyń wiejskich. Towarzyszyły mu jak zawsze śpiewane pieśni, także szereg przyśpiewek 

okolicznościowych, tańczono rozmaite tańce i wręczano wieniec adresatowi wraz z chlebem, czy 

wcześniej pszennym plackiem, upieczonym z nowego ziarna27. 

  

 
z różnych regionów Polski. w trakcie dożynek śpiewano także pieśni ułożone współcześnie do dawnych melodii. Swoistym 

hymnem dożynek wiciowych była pieśń Zofii Solarzowej Błogosławiony trud wolnych ludzi”: K. Ruszel, Wieńcowiny…, s. 10-

11. 

27 A. Karczmarzewski, Wieńce dożynkowe…, s. 16; K. Ruszel, Leksykon…, s. 438-440, F. Kotula, Z sandomierskiej puszczy, 

Kraków 1962; O dożynkach szerzej zob. m.in.: J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków 1916; K. Zawistowicz-

Adamska, Obrzędy żniwiarskie ludu polskiego, „Wiedza i Życie”, 1934, nr 7; B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje 

doroczne, Warszawa 2004. 
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Co to jest pieśń ludowa i pieśń obrzędowa 

 Jednym z istotnych elementów dożynek, zarówno tradycyjnych jak i współczesnych były  

i są pieśni oraz przyśpiewki, które śpiewano w czasie ich obchodów. Nie inaczej działo się na terenie 

zamieszkanym przez Lasowiaków, czyli w części Puszczy Sandomierskiej położonej w widłach Wisły  

i Sanu. Rezultaty prowadzonych na tym terenie badań etnograficznych28 ujawniły, że do chwili obecnej 

w pamięci mieszkańców wskazanego terenu zachowało się sporo tradycyjnych pieśni dożynkowych  

o na wskroś ludowym pochodzeniu.  

W związku z zakresem niniejszego tekstu należy wyjaśnić pojęcie pieśni ludowej. Najczęściej 

określa się ją jako utwór wierszowany (istnieją odstępstwa od tej reguły) liryczny lub liryczno-epicki, 

wykonywany a capella, za wyjątkiem krótkich śpiewanek tanecznych występujących na terenie Polski29. 

Pieśni ludowe charakteryzuje tradycyjny, ustny sposób przekazu, przejawiający się w nauce 

 
28 Badania etnograficzne, także w tym zakresie, od szeregu lat są prowadzone przez pracowników Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej. Szczególnie bogate informacje zostały pozyskane w trakcie badań prowadzonych przez tę instytucje 

w latach 2008-2014, w ramach realizacji wieloletniego zadania „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej”, 

wspartego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Podkarpackie. 
29 Słownik folkloru…, s. 304. 
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pamięciowej tekstów, anonimowość oraz dostosowanie ich treści do odbiorcy, co ma wyraz  

w prostocie treści, języka i melodii, używaniu prostych efektów stylistycznych itd.30 To jedna  

z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych form folkloru, ponieważ składa się z dwóch 

równoprawnych elementów: tekstu słownego i muzyki. Znane są rozmaite próby porządkowania 

całości materiału pieśniowego, ale najlepiej ich teksty systematyzować w oparciu o funkcję, jaką 

spełniają, dzieląc je na obrzędowe, powszechne oraz przyśpiewki31. Najbardziej interesujące z punktu 

widzenia etnograficznego są pieśni obrzędowe, a właśnie takie, m.in. dożynkowe, zarejestrowano 

podczas wspomnianych badań u Lasowiaków. Niektóre z nich były znane już wcześniej, np. z literatury 

przedmiotu, ale były one stosunkowo nieliczne i dość słabo poświadczone.  Pieśni obrzędowe to formy 

wokalne spełniające funkcję czynnego semantycznie składnika obrzędu (czy danego kontekstu 

zachowań rytualnych), czyli w obrębie obrzędu muszą pełnić określoną funkcję rytualną32. Dotyczy to 

 
30 J.S. Bystroń, Pieśni ludu polskiego, Kraków 1924, s. 5-10. 
31 Słownik…, op. cit., s. 308-309. 
32 J.S. Bystroń, Pieśni ludu…, s. 11-12; B. Linette, Folklor muzyczny w Ośrodku Mokrzyszowsko-Grębowskim, „Prace 

i materiały z badań etnograficznych Ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim”, Rzeszów 1968, s. 

36. 
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zarówno obrzędów dorocznych jak i rodzinnych. Wydzielenie pieśni obrzędowych jest stosunkowo 

proste, gdyż charakteryzują się one bardzo wyraźnymi cechami, stanowiącymi jej składniki treściowo-

formalne33. Można je odnaleźć w tekstach pieśni związanych ze wszystkimi obrzędami. Oto niektóre  

z nich, które można zauważyć w tekstach pieśni dożynkowych: 

1. Występowanie zdrobnień: te formy językowe pełnią w pieśniach bardzo ważną funkcję.  

Są wyrazem czułości, delikatności, a jednocześnie uszlachetnionym sposobem wyrażania swoich 

uczuć. Występują we wszystkich gatunkach pieśni, ale w obrzędowych jest ich stosunkowo 

najwięcej i wraz z innymi elementami tekstu stanowią ich ważny wyróżnik. 

2. Występowanie wyrażeń archaicznych, które wyszły z użycia, co często skutkuje zastępowaniem 

takich wyrażeń przez zrozumiałe dla współczesnego wykonawcy. Dobrym przykładem jest zmiana 

wyrażenia korcy na kopy w jednej z najstarszych dożynkowych pieśni Plon niesiemy, plon (całość 

 
33 O składnikach treściowo-formalnych pieśni oraz wyrażeniach archaicznych zob. m.in.: J. Bartmiński, O języku folkloru, 

Wrocław 1973; J. Adamowski, Artyzm polskich pieśni ludowych, [w:] VI Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy 

Smyki, Z duszą Władysława Pogody, red. M. Starzec, Kolbuszowa 2019, s. 21-38; J. Adamowski, O losach archaizmów  

w folklorze, „Polska Sztuka Ludowa”, 1987, nr 1-4, s. 139-142. 
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tekstu pieśni zamieszczono poniżej). Jest to bardzo częsty los archaizmów zawartych w pieśniach, 

które – jako niezrozumiałe dla wykonawców – są zastępowane przez określenia współczesne, 

będące w obecnym użytkowaniu. 

3. Obecność archaicznej składni, np.: sto korcy ziarna. 

4. Brak rymu: jest to bardzo istotna cecha, wskazująca na archaiczność tekstu, a dzięki jej 

występowaniu konkretny utwór można ostrożnie datować na czasy przedrenesansowe (przed 

reformą J. Kochanowskiego). w późniejszych czasach pieśni ludowe zaczęły ulegać modzie 

rymowania: pierwotne teksty, często bezrymowe zaczęto przerabiać, dostosowywać „na siłę” tekst 

do konwencji rymowanej. w konsekwencji pojawiły się tzw. rymy niedokładne, dzięki którym 

można w przybliżeniu określać czas powstania konkretnego tekstu i występują również 

w pieśniach obrzędowych. 

