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Od autora 

 

W 2018 roku w ramach programów transgranicznych powstał pomysł 

przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji zwyczajów i obrzędów kultywowanych 

na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Krainy św. Anny oraz w czeskiej miejscowości 

Dub nad Moravou. Stowarzyszenie Kraina św. Anny zrzesza dziesięć gmin: Gogolin, Izbicko, 

Jemielnica, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, 

Zdzieszowice. To obszar zamieszkały głównie przez ludność pochodzenia autochtonicznego.  

 Cechą charakterystyczną takich homogenicznych obszarów jest silny związek              

z tradycją. Podtrzymywanie i kultywowanie dawnych zwyczajów jest niejako wpisane           

w sposób funkcjonowania lokalnych społeczności. To działanie niezwykle ważne dla 

tożsamości poszczególnych grup. Z tego powodu istotne wydaje się podjęcie próby 

przebadania tradycyjnych elementów miejscowej kultury w postaci zwyczajów i obrzędów. 

 Dotąd nie były prowadzone tak szczegółowe badania tej tematyki na wymienionym 

obszarze. W latach 70 i 80. XX wieku studenci i pracownicy naukowi ze śląskich uczelni 

penetrowali co prawda obszar Górnego Śląska oraz analizowali literaturę tematu a wyniki ich 

badań zostały opublikowane w książce Jerzego Pośpiecha Zwyczaje i obrzędy doroczne  

na Śląsku. Jednak obszar ich działania był znacznie szerszy, a przez to i wybiórczość badań 

większa. 

Kolejną próbę usystematyzowania wiedzy na temat obrzędów i zwyczajów na Górnym 

Śląsku stanowił zrealizowany w latach 2017-2018 projekt Mapa obrzędowa Górnego Śląska 

zrealizowany przez pracowników Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Roberta 

Garstkę oraz Aleksandra Lyskę, przy współpracy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum 

Śląskiego w Katowicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz kilku śląskich badaczy 

terenowych. Projekt początkowo zaprogramowany na przeprowadzenie badań nad kilkoma 

wybranymi zwyczajami na terenie województw śląskiego i opolskiego, rozrósł się w wielkie 

kompendium wiedzy na temat górnośląskiej obrzędowości. Zwieńczenie tego działania 

stanowi wydawnictwo Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku autorstwa 

wymienionych wyżej przedstawicieli Regionalnego Instytutu Kultury oraz interaktywna 

strona internetowa z zaznaczonymi miejscowościami i zewidencjonowanymi weń praktykami 

(krotki opis oraz fotografie).  

Tematyka związana z dziedzictwem niematerialnym stała się w ostatnich latach 

niezwykle popularna. Dzieje się tak zapewne za sprawą podpisania przez Polskę konwencji 

UNESCO dotyczącej dziedzictwa niematerialnego. Do końca kwietnia 2019 roku zostały 



4 

 

zgłoszone przez lokalne grupy i organizacje społeczne z Opolszczyzny cztery wnioski o wpis 

na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wśród nich są wodzenie 

niedźwiedzia, babski comber, kroszonki oraz wzór z malowanej opolskiej porcelany. Trzy      

z wymienionych tradycji należą do niezwykle ważnych czynników wyróżniających 

Opolszczyznę (pojmowaną jako subregion Górnego Śląska) na tle innych regionów kraju. 

Dobrze byłoby zatem dokonać możliwie najszerszej inwentaryzacji lokalnie praktykowanych 

zwyczajów i obrzędów. Bowiem to jak i w co wierzymy, decyduje o poczuciu naszej 

przynależności do określonej grupy, o naszej tożsamości. 

Inwentaryzacja zwyczajów i obrzędów na obszarze działania Stowarzyszenia Krainy 

św. Anny oraz w Dubie nad Moravou ma głównie na celu przedstawić jakie dawniej 

praktykowane obrzędy i zwyczaje, zachowały się po dzień dzisiejszy na wymienionych 

obszarach. Chcemy także ukazać różnice i podobieństwa w ich praktykowaniu. Choć już  

na wstępie trzeba zaznaczyć, że podobieństw występuje znacznie więcej, co ma bezpośredni 

związek ze wspólną tradycją historyczną oraz wielowiekowym oddziaływaniem kulturowym 

Czech na Śląsk. Wspólne są także niektóre zapożyczenia, pochodzące z kręgu kultury 

niemieckiej, które pojawiały się i pojawiają nadal, zarówno w Dubie nad Moravou jak  

i na terenie Krainy św. Anny. W ramach zrealizowanego projektu zinwentaryzowano 

szczegółowo wybrane 13 zwyczajów praktykowanych na obszarze gmin stowarzyszonych  

w Krainie św. Anny oraz 4 zwyczaje w miejscowości Dub nad Moravou. Dodatkowo 

sporządzono wykaz, obejmujący rozszerzony katalog ważniejszych praktyk, mających 

miejsce we wszystkich sołectwach, należących do Krainy św. Anny. W wykazie pominięto 

najbardziej popularne praktyki w postaci dożynek, wieńców adwentowych. 

 

 Bogdan Jasiński 
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WODZENIE NIEDŹWIEDZIA 

Wodzenie niedźwiedzia (kludzenie bera) to zwyczaj odgrywany w trakcie karnawału, 

zwykle w jedną z sobót, dawniej zawsze w ostatki (zapusty). Jest on praktykowany obecnie 

głównie na terenach Górnego Śląska, a zwłaszcza w województwie opolskim. Przybiera on 

formę korowodu złożonego z przebierańców prowadzących na postronku niedźwiedzia. 

Tradycyjny niedźwiedź obwiązany jest w słomiane powrósła plecione w warkocze, ma 

również słomianą głowę, niekiedy zwieńczoną rogami z przypiętymi kolorowymi wstążkami 

lub metalowym dzwoneczkiem. Znacznie częściej niedźwiedź jest jednak ubrany w kożuch  

i sztuczną głowę niedźwiedzia lub w futrzany kombinezon.  

Sam wyraz niedźwiedź etymologicznie oznacza jedzącego miód. Słowo to wywodzi 

się z prasłowiańskiej formy *medъvědь (*medъ 'miód' + v +*ēd, od *ěsti 'jeść'). Popularny 

dziś miś jest niczym innym jak zdrobnieniem od słowa niedźwiedź. W późniejszym okresie, 

pod wpływem oddziaływania języka niemieckiego na Śląsku Opolskim pojawiło się inne 

określenie maszkary – ber od niemieckiego Bär. Współcześnie stosuje się zamiennie dwie 

nazwy zwyczaju wodzenie niedźwiedzia (misia, bera) lub kludzenie bera (prowadzić).  

O zwyczaju wodzenia niedźwiedzia na historycznym Górnym Śląsku pisał w 1842 

roku Józef Lompa: W ostatki obwodzą na Górnym Śląsku mężczyznę owiniętego w grochówkę 

(grochowiny), który symbolizuje niedźwiedzia. Prowadzący trzyma go na powrozie i w ten 

sposób obaj, często w asyście grajków i na oczach mieszkańców, czynią obchód po całej wsi. 

Lompa przypuszczał, że zwyczaj ten praktykowano już w XIV lub XV wieku, kiedy  

to na Śląsku można było jeszcze spotkać niedźwiedzie. Nie ma jednak żadnych dowodów 

potwierdzających tę tezę. 

Lucjan Malinowski, w swoim Zarysie życia ludowego na Śląsku wydanym  

w 1877 roku napisał, że: w Pogorzelcu pod Koźlem w ostatki chłopcy chodzą po chałupach  

z jednym przebranym za niedźwiedzia z muzyką i z konikiem, w szaty ubranym. Dziewczęta 

dają im pieniądze, a potem w karczmie razem tańcują.  

Pod koniec XIX w. zwyczaj wodzenia niedźwiedzia nadal był kultywowany, tylko 

nieco zmienił formę. M. Przywara w swojej pracy Życie i obyczaje w Opolskiem pisał: Zawsze 

się znajdzie we wsi jaki obdartus, który za jaki kieliszek się da oblec za niedźwiedzia, uwiązać 

powrósłami słomianymi i prowadzić na grubym łańcuchu, robiąc podrygi i mrucząc. Tego      

z muzyką oprowadza się po wsi. Każdy gospodarz, aby się niedźwiedzia pozbyć, zawczasu  

im dawa czy to jaj czy kawał sperki albo kiełbasy, inaczej sobie sami wezną. Wszystko znoszą, 

aż się nazbiera niemało. To się gotuje w karczmie ile potrzeba, reszta zostanie sprzedana 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
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(skalona), a pieniądze otrzyma szynkarz, bo gdzie jedzą, tam też chcą i pić […]. Prowadzący 

niedźwiedzia też różnie poubierani dziwacznie w stare kamudy, płaszcze, byle jakie hołboty. 

Jeden nosi na szczeblu szperki, drugi się opiekuje jajkami, może też zwerbowali jakiego 

zubra, którego zaprzężono do woza […]. 

Zwyczaj ten był praktykowany w niektórych miejscowościach przynależących  

współcześnie do Stowarzyszenia Krainy św. Anny już pod koniec XIX wieku. W Steblowie 

Karol Cebula (ur. 1879) opowiedział wnukowi, że w wieku 21 lat zaczął uczestniczyć           

w korowodzie wodzenia niedźwiedzia. Dziadek Karola Cebuli wspominał, że wcześniej  

po Stablowie chodzono z żywym niedźwiedziem. Najstarsze zachowane zdjęcie z obszaru 

dzisiejszej Krainy św. Anny przedstawiające grupę wodzącą niedźwiedzia, pochodzi z roku 

1919 z miejscowości Krępna. Widać na nim słomianą maszkarę w towarzystwie żandarma, 

baby, wodziciela oraz muzyka. Na zdjęciu zamieszczonym w Oberschlesiem im Bild (1932  

nr 6) dwa niedźwiedzie tańczą we wnętrzu karczmy, w miejscowości zlokalizowanej  

w pobliżu Góry św. Anny. Rysunek z Oppelner Heimatkalender (1937) ukazuje grupę 

złożoną ze słomianego niedźwiedzia, diabła, myśliwego – wodziciela, baby, cyganki  

i muzyka.  Po 1945 roku, za czasów PRL-u, w części miejscowości zaniechano kultywowania 

tradycji. W innych kultywowano ten zwyczaj nadal w bardzo archaicznej formie,  

ze słomianymi maszkarami: Raszowa, Nakło, Krępna, Malnia, Gogolin-Karłubiec lub  

z powszechnie spotykanymi niedźwiedziami w kożuchach i futrach. Dopiero po 1989 roku 

nastąpił ponowny wzrost zainteresowania praktykowaniem tego zwyczaju. W wielu 

miejscowościach powrócono do dawnej tradycji. W chwili obecnej na terenie gmin 

należących do Stowarzyszenia Kraina św. Anny wodzenie niedźwiedzia odbywa się  

w 55 miejscowościach, przy czym tylko w dwóch: Raszowej i Krępnej wodzi się słomianą 

maszkarę. W gminach Leśnica, Walce, Jemielnica wodzenie niedźwiedzia jest praktykowane 

sporadycznie. W pozostałych gminach zwyczaj ma miejsce w połowie lub większej części 

miejscowości. Jedynie w gminie Gogolin chodzi się z berem we wszystkich sołectwach. 

Warto wspomnieć o letnim zabijaniu niedźwiedzia, które odbyło się w Steblowie w lipcu 

2012 roku, w 50-tą rocznicę pierwszego wodzenia niedźwiedzia w tej miejscowości. Impreza 

ta zgromadziła około 2 tysięcy osób. 

Najważniejszą figurą w całym korowodzie jest postać niedźwiedzia. Symbolizował  

on nieograniczoną siłę i agresję. Był zwierzęciem groźnym dla złych mocy. Przypisywano mu 

moc odwracania lub odpędzania zła. Wierzono, że niedźwiedź, kiedy przebywa w chacie lub 

na obejściu, to odpędza złe moce. Dlatego też domy często nawiedzali niedźwiednicy  

ze zwierzętami. Być może tu należy upatrywać genezy zwyczaju wodzenia niedźwiedzia  
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po gospodarstwach. Niedźwiedziowi, który przyjdzie do domu, w którym działy się złe 

rzeczy, trzeba było dać w darze miód lub gorzałkę. Te elementy tradycyjnych wierzeń 

zachowały się po dzień dzisiejszy, choć 

zapewne większość uczestników nie 

rozumie ich znaczenia. Strój niedźwiedzia 

miał znaczenie symboliczne, magiczne. 

Tradycyjne maszkary były ubierane w strój 

złożony ze słomianych powróseł. Wynikało 

to z faktu, że słoma w wierzeniach miała 

magiczną moc ochronną – chroniła przed 

magią, urokiem, chorobami. Słomą okrę-

cano drzewa w sadzie, po to aby obficie 

rodziły owoce. Ze słomy wykonywano 

kukłę marzanny, której spalenie i utopienie 

oznaczało koniec zimy. Wszystkie te wie-

rzenia mają także zastosowanie do figury 

niedźwiedzia. Z jednej strony wizyta 

niedźwiedzia chroni przed chorobami, urokami, z drugiej taniec gospodyni z niedźwiedziem  

i podeptanie gnojaka zapewni urodzaj, a słomka wyjęta ze stroju spowoduje, że kury będą się 

niosły. Niedźwiedź jest także obwiniany za wszelkie zło jakie wydarzyło się w miejscowości  

i na koniec rytualnie uśmiercany. W niektórych miejscowościach np. w Nakle maszkarę 

przebiera się w kombinezon przepasany powrósłem ze słomy. W Miedzianej jedna z osób 

idzie z workiem ze słomą, którą sypie na terenie każdej posesji. 

W skład korowodu wchodzą zazwyczaj: wodziciel, młoda para, kominiarz, lekarz, 

leśnik, diabeł, śmierć, ksiądz, cyganka, policjant, rzeźnik, muzykanci, druhny i drużbowie. 

Największy korowód (Raszowa) liczy około 30 osób, jedne z mniejszych to zapewne grupy   

z Krępnej, Siedlca i Obrowca. Dawniej uczestniczyli w korowodach wyłącznie mężczyźni, 

jednak po II wojnie światowej sytuacja uległa zmianie i w grupach pojawiły się kobiety. 

Obecnie w wielu korowodach kobiety stanowią co najmniej połowę uczestników. W Krępnej 

chodzą wyłącznie dorośli mężczyźni. W wielu grupach dużą część przebierańców stanowią 

osoby młode. Powoli zanika też pierwotna funkcja obrzędowa tego zwyczaju, którą 

zamieniona zostaje na wesołą zabawę. W korowód wplecione zostają wątki współczesne  

np. w grupie z Dąbrówki Górnej przebierańcy oprócz niedźwiedzia chodzą z wielbłądem 

(kamelą), wiedzioną przez Araba z dynamitem. Niekiedy osoby przebierają się w bardzo 

Niedźwiedź z powrósłem (Nakło) 
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fantazyjne ubiory np. klowna (Dąbrówka Górna, młodego wilczka – Steblów). W niektórych 

miejscowościach w korowodzie uczestniczą dwa niedźwiedzie: duży i mały np. w Raszowej, 

Miedzianej, Dąbrówce Górnej, Steblowie a nawet trzy jak w przypadku Rogowa Opolskiego. 

Dawniej młoda para zapraszała gospodarzy  

na zabawę ostatkową, dzisiaj osobą odpowiedzialną  

za to zadanie jest osoba zarządzająca korowodem; 

strażak sprawdza stan zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego a policjant zatrzymuje auta (obaj dają mandaty); 

lekarz i pielęgniarka badają domowników; cyganki 

wróżą z kart i zbierają dary od gospodarzy, podobnie jak 

i baba; kominiarz prowadzi korowód i smaruje sadzami 

domowników; diabły smarują sadzą dzieci oraz 

dziewczyny. Każdemu z korowodów towarzyszą muzy-

kanci. Mogą to być pojedynczy akordeoniści lub 

większe grupy złożone przeważnie z osób grających na 

instrumentach dętych. Są one często ubrane w fanta-

zyjne stroje np. meksykańskie (Górażdże), teletubisiów 

(Steblów). Repertuar muzyczny jest bardzo zróżnicowany 

od popularnych śląskich pieśni ludowych po znane 

współczesne szlagiery.  

         W trakcie korowodu 

grupa odwiedza domostwa 

w obrębie miejscowości. 

Gospodyni odwiedzanego 

domu tańczy z niedźwie-

dziem, co ma zapewnić urodzaj oraz szczęście w nadchodzącym 

roku. Starsze gospodynie w Raszowej lub Krępnej biorą słomki  

z niedźwiedzia, aby kury się dobrze niosły. W Krępnej 

niedźwiedź depta jeszcze gnojowniki – gnojaki. Gospodarz 

częstuje wodzących alkoholem tzw. niedźwiedzią wódką.  

