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PLASTYKA 
OBRZĘDOWA
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Szafa ETNOgrafa / Uniwerystet Śląski



Niecew, zagroda 



Bukowiec



Lipnica Wielka, Spichlerz przy plebani 1b



Wojnarowa, zagroda











Korzenna, Pogwizdów















Nośniki znaczeń kulturowych

◦ Przedmioty rytualne (wieniec dożynkowy)

◦ Czynności (rytualne obsypywanie się owsem)

◦ Muzyka, taniec i zabawa (tańce w zapusty)

◦ Postacie (Koza/Turoń)

◦ Czas (noc wigilijna)

◦ Przestrzeń (krąg przy oczepinach)

◦ Kod werbalny 



Boże 
Narodzenie 
- Podłaźnica



Boże 
Narodzenie 
- Podłaźnik

◦ Pająki 
przygotowywane były 
przez gospodynie oraz 
dziewczęta i wisiały w 
domu przez cały rok, aż 
do ich zniszczenia. 
Robiono je ze słomy i 
kolorowej bibuły lub 
papieru.



Boże 
Narodzenie 
- pająk orawski 
ze słomy



Boże 
Narodzenie 
Świat

◦ Z opłatka wycinano wzory, a następnie 
sklejano je śliną w przestrzenne 
kompozycje – gwiazdy, rozety, kule. 
Światy miały przypominać, że Dzieciątko 
narodziło się w Betlejem i jest królem 
całego świata, stąd te ozdoby nazwano 
„światami”. Symboliczne znaczenie kuli 
jako znaku wieczności i porządku w 
kosmosie zostało później przeniesione na 
bombki. Zwyczaj robienia ozdób z opłatka 
znany był najpierw w zamożnych 
dworach szlacheckich, a stamtąd trafił 
pod chłopskie strzechy i w XIX wieku 
bardzo się rozpowszechnił. Kiedyś na 
polskich wsiach światy zastępowały 
bombki i zdobiły podłaźniki. Jak 
wszystkie świąteczne elementy 
dekoracyjne, miały one przede wszystkim 
znaczenie symboliczne. Według wierzeń 
naszych pradziadków miały chronić dom 
przed chorobami i nieszczęściem oraz 
zapewnić dostatek i pomyślność.



Boże Narodzenie – Ozdoby  

◦ Na gałązkach zawieszano małe rajskie jabłuszka i dorodne orzechy włoskie pomalowane na srebrny 
i złoty kolor. Jabłka symbolizowały urodzaj, ale miały też skłaniać do refleksji nad biblijną opowieścią 
o kuszeniu Ewy przez szatana. Orzechom od dawna przypisywano magiczną moc. Uważano kiedyś, że 
pomagają w miłości i kojarzeniu małżeństw. Wierzono, że ich obecność wróży dobrobyt. Były 
z pewnością bardzo dekoracyjne, szczególnie w czasach, gdy nie zawieszano jeszcze powszechnie 
bombek. W łańcuchu oplatającym choinkę jedni widzieli węża kusiciela, drudzy znak więzi rodzinnej 
łączącej bliskich w święta. W czasie zaborów bywał postrzegany jako znak niewoli. Piękny, słomiany 
łańcuch przez swój złoty kolor oznaczał w niektórych regionach bogactwo, urodzaj i szczęście. 
Wieszano na choince różnokształtne pierniczki i cukierki w kolorowych papierkach oraz zabawki.



Kolędy 
gospodarskie 
Coz bedziewa siali

Na ty złoty roli

Zytko i pszenickę

Proso, kukurydzkę 

Na tym stajenecku 

Trzysta kopek stanie 

Pnie gospodarzu 

Wyźryjze se na nie 

Bedzies gospodarzem

Miedzy kopeckami 

Jak miesiąc na niebie 

Miedzy gwiazdeckami 



Boże 
Narodzenie 
– atrybuty 
kolędnicze



Atrybuty 
kolednicze
◦ GWIAZDA



GRUPY KOLĘDNICZE 
– z SZOPKĄ LALKOWĄ
◦ SZOPKA Z DOBCZYC



SZOPKA



GRUPY KOLĘDNICZE 
– z Konikiem
Z konikiem z Podegrodzia



GRUPY KOLĘDNICZE 
– z Turoniem
◦ z Turoniem z Uszwi



Turoń

Gdzie do domu turoń wchodzi 

Tam się zboże, żytko rodzi

Przemienio się zło na dobre 

I nastajo lata szczodre, hej nom 
koloda! 



TUROŃ



WIELKANOC
◦ PALMY



KRZYŻYKI



DOŻYNKI –
Wieniec 
◦ „Oba te zboża składają się na 

wianek dożynkowy, albo 
tworząc dwa wieńce – co 
częściej – lub też wplecione 
razem w wianek.

◦ J. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie 



Dożynki



Wesele –
Rózga z 
Zaborowa

◦
Rózgę weselną wiły druhny w domu panny
młodej w wieczór przedślubny, a ceremonia jej
przekazania lub wykupienia odbywała się
najczęściej w dniu ślubu, przed wyjazdem do 
kościoła. Wtedy otrzymywał ją zwykle starosta
weselny, pełniący funkcję mistrza ceremonii
weselnej, a rola rózgi zaznaczała się w 
najważniejszych momentach obrzędu
weselnego, aż do oczepin.