5. Występowanie tzw. sylabizmu względnego, tj. nierównej ilości sylab w poszczególnych wersach 

strofy. Jest to archaizm, który w dużej mierze wynika z bardzo silnego związku tekstu pieśni  

z melodią, co przejawia się w wyraźnie widocznym wpływie linii melodycznej na ilość sylab 

 w tekście, przy czym ta zależność jest obustronna. Ten ścisły związek także jasno widać  
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w rozbieżnościach między akcentami językowymi a muzycznymi. Jest on tak silny, że bardzo często 

rym bardziej „słucha się” melodii niż gramatyki. Ponadto należy zwrócić uwagę na bogatą poetykę 

języka pieśni, w tym dożynkowych oraz stosowane w nich środki językowe34.  

1. Powtórzenia: to charakterystyczny element we wszystkich pieśniach obrzędowych. Są to m.in. 

repetycje określonej grupy wersów w poszczególnych zwrotkach czy wręcz całych strof. Pełnią one 

bardzo ważną funkcję: zwalniają tok wypowiedzi. Dzięki takiemu zabiegowi staje się wyraźnie 

widoczne tworzenie pewnego „wiecznego teraz” wynikającego z potrzeby identyfikacji z wzorcem 

powtarzanym przy takich okazjach w sposób niezmienny35. Powtórzenia dają czas na dokładne 

odtworzenie takiego wzorca. Za pewną odmianę powtórzeń należy uznać tzw. przyśpiewy. Są to 

rodzaje ozdobników, które można traktować jako refreny, polegające na powtarzaniu pewnych 

wyrazów lub ich zespołów w stałych miejscach pieśni, głównie na końcu zwrotek, np.: plon 

niesiemy, plon, w gospodarza dom. Jest to bardzo archaiczna cecha, głęboko zakorzeniona  

 
34 J. Bartmiński, Formy obecności sacrum w folklorze, [w]: Folklor – sacrum – religia, praca zbiorowa, red. J. Bartmiński 

i M. Jasińska–Wojkowska, Lublin 1995, s. 13. 
35 J. Bartmiński, Formy…, s. 14. 
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w tradycji. Można przypuszczać, że jest to niewyraźny ślad prastarych, przedchrześcijańskich pieśni 

obrzędowych.  

2. Paralele: jest to semantyczna odmiana powtórzeń. Stanowią istotną cechę pieśni obrzędowych. 

Zestawiają one w sensie logicznym podobieństwa przy cechach inności, np. cechy ruchu i działania, 

ale bez ich utożsamiania ze sobą ani porównania. Takie zestawienia najczęściej dotyczą zdarzeń 

w przyrodzie dziejących się równolegle do zdarzeń w świecie człowieka. Świadczy to o poczuciu 

przynależności człowieka do świata przyrody, jego mistycznej z nim więzi, poczucia bycia 

elementem tego świata36.  

 
36 Semantyka paraleliczna posiada własne prawidłowości w stosowaniu różnych typów paralel, zgodnie z ich kodem 

znaczeniowym, upowszechnionym w danym środowisku. Dla przykładu: w tekstach niektórych pieśni obrzędowych pojawia 

się motyw ofiarowania chłopcu ptasiego pióra przez dziewczynę, ewentualnie jabłka, wianka itp. Należy to rozumieć jako 

symbol ofiarowania swojego uczucia, siebie do stanu małżeńskiego. To przesłanie było skierowane do konkretnej osoby: 

chłopca, który został obdarowany. Stanowiło to rodzaj jasnej informacji i jednocześnie deklaracji jego wyboru przez 

dziewczynę na męża. Mimo, iż był to rodzaj wymiany wskazówek między chłopcem i dziewczyną, niemniej jednak 

członkowie danej społeczności słysząc śpiew takiej pieśni już wiedzieli, że młodzi „mają się ku sobie”, a sens tej 

symbolicznej wypowiedzi nie wymagał żadnego tłumaczenia, przekaz był dla wszystkich zrozumiały i jasny. w związku 

 z tym nasuwa się wniosek, że ludowe teksty pieśni obrzędowych (bo dotyczy to wszystkich takich pieśni) są formułowane 

w znanym w konkretnym środowisku, odrębnym kodzie językowym. Dzisiaj jego znaczenie w dużej mierze jest już 

niezrozumiałe, zapomniane, dlatego też prawidłowe zrozumienie owego kodu wymaga sporego doświadczenia i wiedzy, 
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3. Symbolika: jest to podstawowy środek języka obrzędowego, mający ścisły związek z paralelami. 

Symbole łączą jakieś konkretne wyobrażenia z idealnymi i nadają im przez to głębię znaczeniową. 

Ale ich interpretacja wymaga rozległego tła, przywołania całego systemu opozycji porządkujących 

świat kultury i nigdy nie jest ostateczna. Najczęściej przywoływanymi symbolami w tekstach pieśni 

obrzędowych są powszechnie znane i nie wymagające interpretacji, np.: lilia – symbol niewinności. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na symbolikę związaną z barwami. w wielu pieśniach 

obrzędowych, także dożynkowych, pojawiają się odwołania do koloru złotego (np. złoty wieniec, 

wieniec ze złota). w potocznym rozumieniu jest to synonim bogactwa, jednak w wielu przekazach 

folklorystycznych złota barwa stanowi symbol świętości wynikającej z utożsamienia jej  

z życiodajnym światłem słonecznym i jego wiecznością.  

4. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny element występujący w bardzo wielu pieśniach 
obrzędowych – odwoływanie się do istot boskich, a także do słońca czy księżyca – ciał niebieskich 
często je symbolizujących. Przykładów takich odwołań jest bardzo wiele, występują w pieśniach 
związanych z każdym obrzędem. Takie zwroty jasno określają czas święty37 

 
zastępującej niegdysiejszą, tradycyjną, jasną dla wszystkich wypowiedź, przekazywaną za pośrednictwem pieśni: C. Hernas, 

w kalinowym lesie, t. 1, Warszawa 1965, s. 106-107; J. Bartmiński, Formy…, s. 14. 
37 J. Bartmiński, Formy…, s. 13. 
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Pieśni dożynkowe 

W archiwum MKL w Kolbuszowej znajduje się 42 transkrybowane teksty pieśni dożynkowych, 

w tym niektóre z transkrypcją melodii, a także nietranskrybowane rejestracje nagraniowe38. Wśród 

nich na uwagę zasługuje kilka pieśni mających starszą metrykę, sięgającą jeszcze do dożynek z czasów 

pańszczyźnianych. Można w nich odnaleźć opisane wyżej cechy, które pozwala na ich kategoryzację 

jako pieśni obrzędowych. Najstarszą z nich jest pieśń Plon niesiemy, plon: 

Plon niesiemy, plon, 

w gospodarza dom. 

Żeby dobrze plonowało,  

po sto korcy ziarna dało, 

plon niesiemy, plon, 

 
38 Wykaz transkrypcji pieśni, zawierających dane o informatorach, datę nagrania oraz numery ewidencyjne zob.: 

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/2012-10-21-10-16-45/badania/zrodla-kultury-ludowej-puszczy-

sandomierskiej/archiwum dostęp 1.07.2020 r.  