W ramach podziękowań za odwiedziny, gospodarze składają 

wolne datki (na OSP, radę sołecką) i ofiarowują pokarmy 

(jajka, wędliny) lub alkohol dla przebierańców. 

Duży i mały niedźwiedź (Miedziana) 

Muzykanci w strojach teletubisiów (Steblów) 

Muzykanci-górale (Obrowiec) 

Pojazd wożący grupę niedźwiedników 

(Przywory) 
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Wieczorem przebierańcy wraz z mieszkańcami wsi spotykają się na zabawie 

karnawałowej. Bezpośrednio przed imprezą w części miejscowości organizowana jest zabawa 

z niedźwiedziem dla dzieci, połączona ze słodkim 

poczęstunkiem oraz zabawa dla kobiet obejmująca 

tańce z niedźwiedziem. Następnie w niektórych 

wsiach dokonuje się osądu niedźwiedzia – 

sprawcy wszelkich nieszczęść. Odczytane zostają 

wszystkie przewiny maszkary – wywód jest 

skonstruowany w żartobliwej formie. Po odczy-

taniu wyroku niedźwiedź staje się agresywny  

i próbuje atakować 

zebranych. Uśmierca go myśliwy, strzelając z dubeltówki. 

Maszkara pada na podłogę a jej zgon poświadcza lekarz bądź 

pielęgniarka. Niedźwiedź przy żałobnej muzyce jest wynoszony  

z sali na ramionach uczestników korowodu lub w drewnianym 

korycie. Całemu zdarzeniu przygląda się mały niedźwiedź, który 

za rok będzie kontynuował tradycję poprzednika. 

Ze względu na zachowanie najbardziej archaicznych form 

zwyczaju warto prześledzić przebieg wodzenia niedźwiedzia  

w dwóch miejscowościach: Raszowej oraz Krępnej. 

 

Raszowa 

Wodzenie niedźwiedzia w Raszowej to doroczny zwyczaj karnawałowy praktykowany 

zawsze w ostatnią sobotę karnawału – ta tradycja jest szczególnie kultywowana. W zwyczaju 

istotny element stanowi udział słomianych maszkar w postaci małego i dużego niedźwiedzia.  

Data rozpoczęcia praktyk wodzenia niedźwiedzia w Raszowej jest trudna do ustalenia 

Barbara Mientus – pasjonatka historii lokalnej i kierownik biblioteki posiada duży zbiór 

fotografii z lat 50-70. XX wieku, przedstawiających przebieg zwyczaju. Niestety nie potrafi 

ona udzielić informacji od kiedy dokładnie zwyczaj jest praktykowany. Z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można przyjąć, że znany już był na początku XX w. Świadczą o tym 

materiały zebrane podczas badań terenowych. Klara Ciołek (ur. 1935): Mama mi opowiodoła, 

ze niedźwiedzie juz dawno chodziły, jak juz była mała (matka informatorki ur.1905). Ja tu łod 

x lat chodzili. Dawniej to chodzili ludzie ze wsi, po tym ze straży pożarnej. To wtedy 

Arab z kamelą (Dąbrówka Górna) 

Panna młoda (Miedziana) 
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kierownikiem berów był mój synek, Edmund. Karol Adamiec (ur. 1987): To jest bardzo stary 

zwyczaj. Opowiadał mi o nim pan Alojzy Cichoń, a to bardzo stary pan był,  

po dziewięćdziesiątce. Zmarł w tym roku. Mówił, że jego rodzice też niedźwiedzie widzieli.  

To musi mieć ten zwyczaj dobrze ponad sto lat. 

Obecnie wodzenie niedźwiedzia organizują naprzemiennie rada sołecka w Raszowej    

i OSP w Raszowej. Kierownikiem OSP jest Karol Adamiec, który od 2006 roku odpowiada 

za organizację wodzenia niedźwiedzia razem z Marianem Janiszewskim. Z wywiadów 

wynika, że tylko jeden raz – podczas II wojny światowej (potwierdzone przez dwie 

informatorki) nie odbyło się wodzenie niedźwiedzia. Jeżeli chodzi o wiek uczestników 

korowodu to nie ma górnego limitu, aktualnie najstarsza osoba ma 45 lat. Pozostałe są jednak 

znacznie młodsze, o dziesięć i więcej lat. W ostatnich latach chodziły nawet osoby 15-letnie. 

W ciągu ostatnich 50 lat większość z uczestników korowodu stanowią członkowie 

OSP Raszowa. Resztę wybierają organizatorzy z chętnych – pozostałych mieszkańców wsi. 

Do lat 70. XX w. w zwyczaju udział brali wyłącznie mężczyźni. Współcześnie skład jest 

mieszany, większość stanowią młodzi ludzie – dziewczyny i chłopcy stanu wolnego. Karol 

Adamiec: Niekiedy więcej dziewczyn, kiedy indziej chłopaków. To nie ma na to reguły. Jak nie 

ma na policjanta chłopaka, to idzie dziewczyna. Jedynie te stałe opcje – misiem musi być 

facet. Za misia jeszcze nie szła żadna kobieta, to ciężka sprawa. I wodziciel oraz feśter 

(leśnik) to jest zawsze chłopak. 

O tym, kto pójdzie w korowodzie i za kogo będzie przebrany, decydują organizatorzy: 

Karol Adamiec i Marian Janiszewski: Miesiąc przed wodzeniem robimy zebranie i ustalamy 

kto będzie za kogo przebrany, wstępnie przynajmniej. Ewentualnie jak już mamy cały skład, 

ale ktoś by chciał iść za postać, którą już ktoś sobie wybrał, próbujemy zapytać, czy ten ktoś 

nie chciałby zmienić postaci. Próbujemy, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, bo też dziewczyny 

i chłopaki chodzą za darmo. Niekiedy jest ekipa cała a niekiedy się zdarza, że ktoś jest chory 

lub nie może iść, bo coś się wydarzyło. Zdarzają się sytuacje losowe. To wówczas kogoś 

innego prosimy a czasami to i Marian chodzi z misiem. Przedtem wodzenia w straży 

organizował Edek Ciołek. 

Na miesiąc przed wodzeniem podejmowane są również ustalenia dotyczące osób 

wykonujących słomiane niedźwiedzie. Wyplatane są dwa niedźwiedzie: duży i mały, każdego 

roku na nowo. Słomę na niedźwiedzie (z żyta), dawniej pozyskiwano od miejscowych 

rolników. Obecnie mało który rolnik z Raszowej i okolic sieje żyto. Poza tym są to głównie 

odmiany niskie, a na niedźwiedzia jest lepsza długa słoma. Aktualnie OSP w Raszowej 

pozyskuje słomę z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przygotowywaniem warkoczy  
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na niedźwiedzie zajmują się głównie dziewczyny i młode kobiety oraz kilka chłopców. 

Warkocze wykonywane są podczas spotkań na sali przy OSP – gotowe są na tydzień przed 

wodzeniem. W międzyczasie w Internecie na stronie straży zostaje zamieszczona informacja 

o zabawie, a na słupach rozklejone plakaty. Kilka dni przed niedźwiedziami, panie  

od szycia zaczynają robić nogi i ręce. Te 

gotowe elementy ułatwiają wykonanie 

niedźwiedzi już w samym dniu wodzenia  

tj. zawsze w ostatnią sobotę karnawału. 

W sobotę, w dniu wodzenia, o 5.00 

panie przychodzą do remizy i na sali 

wykonują korpusy postaci. Głowy nie-

dźwiedzi stanowią odrębny element i służą po 

kilkanaście lat aż do zużycia. W głowie 

znajduje się pysk, czerwony jęzor, a na 

głowie rogi z czerwonymi wstążkami.  

W trakcie ubierania osoby, które będą niedźwiedziami, są wkładane w nogi a następnie 

obszywane warkoczami do szyi. Potem do korpusu są przyszywane ręce, a z tyłu 

niedźwiedzia doszywany jest słomiany ogon. Na koniec nakładana jest głowa, zszywana  

z korpusem tylko od tyłu, tak aby można ją było odchylić. Na dużego niedźwiedzia zakładany 

jest w pasie łańcuch z metalową płytką, zwisającą z tyłu 

misia, z napisem BERY. O godz. 8.30 niedźwiedzie są 

gotowe. W międzyczasie reszta grupy przebiera się  

i maluje twarze szminkami, sadzą i farbami. W grupie 

nie ma i nie było żadnych masek. Część strojów ucze-

stnicy przynoszą ze sobą: np. cyganki suknie, chusty. 

Większość strojów zakupiła straż pożarna: diabeł, 

śmierć, strój a la ludowy, pan i pani młoda, lekarz, 

kominiarz i inne.  

Korowód z niedźwiedziami jest uformowany  

o godz. 9 rano, kiedy to wykonywane są zawsze zdjęcia 

grupy przed remizą OSP. W korowodzie zazwyczaj 

uczestniczą: duży i mały niedźwiedź, wodziciel 

(poganiacz), para młoda, kominiarz, ksiądz, strażak, 

Wyplatanie warkoczy (Raszowa) 

Obszywanie niedźwiedzia (Raszowa) 
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milicjant, diabeł, śmierć, masarz, druhna, drużba, cztery cyganki, leśniczy, lekarz, pielę-

gniarka, sześciu muzykantów z orkiestry i muzyk z gajgą (diabelskimi skrzypcami) – łącznie 

28 osób. 

Poganiacz jest ubrany na zielono, często w moro i ma kapelusik na głowie. Kominiarz 

idzie cały na czarno w cylindrze z drabiną. Policjant, ksiądz, zakonnica i strażak idą  

w oryginalnych ubiorach. Policjant rozdaje mandaty zatrzymanym kierowcom, a strażak 

zbiera pieniądze na OSP do 

tekturowej skrzynki. Pan młody 

i młoda pani ubrani są w stroje 

ślubne (przebrani na opak – 

dziewczyna to pan młody, 

chłopak pani młoda). Lekarz  

i pielęgniarka – oboje w fartu-

chach, przy czym on ma spodnie 

a ona czepek, spodnie lub krótką 

spódniczkę i rajstopy; lekarz ze słuchawkami i teczką, ona często z termometrem, mają napisy 

np. sexy lekarka, ostatnia pomoc. Rzeźnik ma biały fartuch poplamiony krwią, nosi imitację 

siekiery, nóż i ostrzałkę oraz imitację kiełbas. Diabeł ma czarno-czerwony strój i ogon, rogi, 

do tego drewniane lub metalowe widły. Twarz ma pomalowaną na czarno lub czerwono. 

Cyganki mają kolorowe sukienki i chusty – idą z koszykami lub ciągną wózek na podarunki. 

Śmierć jest ubrana na biało i ma drewnianą kosę, twarz ma przeważnie pomalowaną na biało. 

Muzykanci ubrani są normalnie, tylko na głowach mają wielkie szpiczaste kapelusze, muzyk 

z gajgą (diabelskimi skrzypcami) jest ubrany w strój ludowy. Grają na akordeonie, bębnie, 

trąbkach i saksofonie. Wiele z postaci ma swoje nazwy gwarowe: muzykanci – muzykanty,  

myśliwy – feśter, cyganki – cygany, para 

młoda – młodo para, diabeł – djoboł, śmierć – 

śmiertka, rzeźnik – mosorz, wodziciel – 

poganiac bera, niedźwiedź – ber, srogi ber, 

mały niedźwiedź – mały ber. Reszta nazw jest 

po polsku. 

Trasa korowodu jest zawsze stała. Spod 

remizy grupa idzie do sąsiada – Borycki, drugi 

jest Waldek Mientus, a potem ksiądz. 

Uczestnicy wodzenia niedźwiedzia w Raszowej 

Poczęstunek na terenie posesji – niedźwiedzia wódka 

(Raszowa) 
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Następnie niedźwiedzie obchodzą wokół kościół i maszerują od kościoła w stronę Tarnowa 

Opolskiego (tzw. Raszowa Dąbrowa), gdzie odwiedzają także polniaków (mieszkańcy 

pojedynczych domów w polu). Korowód wraca  

z powrotem do kościoła i idzie Ozimską do samego 

końca aż pod Daniec i wraca przez pola do ulicy 

Krośnickiej, potem na ulicę Podleśną. Obiad jest około 

15.00-16.00. Kiedyś obiad gotowały panie, które 

wyplatają misie. Aktualnie posiłek dla uczestników 

korowodu przygotowuje lokalna firma. Po obiedzie 

korowód idzie na Mickiewicza i jedzie na przyczepie 

ciągniętej przez traktor do Utraty – sąsiedniego 

małego sołectwa, skąd wracają około 18.30-19.00.  

Sam przebieg korowodu na terenie posesji 

wygląda dosyć podobnie: jako pierwszy na teren 

posesji wchodzi kominiarz i zapowiada wizytę, potem 

wkracza orkiestra lub misie z poganiaczem, to zależy 

od stanu dyscypliny grupy. Miś wita się z gospo-

darzem i gospodynią, orkiestra gra a miś tańczy  

z gospodarzami. Dawniej wszyscy brali słomki od misia na szczęście, żeby kury i gęsi się 

lepiej niosły, dzisiaj zwyczaj ten praktykują tylko starzy ludzie. Gospodarze dają podarki  

w postaci alkoholu, słody-

czy, jajek, mięsa i czasami 

pieniądze na OSP. W mię-

dzyczasie diabły i komi-

niarz smarują dorosłych  

i dzieci, reszta uczestników 

tańczy. Mają miejsce różne 

żarty i psikusy. Za nie-

dźwiedziami chodzą po 

całej wsi małe grupki 

dzieci. Dawniej były to 

bardzo duże grupy dzieci – do 50 osób.  

Wieczorem po powrocie z Utraty, kto chce może zjeść kolację. Jeszcze kilka lat temu 

spożywano wspólną kolację w postaci jajecznicy z zebranych jajek i wędlin. Potem na sali ma 

Taniec z niedźwiedziem w trakcie zabawy 

(Raszowa) 

Kondukt z martwym niedźwiedziem (Raszowa) 
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miejsce zabawa z dziećmi – tańce w kółeczku: Stary niedźwiedź, Kaczuszki i dzieci dostają 

słodycze. Następnie organizowana jest zabawa dla dorosłych – tańce kobiet lub dziewczyn  

z misiem, podziękowania dla uczestników i osób zaangażowanych w przygotowanie 

korowodu. Na koniec niedźwiedź staje się agresywny, lekarz próbuje go uspokoić 

zastrzykiem, ale w niedźwiedziu jeszcze bardziej wzmaga się agresja. Mały niedźwiedź 

próbuje bronić dużego niedźwiedzia lecz robi to nieskutecznie. W końcu niedźwiedź zostaje 

zastrzelony przez myśliwego, pada, lekarz stwierdza zgon a rzeźnik upuszcza mu krew. 

Niedźwiedź zostaje załadowany do starego drewnianego koryta do parzenia świń i przy 

dźwiękach marsza żałobnego jest trzykrotnie oprowadzony przez uczestników korowodu po 

sali a następnie z niej wyniesiony. Uczestnicy korowodu myją się i przebierają, po czym 

wracają na salę na zabawę, w której uczestniczą za darmo, w zarezerwowanym sektorze. 

Krępna 

Wodzenie niedźwiedzia w Krępnej i okolicznych wsiach to doroczny zwyczaj 

karnawałowy praktykowany w jedną z sobót karnawału. W zwyczaju istotny element stanowi 

udział słomianej maszkary w postaci dużego niedźwiedzia (bera). Dokładna data rozpoczęcia 

praktyk wodzenia niedźwiedzia w Krępnej jest trudna do ustalenia. Według opinii Karola 

Gołąbka (ur.1963) (osoba odpowiedzialna za organizację korowodu od 2017 roku; wcześniej 

do 2015 roku przez wiele lat kierownikiem grupy był Józef Kaletta (zm. 2015)) zwyczaj twa 

dobrze ponad 100 lat, bo był już organizowany przed I wojną światową. O tym fakcie 

informator wie od swojego ojca (ur. 1920). Najstarsza znana zachowana fotografia 

przedstawiająca wodzenie niedźwiedzia w Krępnej pochodzi z 1919 roku. Zdarzały się 

przerwy w kontynuowaniu zwyczaju – były one wynikiem różnych przyczyn: w okresie stanu 

wojennego wodzenie ograniczało się tylko do Krępnej; jeżeli umierał któryś z członków 

grupy to po domach chodzili tylko strażacy, ale nie niedźwiedź. Tak było między innymi      

w 2016 roku, kiedy rok wcześniej umarł kierownik grupy – Józef Kaletta. W obrzędzie biorą 

udział w większości osoby spowinowacone: kuzyni, teść i zięć, ojciec i syn – jest to tradycja 

przenoszona z pokolenia na pokolenie. W przypadku rodziny Gołąbków chodził dziadek, 

chodzi ojciec i syn, który będzie zachęcał również swoich dwóch synów.  