Symbolika rózgi weselnej nie jest do końca
wyjaśniona i jednoznaczna. Przewijają się różne
wątki interpretacyjne - jedne wskazują na nią
jako symbol panny młodej i jej dziewictwa; 
inne, ze względu na rośliny i ozdoby użyte do jej
wykonania, na symbol mający przysporzyć
parze młodej płodności i dostatku; i wreszcie: 
na znak zawarcia umowy (tutaj małżeńskiej) i
dotrzymania zobowiązań, czego zwykle
dokonywano pod zieloną gałęzią.



Wesele –
Rózga

◦ Ruta i inne rośliny wplatane w 
wianki, jak mirt, rozmaryn i barwinek, 
były też wykorzystywane do 
wykonania innego przedmiotu 
symbolicznie związanego w 
obrzędzie z panną młodą – weselnej 
rózgi. W różnych regionach różnie 
strojono rózgi, ale to co je łączy, to 
wiara w życiodajną moc roślin, 
zwłaszcza zimozielonych – te od 
zawsze fascynowały ludzi swoją 
niezłomną żywotnością. Fascynacja 
ta łączyła się z nadzieją, że można 
od nich pożyczyć choć odrobinę sił 
witalnych. Ale to nie wszystko. 
Występujące w charakterze ozdób 
rózgi owoce (jabłka) i orzechy 
uznawano za afrodyzjaki. Je także 
wiązano z tajemnicą życia, której 
ucieleśnieniem jest otoczone 
miąższem nasienie, skryte w twardej 
skorupce6.



Wesele –
zabawa 
taneczna 
Pijcie ludzie jydzcie, bo wom na 
to dali
za zebyście potom nie 
obgadywali”



Rózga 
weselna



Wesele–
korona 

◦ Choć podobne ozdoby nosiły na
głowach także druhny, wieniec panny
młodej był wyjątkowy i odgrywał
wyjątkową rolę. Z jednej strony, miał
zaświadczać o tym, że młoda kobieta
pojawia się w obrzędzie jako panna 
(dziewica), z drugiej strony, wskazywał, 
że jest gotowa, by stać się mężatką. Tę
chwilę w życiu każdej kobiety
uznawano za moment wielkiej wagi. 
Moment przejścia, którego
niedopełnienie, np. wskutek
gwałtownej śmierci, starano się
powetować podczas pogrzebu panny
(a zwłaszcza narzeczonej), posyłając ją
w ostatnią drogę właśnie w ślubnym
stroju: „Krakowiankę ubierają tak, jakby
szła do ślubu, w wieńcu na głowie, 
przewiązują jej łono chustką czerwoną, 
podobną do tej, jaką trzyma panna 
młoda”3.



Wesele–
korona 
◦ W regionie krakowskim 

pannie młodej zakładano 
do ślubu koronę – wielki, 
bogato zdobiony wianek, 
którego konstrukcja 
opierała się nie tylko na 
kartonowej opasce, ale 
także płóciennym denku. Te 
szczegóły skryte są pod 
niebywałą ilością zdobień: 
złoto-czerwonymi taśmami, 
girlandami sztucznych 
kwiatów, zalewem 
dmuchanych koralików, 
srebrnych i złotych wąsów, 
drucików, blaszek i 
barwnych wstążek, 
spływających na plecy.



Przyśpiewki 
weselne
Zachodzi słonecko za wysokie 
torki 

Dzieciska z folwarku wylizały 
gorki 

Zachodzi słonecko, za wysokie 
wrota

Maryna zza górki, ułapiła kota 
(Jurków)



◦ Na weselu na którym nie było 
co jeść mówili, że klucz od 
sołka zaginął. 



PŁODNOŚĆ –
warunek 
przedłużania życia



KUKIEŁKA



Kto by chciał skosztować takiej kukiełki 

Niech szuka dla siebie w Gostwicy 
kumecki 

By do chrztu trzymała synka lub córkę 

Dostanie z pewnością taką kukiełkę 

Długa na dwa metry, całkiem jednej 
miary

Będzie miał jeść młody, a przytem i 
stary

Oj będzie uciecha dla syna córeczki

Z jedzenia tej wielkiej dobrej kukiełeczki                         
W. Migacz



Chleb

◦ Żebyście byli zdrowi, Żeby Wam niczego nie 
brakowało, żeby Wam chleba nie brakowało

Oj, jak ty bedzies Kasiu dobra 
gospodyni

Oj, bedo ci brzocały pieniądze we 
skrzyni 

Oj, jak ty bedzies Kasiu leniuch i 
ladaco

Oj, nie bedzies ty miała soli/chleba 
kupić za co 



Dziękuję za 
uwagę 

◦ Patryk Rutkowski

◦ szafaetnografa.pl 

Szafa ETNOgrafa
Pracownia Stroju Ludowego