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/2012-10-21-10-16-45/badania/zrodla-kultury-ludowej-puszczy-sandomierskiej/archiwum%20dostęp%201.07.2020
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/2012-10-21-10-16-45/badania/zrodla-kultury-ludowej-puszczy-sandomierskiej/archiwum%20dostęp%201.07.2020
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w gospodarza dom (Siedlanka). 

Ów plon w pieśni to określenie całości tegorocznych zbiorów, czego symbolem był przynoszony do 

dziedzica lub gospodarza wieniec.  

Jedna z zarejestrowanych pieśni ma układ podobny do pieśni weselnej: 

Panie gospodorzu, uotwórzcie wierzeje, 

/: bo ci sie pszenicka, bo ci sie pszeniczka na polu nie chwieje. :/ 

Panie gospodorzu, uotwórzcie nom wrota, 

/: bo my ci wieziemy, bo my ci wieziemy wionecek ze złota. :/ (Mazury). 

 

Do dożynek dworskich nawiązuje kilka zebranych pieśni, w tym tekst adresowany wprost do dziedzica 

włości:  

Panie dziedzicu, wyjdź do nas, 

bo jak nie wyjdzies cóz po nas? 
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My sie przed tobo nie kryli, 

tylko my zboże sprzątnyli. 

uOtwórz nom, panie, nowe drzwi, 

na nasym wionku złoto drży. 

uOtwórz nom, panie, ganecek, 

bo ci niesiemy wionecek (Werynia). 

 

Inna, również o starej metryce: 

/: Krążylimy sie, krążyli, :/ 

/: już my pszeniczke dożęli. :/  

/: Dożynał ci ją młodzieniec, :/ 

złotej pszenicy na wieniec. :/ 

/: Nastawialiśmy kopejków :/ 
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/: jako na niebie gwiazdejków. :/ 

/: Każda kopejka korcuje, :/ 

/: nasz sie gospodarz raduje. :/ (Mazury). 

 

Zarejestrowano również ciekawą wersję tekstu pieśni dożynkowej, która zawiera przymówkę o dary  

i obiecaną zapłatę: 

A w uokręgi nos wionecek, w uokręgi, w uokręgi39, 

uobiecoł nom pon wielmożny na wstęgi, na wstęgi. 

 
39 Warto zwrócić uwagę na odwołanie się do gestu krążenia w pierwszym wersie obu cytowanych pieśni. Jest to wyraźne 

nawiązanie do ruchu kolistego, który zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami służył do wyznaczenia granicy i wyizolowania 

jakiegoś fragmentu przestrzeni. Powinna ona podlegać ochronie przed niebezpieczeństwami znajdującymi się na zewnątrz 

koła. Jest to wyraźny gest apotropeiczny, który miał zapewniać ochronę zbiorów, czynności żniwnych i samych żeńców 

biorących udział w pracach polowych. Rytualne obchodzenie podejmowano przy próbach zażegnywania wszelkiego zła. 

Odwołanie się do tego rytualnego gestu jest jasną wskazówką, że żniwa i następujące po nich dożynki to czas szczególny,  

o nasilonym działaniu złych mocy – czas obrzędowy, gdy ziemia powinna rozpocząć przechodzenie w czas spoczynku. 

Ponadto koło jest uważane za symbol słońca, co jednocześnie stanowi wyraźne odwołanie do istot boskich: P. Kowalski, 

Leksykon – znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa–Wrocław 1998, s. 231-234. 
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A bo to tyn nos wionecek nie pusty, nie pusty, 

uobiecoł nom pon wielmożny na chusty, na chusty. 

A niesiemy tyn wionecek wspaniale, wspaniale, 

uobiecoł nom pon wielmożny korole, korole (Nisko). 

 

Przy pierwszej części dożynek, tj. wręczaniu wieńca, śpiewano pieśni obrzędowe, z rzadka 

okraszonych jakim dowcipem, czy przytykiem, aczkolwiek zdarzały się rubaszne teksty nieco 

przypominające kuplety przyśpiewkowe, zawierające przytyk do osoby pełniącej funkcje nadzorcze 

podczas prac polowych: 

A zarznijże nom, gospodorzyku uoj byka, uoj byka, 

a bośmy miały, a bośmy miały karbownika – rzeźnika.  

A z tygo byka, a z tygo byka karbownikowi jaje, 

bo uon nom nigdy, bo uon nom nigdy, podwiecorka nie daje. 
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A z tygo byka, a z tygo byka karbownikowi uogun, 

bo nos nie puscoł, bo nos nie puscoł za słunecka do dom (Kolbuszowa, Nowa Wieś, Mazury). 

 

Pozostałe teksty są utworami układanymi współcześnie przez lokalnych poetów czy przez członków 

zespołów wieńcowych. Często mają one formę kupletów – przyśpiewek kierowanych do przedstawicieli 

lokalnych władz czy bardziej znanych osób w danych miejscowościach (ksiądz, lokalny przedsiębiorca 

itd.). Jest to zabieg osadzony w tradycji, gdyż w przeszłości takie utwory śpiewano właścicielom ziem 

czy bogatym gospodarzom, którzy wspomniane święta organizowali. Większość z nich, oprócz 

wspomnianych przymówek do ważnych lokalnych osobistości, zawiera m.in. komentarze dotyczące 

aktualnych wydarzeń politycznych światowych, krajowych lub regionalnych, czy podkreślają 

niedoceniany trud rolnika, np.:  

Rolnik orze i sieje, ciężka ta jego praca. 

Musi robić to z serca, bo mu się nie opłaca (Przyszów). 
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Wiele tekstów zawiera akcenty patriotyczne, m.in.: 

Składamy Wam plony, matki i ojcowie, 

my, młodzi żniwiarze: córki i synowie. 

Życzymy wam przy tym, byście długo żyli, 

z nami pracowali, równo chleb dzielili. 

I my również z Wami będziemy pracować, 

by Rzeczpospolitą wzmacniać i budować, 

by w niej wychowywać pełnego człowieka, 

na którego dawno polska ziemia czeka (Bojanów). 

 

Niektóre pieśni są przeróbkami utworów poetyckich, które niegdyś były w programie języka polskiego 

w szkolnictwie, np. do wiersza Marii Konopnickiej, czy tekstami autorstwa Zofii Solarzowej: Niesiemy 

wieniec z kłosów spleciony czy Błogosławiona dobroć człowieka (Leżajsk). Jednak nawet te teksty: 
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poetyckie czy nowsze, układane na bieżące potrzeby współczesnych dożynek, zawierają w sobie wiele 

odwołań do tradycyjnych pieśni obrzędowych.  

 Na szczególną uwagę zasługują teksty, w których wyrażany jest szacunek i miłość do regionu.  