W korowodzie uczestniczą osoby dorosłe i niekiedy mały ber, zazwyczaj 13-14 letni 

chłopiec. Zawsze biorą w nim udział tylko mężczyźni. Najstarszy znany uczestnik miał 65 lat 

– Andrzej Koryczan – zrezygnował z dalszego udziału ze względu na wiek. Obecnie średnia 

wieku członków grupy wynosi 35 lat. Wszystkie osoby są związane z Krępną – tutaj 

mieszkają albo stąd pochodzą. Skład korowodu jest stały. Grupa liczy 7-8 osób: żandarm – 

sztandara, niedźwiedź – ber, śmierć, baba, leśniczy – trejbar, diabeł – dioboł, kominiarz – 
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kominiorz i czasami mały niedźwiedź – mały ber oraz orkiestra – 4-5 osób (trąbka, tuba, 

akordeon, saksofon, bęben).  

Mieszkańcy informowani są 

o dacie obchodu za pomocą 

plakatów rozlepionych w wido-

cznych miejscach wsi np. na przy-

stanku autobusowym. Informacje 

są także zamieszczane na stronie 

internetowej OSP. Przygotowania 

do korowodu rozpoczynają się co 

najmniej na tydzień przed plano-

waną datą inscenizacji i obejmują 

przygotowanie ubrań – kostiumów. Kostiumy znajdują się w siedzibie straży pożarnej (od 

2017 roku), dawniej kostiumy przechowywali uczestnicy we własnych domach. Datę 

spotkania grupy wyznaczają dwie osoby: sztandara – Marek Gołąbek i członek zespołu 

muzycznego – Karol Gołąbek (syn i ojciec). Oni umawiają pozostałych uczestników na próby 

i wymyślają wspólnie z pozostałymi osobami dialogi do oracji. Dawniej za dialogi oraz sferę 

logistyczną odpowiedzialny był Józef Kaletta. Członkowie grupy mają przydzielone 

konkretne role. Zasadniczo ich role co roku nie ulegają zmianie. Jedynie śmierć lub choroba 

powoduje, że w postać wciela się inna osoba.  

Niedźwiedź ma kostium, wykonany 

z warkoczy słomianych, zszytych częścia-

mi, np. nogi dwie do wysokości kolan, 

dalej połączone ze spodniami, od 

wewnątrz wyściełanymi skórą, tak żeby 

nie ocierały ud. Góra to coś w rodzaju 

kaftanu wkładanego przez głowę, głowa 

miśka (kapuza) nakładana jest z góry, ma 

otwór umożliwiający oddychanie i widze-

nie. W przebraniu niedźwiedzia w kroku 

znajduje się niewielka dziura. Na głowie ma przymocowany do słomianego warkocza 

metalowy dzwonek, który hałasując, przegania złe moce z obrębu gospodarstw i miejsco-

wości. Pozostałe kostiumy: trejber idzie w zielonym mundurze leśnika, z fuzją, na głowie ma 

zielony kapelusz z piórkiem; sztandara  jest ubrany w mundur pruski sprzed I wojny 

Grupa wodzenia niedźwiedzia z Krępnej 

Orkiestra z diabelskimi skrzypcami (Krępna) 
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światowej w kolorze szarym, z pikelhaubą na głowie i szablą przy boku – mundur jest 

rekonstrukcją; baba to mężczyzna przebrany za kobietę w sukience w kwiatki i peruce  

z długimi włosami; śmierć jest przebrana w białe prześcieradło lub czarną szatę, w masce na 

twarzy; kominiorz ma strój oryginalny (spodnie, frak, cylinder); diobeł chodzi w kostiumie 

uszytym u krawcowej pani Markowej z Rozwadzy – to dwuczęściowy czerwony kombinezon 

(tułów i głowa), na głowie ma czarne rogi, w ręku widły; mały ber jest ubrany w kostium  

w formie kombinezonu dla dziecka. Po skończonych obchodach kostiumy się czyści i daje do 

przechowania we wspomnianej remizie strażackiej.  

Podczas obchodu kierownikiem i zawiadowcą 

jest sztandara – on pilnuje korowodu, szybkości jego 

przemieszczania się. On też składa gospodarzom po-

winszowania Nowego Roku, bo wchodzi pierwszy do 

gospodarstwa, za nim trejber z niedźwiedziem i reszta 

korowodu, na końcu orkiestra.  

Grupa zbiera się ok. 9.00 w remizie. Obchodzą 

całą Krępną i sąsiednie wsie. Grupa wychodzi z remizy  

i idzie główną ulicą, wchodzi do każdego gospodar-

stwa. Celem obrzędu jest wygonienie zła, nieszczęścia, 

pozbycie się tego co niedobre wydarzyło się w mija-

jącym roku, albowiem niedźwiedź obarczany jest za 

wszystkie nieszczęścia dotyczące społeczności. Dla 

grupy kolędniczej zwyczaj oprócz znaczenia symboli-

cznego, stanowi formę doskonałej zabawy. Dla 

widzów to rodzaj teatru ludowego; dla rolników obrzęd oznacza schyłek zimy i pobudzenie 

sił przyrody. Dla dzieci występy są zabawą. Obrzędowi towarzyszy przepowiednia: kogo 

niedźwiedź nie odwiedził ten nie będzie miał w przyszłym roku szczęścia. Żeby dostarczyć 

ziemi płodności niedźwiedź musiał dawniej u gospodarza podeptać gnojownik (gnojok 

przydeptać). Dzisiaj zdarza się to już bardzo sporadycznie (tylko u rolników). Niedźwiedź 

tańczy wyłącznie z gospodynią, a ona wyjmuje mu słomkę z kostiumu i później podkłada 

(kokoszy, gansi, kwoczce), żeby były ciplątka (kurczaczki). Na ogół grupa nie wyrządza 

szkód, ale zdarzało się, że kiedy był śnieg to w ramach zabawy dziołchy ciepali do śniegu. 

Dzieci lołtały wokół berów, diobeł  oraz śmierć gonili dzieci, albo ciepali na dzieci śnieg. 

Diobeł i kominarz brudzą dziewczęta po twarzy. 

Taniec gospodyni z niedźwiedziem (Krepna) 
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Bery otrzymują poczęstunek w stałych miejscach. Obchód trwa od około 9.00 do 

około 17.00, bo po ćmoku (ciemku) nie chodzą.  

U pani Witkowej ok. 12.00 jest kafej i ciasto;  

u państwa Plichrta – jest Jegemaister oraz sznita 

z tustym (kromka chleba z tłustym), u Johannów 

jest wurst (kiełbasa własnej roboty), u państwa 

Tomysów jest wurst i bloczyny – kreple 

(pączki), tam wchodzi się do środka do kuchni. 

U Marysi Wittek jest kafej, ciasto, alkohol,  

u pani Moszek są szplitry – kruche ciastka  

z maszynki. Przebierańcy w każdym gospo-

darstwie są częstowani alkoholem, alkohol jest 

również ofiarowywany w formie daru, przezna-

czonego później do konsumpcji podczas 

wieczornej, wspólnej biesiady w remizie OSP. 

Dawniej organizowano ją w karczmie  

w Jasionej. Podczas zabawy podawana jest 

jajecznica z jajek (smażonka), które grupa 

dostaje na wsi i jest też wandzona szpyrka i golona. Biesiadę przygotowują kobiety, wstęp 

jest wolny, podczas zabawy gra orkiestra. Niedźwiedź jest w symboliczny sposób zabijany 

przed biesiadą. Sztandara odczytuje w obecności wszystkich zebranych akt oskarżenia bera  

w postaci żarto-

bliwych wier-

szyków.  

 

Taniec gospodyni z niedźwiedziem (Krępna) 

Deptanie gnojaka na urodzaj (Krępna) 

Wyniesienie martwego niedźwiedzia z sali (Krępna) 
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A oto tekst jednego z takich oskarżeń 

(autorstwa Józefa Kaletty): 

 

Niech zacznie diobeł 

(Diobeł) - Ja nigdy nie oskarżał dzisiaj nie robia, bo dzisiaj niedziela 

Bera trza osundzić 

Kto je temu winy , że nasze hakety muszą robić w niedziela i święta,  

A w nich jeno kobiety 

Niedźwiedź temu winien  

A wszyscy by chcieli w niedziele przy kożdej godzinie oglądać 

Tańcowanie z gwiozdami na lodzie abo co oni pyskują abo jak to leciało 

Powiem wam szczerze, że tych fajnych serialów w telewizorze trocha za mało 

 a wcale tych życiowych, ale kto temu winny – Niedźwiedź 

Kto temu winien, że na fusbal nie bendzie teraz drogo ojro, bo nie chce się robić żodnemu  

Niedźwiedź 

Jo wom podam, lepszi  tam w garsi a tam kaj drugi majom a pieniądze się zostawić, bo się 

każdymu przydają. 

A kto zaś jest winny tej naszej swojskiej tradycji bo jak kto się dostanie do żłoba to się z 

żadnym nie liczy. 

Młodzi nie mogą żądzić, bo to są woły. Żaden nie skończył, tak jak my ośmioklasowej szkoły,  

Óni teraz po sześć klas mają a już się do tego żłoba dociskają  

Kto je winny kryzysowi na świecie  

Naprzód my bida klepali a teraz nas ta bida gniecie 

Kto temu winien – Niedźwiedź 

Kto je temu winny że taki mondrala jak Stany też se wybrały na prezydenta i to wiecie kogo”?  

Obamy. 

 

Po oskarżeniu ber zaczyna robić się agresywny i atakować ludzi. Niedźwiedzia zabija 

z fuzji trejber, potem spuszcza z niego krew w postaci wina i częstuje biesiadników, przy 

ogólnej radości wszystkich zebranych. Mały ber przypatruje się całej scenie, aby w przyszłym 

roku naśladować zachowanie bera. 
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POGRZEB BASA 

Pogrzeb basa to jeden ze zwyczajów ostatkowych. Organizowana z tej okazji zabawa 

wieńczy okres karnawału. W okresie przed II wojną światową zwyczaj ten praktykowano 

znacznie częściej niż współcześnie. Dawniej, jeszcze w latach 70-80. XX wieku, pogrzeb 

basa odbywał się zawsze w ostatni wtorek karnawału, poprzedzający Środę Popielcową.  

Na terenie gmin należących do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny jest on aktualnie 

praktykowany w trzech miejscowościach: Steblowie, Górażdżu i Obrowcu. Zwyczaj ten 

przybierał i przybiera nadal formę widowiska parodiującego pogrzeb. W jego trakcie 

następuje symboliczne pożegnanie karnawału pod postacią pochówku instrumentu 

muzycznego zwanego basem (kontrabasu lub trąby basowej tzw. tuby). Dawniej zdarzało się, 

że oprócz instrumentu symbolicznie wwożono na taczce mężczyznę, przykrytego białym 

materiałem, symbolizującego obżarstwo i pijaństwo. Niekiedy na taczce wywożono z sali 

najbardziej pijanego uczestnika zabawy. W pochówku uczestniczy barwny kondukt 

żałobników, a obrzędowi towarzyszy żartobliwa przemowa wygłaszana przez księdza.  

W Obrowcu pogrzebanie basa ma miejsce w jedną z sobót karnawału, nigdy jednak   

w ostatni wtorek. Zwyczaj ten jest organizowany od pięciu lat. W ten sam dzień we wsi 

przeprowadzane jest wodzenie niedźwiedzia. W obu zwyczajach bierze udział ta sama grupa 

uczestników (młodzież). Za oprawę muzyczną odpowiadają zaprzyjaźnieni z miejscowym 

sołtysem górale z okolic Milówki. O godzinie 22.00 na salę, gdzie odbywa się zabawa dla 

mieszkańców Obrowca, zostaje wniesiona przez dorosłych mężczyzn trumna w której 

spoczywa bas (zazwyczaj tuba, za pierwszym razem był to kontrabas). Za nią podążają ksiądz 

i ministrant z kropidłem i wodą 

święconą oraz żałobniczki, za 

którymi idą diabeł i śmierć. 

Kondukt okrąża salę przy 

lamentach żałobniczek. W tym 

czasie diabeł oraz śmierć 

zaczepiają uczestników zabawy. 

Następnie bas zostaje złożony 

pod sceną, a żałobniczki nadal 

lamentują nad jego losem. 

Wszystko cichnie w momencie, 

kiedy głos zabiera ksiądz, który 
Pogrzeb basa w Obrowcu 
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wygłasza pożegnalną mowę. Po jej zakończeniu podnoszą lament żałobniczki, a muzykanci 

odgrywają pożegnalna melodię i bas zostaje wyprowadzony z sali.  

Znacznie bardziej rozbudowana jest formuła pożegnania basa w Górażdżu, który 

odbywa się w ostatnią sobotę karnawału. Jeszcze kilka lat temu zwyczaj ten praktykowano 

wyłącznie w ostatni wtorek. Bas 

(tuba) w Górażdżu leży w trumnie 

przed wejściem na salę zabawową  

a obok niego palą się lampiony lub 

świece. O godzinie 20.00 (dawniej 

24.00) na salę wkracza kondukt 

pogrzebowy, na czele którego 

maszeruje górnicza orkiestra dęta  

z cementowni Górażdże, za nią 

kroczą ubrani w czarno-czerwone 

peleryny mężczyźni niosący basa  

w trumnie wyściełanej białym 

materiałem, a za nimi ksiądz z kościelnym, żałobnicy i żałobniczki (w 2019 roku żałobniczki 

były przebrane za czarownice). Po trzykrotnym 

obejściu sali trumna zostaje złożona pod sceną,  

a po bokach stają żałobnicy. Ksiądz udaje się na 

podium, umieszczone na scenie, skąd wygłasza 

dowcipną mowę pożegnalną. Po jej zakończeniu 

następuje opłakiwanie basa przez żałobników,  

a przy trumnie złożone zostają kwiaty i wieńce, 

po czym grupa żałobników na czele z orkiestrą 

opuszcza salę przy dźwiękach muzyki.  

Bardzo interesujące inscenizacje są 

przygotowywane przez grupę ze Steblowa. 

Zwyczaj ten jest praktykowany w tej miejsco-

wości od 40 lat. Rekwizyty i stroje, w których 

występują uczestnicy, zostały wykonane w Ste-

blowie, w tym najważniejszy z nich – wielki 

kontrabas.  

Pogrzeb basa w Górażdżu 

Pogrzeb basa w Górażdżu 
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Pogrzebanie basa w Steblowie organizowane 

jest na zabawie w ostatnią sobotę karnawału  

o północy. Od początku jest ono organizowane 

przez jednostkę OSP. Jednym z elementów 

wyróżniających pogrzebania basa w Steblowie jest 

to, iż zawsze na początku konduktu idzie osoba 

niosąca miotłę, jako symbol Steblowa, zresztą 

mieszkańcy Steblowa nazywani są mietlołrzami.  

W trakcie zwyczaju stałymi elementami  

są: przywitanie wdowy i żałobników, wspomnienie 

zmarłego basa i kazanie. Pewne elementy są 

zmienne np.: spowiedź, litania, bierzmowanie, 

gorzkie żale, rekolekcje (dla osób płci pięknej, dla 

osobników pijących mało – 5 razy w tygodniu, 

pijących w nadmiarze, itp.), zawarcie związków 

małżeńskich, wszelkiej maści jubileusze (pierwszej 

komunii) i rozwody szczególnie te z alkoholem. Od 

sześciu lat stałym elementem pod koniec pogrzebania są ogłoszenia parafialne i kolekta. 

Osobami występującymi w pogrzebaniu basa są: osoba niosąca miotłę, ksiądz, 

wdowa, tragarze (trejgry), ministranci (dwóch) i grabarz (kopidoł). Dodatkowo podczas 

niektórych pogrzebów obecne są: płaczki, wikary, osoba duchowna wysoko postawiona – 

biskup lub kardynał, siostra zakonna, wdowy (jedna z legalnego łoża a druga z nielegalnego 

łoża), teściowa basa, szwagier 

basa, kochanka lub kochanki basa, 

koledzy pijacy lub też inne osoby 

towarzyszące np. niosące balda-

chim. Podczas pogrzebania basa 

stosuje się też poświęcenie kropi-

dłem oraz oddymienie uczestników, 

zarówno tych, którzy już są na 

zabawie na wstecznym biegu lub też 

wszystkich, którym zapaliła się 

kontrolka. 

Pogrzeb basa w Steblowie 

Pogrzeb basa w Steblowie 
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Próbkę lokalnego humoru doskonale ilustrują wybrane teksty:  

Tu zaraz zostanie złożony wieniec i teraz w złożeniu tego wieńca będą zmiany, ponieważ ten 

wieniec jest z dodatkiem liści z marihuany 

Poświęcę was tu wodą i żeby wam tu nie śmierdziały nogi poświęcę was tą cudowną wodą  

z rzeki Osobłogi 

Po tym dymie, będziecie mieli skórę jak skrzydełka u motyla a energii tyle co reaktor z 

Czernobyla. 

 Część postaci w trakcie mowy zachowuje się komicznie np. biskup z Panamy (2019) 

palił cygaro. Uczestnicy imprezy są wywoływani do interaktywnych zabawnych działań.  

Po przemówieniu żałobnicy lamentują, a cały kondukt obchodzi dookoła salę i wynosi basa         

z pomieszczenia. Na jego końcu w 2019 roku szedł grabarz oraz chłopiec grający na trąbce. 

 

JÓZEFEK 

W okolicach 19 marca organizuje się na Opolszczyźnie święto mężczyzn (wspomnienie św. 

Józefa). Jedynie w Otmicach zwyczaj ten jest praktykowany 1 maja. Według Roberta Garstki 

i Aleksandra Lysko, tradycja ta wywodzi się z Czech, a do Kamienia Śląskiego trafiła w 1999 

roku pod nazwą Józefek. Zwyczaj ten jest praktykowany w około 30 miejscowościach 

zlokalizowanych na terenie gmin należących do 

Krainy św. Anny. 

W niektórych wsiach w dniu tym ma miejsce 

wyłącznie msza święta, w której uczestniczą tylko 

mężczyźni (jest tak np. w: Suchej, Łaziskach, 

Jemielnicy – w tej miejscowości funkcjonuje również 

Bractwo św. Józefa); w innych po mszy ma miejsce 

uroczyste spotkanie mężczyzn połączone z posiłkiem, 

zabawami zręcznościowymi i występami muzycznymi 

np. w Steblowie, Januszkowicach, Raszowej, Dziew-

kowicach, Leśnicy, Suchodańcu. W kilku wsiach 

(Górażdże, Gwoździce, Kamień Śląski, Obrowiec, 

Balcarzowice, Borek, Otmice), po mszy świętej, 

mężczyźni przystępują do obchodów święta, 

połączonych z tradycyjnym zwyczajem wbicia kołka  

w ziemię. 

Józefek w Kamieniu Śląskim 
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Uczestnicy zbierają się w wybranym miejscu (w Kamieniu i Górażdżu nieopodal sali 

spotkań, w Nakle na placu wiejskim przed kościołem), gdzie dokonują wbicia, za pomocą 

drewnianego młota nazywanego Józefem, drewnianego kołka – koła w ziemię. Zwyczaj ten 

nawiązuje do pradawnych wiosennych praktyk magicznych, których celem było symboliczne 

pobudzenie ziemi do życia. Ten swoisty akt kreacyjny, 

zapładniający ziemię ma przyspieszyć działanie sił natury. 

Moment wbicia koła oznacza możliwość rozpoczęcia prac 

polowych.  

Kół przed wbiciem należy odpowiednio przygo-

tować. Zaostrzoną końcówkę koła przypala się w ognisku  

i taki rozżarzony pal wbija się w ziemię. Jako pierwszy 

czynności tej dokonuje najstarszy gospodarz we wsi, po 

nim pal wbijają wszyscy pozostali uczestnicy święta. 

Następnie mężczyźni spotykają się przy suto zastawianym 

stole, śpiewają piosenki. Obchodom święta często 

towarzyszą różne zabawy zręcznościowe tj. wbijanie 

gwoździa w pień, przepiłowywanie drewna i inne. Zdarza 

się, że w trakcie Józefka występują męskie zespoły muzyczne (Kamień Śląski) lub soliści  

z instrumentami (Górażdże). 

 

ŚWIĘCENIE PALM 

Na tydzień przed świętami wielkanocnymi obchodzona jest Niedziela Palmowa, która 

nawiązuje do uroczystego, tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas  którego 

ludzie witali Mesjasza zielonymi gałązkami palmy.  

Ludność autochtoniczna Opolszczyzny wykonuje palmy  

z kwitnących gałązek wierzbowych, przybranych zielonymi gałązkami 

barwinka lub bukszpanu i związanych czerwoną bądź żółtą wstążką. 

Takie palmy święci się we wszystkich miejscowościach w Krainie  

św. Anny, w których odbywają się msze święte. 

Dawniej zamiast wstążki palmę przewiązywano rzemieniem  

od bata, aby konie były tłuste, żeby nie schudły, były swarne. Palmy 

zostają poświęcone podczas uroczystej mszy św. w Niedzielę Palmową. 

Każda rodzina musi mieć swoją palmę, jednakże do poświęcenia noszą 

Józefek w Kamieniu Śląskim 

Palma z gałązek 

wierzbowych 
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je głównie kobiety i dzieci. Symbolika palmy nawiązuje niewątpliwie do rózgi życia, zielonej 

młodej gałązki oznaczającej odradzanie się przyrody. Praktykowanie tego zwyczaju ma 

zapewnić ludziom i dobytkowi żywotność, witalność, zdrowie. Spotykany znany dawniej 

zwyczaj smagania palmą panien po łydkach nie jest aktualnie spotykany na wymienionym 

obszarze.  

Praktykowany jest natomiast zwyczaj wkładania kocianki z palmy wielkanocnej pod 

pierwszą skibę gleby, czy też zatykania małych krzyżyków na granicy zagonów. Poświęcona 

palma stanowi apotropeion – chroni dom mieszkalny, obejście przez gradem i od burzy, 

zwierzęta przed chorobami. Założona w domu palma ochrania dobytek od wszelkiego zła  

i daje szczęście. W domach mieszkalnych palma była najczęściej umieszczana za świętymi 

obrazami lub na strychu. Zdarza się, że palmy podobnie jak gromnice, stawia się w czasie 

burzy w oknie lub wrzuca po kawałku do komina. Palmom przypisuje się też lecznicze 

działanie. Niegdyś popularny na Śląsku zwyczaj połykania bazi – żeby gardło nie bolało jest 

nadal praktykowany, zwłaszcza przez starsze osoby. Ma to swoje uzasadnienie medyczne, 

albowiem w baziach znajdują się salicylany. Wciąż funkcjonuje przeświadczenie, że zeszło-

roczne poświęcone palmy nie wyrzuca się, lecz spala w ogniu.  

 

PALENIE ŻURU 

Ze zwyczajów praktykowanych w Wielką Środę (żurowa środa) do najbardziej 

znanych na Opolszczyźnie należy palenie żuru. Jest to stary i oryginalny zwyczaj, polegający 

na bieganiu po polach z zapalonymi miotłami i wymawianiu magicznych formuł. Po polach 

biegano również z kadzidłami – metalowymi puszkami zamocowanymi na drucie, wypełnio-

nymi szyszkami i żarzącym się drewnem.  

Zwyczaj ten miał bardzo bogatą symbolikę nawiązującą do kultu płodności. Biegano 

po polach, aby zboże się lepiej rodziło i prędzej ziarna zaczęły twardnieć. Jest to jeden z wielu 

zwyczajów przełomu zimowo-wiosennego, które miał z jednej strony pobudzić przyrodę  

do życia i działania, a z drugiej stanowił formę ochronnego zabiegu magicznego. W sensie 

symbolicznym było to także pożegnanie 

z okresem postu, w którym żur stanowił 

jedną z podstawowych potraw; to także 

wypędzenie, przegnanie nagromadzone-

go w osadzie zła. Paląc resztki żuru, 

Palenie żuru w Obrowcu 
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wkraczano w czas świętowania, czas nowego. 

W 1879 roku Alojzy Hytrek pisał: Bardzo rozpowszechniony obchód odbywa się         

w wieczór Wielkiej Środy przed Wielkanocą, mianowicie tzw. palenie żuru. Za nadejściem 

zmroku ukazują się na wzgórzach i polach ruchome ognie. Chłopcy spieszą w pole z zapasami 

starych mioteł, napchanych szczypami smolnymi oblanych smołą lub żywicą. Te miotły czyli 

skrobaczki zapalają i jak z pochodniami biegają z nimi po wzgórzach i polach, dopóki starczy 

zapasu, wykrzykując nieustannie żur palę, buchty chwalę. Zapalają także spore wiechcie 

słomiane na wysokich żerdziach, obnosząc je między pochodniami. Na zakończenie znoszą 

niedopalone miotły na jedno wielkie ognisko i wesoło wyśpiewując pieśni rozchodzą się do 

domów (…). Najwięcej upowszechniony jest ten zwyczaj na Zaodrzu i w powiecie 

wielkostrzeleckim, gdzie hasło do 

zapalania skrobaczek dają pasterze 

na wzgórzach św. Anny. Według 

tradycji, między ludem upowsze-

chnionej, obchód ten dzieje się na 

pamiątkę szukania z pochodniami 

Chrystusa w ogrodzie Getsemani.  

W sposób oczywisty, w interpretacji 

przedstawionej przez Hytrka, na 

wcześniejsze, archaiczne i wręcz pogańskie znaczenie tego zwyczaju, nakłada się późniejsza 

wersja powstała w wyniku nawarstwień chrześcijańskich.  

M. Przywara pisał, że pod koniec XIX wieku w opolskich wsiach: Gdy się zćmi 

chłopcy i dziewczyny, biorą wiechcie, często całe snopy słomy i wynoszą za ogrody i łąki; tam 

spalają i noszą palące się i iskrami sypiące ognie. Inni mają ze sobą różne pochodnie ze 

szczyp, wiórów, starych nasmolonych mioteł, które rozpaliwszy wszystkie w szalonych 

podskokach miotają. Z daleka to niezły widok, gdy naokoło wsi tu i tam gromadki takich 

światełek się uwija około większego ze słomy ognia.  

W okresie międzywojennym zwyczaj ten był praktykowany w większości 

miejscowości w okolicach Strzelec Opolskich i Krapkowic. Dawniej brała w nim udział 

przeważnie młodzież, rzadziej wszyscy mieszkańcy wsi. Biegano po polach z zapalonymi 

miotłami, uprzednio nasyconymi żywicą, smołą lub naftą i wykrzykiwano: Żur pola, buchty 

chwola, co krok to snop; Żur pola, co krok to snop, co stopa, to kopa; Żur pola, co by zboże 

rosło. 

 

Palenie żuru w Górażdżu 
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Niekiedy na granicach pół rozpalano ogniska, od których odpalano miotły. 

Niedopalone miotły (skoczki) wrzu-

cano w ognisko.  

W Obrowcu palenie żuru 

przybierało formę rywalizacji-zabawy. 

Otóż na przeciwległych krańcach wsi 

rozpalano dwa wielkie ogniska. 

Rozpalenie większego ognia miało 

zapewnić lepszy urodzaj. Ponadto 

młodzież, w tym zakochane pary 

udawały się na pola z płonącymi 

miotłami lub żurem z ogniska, 

umieszczonym w metalowych puszkach. Przy ogniskach organizowano zabawę, w której 

uczestniczyła większość mieszkańców. W jej trakcie młodzieńcy brali udział w pokazach 

zręcznościowych np. skakali nad ogniem. Także po II wojnie światowej, w latach 70.  

i na początku lat 80., palenie żuru kultywowano w wielu sołectwach. Starsi uczestnicy 

palenia żuru wskazywali na to, że porządkowanie obejścia i spalenie resztek ma oznaczać 

pozbycie się ze wsi zła, niedostatku i robactwa, a bieganie ze skrobaczkami szukanie 

Chrystusa przez Żydów.  

Z czasem bogate znaczenie symboliczne tego zwyczaju uległo zapomnieniu, natomiast 

na plan pierwszy wysunęły się elementy porządkowania miejscowości po okresie zimowym – 

gromadzenie i usuwanie poprzez spalenie – starych pakuł, usuniętych gałęzi i drzew oraz 

zabawa, w której uczestniczą mieszkańcy. Pod koniec lat 80. i początku 90. XX wieku 

zwyczaj ten praktykowano przeważnie lokalnie. Pod koniec lat 90. i w pierwszej dekadzie XX 

wieku zaobserwowano powrót do omawianych praktyk. W niektórych miejscowościach 

palenie żuru przybiera formę zorganizowaną (Krapkowice, Obrowiec, Kąty Opolskie, 

Górażdże, Kamień Śląski i Kamionek (wspólnie)), często jednak w wielu wsiach są to akcje 

podejmowane przez kilku sąsiadów. Zwyczaj palenia żuru jest najbardziej rozpowszechniony 

w pięciu gminach: Zdzieszowice, Gogolin, Krapkowice, Tarnów Opolski i Walce. Jest on 

także praktykowany w pojedynczych miejscowościach gmin Izbicko, Leśnica i Strzelce 

Opolskie – łącznie w 37 sołectwach. Przejeżdżając tam w Wielką Środę wieczorem (czasami  

w Wielki Czwartek – Miedziana, Przywory), można dostrzec wiele palących się ognisk.             

W większości wsi omawiany zwyczaj, jak już wspomniano, przybiera formę palenia ognisk, 

przy których spotykają się najbliżsi sąsiedzi. W Krapkowicach palenie żuru połączone jest  

Dzieci z kadzidłami (Kąty Opolskie) 
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z jarmarkiem-festynem. W tym przypadku zwyczaj ten został całkowicie zdominowany przez 

ludyczny wymiar imprezy towarzyszącej zdarzeniu.  

W Obrowcu, nieopodal sali spotkań, ma miejsce 

gromadzenie przez część mieszkańców gałęzi z uschnię-

tych bądź przyciętych drzew. W Wielką Środę o godz. 

19.00 podpalone zostaje ognisko. W tym czasie zgroma-

dzeni mieszkańcy zasiadają przy stolach i mogą się 

posilić specjalnie przygotowanym żurem.  

Nieco inny przebieg ma palenie żuru w Kątach Opolskich. Przy domu spotkań 

rozpalone zostaje niewielkie ognisko, mieszkańcy mogą upiec kiełbaski, spożyć przygoto-

wany przez mieszkanki wsi żur. Najważniejszy moment pierwszej części spotkania stanowi 

konkurs kadzideł, które niegdyś obnoszono po polach. Uczestniczą w nim dzieci, prezentując 

wykonane z metalowych puszek kadzidła. 

Większość z nich to proste wysokie puszki z otworem w górnej części i wyciętymi 

otworkami w korpusie. Niekiedy jednak dzięki staraniom rodziców kadzidła przybierają 

bardzo fantazyjne kształty np. barwnej torebki damskiej. Czasami przyozdobione są w pewne 

rekwizyty nawiązujące do wielkanocnej symboliki: uszy, oczy i wąsy zająca. Wybranym 

przez jury kadzidłom przyznane zostają okazjonalne puchary. Wszyscy uczestnicy konkursu 

prezentują swoje kadzidła w działaniu. Do wnętrza zostają wrzucone szyszki i drobne 

drewienka, które zapala się żurem z ogniska. 

Dzieci a czasami i dorośli chodzą wokół 

ogniska i odpowiednimi wirowymi pozio-

mymi lub pionowymi ruchami rozpalają ich 

zawartość, a następnie okadzają teren. Jak 

można zauważyć we wszystkich przypadkach 

zupełnemu zanikowi uległa warstwa znacze-

niowo-symboliczna, natomiast decydującą 

rolę odgrywa współczesny element ludyczny. 

 

 

 

 

 

 

Rozpalanie kadzidła (Kąty Opolskie) 

Dzieci z rozpalonymi kadzidłami (Kąty Opolskie) 
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PALENIE JUDASZA 

Na Śląsku, jak pisze Jerzy Pośpiech, w Wielka Środę praktykowano zwyczaj palenia 

lub wypędzenia Judasza. Wzmianki o tym zwyczaju zamieścił również w swoich relacjach          

P. Drechsler: Wśród ludności katolickiej istnieje zwyczaj, że po psalmach, recytowanych po 

południu w kościele, młodzież, a raczej młodzi chłopcy, urządzają przy pomocy piszczałek        

i taczek ogromny hałas, co ma symbolizować trzęsienie ziemi podczas śmierci Chrystusa.       

W dawniejszych czasach kościelny, ubrany w czerwoną kamizelkę, udawał Judasza, który 

wśród hałasu wychodzi z kościoła. Czasem zamiast kościelnego był to chłopiec. Obrzęd ten 

nazywa się wypędzenie Judasza.  

W Wielki Piątek przed 

Wielkanocą, wieczorem w Kro-

śnicy na Białkowej Górze, 

odbywa się obrzęd palenia 

Judasza. Wcześniej młodzież 

gromadzi w tym miejscu dużą 

ilość gałęzi i ustawia na wznie-

sieniu ogromny stos. W środku 

stosu ustawiona jest szubienica  

z wiszącą kukłą Judasza, osadzo-

ną na metalowym stelażu w kształcie krzyża. Wieczorem, gdy zapada zmierzch, młodzi 

mężczyźni odpalają od znajdującego się w pobliżu ogniska pochodnie, z którymi biegną do 

stosu i podpalają go w kilku miejscach. Stos płonie, a ogień pochłania wyobrażenie postaci 

ludzkiej. 