W wielu pieśniach dożynkowych, układanych współcześnie przez miejscowych „tekściarzy”, można 

zauważyć podkreślanie silnych związków emocjonalnych z regionem, najbliższą okolicą czy rodzinną 

miejscowością. w niektórych, niejako przy okazji wymieniana jest nazwa miejscowości, w której 

odbywają się dożynki. Niekiedy stanowi ona swoistą wizytówkę grupy prezentującej swój wieniec 

podczas dożynek, organizowanych przez rozmaite ośrodki kultury różnego szczebla, np.: 

A nasz Nowosielec to jest dumny z tego, 

/: że może zaśpiewać :/ staroście naszemu (Nowosielec). 

 

Wykonawstwo pieśni 

Ważnym elementem, szczególnie w odniesieniu do pieśni obrzędowych, jest ich wykonawstwo. 

To bardzo istotny aspekt związany nie tylko z wykonywanymi pieśniami, ale także z przebiegiem całości 
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obrzędu. Właściwe ich wykonanie jest jednym z elementów stanowiących o prawidłowym odtworzeniu 

wzorca obrzędu. w Puszczy Sandomierskiej, na terenie zajmowanym przez Lasowiaków tradycyjne 

wykonawstwo pieśni obrzędowych rozumiano jako śpiew a capella, jednogłosowy, w wysokich 

rejestrach głosu. Nie był to śpiew ekspresyjny, dynamiczny, brak było swobody interpretacyjnej (przy 

pieśniach powszechnych niekiedy się to zdarzało). Obecnie obrzędy straciły swoje właściwe znaczenie, 

są przeważnie tylko pokazem na scenie w formie teatralnej, które organizują lokalne zespoły ludowe. 

Obserwując takie występy można zauważyć, że u wykonawców na scenie zatraciła się świadomość ich 

wagi. Znakomitym probierzem zrozumienia i właściwego pokazywania tradycyjnych obrzędów  

i zwyczajów jest wykonywanie pieśni towarzyszących każdej prezentacji scenicznej. Można zauważyć 

wiele „grzechów” wykonawstwa, dotyczących szczególnie pieśni obrzędowych, w tym również 

dożynkowych. Przejawia się to m.in. w niewłaściwym doborze śpiewów do konkretnych widowisk. 

Bardzo często są one okraszane jakimiś pieśniami powszechnymi, np. miłosnymi, które pojawiają się  

w dożynkach w momentach przewidzianych dla pieśni rytualnych. Jest to pokłosie całkowitego zaniku 

znaczenia tradycyjnych obrzędów i braku świadomości konstruujących scenariusz widowiska, co to są 

pieśni obrzędowe i obrzędy oraz jaką faktyczną rolę te formy w nich pełniły. Bywa, że rozmyślnie   
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rezygnują z co trudniejszych, archaicznych tekstów na rzecz nowszych, dla osiągnięcia lepszego 

efektu scenicznego. Jest to działanie chyba najbardziej szkodzące prezentowanemu widowisku, gdyż 

powoduje wypaczenie jego tradycyjnej formy i funkcji. Zdarza się również niewłaściwe dopasowanie 

do tekstu pieśni: jest to bardzo często stosowany zabieg przez wykonawców, szczególnie dotykający 

najstarsze pieśni obrzędowe, z archaicznym tekstem i melodią. Niełatwo zaakceptować trudny, 

niezrozumiały tekst, ale jeszcze bardziej niechętnie wykonywane są archaiczne melodie, które niełatwo 

wpadają w ucho, nie mieszczą się w pojęciu piękna u współczesnego człowieka, od dziesiątków lat 

przyzwyczajonego do tonalności dur – moll. w związku z tym jako trudne do zapamiętania  

i zaśpiewania, najczęściej są zamieniane na współcześniejsze. i nie byłoby w tym nic złego, jeśli 

charakter tej melodii odpowiadałby tekstowi, stanowiąc pewną całość (takie zabiegi są dość często 

stosowane, bywa, że bardzo udatnie). Ale niestety: jakże często słyszy się cudowne, archaiczne teksty 

śpiewane na melodię np. piosenki radzieckiej – bo takie szlagiery niegdyś funkcjonowały, a melodie, 

mimo, że z gruntu obce, zostały przyjęte do ogólnego obiegu. Niewłaściwe dobranie melodii do tekstu 

przejawia się także w niedostosowaniu jej do ilości sylab w poszczególnych wersach. Wówczas 

pojawiają się niekonsekwentne rozdrobnienia wartości rytmicznych nut bądź też odwrotnie – 
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melizmaty. Jest to bardzo łatwe do wychwycenia przez uważnego słuchacza pieśni. Należy także 

wspomnieć o próbach wprowadzania rymów tam, gdzie one nie występowały lub miały formę rymów 

niedokładnych. Już wcześniej wspomniano, że ów brak rymu jest jedną z najstarszych cech tekstów 

pieśni ludowych, szczególnie obrzędowych. Dlatego też wszyscy konstruujący scenariusze widowisk 

obrzędowych muszą mieć świadomość, że takim działaniem nie tylko zniekształcają tekst pieśni, a co 

za tym idzie i obrzędu, ale także usuwają zabytek językowy, który przez wiele wieków opierał się 

zmianom i jego wyparciu. 

Warto również wspomnieć o sposobie wykonywania pieśni obrzędowych, które niestety bywa 

niewłaściwe. Jest to coraz częściej spotykany „grzech” wykonawców, prezentujących widowiska 

obrzędowe. Wynika to z wielekroć już wspominanego zaniku funkcji tradycyjnych obrzędów. Zwykle – 

jak każdy śpiew rytualny – były śpiewane zbiorowo, w sposób podniosły, odpowiadający randze 

i powadze obrzędu40. Już wcześniej wspominano, że jego charakterystyczną cechą był śpiew w wysokim 

rejestrze głosu, pozbawiony dynamiki, często arytmiczny (szczególnie najstarsze pieśni). Jeżeli nawet 

 
40 O rytualnym śpiewie przy obrzędzie weselnym pisał Bogusław Linette: B. Linette, Obrzędowe pieśni weselne 

w Rzeszowskiem. Typologia wątków muzycznych jako kryterium wyznaczania regionu etnograficznego, Rzeszów 1981, s. 39. 
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ich melodia ma rytmiczny przebieg (jest wykonywana w określonym metrum), to i tak zwykle śpiewacy 

traktują go dość swobodnie skracając lub wydłużając wartości nutowe zgodnie ze swoimi 

upodobaniami. Nie oznacza to jednak, że intencjonalnie wykonane zwolnienie na końcu pieśni – jakże 

często pojawiające się w wykonawstwie współczesnym – jest cechą wspomnianego ludowego 

„rubatowania”: to raczej wyraz współczesnego gustu muzycznego wykonawców. Spowolnienie  

w tradycyjnych pieśniach uzyskiwano dzięki stosowaniu szeroko omawianych wcześniej powtórzeń czy 

przyśpiewów, natomiast intencjonalna agogika była obca ludowej manierze wykonawczej.  

Niewłaściwe wykonawstwo pieśni obrzędowych ma także swój wyraz w zachowaniu śpiewaków 

podczas ich odtwarzania na scenie. Jakże często można zauważyć np. kołysanie się w rytm muzyki, co 

gorsza: kołysanie z ważnym, obrzędowym rekwizytem, przy dożynkach – z wieńcem, machanie rękami 

itd. Takie akcesoria otaczano najwyższym szacunkiem, który nie pozwalał na takie swobodne 

zachowanie, które zresztą nie licowało z powagą sytuacji obrzędowej. Ponadto należy wspomnieć  

o pewnym dość często spotykanym mankamencie wykonawczym, tzn. o śpiewaniu pieśni przy 

jednoczesnej grze instrumentalnej, co szczególnie przy śpiewie pieśni obrzędowych jest rażące. Starsi 

mieszkańcy wsi z terenów, gdzie zachowania tradycyjne zachowały się dłużej (np. u Lasowiaków) 
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zauważają, że tak niegdyś nie śpiewano. Lakonicznie, acz dobitnie określił to Władysław Pogoda – 

nieżyjący już dzisiaj muzykant z okolic Kolbuszowej: Muzyka to była do tańcowania a nie do śpiwu. Jak 

se ktoś chcioł zaśpiwać, to muzykantom kazoł przestać grać i wtedy śpiwoł swoje. i jesce muzykanty 

musiały to uodegrać! Jak nie, to i wyzywać potrafili, pobić, casem taki musioł uciekać, zeby zycie 

zachować. Kto to śpiwoł, zeby go słychać nie było! Dzisioj to inacyj. Ludzie chco tak słuchać, to i jo 

śpiwom z graniem41. Jednak najbardziej rażąca jest coraz częściej spotykana maniera śpiewu 

wielogłosowego, obca tradycji u Lasowiaków. Gust współczesnego człowieka, kształtowany przez 

nowoczesne muzyczne trendy, a szczególnie przez mass media jest tak ukształtowany, że śpiew 

tradycyjny – jednogłosowy – wydaje się być ubogi i nieładny. Dlatego też niełatwo jest przekonać 

konstruujących widowiska obrzędowe, także dożynkowe, a w konsekwencji i samych wykonawców do 

zachowania wstrzemięźliwości w nadmiernym upiększaniu tradycji. Niemniej jednak warto 

podejmować takie starania dla zachowania czystości przekazu. 

 

 
41 Informacja własna, ze wspomnień Władysława Pogody, nieżyjącego już skrzypka z Huciny. 
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Zakończenie 

Ten z konieczności pobieżny przegląd materiałów prezentujących dożynkowy folklor słowny 

ukazuje bardzo ciekawy i barwny obraz jego przejawów występujących na obszarze zajmowanym przez 

Lasowiaków. Odnotowano zaskakująco wiele przykładów tekstów pieśni dożynkowych, w tym 

archaicznych. Jest to zdumiewające z uwagi na wielokrotnie już wspominaną utratę znaczenia 

obrzędów i ich wpływu na życie ludzi, co nieuchronnie prowadzi do ich zapominania. Taki proces 

w pierwszej kolejności dotyka najbardziej wrażliwą warstwę niematerialnego dziedzictwa – folklor 

słowny i muzyczny. Przetrwanie do dzisiaj w pamięci ludzi mieszkających na terenie dawnej Puszczy 

Sandomierskiej świadczy o przywiązaniu do tradycji i istnieniu wśród nich potrzeby powrotu do 

wzorców, uznawanych za niezniszczalne i niezmienne. Warto również podkreślić, że opisane 

mankamenty dotyczące wykonawstwa pieśni obrzędowych, w tym dożynkowych, dotyczą tylko części 

prezentacji scenicznych, a większość to niemal wzorcowe przykłady dla wszystkich nowicjuszy, jak 

należy prezentować na scenie wszystko to, co ma jakikolwiek związek z tradycją.  Poza tym,  

na szczęście, właściwe wzorce konkretnych pieśni i melodii ludowych oraz ich tradycyjnego 

wykonawstwa zostały utrwalone w fachowej literaturze, a także na nagraniach, zawierających 
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wywiady, rejestrowane w trakcie rozmaitych badań terenowych, jak na przykład wspominane prace 

prowadzone przez MKL w Kolbuszowej. Ważną rolę odgrywają również działania różnych instytucji 

kultury działających na obszarze zamieszkanym przez Lasowiaków. Szczególne zasługi w tym zakresie 

ma Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, którego działania wspierające ochronę rodzimych tradycji,  

w tym śpiewaczych, znajdują odzwierciedlenie w szeregu wydawnictw płytowych i książkowych42. 

Warto do nich sięgać, gdyż takie realizacje służą zachowaniu ciągłości tradycyjnej, regionalnej kultury 

ludowej, wyrabianiu świadomego poczucia przynależności do regionu oraz dumy z tego wynikającej. 

Uświadomienie sobie konieczności i wagi takich działań, odpowiedzialności za ich podejmowanie dla 

zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego i szacunku dla lokalnych tradycji ludowych stwarza 

szansę na zachowanie regionalnej tożsamości kulturowej, co ma podstawowe znaczenie w epoce 

globalizacji. 

 
42 Przykładem może służyć seria wydawnictw płytowych pod wspólną nazwą „Muzykanci z Puszczy”, z których każda jest 

zaopatrzona w obszerny katalog, poza tym wydawnictwa z każdego „Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy 

Smyki, w 2020 r. odbędzie się jego VII edycja. Trzeba również wspomnieć o wydawnictwie przygotowanym po 

ubiegłorocznym seminarium i warsztatach, dotyczącym tradycyjnych dożynek na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
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Katarzyna Liszcz-Starzec 

 

Warsztaty z tradycyjnego śpiewu 

 przy wieńcu dożynkowym 

   

   Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, śpiewaczka operowa (m.in. 

Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie. Podkarpacki Teatr Muzyczny, Studio Operowe 

"Halka" przy WDK w Rzeszowie), członkini lasowiackich kapel ludowych (m.in. Kapela 

Ludowa Widelanie), instruktorka śpiewu. Prowadziła warsztaty ze śpiewu do wieńca 

dożynkowego, juror podczas konkursów. 
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Piotr Drozd 

Warsztaty z tradycyjnego tańca  

przy wieńcu dożynkowym 

 

  Tancerz, choreograf z dziedziny tańca ludowego, związany z wieloma tanecznymi 

grupami ludowymi (ZPiT "Rochy", "Halicz", "Lesianie", "Pułanie"). Prowadził warsztaty  

z tańca przy wieńcu dożynkowym, juror podczas konkursu. 
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Scenariusz widowiska plenerowego 

,,Taniec i śpiew do wieńca dożynkowego w Porębach Kupieńskich” 

 
Obsada: Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” 
Pan:  Edmund Dyło 
Pani:  Teodozja Hałdaś 
Ksawery: Karol Fryc 
Anula:  Anna Płaza 
Gospodarz 1: Zygmunt Chmielowiec 
Gospodarz 2: Antoni Marek 
Gospodarz 3: Stanisław |Sajdak 
Gospodarz 4: Kazimierz Wróblewski 
Kasia:  Anna Łagowska 
Gospodyni 1: Wanda Chmielowiec 
Gospodyni 2: Danuta Róg-Marek 
Gospodyni 3: Maria Kupczyk 
 
(śpiew) 
Panie gospodorzu, łotwórzcie wierzeje, 
bo ci sie pszenicka, bo ci sie pszenicka na polu nie chwieje. 