Śmierć w zwyczaju palenia Judasza miała wymiar symboliczny. Wierzono, że 

płomień powodował unicestwienie tego co stare i złe, zapowiadając tym samym pojawienie 

się nowego życia. Często palenie Judasza jest utożsamiane z paleniem żuru, ponieważ 

dawniej zwyczaj ten był na omawianym terenie częściej praktykowany i odbywał się              

w Wielką Środę. Podobieństwa istnieją również w sferze znaczeniowo-symbolicznej. Popiół   

z unicestwionego Judasza zabierano ze sobą i wysypywano na pola, po to aby zapewnić 

urodzaj. Palono Judasza również w Boryczy o czym wspomina Gabriela Puzik. Oprócz 

wielkiego stosu z gałęzi i opon, dzieci miały przywiązane do drewnianych kijów pocięte 

gumowe paski, które zapalały i biegały z nimi po polu krzycząc palę Judasza. Z analizy 

Kukła Judasza zawieszona na szubienicy (Krośnica) 
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badań terenowych wynika również, że w pobliskich miejscowościach: Grodzisku oraz Izbicku 

jeszcze do końca lat 90. XX wieku praktykowano zwyczaj palenia Judasza. 

  

 

Współcześnie warstwa symboliczna tego zwyczaju pozostała jedynie w pamięci osób 

starszych. Aktualnie palenie Judasza ma charakter ludycznej zabawy, podczas której 

spotykają się znajomi. Jest praktykowane w miejscowościach Krośnica i Nakło. W tym 

drugim przypadku zwyczaj ten przybiera formę palenia wielkiego ogniska.  

 

CHODZENIE Z KOŁATKAMI 

Chodzenie z kołatkami (klekotkami) to jeden z najpopularniejszych zwyczajów czasu 

wielkanocnego praktykowany dawniej i współcześnie na Górnym Śląsku. Józef Lompa pisał: 

Na wsiach chłopcy nie mają większy uciechy nad tą, gdy chodzą przed świętami 

wielkanocnymi z klekotkami. J. M. Fritz w 1865 roku wspominał, że po wsiach w Wielki 

Czwartek chodzili pauprowie co grzechotaniem zastępują dzwony(…). 

Kołatek używano zamiast dzwonów kościelnych na znak żałoby, zdrady Judasza          

i początku Męki Chrystusa – począwszy od wieczornej mszy św. w Wielki Czwartek aż do 

południa Wielkiej Soboty. Ludność wiejska potocznie mówiła, że w tym czasie dzwony poszły 

do Rzymu lub zostały zawiązane. 

Palenie Judasza w Krośnicy 
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Z klekotkami dawniej chodzili wyłącznie chłopcy (najczęściej ministranci, choć 

zdarzało się, że i wszyscy chłopcy ze wsi). W miejscowościach obchód dokonywano 

przeważnie dookoła kościoła trzy razy w ciągu dnia – rano, w południe i na wieczór,  

w innych tylko w południe, a w niektórych grupy chłopców obchodziły teren całej wsi.  

W tym ostatnim przypadku za kołatanie chłopcy otrzymywali od mieszkańców datki  

w postaci pokarmu. Do kołatania używano przeważnie prostych, drewnianych kołatek 

wykonanych przez miejscowych stolarzy, choć  stosowano także, jednakże znacznie rzadziej, 

terkotki oraz tragaczyki. Są one niejednokrotnie przekazywane z pokolenia na pokolenie.     

W okolicy Strzelec Opolskich w okresie międzywojennym i zaraz po wojnie powszechnie 

jeszcze wierzono, że klekotanie wystraszy zło, które panoszy się ze szczególną siłą przed 

Wielkanocą.  

Jerzy Pośpiech pisał, że zwyczaj chodzenia z kołatkami wymiera i jest spotykany 

sporadycznie. Jednak z przeprowadzonych 

badań wynika, że jest to jeden z bardziej 

żywotnych zwyczajów wielkanocnych. Jest 

on praktykowany w wielu sołectwach (51), 

należących do gmin stowarzyszonych  

w Krainie św. Anny. W mniejszym zakre-

sie kultywowany jest w gminach Walce, 

Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Jemiel-

nica. Zwyczaj ten nie odbywa się w sołec-

Chodzenie z kołatkami (Gogolin-Karłubiec) 

Chodzenie z tragaczykiem (Gogolin-Karłubiec) 
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twach pozbawionych kościoła lub większej kaplicy. W większości przebadanych miejsco-

wości zwyczaj ten przybiera on swoją najprostszą formę – trzykrotnego (rzadziej 

pojedynczego – tylko w południe) obchodu przez ministrantów wokół kościoła. W części 

miejscowości ministranci obchodzą całą wieś a niekiedy, jak w Steblowie,  uczestniczą w tym 

wszyscy chłopcy (grupa około 20 osób). Jeszcze do niedawna w Izbicku ministranci spotykali 

się i szli z kołatkami również o godzinie 24.00 w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Zdarza się 

jednak, ze w kołataniu biorą udział również dziewczyny (Gogolin-Karłubiec). Obchód po 

całej wsi odbywa się w 17 sołectwach (Ligota Czamborowa, Steblów, Otmice, Poznowice, 

Siedlec, Osiek, Ściborowice, Niwki, Kadłub, Kamionek, Grodzisko, Nogawczyce, Klucz, 

Kosorowice, Kąty Opolskie, Zimna Wódka, Raszowa (gm. Tarnów Opolski)) i jednej 

dzielnicy miasta (Gogolin-Karłubiec). W trakcie obchodu wsi grupy otrzymują za kołatanie 

datki, przeważnie w formie słodyczy. 

Do kołatania lub terkotania używa się trzech typów urządzeń. Najczęściej spotykany 

to klasyczna kołatka (klekotka) w formie drewnianej deseczki z rączką od spodu                      

i z przymocowanymi do niej pojedynczym lub podwój-

nymi młoteczkami. Inna formę stanowi terkotka w postaci 

drewnianej prostokątnej obudowy, w której osadzony jest 

wykonany z twardego drewna zębaty wał, obracany za 

pomącą rączki się w wyniku oddziaływania za pomocą 

rączki poruszanej przez uczestnika. W zębaty tryb uderzają 

dwie deseczki osadzone w dolnej części obudowy, 

wydając specyficzny i hałaśliwy dźwięk zwany terkota-

niem. 

W niektórych miejscowościach np. Gogolinie–

Karłubcu najmłodsi uczestnicy pchają przed sobą 

tragaczyki tj. drewnianą obudowę przypominającą taczki. 

Hałas, podobnie jak w terkotkach, wywołuje uderzenie 

deseczek o obracający się zębaty wał. 

W Gogolinie-Karłubcu ma miejsce tylko jeden obchód – o godzinie 12.00 w Wielką 

Sobotę. Zbiórka uczestników ma miejsce pod kościołem. Stamtąd grupa wyrusza na obchód 

po granicach dzielnicy. Na jej czele idzie najstarszy z chłopców (ober). Grupie towarzyszy 

zazwyczaj opiekun – osoba dorosła. W trakcie kołatania ober odbiera od mieszkańców datki 

w postaci słodyczy. Na trasie znajduje się kapliczka przydrożna, którą grupa obchodzi 

Trzykrotne obchodzenie kaplicy  

(Gogolin-Karłubiec) 
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trzykrotnie. Po powrocie uczestnicy idą z kołatkami trzykrotnie wokół kościoła.  

Po zakończeniu obchodu dzieci dzielą się otrzymanymi słodyczami. 

 

ZAKŁADANIE KRZYŻYKÓW W POLA  

Trudno jest współcześnie ustalić od jak dawna zwyczaj ten jest praktykowany  

na terenie Opolszczyzny. Zapewne należy on do jednych z najdawniej znanych praktyk 

wierzeniowych rytu chrześcijańskiego na tym obszarze, przy czym wątek religijny nakłada się 

tutaj na prastare elementy pogańskie. Jest to najpowszechniej obok poświęcenia pokarmów      

i święcenia palm aktualnie praktykowany zwyczaj. Współcześnie krzyżyki są zakładane 

prawie we wszystkich miejscowościach, należących do gmin Krainy św. Anny.  

  

Zapewnienie sobie przychylności sił natury stanowiło dla mieszkańców wsi warunek 

niezbędny do przeżycia. Czyniono to albo poprzez składanie odpowiednich ofiar lub też przez 

czynienie zabiegów magicznych. Szczególne znaczenie miało to w okresie rozpoczęcia 

wegetacji – na wiosnę. W Niedzielę Palmową autochtoniczni mieszkańcy Opolszczyzny 

zanoszą do poświęcenia palmy wykonane z gałązek wierzbowych. Wierzba to jedna               

z najwcześniej kwitnących i rozwijających się na wiosnę roślin – to symbol powracającego, 

rodzącego się życia. Roślina ta wykazuje ponadto niezwykle wysoką żywotność – przez wiele 

lat wypuszcza dużą ilość odrośli – to także symbol witalności. Nieprzypadkowa zatem jej 

obecność w magii agrarnej i ochronnej. Z poświęconych gałązek wierzbowych z kotkami 

(popularnie zwanych baziami) wykonuje się krzyżyki, które w Wielki Piątek zatykane są  

w polach, ogrodach, obejściu czy też w domu. Mają one chronić pola i ogrody przed grado-

Gospodarze z krzyżykami w polu (Kadłub, Rozmierz) 
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biciem, klęskami żywiołowymi i zapewnić urodzaj, zwierzęta chronić przed chorobami,  

a domostwu zapewnić ochronę przed pożarem i nieszczęściami. 

Krzyżyki są przygotowywane w przeddzień, w Wielki Czwartek. Sporządza je 

gospodarz, który łączy dwie gałązki w kształt krzyża używając do tego celu grubej nici lub 

dratwy. Krzyżyki te są zazwyczaj wykonywane wyłącznie z uprzednio 

poświęconych bazi, ale zdarza się, że w niektórych miejscowościach 

(Kadłub, Rozmierz, Rozmierka) podstawę krzyża stanowi gałązka 

leszczynowa. Wczesnym rankiem w Wielki Piątek gospodarze, 

wybrane osoby z rodziny a niekiedy i całe rodziny, udają się pieszo, 

rowerami bądź autami na uprawiane pola. Dawniej na pola chodzono 

wyłącznie pieszo, współcześnie wielkoobszarowe gospodarstwa są 

rozrzucone w wielu miejscach i dotarcie piechotą do wszystkich pól 

byłoby znacznie utrudnione. Zakładanie krzyżyków przyjmuje 

rozmaitą formułę: w Kadłubie mieszkańcy wstawiają pojedyncze krzyżyki w jednym z rogów 

pola i odmawiają modlitwę. Po powrocie do 

domu gospodarz wkłada krzyżyki w ogrodzie, 

domu (np. na poddaszu lub przed wejściem do 

domu) a jeśli posiada krowy to i w oborze.  

W Rozmierzy niektórzy gospodarze zakła-

dają po jednym krzyżyku w rogu pola, inni trzy  

w polu w jednym miejscu, jeszcze inni wokół 

zatkanego krzyżyka wykonują 

palcem dookolny rowek. Trzy 

krzyżyki stawia się w Błotnicy 

Strzeleckiej na pamiątkę męki Chrystusa i łotrów wraz z nim ukrzyżowa-

nych. W wielu miejscowościach zwyczaj ten jest praktykowany głównie 

przez gospodarzy oraz osoby starsze. Jednak co ciekawe coraz częściej 

powracają do niego młodzi gospodarze. 

 

 

 

 

 

Krzyżyki z gałązek poświęconej 

palmy i leszczyny (Rozmierz) 

Zakładanie krzyżyka na poddaszu w domu mieszkalnym 

(Kadłub) 

Krzyżyki założone w polu 

(Rozmierz) 

Krzyżyki założone w polu (Rozmierz) i w oborze (Kadłub) 
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OBMYWANIE W RZECE (POTOKU) W WIELKI PIĄTEK 

Był to zwyczaj niegdyś często kultywowany na Opolszczyźnie. Badacze twierdzą,  

że ma on prawdopodobnie związek z powszechną dawniej wśród ludu wiarą w to, że  

w Wielki Piątek dzieją się rozmaite cuda. Zwyczaj ten nakłada się na wcześniejsze pogańskie 

wierzenia, dotyczące wody jako elementu oczyszczającego z tego co złe, wody jako symbolu 

życia.  

W Wielki Piątek, przed wschodem słońca, całe miejscowości udawały się na 

zwyczajowe obmycie w Cedronie lub w rzece Jordan. Obmywanie (ablucja) mogła być 

skuteczna tylko wtedy, gdy spełnione zostały niezbędne warunki. Płynąca rzeka lub potok,     

w której dokonywano obmycia, musiała płynąć z zachodu na wschód. W trakcie obrzędu 

należało zachować absolutną ciszę (stąd niekiedy nazwa cicha woda), podczas powrotu nie 

można było się obejrzeć za siebie, woda powinna na ciele wyschnąć sama – nie wolno jej 

ścierać. Wszystkie te obwarowania kojarzą się z zabiegami o charakterze magicznym a nie 

religijnym. Obok jednak zawsze występowała warstwa religijna. Przed i po umyciu każdy      

z uczestników modlił się na kolanach, z twarzą zwróconą w kierunku wschodzącego słońca. 

Powszechnie wierzono, że obmycie w tej wodzie zapobiega powstawaniu piegów, leczy 

wrzody, liszaje, brodawki, polepsza cerę a nade wszystko zapewnia zdrowie w nadchodzącym 

roku. Przed udaniem się do potoku lub rzeki często wypijano kieliszek wódki tatarczówki, 

która oprócz tego że miała rozgrzać ciało, to chroniła od bólów żołądka – co miało swoje 

uzasadnienie w medycynie ludowej.  

W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwyczaj obmywania w potoku lub 

rzece w Wielki Piątek jest kultywowany jeszcze w 25 miejscowościach znajdujących się na 

terenie Krainy św. Anny. Najczęściej jest on praktykowany w gminach Jemielnica, Strzelce 

Opolskie, Leśnica; sporadycznie w gminach Ujazd, Zdzieszowice, Gogolin i Walce. W wielu 

z miejscowości w obmywaniu uczestniczą przeważnie ludzie starsi, pamiętający  

i kultywujący dawne tradycje. Większa liczba osób uczestniczy w tym zwyczaju  

w sołectwach Kadłub oraz Osiek, których mieszkańcy wspólnie myją się w rzece Jemielnicy. 

Na szczególną uwagę zasługuje wieś Łaziska, gdzie w obmywaniu w źródełku bierze udział 

około 100 mieszkańców.  

W większości sołectw na obmywanie w Wielki Piątek używa się sformułowania 

obmywanie w potoku lub rzece. W kilku przypadku mówi się o obmyciu w przykopie 

(Sprzęcice, Krośnica) lub w Cedronie. Tylko w wypadku sołectwa Stary Ujazd stwierdzono 
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występowanie nazwy mycie w rzece Jordan. W Gogolinie-Karłubcu symbolicznego obmycia 

dokonuje się w kapliczce ze źródełkiem.  

Uczestnicy tego zwyczaju posiadają świadomość jego znaczenia. Modlitwy 

wypowiadane podczas obrzędu mają zapewnić zdrowie i szczęście w nadchodzącym roku.    

W części sołectw zwyczaj ten jest znany, lecz nie jest praktykowany z powodu wyschnięcia 

potoku lub źródełka. 

 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW 

Święcenie pokarmów i ognia odbywa się w Wielką Sobotę. Zwyczaj ten został 

przejęty przez kościół katolicki z tradycji pogańskiej, a w Polsce pojawił się około XV wieku.  

Dziewiętnastowieczny badacz Śląska A. Hytrek w 1879 roku pisał, że lud przynosił do 

kościoła bochenki z pszennej mąki, które ksiądz święcił, a nazywały się one świecennikami 

lub święconym. Na przełomie XIX i XX wieku ludność polska na Opolszczyźnie 

sporadycznie święciła potrawy wielkanocne: chleb, sól, wino, jaja, wędzonkę.  

Zwyczaj ten rozpowszechnił po 1945 roku, kiedy to na tereny Śląska Opolskiego 

przybyła ludność napływowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W koszyczku, który zanoszono w Wielką Sobotę do poświęcenia w kościele znajdowały się 

przeważnie: 

chleb – jako podstawa pożywienia, święcono go po to, żeby nigdy go nie zabrakło; 

chrzan – symbol cierpienia Chrystusa, który oznaczał także gorycz istnienia;  

jajko – symbol życia, bowiem to w nim tkwi zarodek życia, potencja, energia; to powszechny 

rekwizyt w rytuałach płodności, odrodzenia sił witalnych (do takich też należy zaliczyć 

Święta Wielkanocne); w sensie religijnym to symbol zmartwychwstania; jajka do 

Gogolin-Karłubiec Koszyczki wielkanocne ze święconką 
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poświęcenia barwiono i barwi się zazwyczaj w cebulance (wywar z cebuli), z której 

otrzymuje się kolory od ciemnopomarańczowego, przez czerwienie do brązu – kolory te 

nawiązują do symboliki życia i śmierci; 

wędzonkę – symbol obfitości po okresie postu; 

masło i tłusty ser – oba symbolizowały obfitość pokarmu; 

baba drożdżowa – miała zapewnić w nadchodzącym roku obfitość; 

sól – symbol oczyszczenia z grzechu. 