Panie gospodorzu, łotwórzcie nom wrota, 
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bo my ci wieziemy, bo my ci wieziemy wionecek ze złota. 
(śpiew nadal) 
Panie dziedzicu, wyjdź do nas, 
bo jak nie wyjdzies cóż po nas? 

My sie przed tobą nie kryli, 
tylko my zboże sprzątnyli. 

Łotwórz nom, panie, nowe drzwi, 
na nasym wionku złoto drży. 

Łotwórz nom, panie, ganecek, 
bo ci niesiemy wionecek. 

 

• (Pan): a witajcie moi dobrzy ludzie. Jestem bardzo rad, że już skończyliście prace w polu, bo 
przecież dlatego przynieśliście do nas wieniec. 

• (Pani): Tak! Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że już sprzątnęliście pola, i zaszczyceni, że taki piękny 
wieniec do nas niesiecie. Zapraszamy. 
 

(śpiew) 
Plon niesiemy, plon, 
w gospodarza dom. 
Żeby dobrze plonowało, 
po sto korcy ziarna dało, 
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plon niesiemy, plon, 
w gospodarza dom. 
 

• (Pan): Dziękuję wam dobrzy ludzie. Zapraszamy! Witajcie! 

• (G 1): Ano pochwalony. Wielmożne państwo, przyśliśmy tu dzisioj do wos, żeby powiedzieć, że 
pola już so puste. Wszystko już sie udało zebrać, zwieźlimy zboże, a teraz trza było przyjść z wionkiem. 

• (G 2): Narobiliśmy sie łokrutnie, bo troche było mokro i kobity sirpamy musiały dużo ciąć, ale 
wsysko sie udało i zboże wielmożnego pana już w stodole. 

• (Pan): To wspaniale! Moi dobrzy gospodarze, powiedzcie, jak wam się pracowało? 

• (G 3): Ano dobrze. Jak było mokro, tośmy musieli łodstympować, wtedy dziewcyny sirpy brały 
i cieny. 

• (G 4): a tak jem dobrze sło! Śpiwały se przy zbożu, to cieny tak równiutko, ze i nam starym jaz 
miło było patrzyć. a robotne! 

• (G 1): i to jak! i tak po prowdzie, to jakby wielmożny pan chcioł, żeby powiedzieć, która to 
przodownica, to nie da rady. Łony wsyskie równo cieny i zmieniały sie co i raz. 

• (Pan): Tak? No cóż, jakoś je nagrodzimy. Zobaczmy, jaki to wianek mamy. 
(kobiety z wiankiem chodzą po okręgu i śpiewają): 

 

A w łokręgi nos wionecek, w łokręgi, w łokręgi, 
łobiecoł nom pon wielmożny na wstęgi, na wstęgi. 
 A bo to tyn nos wionecek nie pusty, nie pusty, 
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łobiecoł nom pon wielmożny na chusty, na chusty. 
A niesiemy tyn wionecek wspaniale, wspaniale, 
łobiecoł nom pon wielmożny korole, korole. 
 A my wszyscy, a my wszyscy w słowa pana wierzym, 
 ze piniundze za te dary łodbierzem, łodbierzem. 
Zyj w spokoju, zacny panie, w godności, w godności, 
łu Boga miej dużo łaski, łu ludzi miłości. 
 

• (Pan): Och, Bóg wam zapłać, naprawdę jestem wzruszony. Wianek jest przepiękny, prawda 
moje dzieci? 

• (Anula): O, tak! Oj, jak ja bym tak chciała pójść z wiankiem, jak wy! Taki piękny, jak starannie 
uwiłyście! w przyszłym roku też pójdę do żniwa! 

• (Ksawery): No, pewnie! Ale ci się zachciewa! Ledwo byś wzięła sierp do ręki to zaraz byś się 
skaleczyła. Albo odcisków nabawiła, bo jesteś nienawykła do pracy. a wianek, owszem, ładny, ale 
żniwiarki jeszcze piękniejsze. 

• (Anula): Ksawery, jak możesz! 
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 (Pani): Cicho dzieci! To nie czas na domowe spory. Dzisiaj nasi żniwiarze mają swoje święto, więc 
dajcie już spokój. 

• (Pan): Właśnie. Taki piękny wianek, musiałyście długo go wić. Jest wyjątkowy! 

• (Kasia): Wielmożny panie. Pore wiecorów trza było przy nim posiedzić, ale zboże ładne, cośmy 
zostawiły na polu na wianek, to sie dobrze wiło. No i tak my myślały, ze bez nagrody sie nie łobyjdzie. 

• (K 1): Oj, tak. Wielmożne państwo zawse takie som łaskawe, ze i w tem roku nie poskumpi nam 
wstązków. a może na korole da? 

• (K 2): a i karbowy dzieś w tem roku beł dobry, nie goniuł nas do roboty cięgiem. No, prowda, ze 
było cięzej niż łońskigo roku, bo mokro, ale robota sła! 

• (Pan): No tak, ale która jest przodownicą? 

• (K 3): Wielmożny panie, myśmy tak razem cieny. Na mokrem inacyj sie nie dało. Ale po 
prowdzie to Kasia najwięcyj przodowała. Dzieś jej tyn sirp ino migał w rynce! 

• (Pan): Panie Józefie, to prawda? 

• (G 1): Wielmożny panie, ja sam nie mógem wyrozumieć, która to przodownica, ale jak same 
godajo, ze Kasia, to tak test. Robotna jak mało kto! 

• (Pani): To dobrze. w takim razie przodownicy damy kolorowe wstążki. Anula, podaj! 

• (Anula): Proszę. Och, jak ja ci zazdroszczę! 

• (Pani): Dziecko, dziecko… Cóż, twoje wstążki są równie piękne. (podaje Anuli wstążki) Proszę, 
obdaruj pozostałe panie. Same mówiły, że pracowały równie ciężko. Proszę, przyjmijcie to od nas 
w podzięce. (Anusia rozdaje wstążki). 

• (Pan): a dla wszystkich, bardzo proszę, to uzgodniona zapłata (podaje sakiewkę gospodarzowi  
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• – G 1). Panie Józefie, proszę podzielić te pieniądze wszystkim. Oczywiście i dla was jest zapłata 
(wręcza drugą sakiewkę). 

• (G 1): Bóg wom zapłać, wielmożny panie! 

• (Pan): No cóż, prosimy… (przerywa mu śpiew) 
 
Niesiemy, niesiemy wionecek zielony, 
ciekawe my wsyscy, cy bedzie łoblony. 
 

• (Pan): Ależ naturalnie! Gdzie ja mam głowę! Ksawery, proszę, podaj mi trunek. (Pan nalewa 
gospodarzowi, następnie nalewa do kieliszka trochę wódki i oblewa przodownicę i przekazuje butelkę 
Ksaweremu, który częstuje kolejno kobiety i pozostałych gospodarzy). 

• (Pan): Bardzo proszę, postawcie ten wianek na stole, z honorem, a wszystkich zapraszam do 
chodzonego! Muzykanci, grać! 