Z czasem w koszyczkach pojawiły się również buraczki, cukrowe 

baranki, a współcześnie wiele osób wkłada do nich oprócz 

tradycyjnych składników, wszystko to co lubi najbardziej. Pokarmy 

przeznaczone do poświęcenia nosi się do kościoła w wiklinowych 

koszyczkach, często przykrytych haftowanymi obrusikami lub 

hustkami, niekiedy są one udekorowane liśćmi bukszpanu lub barwinka, rzadziej gałązkami 

wierzbowymi. 

Bogate wnętrze koszyczka wynikało z faktu, że Święta Wielkanocne następowały po 

długim okresie postu. Obfitość poświęconych pokarmów miała stanowić w nadchodzącym 

roku dobrą wróżbę, oznaczała, że nie zabraknie w nim jedzenia. 

Poświęcenie koszyczków w kościele odbywa się współcześnie o określonych 

godzinach. Znane są dwie formy poświęcenia pokarmów: jedna polega na umieszczeniu 

wszystkich koszyczków w wyznaczonych miejscu, gdzie ksiądz odmawia modlitwę  

i dokonuje poświęcenia; drugi sposób polega na przemarszu księdza przed cały kościół  

i poświęceniu wiernych razem z koszyczkami. 

Po poświęceniu koszyczek zwany święconką przynosi się do domu. Nadal 

przestrzegany jest zakaz spożywania święconki aż do śniadania w Wielką Niedzielę. 

Wówczas to cała rodzina spożywa poświęcone pokarmy, rozpoczynając od dzielenia się 

jajkiem. W części rodzin śląskich praktykuje się, że święconka jest spożywana w trakcie 

obiadu. 

 

MAIBAUM 

Dzień 1 maja lub 30 kwietnia świętowano poprzez wystawianie drzewa majowego, 

ustawianego na wysokim maszcie lub żerdzi w postaci drzewek iglastych, przybranych 

różnokolorowymi wstążkami z bibuły lub tkaniny. Miesiąc maj uważano za najpiękniejszą 

porę roku, początek cyklu wegetacyjnego. Jak powiadano: Stroimy mojik, żeby prziwitać 

Koszyczki wielkanocne ze 

święconką 
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wiosna i maj. Praktyka stawiania drzewka majowego przybyła na Śląsk Opolski 

prawdopodobnie z Wielkopolski. Jednakże początki zwyczaju nie są znane.  

Oprócz tego, że stawianie maja w sposób symboliczny nawiązywało do rozpoczęcia 

wegetacji, zwyczaj ten miał również wymiar 

matrymonialny, w jego trakcie dochodziło do 

zalotów. Moje stawiali młodzieńcy przed chałupami 

swoich sympatii. Ambicją kawalera było wysta-

wienie jak najwyższego moja. Jeśli został on skra-

dziony lub przeniesiony w inne miejsce wróżyło to 

nieszczęście. O praktykowaniu tego zwyczaju na 

Śląsku po raz pierwszy wspomina J. M. Fritz.  

W pierwszych latach XX wieku był to zwyczaj bardzo popularny na całym Śląsku. Zanikł  

w wielu miejscowościach w okresie po II wojnie światowej. Reaktywacja tego zwyczaju 

nastąpiła na Opolszczyźnie w latach 90. XX wieku. 

Współcześnie moje (maibaumy) stawia się 

przeważnie w centrum wsi, przy remizach strażackich czy 

też boiskach sportowych. Zwyczaj ten jest praktykowany 

w około 20 miejscowościach Krainy św. Anny, przy czym 

13 z nich przypada na trzy gminy: Strzelce Opolskie, 

Walce i Leśnica. Stawianie moja często poprzedza 

uroczysta msza święta, ale w niektórych miejscowościach 

np. w Kadłubie zwyczaj ten ma charakter świecki. Za 

organizację maibauma odpowiadają przeważnie lokalne 

kola DFK we współpracy z sołectwami. 

Maibaum to wysokie, okorowane w dolnej części 

drzewko stawiane w centralnym punkcie wsi 30 kwietnia 

lub 1 maja. Dawniej wysoki pień niesiony był w uroczy-

stej procesji przez grupę mężczyzn, przy akompania-

mencie orkiestry dętej. Pień drzewka często malowano na różne kolory. Gałęzie maibauma 

przystrajane są kolorowymi wstążkami. Drzewko stawiane jest do pionu przy pomocy lin 

przez dorosłych mężczyzn, a poniżej do drzewka zamocowany zostaje zielony wieniec 

wykonany z gałęzi świerkowych lub brzozowych. Na maibaumie w Kadłubie rokrocznie 

umieszczana jest tabliczka z napisem: 

Maibaum w Kadłubie 

Maibaum w Januszkowicach 
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Mojou wieś, co tradycje szanuje 

wspólnymi siłami mie sam richtuje 

Tera se genau wejrzyj 

na ten piykny strom, 

i pamiyntej, że człowiek 

niczego nie szafnie sam 

W trakcie maibauma mają miejsce zabawy zręcznościowe 

połączone z loteriami fantowymi. Na wieńcu zawieszane są 

również fanty: koperty z zaproszeniami, butelki z alkoholem,  

a dla dzieci – zabawki. Jest on podnoszony do góry do pewnej 

wysokości. Uczestniczący w zabawie mężczyźni i dzieci muszą się wspiąć po słupie aby 

uzyskać fant. Młodzieńcy mogą się wówczas popisać przed dziewczynami zręcznością. 

Współcześnie stawianie maibama przybrało formę ludowego festynu, podczas którego mają 

miejsce występy lokalnych zespołów muzycznych, orkiestr dętych, pokazy mażoretek.  

W jego trakcie można spożyć posiłek, napić się alkoholu, spotkać ze znajomymi. Dawna 

tradycja została prawie całkowicie wyparta przez aspekt ludyczny. 

 

BOŻE CIAŁO – KOBIERCE/ DYWANY KWIETNE 

Boże Ciało należy do najdawniejszych świąt kościelnych. Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało, przypada w sezonie wiosenno-letnim na 11 dzień po 

Zielonych Świątkach, zawsze przed św. Janem. W czasach pogańskich, w okresie wiosenno-

letniego przesilenia dnia z nocą, obchodzone obrzędy miały charakter agrarny. Celem tego 

rodzaju świąt było zapewnienie ciągłości wegetacji całej przyrody, w tym istnienia człowieka, 

jako jej nieodłącznego składnika.  

 Uroczystości Bożego Ciała w kościele katolickim wprowadził w XIII wieku papież 

Urban IV. Procesje odprawiano z wielkim przepychem, w przeszłości uczestniczyły w nich 

wszystkie klasy społeczne (duchowieństwo, cechy, bractwa kościelne, szkoły, oficjele, rzesze 

wiernych), podobnie dzieje się i współcześnie. Kult adoracji, nasilał się dzięki udzielaniu 

podczas jego obchodów odpustów, ale również i upatrywaniu w hostii nadprzyrodzonego 

znaczenia. Na przestrzeni wieków ceremoniał podlegał licznym przemianom, współcześnie 

przyjmując formę procesji, mającej publiczny charakter. 

W kilku miejscowościach nieopodal Strzelec Opolskich (Klucz, Zimna Wódka, 

Olszowa i Zalesie Śląskie) istnieje zwyczaj układania kwietnych kobierców/chodników,  

Maibaum w Kadłubie 
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na trasie przechodzącej procesji. W pozostałych wsiach obszaru Krainy św. Anny, 

stwierdzono wyłącznie przygotowywanie ołtarzy. 

 

 

Procesja Bożego Ciała w miejscowości Zimna Wódka rozpoczyna się o 7.00,  

w Kluczu o 10.00, w Olszowej o 14.00, w Zalesiu Śląskim o 8.00. Przed procesją ma miejsce 

uroczysta msza święta.  

 Trasa pochodu procesji w Kluczu wyznaczona jest przez ustawione przy płotach 

brzózki. Od 1985 roku, kiedy do parafii przyszedł ksiądz Żyłka, ołtarze wykonują wszyscy 

mieszkańcy w systemie rotacyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ołtarze na Boże Ciało (Olszowa, Zalesie Śląskie) 

Układanie kwietnych kobierców w Boże Ciało (Olszowa) Kobierce kwietne w Boże Ciało (Klucz) 
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W Bożym Ciele – obrzędzie kościelnym, jak i w jego przygotowaniu (chodniki, 

ołtarze), bierze udział cała społeczność wiejska. Procesja w Kluczu przechodzi ul. Wiejską. 

Okna domów na trasie procesji są przystrajane w święte 

obrazy lub figury np. Jezusa – ustawione wśród bukietów 

kwiatów we flakonach. Dawniej były to kwiaty polne lub 

ogrodowe (np. maki, chabry, róże, piwonie), współcześnie we 

flakonach ustawia się kwiaty hodowlane nabyte  

w kwiaciarniach np. lilie, róże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak już wspomniano na głównej ulicy w miejscowości układane są kwietne kompozycje. 

Zwyczaj ten przyjął nazwę: układnie chodników/kobierców na Boże Ciało lub budowanie 

ołtarzy na Boże Ciało.  

Zwyczaj układania dywanów kwietnych w miejscowości Klucz jest praktykowany od 

wielu pokoleń. Najstarsza przedstawicielka rodziny Proksza z Klucza (obecnie 90-letnia) 

pamięta, że zwyczaj ten praktykowali już jej rodzice. 

Układanie kobierców rozpoczyna się 

w dniu święta około 7.00. Dawniej tj.  

w latach 70. XX wieku jako wyściółkę pod 

kobierce sypano farbowane na różne kolory 

trociny. Współcześnie zrezygnowano z tego 

działania. W latach 80. XX wieku od kiedy 

ksiądz Żyłka objął parafię, kobierce były 

sypane na piasku, współcześnie zwyczaj ten 

Układanie kwietnych kobierców w Boże 

Ciało (Olszowa) 
Kompozycje kwietne w Boże Ciało (Klucz) 

Kompozycje kwietne w Boże Ciało (Klucz) 
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przetrwał tylko w Olszowej. Przed wysypaniem piasku lub wyściółki z zsiekanych liści 

pokrzywy i innych roślin zielnych, na drodze zostają umieszczone drewniane szablony, 

zapewniające zachowanie odpowiedniego kształtu chodnika.  

Same rośliny układa się bezpośrednio na drodze. W procesie tym biorą udział całe 

rodziny, a nawet dalsi krewni, którzy specjalnie w tym celu przyjeżdżają do miejscowości. 

Każda z rodzin układa chodnik przy swojej posesji. Jeżeli w domu nie ma ludzi albo są to 

osoby starsze, które nie mogą już pracować, chodnik pomagają układać sąsiedzi. W rodzinach 

wyznaczone są osoby, które pełnią funkcję organizatora i kierują zbieraniem, gromadzeniem 

oraz układaniem roślin. 

Asortyment roślin przydatnych do zrobienia ołtarzy i kobierców zależy od roślin, które 

w tym okresie kwitną. Na początku sezonu są to np. bzy, piwonie, maki. Przygotowania do 

wykonania kobierców zaczynają się na tydzień przed świętem od gromadzenia dużej ilości 

różnych kwiatów (od 10 do 12 koszy). Rośliny i kwiaty zbiera się z własnych ogrodów i pól, 

następnie są one przechowywane w koszach, w zimnej piwnicy, żeby nie zwiędły. Czasem na 

ołtarze kupuje się kwiaty w kwiaciarni. 

Chodniki tworzy się z następujących gatunków roślin i kwiatów: lupina  czy łupina – 

łubin, chaber, mak polny, gęsi pampki – stokrotki, szejbale – kalina, flider – bez czarny, 

trawa, paproć – liście pocięte, pokrzywa – liście pocięte, róże, goździki, piwonie, funkie, 

tatarak, trzmielina, dzwonki, zsiekana koniczyna, bratki, lilie, leszczyna, akacja, jaśminowiec. 

Z kwiatów używane są płatki, łodygi lub całe rośliny. 

Do usypania odcinka chodnika podobnie jak i na ołtarz potrzeba od 10 – 12 dużych 

koszy roślin. Chodnik przypomina ścieżkę szeroką na około 70-80 cm, która umiejscowiona 

jest na środku ulicy. W Kluczu trasa procesji liczy około 800 m. 

Ołtarze w liczbie czterech usytuowane są przy konkretnych posesjach. Ich podstawa 

jest wykonana z płyt kartonowych lub z płyt wiórowych, mocowanych na metalowych 

stelażach. Ustawiane są na dywanie, przyjmując formę podium. W szczycie znajduje się 

najczęściej święty obraz – przedstawienie Chrystusa lub hostii, współcześnie kupowane  

w Veritasie lub sklepie papierniczym. Te bardzo duże formy, nieraz do metra wysokości, 

ustawiane są przed stołem w formie pionowo ekranu, usytuowanego pośród bukietów 

okazałych kwiatów, takich jak – piwonie, lilie, róże. U stóp ołtarza na chodniku usypane są 

symbole religijne – hostia – zawsze biała, czarny krzyż ze zmielonych ziaren kawy zbożowej, 

ryby, baranek. Kobiety same aranżują chodniki i wraz z rodziną układają je według 

przygotowanego wzoru. Dobór kolorystyki roślin jest przypadkowy, decydują głównie 

względy estetyczne. Dawnej kobierce były bardziej zielone, ponieważ mniej było dostępnych 
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gatunków roślin, współcześnie są one znacznie bardziej kolorowe. Po wykonaniu kobierca 

kwiaty należy podlewać, by nie zwiędły, zwłaszcza kiedy w ciągu dnia panuje upał. 

Najczęściej wzory na kobiercach mają geometryczne kształty: to przeważnie trójkąty, 

koła, kwadraty. Często występują też przedstawienia hostii, krzyża, kielicha lub białej 

gołębicy. Wzory są co roku inne i stale się zmieniają.  

Ścięte drzewka, przeważnie 

brzózki, ale zdarza się również, że  

i leszczyna, wyznaczają trasę 

procesji. Na przyozdobienie każdej 

części chodnika przypada około 25-

30 drzewek. 

Boże Ciało to święto 

poświęcone Najświętszemu Sakra-

mentowi. Podczas procesji, przy 

ołtarzach, ksiądz każdorazowo 

wypowiada modlitwę – błogosła-

wienistwo: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na was, niech zachowa 

wasze pola i strzeże waszych domów i miejsc pracy, w imię Ojca i Syna i Ducha św. Zróbcie 

mu miejsce, Pan idzie z nieba. 

Szyk procesji w Kluczu jest następujący: krzyż, sztandary, dzieci pierwszo komunijne, 

dzieci trzęsące kwiatki, mini-

stranci, baldachim z księdzem  

i monstrancją, orkiestra, a dalej 

mieszkańcy. Nieco bardziej jest 

rozbudowana procesja w Zalesiu 

Śląskim, w której uczestniczą 

przedstawiciele górników, koła 

gospodyń wiejskich i różnych 

stowarzyszeń. 

W czasie trwania procesji, 

ludzie chętnie obłamują poświę-

cone gałązki brzózek – dekoracje ołtarzy. Wierni twierdzą, że gałązki te chronią całe domy  

i obejścia przed piorunami, ogniem, burzą lub innym nieszczęściem. Gałązki zatyka się przy 

dachu domu, na strychu, w oborze, za święte obrazy czy w rogach pokoi mieszkalnych.  

Procesja w Boże Ciało (Zalesie Śląskie) 

Dziewczynki sypiące kwiaty podczas procesji Bożego Ciała  

(Zalesie Śląskie) 
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Po uroczystościach, wieczorem, resztki kobierców zostają uprzątnięte. Zwiędnięte 

kwiaty wyrzucane są na kompost.  

 

ŚWIĘTY MARCIN 

W dniu 11 listopada mają miejsce obchody uroczystości św. Marcina. Dawniej  

na terenie Opolszczyzny w dzień ten przygotowywano pieczone gęsi, rogale 

świętomarcińskie, kołacze w kształcie podkowy oraz praktykowano wróżby pogodowe. 

Pewne pozostałości tych zwyczajów zachowały się w słowach przysłów: Na św. Marcina 

najlepsza gęsina, Na św. Marcina gęś do komina. Współcześnie można zaobserwować na 

Opolszczyźnie pewien renesans tego zwyczaju. W obecnej formule został prawdopodobnie 

zapożyczony z niemieckich landów – w pochodach 

podobnie jak w Niemczech uczestniczą dzieci  

z lampionami. 