 

(tańczą chodzonego) 
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• (Pan): Dziękuję wam wszystkim za całą pracę. Zapowiadał się kiepski rok, ale tak dobrze 
dbaliście o nas, że będziemy mogli piec chleb i wystarczy ziarna aż do przyszłych żniw. 

• (Kasia): Wielmożny panie. a myśmy już chlyb upiekły, z nowygo ziorna. Kłósia na ścirnisku my 
wyzbirały, chłopy łomłóciły, ziorno zmieliły i to nowy chlyb (wyjmuje chleb z wianka i wręcza 
dziedzicowi). 

• (K 1): Weźcie tyn chlyb wielmożny panie. Obyś zawse taki chlyb mioł i nigdy ci go nie brakło.  

• (Pan): Bardzo wam dziękuję, chleb przyjmuję na dobrą wróżbę. Teraz zapraszam na 
poczęstunek was wszystkich, muzykanci, chodźcie też do stołu. 

• (G 3): Bóg wom zapłać wielmożny panie! Ino zanim pójdziemy sie cynstować zezwólcie 
zatańcować łoberecka, bo wtedy chlyb bedzie sie udawoł i bedzie dobry. Zezwolicie? 

• (Pan): Ależ oczywiście! 

• (G 1): Muzyka, grać! Oberka! 
(wszyscy tańczą oberka) 

• (Pani): a teraz zapraszam was na poczęstunek. Chodźcie do ogrodu. (wszyscy wychodzą 
śpiewając) 
A zarznicie nom, gospodorzyku, łoj byka, łoj byka, 

a bośmy miały, a bośmy miały karbownika – rzeźnika! 

 

• To dobrze. w takim razie przodownicy damy kolorowe wstążki. Anula, podaj! 

• Proszę. Och, jak ja ci zazdroszczę! 
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• (Pani): Dziecko, dziecko… Cóż, twoje wstążki są równie piękne. (podaje Anuli wstążki) Proszę, 

obdaruj pozostałe panie. Same mówiły, że pracowały równie ciężko. Proszę, przyjmijcie to od 

nas w podzięce. (Anusia rozdaje wstążki). 

• (Pan): a dla wszystkich bardzo proszę, to uzgodniona zapłata (podaje sakiewkę gospodarzowi – 

M1). Panie Józefie, proszę podzielić te pieniądze wszystkim. Oczywiście i dla was jest zapłata (tu 

drugą sakiewkę). 

• M1: Bóg wom zapłać, wielmożny panie! 

• (Pan): No cóż, prosimy… (przerywa mu śpiew) 

Niesiemy, niesiemy wionecek zielony, 

ciekawe my wszyscy, cy bedzie łoblony. 

• (Pan): Ależ naturalnie! Gdzie ja mam głowę! Ksawery, proszę, podaj mi trunek. (Pan nalewa 

gospodarzowi, następnie nalewa jeszcze kieliszek i oblewa przodownicę, przekazuje butelkę 

•  Ksaweremu, który częstuje kolejno przodownice i pozostałych gospodarzy, na koniec nalewa 

Panu). 

• (Pan): Bardzo proszę, postawcie ten wianek na stole, z honorem, a wszystkich zapraszam do 

chodzonego! Muzykanci, grać! 

(tańczą chodzonego) 
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• (Pan): Dziękuję wam wszystkim za całą pracę. Zapowiadał się kiepski rok, ale tak dobrze dbaliście 

o nas, że będziemy mogli piec chleb i wystarczy ziarna aż do przyszłych żniw. 

• (Kasia): Wielmożny panie. a myśmy już chlyb upiekły, z nowygo ziorna. Kłósia na ścirnisku my 

wyzbirały, chłopy łomłóciły, ziorno zmieliły i to nowy chlyb (wyjmuje chleb z wianka i wręcza 

dziedzicowi). 

• Weźcie tyn chlyb wielmożny panie. Obyś zawse taki chlyb mioł.  

• (Pan): Bardzo wam dziękuję, chleb przyjmuję, zaraz będziemy go próbować. Teraz zapraszam na 

poczęstunek was wszystkich, muzykanci, chodźcie też do stołu. 

• Bóg wom zapłać wielmożny panie! Ino zanim pójdziemy sie cynstować i próbować chleba, 

zezwólcie zatańcować łoberecka, bo wtedy chlyb bedzie sie udawoł i bedzie dobry. Zezwolicie? 

• (Pan): Ależ oczywiście!  

• Muzyka, grać! Oberka! 

(wszyscy tańczą oberka) 

• A teraz zapraszam was na poczęstunek. Chodźcie do ogrodu. (wszyscy wychodzą śpiewając) 

A zaznijcie nm gospodorzyku łoj byka, łoj byka, 

A bośmy miały, a bośmy miały karbownika rzeźnika! 
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PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia konkursu na 

Tradycyjny Wieniec Dożynkowy  
zrealizowanego  

w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Porębach Kupieńskich 
 podczas wydarzenia pn.  

„II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich” 
                

W dniu 23 sierpnia 2020 roku podczas wydarzenia pn. „II Lasowiackie Dożynki w Porębach 
Kupieńskich”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu „EtnoPolska 2020”, odbył się: 

 

 
Konkurs na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy 

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 
Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: 

– Przewodnicząca: mgr Jolanta Dragan - archeolog i etnograf, muzyk, muzeolog, kustosz 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

– członek jury: Genowefa Wąsik – znawczyni kultury regionalnej, pracownik MKD Kolbuszowa 

– Marek Krakowski – sekretarz jury, pracownik MDK Kolbuszowa  
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Do konkursu na podstawie złożonych kart zgłoszenia przyjęto 13 zespołów:  
1. KGW Poręby Kupieńskie  

2. KGW Zarębki  

3. KGW Widełka 

4. KGW Werynia  

5. KGW Świerczów  

6. KGW Przedbórz  

7. KGW Nowa Wieś  

8. KGW Kupno  

9. KGW Kolbuszowa Górna  

10. Kolbuszowskie Koło Kobiet 

11. KGW Huta Przedborska  

12. KGW Domatków  

13. KGW Bukowiec  
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W konkursie na Tradycyjny wieniec Dożynkowy Jury postanowiło przyznać następujące nagrody: 
 

Nazwa koła Nagroda Kwota 

KGW Poręby Kupieńskie I nagroda 900 zł 

Kolbuszowskie Koło Kobiet II nagroda 800 zł 

KGW Kolbuszowa Górna III nagroda 700 zł 

KGW Zarębki Nagroda 600 zł 

KGW Widełka Nagroda 600 zł 

KGW Werynia Nagroda 600 zł 
KGW Świerczów Nagroda 600 zł 

KGW Przedbórz Nagroda 600 zł 

KGW Nowa Wieś Nagroda 600 zł 

KGW Kupno Nagroda 600 zł 

KGW Huta Przedborska Nagroda 600 zł 

KGW Domatków Nagroda 600 zł 

KGW Bukowiec Nagroda 600 zł 
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PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia konkursu na 

Tradycyjny Chleb Dożynkowy 
zrealizowanego 

w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Porębach Kupieńskich 
podczas wydarzenia pn. 

„II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich” 
                

W dniu 23 sierpnia 2020 roku podczas wydarzenia pn. „II Lasowiackie Dożynki w Porębach 
Kupieńskich”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu „EtnoPolska 2020”, odbył się: 

 

 
Konkurs na Tradycyjny Chleb Dożynkowy 

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 
Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: 

– Przewodnicząca: Janina Olszowy – znawczyni tradycyjnej kuchni lasowiackiej  

– członek jury: Teresa Michałek – pracownik MKD Kolbuszowa 

– Marek Krakowski – sekretarz jury, pracownik MDK Kolbuszowa  
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Do konkursu na podstawie złożonych kart zgłoszenia przyjęto 13 zespołów:  
1. KGW Poręby Kupieńskie  

2. KGW Zarębki  

3. KGW Widełka 

4. KGW Werynia  

5. KGW Świerczów  

6. KGW Przedbórz  

7. KGW Nowa Wieś  

8. KGW Kupno  

9. KGW Kolbuszowa Górna  

10. Kolbuszowskie Koło Kobiet 

11. KGW Huta Przedborska  

12. KGW Domatków  

13. KGW Bukowiec  
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W konkursie na Tradycyjny Chleb Dożynkowy Jury postanowiło przyznać następujące nagrody: 
 

Nazwa koła Nagroda Kwota 

KGW Werynia I Nagroda  500 zł  

KGW Domatków II Nagroda  400 zł  

KGW Widełka III Nagroda 300 zł  

KGW Zarębki Nagroda 200 zł 

KGW Świerczów Nagroda 200 zł 

KGW Przedbórz Nagroda 200 zł 

KGW Nowa Wieś Nagroda 200 zł 

KGW Kupno Nagroda 200 zł 

KGW Kolbuszowa Górna Nagroda 200 zł 

Kolbuszowskie Koło Kobiet Nagroda 200 zł 

KGW Huta Przedborska Nagroda 200 zł 

KGW Bukowiec Nagroda 200 zł 

KGW Poręby Kupieńskie Nagroda 200 zł 
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PROTOKÓŁ 
z przeprowadzenia konkursu na 

Tradycyjny Śpiew przy wieńcu Dożynkowym   
zrealizowanego  

w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Porębach Kupieńskich 
 podczas wydarzenia pn.  

„II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich” 
                

W dniu 23 sierpnia 2020 roku podczas wydarzenia pn. „II Lasowiackie Dożynki w Porębach 
Kupieńskich”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu „EtnoPolska 2020”, odbył się: 
Konkurs na tradycyjny śpiew przy wieńcu Dożynkowym 

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 
 
Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: 

– Przewodnicząca: Katarzyna Liszcz-Starzec – zawodowa śpiewaczka, znawczyni tradycyjnego 
śpiewu ludowego 

– członek jury: Krzysztof Kłoda – pracownik MDK Kolbuszowa 

– Marek Krakowski – sekretarz jury, pracownik MDK Kolbuszowa  
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Do konkursu na podstawie złożonych kart zgłoszenia przyjęto 13 zespołów:  
1. KGW Poręby Kupieńskie  

2. KGW Zarębki  

3. KGW Widełka 

4. KGW Werynia  

5. KGW Świerczów  

6. KGW Przedbórz  

7. KGW Nowa Wieś  

8. KGW Kupno  

9. KGW Kolbuszowa Górna  

10. Kolbuszowskie Koło Kobiet 

11. KGW Huta Przedborska  

12. KGW Domatków  

13. KGW Bukowiec  
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W konkursie na tradycyjny śpiew przy wieńcu Dożynkowym Jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody: 
 

Nazwa koła Nagroda Kwota 

KGW Kolbuszowa Górna I Nagroda  500 zł  

KGW Werynia II Nagroda  400 zł  

KGW Widełka III Nagroda  300 zł  

KGW Poręby Kupieńskie Nagroda 200 zł 

KGW Zarębki Nagroda 200 zł 

KGW Świerczów Nagroda 200 zł 

KGW Przedbórz Nagroda 200 zł 

KGW Nowa Wieś Nagroda 200 zł 

KGW Kupno Nagroda 200 zł 

Kolbuszowskie Koło Kobiet Nagroda 200 zł 

KGW Huta Przedborska Nagroda 200 zł 

KGW Domatków Nagroda 200 zł 

KGW Bukowiec Nagroda 200 zł 
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PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia konkursu na 

Tradycyjny Taniec przy wieńcu Dożynkowym   
zrealizowanego  

w dniu 23 sierpnia 2020 r. w Porębach Kupieńskich 
 podczas wydarzenia pn.  

„II Lasowiackie Dożynki w Porębach Kupieńskich” 
                

W dniu 23 sierpnia 2020 roku podczas wydarzenia pn. „II Lasowiackie Dożynki w Porębach 
Kupieńskich”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury  
w ramach Programu „EtnoPolska 2020”, odbył się: 
 
Konkurs na tradycyjny taniec przy wieńcu Dożynkowym 

Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 
Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: 

– Przewodniczący: Piotr Drozd – tancerz, choreograf z dziedziny tańca ludowego  

– członek jury: Mateusz Starzec – pracownik MDK Kolbuszowa 

– Marek Krakowski – sekretarz jury, pracownik MDK Kolbuszowa  
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Do konkursu na podstawie złożonych kart zgłoszenia przyjęto 13 zespołów:  

1. KGW Poręby Kupieńskie  

2. KGW Zarębki  

3. KGW Widełka 

4. KGW Werynia  

5. KGW Świerczów  

6. KGW Przedbórz  

7. KGW Nowa Wieś  

8. KGW Kupno  

9. KGW Kolbuszowa Górna  

10. Kolbuszowskie Koło Kobiet 

11. KGW Huta Przedborska  

12. KGW Domatków  

13. KGW Bukowiec  
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W konkursie na tradycyjny taniec przy wieńcu Dożynkowym Jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody: 
 

Nazwa koła Nagroda Kwota 

KGW Przedbórz I Nagroda  500 zł  

KGW Kupno II Nagroda  400 zł  

KGW Poręby Kupieńskie III Nagroda 300 zł 

KGW Zarębki Nagroda 200 zł 

KGW Widełka Nagroda 200 zł 

KGW Werynia Nagroda 200 zł 

KGW Świerczów Nagroda 200 zł 

KGW Nowa Wieś Nagroda 200 zł 

KGW Kolbuszowa Górna Nagroda 200 zł 

Kolbuszowskie Koło Kobiet Nagroda 200 zł 

KGW Huta Przedborska Nagroda 200 zł 

KGW Domatków Nagroda 200 zł 

KGW Bukowiec Nagroda 200 zł 
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  Jury pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konkursów, doceniając ich wkład pracy 
i zaangażowanie. w imieniu organizatora dziękujemy również za wzięcie udziału w seminarium  
i warsztatach, które odbyły się 1 sierpnia oraz właściwe wykorzystanie przekazanej wówczas wiedzy. 

 
Nagrody zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 
„EtnoPolska 2020”. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

W imieniu organizatora: 

Wiesław Sitko  

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

w Kolbuszowej 
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