Pochody świętomarcińskie odbywają się w wielu 

miejscowościach Krainy św. Anny. Pochodom towa-

rzyszy msza święta celebrowana w kościele. Niekiedy 

większe uroczystości odbywają się przy kościołach 

parafialnych np. w Izbicku, Jemielnicy, Leśnicy, 

Ujeździe, Tarnowie Opolskim, gdzie przyjeżdżają 

mieszkańcy mniejszych sołectw. 

Same pochody odbywają się przed lub po mszy świętej. Na czele pochodu znajduje się 

przeważnie jeździec na koniu, za którym najczęściej kroczy orkiestra dęta złożona z większej 

lub mniejszej ilości muzyków. Za 

orkiestrą posuwa się pochód 

mieszkańców, którzy czasami niosą 

w rękach pochodnie. Dzieci mają ze 

sobą lampiony. Są to zazwyczaj 

proste konstrukcje z niewielkimi 

ozdobnikami.  

Po dotarciu pochodu do 

miejsca spotkań następują występy 

lokalnych zespołów muzycznych, 

tanecznych, często odgrywana jest 

Pochód św. Marcina w Leśnicy 

Pochód św. Marcina w Leśnicy 
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scenka ze św. Marcinem, który dzieli się płaszczem z żebrakiem. Następnie uczestnicy 

pochodu i mieszkańcy biorą udział w festynie zorganizowanym przez lokalne grupy 

społeczne – przeważnie mniejszość niemiecką. Podczas zabawy palone są ogniska, przy 

których można upiec kiełbaski; czasami dzieciom są rozdawane rogale świętomarcińskie tzw. 

martiny – kiedy indziej są one sprzedawane. Można także napić się świętomarcińskiego wina.  

 

Scenka rodzajowa –św. Marcin i żebrak (Leśnica) 

Obchody św. Marcina w Leśnicy 
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Miejscowość Dub nad Moravou leży na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych. 

Dzięki temu jej mieszkańcy w sposób szczególny podlegali procesom przemian kulturowych. 

Ciągły kontakt z przybyszami z zewnątrz miał niewątpliwie wpływ na kształtowanie się 

postaw ludzkich oraz stwarzał możliwość poznania nowinek także w sferze kulturowej.         

W Dubie częściej niż w innych hanackich wsiach pojawiały się nowe zwyczaje oraz mody 

kulturowe. Z drugiej strony wiele z dawnych zwyczajów ulegało zapomnieniu, znacznie 

szybciej niż w wielu sąsiednich miejscowościach. Mieszkańcy Dubu pomimo, że należą do 

diecezji ołomunieckiej i są w znacznej części wyznawcami religii chrześcijańskiej,  

w olbrzymiej większości nie kultywują jednak praktyk religijnych. Oczywiście na zanik 

niektórych obrzędów i zwyczajów miała zapewne wpływ postępująca laicyzacja życia, 

zarówno za czasów I republiki jak w latach panowania komunistów. Jednak niektóre z nich są 

praktykowane po dzień dzisiejszy, inne natomiast po latach niebytu zostały reaktywowane, 

przeważnie wśród dzieci i młodzieży, głównie za sprawą działań podjętych przez nauczycieli 

szkoły w Dubie. 

 

MIĘSOPUST 

Korowody karnawałowe (zapustne, ostatkowe) odbywały się w Dubie już w XIX 

wieku. Główną figurą symboliczną występującą w tych obrzędach był podobnie jak i na 

Opolszczyźnie niedźwiedź. Jednak  

w odróżnieniu od wodzenia 

niedźwiedzia, w Dubie chodzono 

przeważnie z maską niedźwiedzia. 

Mięsopust w Czechach to korowody 

maszkar, przebranych w dziwaczne 

stroje, często noszących maski.  

Zwyczaj ten jest praktykowany 

pod koniec zimy lub na początku wiosny. 

Barwne korowody maszkar są związane 

z magią ochronną (stąd obecność maski 

niedźwiedzia) oraz mają zapewnić 

urodzaj oraz płodność (powszechnie 

wierzono, że przebudzenie niedźwiedzia ze snu oznacza symboliczny powrót życia).  

DUB NAD MORAVOU 

Niedźwiedzie podczas mięsopustu w Dub nad Moravou 
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W obrzędzie dawniej uczestniczyły wyłącznie osoby dorosłe, przeważnie mężczyźni. 

Niedźwiedziowi towarzyszyły różne postacie: koń, Bakchus, kozioł, niedźwiednik, baba, 

cygan i inne. W korowodzie kroczyła zawsze orkiestra. 

 

Niedźwiedź po wejściu do gospodarstwa tańczył z gospodynią oraz wszystkimi 

kobietami tam zamieszkałymi. Taniec ten miał zapewnić urodzaj w polu oraz płodność 

kobietom. W trakcie korowodu 

częstowano jego uczestników 

alkoholem oraz jedzeniem, przy 

czym dziewczęta specjalnie w tym 

celu wypiekały pączki i inne 

ciasta. W okresie międzywo-

jennym w Bolelouci (część Dubu) 

mięsopust zawsze kończył się  

w ostatni poniedziałek karnawału. 

Tradycja ta przetrwała do lat 50. 

XX wieku. 

Taniec niedźwiedzia z gospodynią 

Muzykant na wozie 
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Mięsopust w Dubie został reaktywowany w 2018 roku, dzięki staraniom nauczycieli 

lokalnej szkoły. W barwnym korowodzie uczestniczą głównie dzieci – uczniowie 

poprzebierani w rozmaite kolorowe stroje. Część z nich ma ponakładane na twarze maski, 

przedstawiające zwierzęta: żabę, lwa, psa, lisa, wilka. Inne dzieci poprzebierane są w stroje    

i posiadają rekwizyty nawiązujące do postaci występujących w tradycyjnych przedsta-

wieniach mięsopustnych tj.: jeździec na koniu, dziad obleczony w kolorowe wstążki, 

czarownica. W korowodzie uczestniczy niedźwiedź odgrywany przez osobę dorosłą, 

przebrany w sztuczne futro. Zadanie niedźwiedzia polega na tańczeniu z pojawiającymi się na 

drodze korowodu gospodyniami. Towarzyszą mu dwa małe niedźwiedzie (przebrane w futra 

nastolatki). Osobą, która prowadzi korowód jest czarownica, organizator całej imprezy.         

Z osób dorosłych biorą w nim udział nauczycielki ze szkoły lub rodzice poprzebierani            

w rozmaite stroje np.: żuka, zakonnika, baby, baby z koszem, mnicha, diabła.  

 

Na czele pochodu jedzie wóz ciągniony przez konia, a na wozie oprócz woźnicy, znajduje się 

akordeonista, który przez większość pochodu przygrywa ludowe melodie. Korowód rusza 

spod szkoły w Dubie, a następnie obchodzi lewostronną część miejscowości, po czym wraca 

główną ulicą do centrum miejscowości i dociera do jego prawostronnej części, skąd zmierza   

z powrotem ku szkole.  

Grupa uczestników z mięsopustu 
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Uczestnicy korowodu są częstowani upieczonymi przez mieszkańców i nauczycielki 

pączkami oraz innymi ciastami. Główną postacią korowodu jest niedźwiedź, który zaprasza 

do tańca, nawiązując tym do dawnych tradycji. Jednak zupełnemu zanikowi uległy elementy 

magiczne. Współcześnie mięsopust ma w Dubie wymiar ludycznej zabawy, w której 

uczestniczą głównie dzieci. 

 

CHODZENIE Z KOŁATKAMI 

Zwyczaj ten był praktykowany w Dubie już od niepamiętnych czasów. Można 

przypuszczać, że ze względu na usytuowanie w miejscowości ważnego ośrodka odpustowego  

(Kościół Oczyszczenia Panny Marii) chodzenie z kołatkami (a raczej terkotkami) odbywało 

się już w XIX wieku. W odróżnieniu od terenów polskich aktualnie w zwyczaju biorą udział 

nie tylko ministranci, których jest niewielu, ale również wszyscy chłopcy, którzy chcą w nim 

wziąć udział. Zazwyczaj w terkotaniu bierze udział od 10 do 20 osób.  

Mali chłopcy chodzą po wsi, począwszy od czwartku wieczorem aż do południa          

w sobotę, w czasie kiedy jak mówią miejscowi dzwony są w Rzymie. O godzinie 6.00 i 18.00 

obchód rozpoczynają od kościoła, a następnie maszerują przez całą wieś. O godzinie 12.00     

i 15.00 chodzą z terkotkami trzykrotnie wokół kościoła. Nad grupą, podobnie jak i na 

Opolszczyźnie (między innymi w Gogolinie–Karłubcu), sprawuje komendę jeden ze 

starszych uczestników, zbierający datki ofiarowane przez mieszkańców miejscowości. 

tzw. lajkonik podczas pochodu 
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Do terkotania chłopcy używają drewnianych urządzeń w postaci drewnianej 

prostokątnej obudowy, w której osadzony jest wykonany z twardego drewna zębaty wał, 

obracający się w wyniku oddziaływania na nich za pomocą rączki. W zębaty tryb uderzają 

dwie deseczki osadzone w dolnej części obudowy, wydając specyficzny i hałaśliwy dźwięk.  

 

 

 

 

 

Chłopcy z terkotkami 

Chłopcy z terkotkami 

Chłopcy z terkotkami 
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W trakcie obchodu chłopcy mają przerwy, podczas których wypowiadają rymowaną 

formułkę, brzmiącą w przekładzie następująco: 

My kołataniem dzwonimy 

Tym pamiątkę czynimy 

Że Pan Jezus za nas umarł 

Dla nas na krzyżu skonał 

Przeto drodzy chrześcijanie 

Modli się Anioł Pański 

By nas Pan Bóg ochraniał 

Za wstawiennictwem Marii  

Najbardziej religijnym aspektem w całym zwyczaju jest zapewne wypowiadana 

formułka, która przenoszona jest ustnie z pokolenia na pokolenie. Wymiar ten posiada 

również trzykrotne obchodzenie kościoła. Uczestnicy mają świadomość tego, że czynią tak na 

pamiątkę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Pamiętają także o tym, że hałasowanie miało 

wypędzać złe moce zamieszkujące w miejscowości. Podczas terkotania chłopcy otrzymują 

datki w postaci słodyczy, którymi po zakończeniu obchodu się dzielą. 

 

STAWIANIE DRZEWA MAJOWEGO 

Zwyczaj stawiania drzew majowych był znany w Czechach już w wieku XIX. 

Podobnie jak i na Opolszczyźnie miało to związek z początkiem cyklu wegetacyjnego. W ten 

sposób dodatkowo pobudzano przyrodę do działania. Ponadto miał on bogate znaczenie 

matrymonialne. Młodzieńcy również i tu stawiali małe drzewka majowe przed domami 

swoich potencjalnych oblubienic. Funkcja zalotna była tu szczególnie istotna.  

Zawsze wystawiano pnie drzewka zimozielonego tj. świerka lub jodły. W sensie 

symbolicznym drzewa te oznaczają drzewo życia, swoistą axis mundis, wertykalną oś łączącą 

świat ludzki, ziemski z niebiańskim. Stanowiły miejsce kontaktu z siłami nadprzyrodzonymi. 

Stąd też stawiano je w punkcie centralnym, przed domem lub też w centrum wsi. 

Zwyczaj stawiania drzewa majowego był prawdopodobnie znany w Dub nad Moravou 

jeszcze przed II wojną światową. Reaktywacja tego zwyczaju miała miejsce w 2016 roku. 

Przebieg jest następujący: rano wybrana grupa mieszkańców udaje się do lasu, gdzie ścinają 

piłami motorowymi drzewko świerkowe, a następnie część gałęzi jest podkrzesywana. Potem 

świerk jest przewożony do miejscowości, a tam jego pień mężczyźni okorowują na całej 

długości. Gałęzie drzewa są dekorowane kolorowymi bibułami przez kobiety. Na pniu poniżej 
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gałęzi jest mocowany wieniec z gałązek świerkowych, udekorowany kolorowymi wstążkami  

i kwiatami z bibuły. Gotowy maj jest przenoszony przez mężczyzn na miejsce w którym 

będzie wystawiany, przed sklep w centrum miejscowości. Mężczyźni za pomocą lin podnoszą 

do góry drzewo majowe.  

W stawianiu drzewa 

majowego uczestniczy nie-

wielka grupa osób, a same-

mu działaniu nie towarzy-

szy jak w przypadku podo-

bnych wydarzeń na Opol-

szczyźnie spotkanie miesz-

kańców wsi lub festyn. 

Całość zwyczaju ma zna-

cznie bardziej kameralny 

przebieg. Co ciekawe za 

czasów I republiki w Dub 

nad Moravou był prakty-

kowany odrębny zwyczaj chodzenia dziewcząt z maikiem. Jest on także znany na obszarze 

Krainy św. Anny, gdzie w kilku miejscowościach nadal się go praktykuje (Brożec, Krępna). 

Maiki wytwarzała mieszkanka Borošina Barbora Pravdová. Chodzenie z maikiem po raz 

ostatni odbyło się w latach 50. XX wieku. 

Transport drzewa majowego 

Ozdabianie drzewa majowego kolorową bibuła  Stawianie drzewa majowego 
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ŚW. MARCIN 

Tradycje świętomarcińskie są znane w Czechach od czasów średniowiecza. W dniu 

św. Marcina miał symboliczne zakończenie rok gospodarski. Wypłacano wówczas pieniądze 

służbie, zwłaszcza pasterzom, a czeladnicy dokonywali zmiany mistrza, u którego 

terminowali a dziewki służebne państwa  

u którego pracowały.  

Na św. Marcina piekło się gęś, która 

często występuje obok figury świętego                

w przedstawieniach malarskich czy też 

rzeźbiarskich (związek z podaniem o św. 

Marcinie). Jednak jedzenie gęsi, ma bardzo 

długą i niekoniecznie chrześcijańską tradycję. 

Od czasów średniowiecza 11 listopada był 

bowiem w rolnictwie dniem, w którym 

odbywał się ubój zwierząt domowych. Tego 

dnia świętowano pożegnanie lata i zjadano tłuste gęsi jako symbol dobrych, udanych zbiorów. 

Z czasem pogańskie jedzenie pieczonych gęsi przekształciło się w gęś św. Marcina. W dzień 

ten wypiekano także rogaliki świętomarcińskie tzw. martiny, martinske podkovy. 

Obdarowywano nimi 

czeladników, pasterzy, 

dzieci chodzące po 

domach z kolędą. 

Zwyczaj ten przetrwał 

do początków XX 

wieku.  

 

Św. Marcin  

Uczestnicy pochodu św. Marcina 
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Brak jednak w czeskiej literaturze 

informacji o praktykowaniu pochodu  

w dniu św. Martina. To zwyczaj  

w Czechach prawdopodobnie stosunkowo 

młody, zapożyczony z terenu Niemiec. Do 

dziś w różnych częściach Niemiec 

odbywają się pochody dzieci z lampio-

nami św. Marcina, prowadzące do ogniska 

św. Marcina. Dzieciom towarzyszy rycerz 

ubrany w rzymski hełm i purpurowy płaszcz, mający przypominać św. Marcina. 

Pierwszy pochód św. Marcina 

odbył się w Dub nad Moravou w 2007 

roku, z inicjatywy nauczycieli lokalnej 

szkoły. Dzieci z lampionami i dorośli 

uczestniczący w pochodzie gromadzą 

się o zmierzchu przed budynkiem 

szkoły. Stamtąd wszyscy udają się do 

miejsca spotkania ze św. Marcinem.  

Św. Marcin oczekuje na koniu 

na zbliżający się pochód, obok niego 

kroczą dwie osoby z pochodniami. Z miejsca spotkań wszyscy podążają za św. Marcinem  

w wędrówkę po ulicach miejscowości. Po pewnym czasie docierają na plac znajdujący się  

w centrum miasta, gdzie uczestnicy ustawiają się w szeregu a obok nich przejeżdża św. 

Marcin. Następnie jeździec udaje się na plac przed szkołą, gdzie zostaje zakończony pochód.  

W tym miejscu organizowany jest konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy lampion 

prezentowany przez dzieci. Przybierają one niezwykle fantazyjne formy, niespotykane  

w Polsce: nietoperza-wampira, świecących liści, żaby, gwiazdy, zjaw, końskiej głowy, słońca, 

zegara, świnki i wielu innych. Po wręczeniu nagród, wszystkim dzieciom uczestniczącym  

w pochodzie, św. Marcin rozdaje słodkie lukrowane ciasteczka. Pochód św. Marcina w Dub 

to zwyczaj o bardzo ludycznym charakterze. Uroczystości nie poprzedza jak w przypadku 

polskiego odpowiednika msza święta, w jej trakcie nie jest także prezentowana scenka 

rodzajowa opowiadająca o św. Marcinie i żebraku. 

 

Laureaci konkursu na najpiękniejszy lampion 

Obdarowywanie dzieci ciasteczkami świnętomarcińskimi  
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WYKAZ PRAKTYKOWANYCH ZWYCZAJÓW NA OBSZARZE 

STOWARZYSZENIA KRAINA ŚW. ANNY 

 

Gmina GOGOLIN  

Chorula – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; 

babski comber; św. Marcin z orkiestrą, rogalikami, przedstawieniem, dzieci z lampionami; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Dąbrówka – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz czasami z Krępnej, czasami z Obrowca; 

palenie żuru, zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; święcenie pokarmów w Jasionej (tam 

kościół); św. Marcin bez konia – na zmianę z Dąbrówką – dzieci z lampionami, rogaliki; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Gogolin –wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; chodzenie z kołatkami po całej dzielnicy; 

babski comber; Józefek; św. Marcin z orkiestrą, rogalikami, przedstawieniem i ogniskiem  

z kiełbaskami, dzieci z lampionami; procesja na św. Urbana; całowanie Pon Bóczka  

ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; obmywanie przy 

kapliczce w Wielki Piątek; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Górażdże – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; 

zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; Józefek z wbijaniem koła w ziemię; pogrzeb basa; 

babski comber; św. Marcin z orkiestrą, rogalikami, przedstawienie, dzieci z lampionami;  

procesje na św. Marka i na dni krzyżowe; topienie marzanny; chodzenie z gaikiem drzewa 

liściastego ozdobionego wstążkami; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Kamień Śląski – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; chodzenie z kołatkami wokół 

kościoła; zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; Józefek z wbijaniem koła w ziemię; babski 

comber; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; św. Marcin z orkiestrą, rogalikami, przedstawieniem i ogniskiem, dzieci 

z lampionami; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; były darcie pierza, chodzenie  

z goikiem; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Kamionek – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; chodzenie z kołatkami po wsi; zakładanie 

krzyżyków w pola i ogródki; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane 

w Boże Ciało, zakładane w domach; Józefek z wbijaniem koła; chodzenie z goikiem; dni 

krzyżowe jedna procesja  (Boże Ciało, procesja na św. Marka i św. Marcin w Kamieniu 

Śląskim); święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Malnia – wodzenie niedźwiedzia, klekotki w piątek w południe od kapliczki do kościoła  

i wokół kościoła, babski comber, krzyżyki w pola, ogródki, w domach, palenie żuru, św. 

Marcin na koniu, dzieci z lampionami, przedstawienie, towarzyszy orkiestra, rogaliki, palmy 

z bazi, całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 
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zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów; kroszonki 

Obrowiec – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; klekotki wokół 

kościoła; pogrzeb basa; palenie żuru; św. Marcin na koniu z rogalikami; Józefek bez wbijania 

koła; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane 

w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Odrowąż – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru, babski comber – wymiennie z Chorulą  

i Malnią; zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; 

gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe (kościół w Malni) ; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki  

Zakrzów – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz czasami z Krępnej, czasami z Obrowca; 

palenie żuru; zakładanie krzyżyków w pola i ogródki; babski comber; na święcenie 

pokarmów do Jasionej (tam kościół); św. Marcin bez konia – na zmianę z Dąbrówką – dzieci 

z lampionami, rogaliki; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane  

w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Gmina IZBICKO 

Borycz – wodzenie niedźwiedzia; było kiedyś palenie Judasza – na patykach zawieszone 

pocięte opony; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; dwa razy odbył się maibaum; 

całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Grabów – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; całowanie 

Pon Bóczka; obchody nocy świętojańskiej; obmycie w potoku w Wielki Piątek; gałęzie  

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Izbicko – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wiosce; zakładanie krzyżyków – 

trzy w polu lub w ogrodzie; było kiedyś palenie judasza – opony oraz gałęzie; były babskie 

combry; od 5-6 lat jest Marcin na koniu, rogaliki, wypiek piekarni oraz dzieci; obmywanie  

w Wielki Piątek w zimnej wodzie; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają 

słodyczy w ogrodzie; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje 

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Krośnica – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; palenie 

Judasza, babski comber; św. Marcin od 5 lat, na koniu, rogaliki; w Wielki Piątek obmywanie 

w rzece lub potoku (przykop); całowanie Pon Bóczka – msza dla dzieci o 15.00 w sobotę, po 

powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów; kroszonki 

Ligota Czamborowa – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; chodzenie z kołatkami 

po wiosce; Józefek; na św. Marka procesje po polach do krzyży; całowanie Pon Bóczka – po 

powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; kiedyś odbywało się wodzenie 

niedźwiedzia; święcenie palm; święcenie pokarmów 
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Otmice – w 2019 r. po raz pierwszy palenie żuru; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogrodach; chodzenie z kołatkami po wiosce; Józefek – 1 maja, z wbijaniem koła w ziemię; 

dwa razy miał miejsce babski comber; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Poznowice – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz z Siedlca; chodzenie z kołatkami po wiosce, 

wokół kościoła i cmentarza; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; św. Marcin  

z rogalikami; całowanie Pon Bóczka; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Siedlec – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wiosce; zakładanie krzyżyków  

w polach i ogrodach; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w 

ogrodzie; na św. Marcina tylko msza, potem panie sprzedają rogale; gałęzie z brzóz zrywane 

w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów zamierzają organizować babski comber 

Sprzęcice – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz z Siedlca; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogrodach; palenie żuru; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy  

w ogrodzie; obmywanie w Wielki Piątek w potoku – szło się do przykopu; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Suchodaniec – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; 

chodzenie z kołatkami wokół kościoła; babski comber; Józefek; obsiewanie serc z krzyżami 

w polach; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałęzie  

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Utrata – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz z Raszowej; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogrodach; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie;  

w Wielki Piątek obmywanie w potoku; maibaum; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Gmina JEMIELNICA 

Barut – babski comber; maibaum; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; obmywanie  

w potoku w Wielki Piątek zamiera – praktykują starsze osoby; całowanie Pon Bóczka  

ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; 

odbywała się noc świętojańska – obecnie nie; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów  

Centawa – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie 

krzyżyków w polach i ogrodach; babski comber co dwa lata; obmywanie w potoku w Wielki 

Piątek zamiera – praktykują starsze osoby; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogaliki, dzieci  

z lampionami; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane  

w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów zamierzają wprowadzić maibaum 

Gąsiorowice – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; babski 

comber był dwa lata temu – mało chętnych; procesja na św. Sebastiana na pamiątkę przebytej 

zarazy; obmywanie w potoku w Wielki Piątek zamiera – praktykują starsze osoby; całowanie 

Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  
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w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Jemielnica – chodzenie z kołatkami po ul. Wiejskiej i wokół kościoła; zakładanie krzyżyków 

w polach i ogrodach; maibaum; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogaliki, dzieci z lampionami; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów; kroszonki 

Łaziska – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; Józefek; obmywanie w potoku  

w Wielki Piątek bardzo praktykowane – około 100 osób; całowanie Pon Bóczka ze 

słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje 

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Piotrówka – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; całowanie Pon Bóczka; obmywanie 

w Wielki piątek w źródełku w Łaziskach; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w 

domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Wierzchlesie – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; obmywanie w źródełku w Wielki 

Piątek; babski comber; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Gmina KRAPKOWICE 

Borek – chodzenie z kołatkami po wsi; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; palenie żuru; 

Józefek z wbijaniem koła; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Dąbrówka Górna – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; 

zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; palenie żuru; babski comber; św. Marcin na koniu, 

orkiestra, rogaliki, dzieci z lampionami; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; 

gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na Św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Gwoździce – zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; palenie żuru; całowanie Pon Bóczka 

bez słodyczy dla dzieci; Józefek z wbijaniem koła w ziemię; gałęzie z brzóz zrywane w Boże 

Ciało, zakładane w domach; procesje na Św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów; kroszonki 

Kórnica – bardzo sporadycznie zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; chodzenie  

z kołatkami wokół kościoła; Św. Marcin na koniu, rogaliki, dzieci z lampionami; całowanie 

Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; zamierzają reaktywować darcie pierza, Józefka, palenie żuru i babski comber; 

procesje na Św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Nowy Dwór Prudnicki – palenie żuru; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; 

gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na Św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Pietna – wodzenie niedźwiedzia; babski comber; palenie żuru; zakładanie krzyżyków w pola 

i ogrody; Józefek z wbijaniem koła; Św. Marcin na koniu, rogaliki; całowanie Pon Bóczka ze 
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słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje 

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Rogów Opolski – wodzenie niedźwiedzia; babski comber; palenie żuru; chodzenie  

z kołatkami; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; św. Marcin na koniu, rogaliki, dzieci  

z lampionami; Józefem; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Steblów – wodzenie niedźwiedzia; pogrzeb basa; chodzenie z kołatkami po całej wsi 

wszystkie dzieci ok. 20; palenie żuru; maibaum w formie wieńca na słupie; Józefek odbył się 

pierwszy raz; babski comber; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; całowanie Pon Bóczka 

ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; 

procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Ściborowice – palenie żuru; chodzenie z kołatkami po całej wsi i wokół kościoła; zakładanie 

krzyżyków w pola i ogrody; babski comber; św. Marcin na koniu, rogaliki; całowanie Pon 

Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Żużela – palenie żuru; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; całowanie Pon Bóczka ze 

słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach;  

w przyszłym roku chcą zorganizować Józefa; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Żywocice – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; maibaum; chodzenie z kołatkami wokół 

kościoła; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; św. Marcin na koniu, rogaliki; całowanie 

Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Gmina LEŚNICA 

Czarnocin – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogrodach; maibaum; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy  

w ogrodzie; w Wielki Piątek obmywanie w rzece lub potoku; gałązki z brzóz na Boże Ciało 

są zakładane w polu i domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów 

Dolna – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; Józefek; chodzenie z kołatkami wokół 

kościoła i przez wieś; św. Marcin na koniu, rogale, dzieci z lampionami; całowanie Pon 

Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki 

z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu; święcenie palm; święcenie pokarmów; darcie 

pierza 

Góra Św. Anny – Józefek; mycie w Cedronie; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci 

szukają słodyczy w ogrodzie; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże 

Ciało są zakładane w domu; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Leśnica – babski comber; Józefek maibaum; chodzenie z kołatkami wokół kościoła;  

św. Marcin na koniu, orkiestra, dzieci z lampionami, przedstawienie, rogale; procesje na  

św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu; święcenie 

palm; święcenie pokarmów 
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Kadłubiec – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; maibaum; chodzenie z kołatkami 

wokół kościoła; palenie żuru; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy  

w ogrodzie; św. Marcin na koniu, rogale, dzieci z lampionami; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu i polach (wykonywane  

są krzyżyki); święcenie palm; święcenie pokarmów; studzienka z źródełkiem wielkanocnym 

oznaczonym jako tryskające źródło nowego życia; tam gdzie jest maibaum zawieszają 

wieniec adwentowy; był do niedawna babski comber i Józefek – zrezygnowano z przyczyn 

remontu lokalu; do niedawna myto się w potoku 

Krasowa – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; palenie żuru; całowanie Pon Bóczka – po 

powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Lichynia – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; babski comber; św. Marcin na koniu, 

rogale, dzieci z lampionami; maibaum; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają 

słodyczy w ogrodzie; w Boże Ciało mieszkańcy Lichyni robią jeden ołtarz w Zalesiu Śląskim; 

procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu  

i polach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Łąki Kozielskie – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; babski comber; chodzenie  

z kołatkami wokół kościoła; zamierzają wprowadzić maibaum; św. Marcin na koniu, 

orkiestra, rogale, dzieci z lampionami (w Raszowej); mycie twarzy wieczorem w Wielki 

Czwartek; całowanie Pon Bóczka (w Raszowej) – po powrocie dzieci szukają słodyczy  

w ogrodzie; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało  

są zakładane w domu i polach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Poręba – palenie żuru; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, dzieci z lampionami  

(w Leśnicy); Józefek w Leśnicy; babski comber; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci 

szukają słodyczy w ogrodzie; mycie w Cedronie; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu i polach; święcenie palm; święcenie 

pokarmów 

Raszowa – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; palenie żuru; maibaum; Józefek; babski 

comber; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci 

szukają słodyczy w ogrodzie; mycie w Cedronie; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, 

dzieci z lampionami; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu i polach; święcenie 

palm; święcenie pokarmów 

Wysoka – babski comber; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy  

w ogrodzie; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało  

są zakładane w domu i polach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Zalesie Śląskie – dywany kwietne; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie 

krzyżyków w polach i ogrodach; Józefek; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, dzieci  

z lampionami; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w domu, w polach; całowanie Pon 

Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Gmina STRZELCE OPOLSKIE 

Błotnica Strzelecka – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach; 

babski comber; maibaum; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe 
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Brzezina – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach i domach; całowanie Pon 

Bóczka ze słodyczami dla dzieci – nagroda po poście; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów 

Dziewkowice – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach i domach; maibaum; 

Józefek bez wbijania koła; Barbórka – jest kilku górników; św. Marcin na koniu, orkiestra, 

rogale, dzieci z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; 

mycie w potoku w Wielki Piątek – starsi ludzie; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów; kroszonki 

Grodzisko – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, 

domach; chodzenie z kołatkami po wiosce; obsiewanie serc z krzyżami w polach; Józefek; 

maibaum; babski comber; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; mycie w potoku  

w Wielki Piątek – starsi ludzie; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; 

procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Jędrynie – zakładanie krzyżyków w polach, oborach, domach; babski comber; darcie pierza; 

mycie w potoku (przykopie) w Wielki Piątek; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w ogrodach (do kapusty); w domach procesje na dni krzyżowe i na św. Marka; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; święcenie palm; święcenie pokarmów  

Kadłub – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, oborach, ogrodach, 

domach; chodzenie z kołatkami po wiosce; babski comber; maibaum; darcie pierza; mycie  

w rzece Jemielnicy w Wielki Piątek; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci;  

procesje na dni krzyżowe i na św. Marka; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w pola, w domach, oborach; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Kalinowice – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, 

domach; obsiewanie serc z krzyżami w polach; babski comber; całowanie Pon Bóczka  

ze słodyczami dla dzieci; procesja na św. Marka z figurą Zmartwychwstałego i paschałem  

do krzyża; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; 

święcenie palm; święcenie pokarmów  

Kalinów – wodzenie niedźwiedzia z Kalinowic; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, 

oborach, domach; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane  

w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Ligota Dolna – wodzenie niedźwiedzia z Kalinowic; zakładanie krzyżyków w polach, 

ogrodach, oborach, domach; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Ligota Górna – wodzenie niedźwiedzia z Kalinowic; zakładanie krzyżyków w polach, 

ogrodach, oborach, domach; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Niwki – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, domach; chodzenie z kołatkami 

po wiosce, przy każdym krzyżu się modlą; palenie żuru; gałęzie z brzóz zrywane w Boże 
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Ciało, zakładane w domach; kiedyś wodzono niedźwiedzia; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Osiek – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, domach; chodzenie z kołatkami 

po wiosce; babski comber; mycie w rzece Jemielnicy w Wielki Piątek razem z mieszkańcami 

Kadłuba; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie z brzóz zrywane w Boże 

Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów; kroszonki 

Płużnica Wielka – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, domach; chodzenie  

z kołatkami wokół kościoła; całowanie Pon Bóczka w Wielki Piątek ze słodyczami dla dzieci; 

procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w 

domach; ołtarze kwietne na Boże Ciało; palenie żuru; darcie pierza; mycie w potoku; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Rozmierka – wodzenie niedźwiedzia z Rozmierzy; zakładanie krzyżyków w polach, 

ogrodach, oborach, domach; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; maibaum; babski 

comber; całowanie Pon Bóczka w Wielki Piątek; Orszak Trzech Króli – każda z trzech wsi 

wystawia swojego króla (Rozmierka, Rozmierz, Jędrynie); wysiewanie serc z krzyżami na 

polach; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka  

i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Rozmierz – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, 

domach; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; maibaum; wysiewanie serc z krzyżami  

na polach; babski comber; topienie marzanny; całowanie Pon Bóczka; gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Rożniątów – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, domach; babski comber; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; kiedyś było wodzenie bera, gałęzie z brzóz 

zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Sucha – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, 

domach; babski comber; na św. Józefa wyłącznie msza; św. Marcin na koniu, rogaliki, gałęzie 

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Szczepanek – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, oborach, domach; nie ma kościoła 

– na św. Józefa wyłącznie msza w Jemielnicy; Pon Bóczek w kościele w Jemielnicy, dzieci 

dostają słodycze, gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; procesje  

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Szymiszów – babski comber; konkurs szopek bożonarodzeniowych – siedem edycji, gałęzie  

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Wormątowice – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach, 

oborach, domach; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; babski comber; Pon Bóczek  

w kościele w Jemielnicy, dzieci dostają słodycze; był kiedyś św. Marcin na koniu, rogaliki; na 

św. Marka procesje w pola do krzyży, dni krzyżowe; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w pola, w domach, oborach; święcenie palm; święcenie pokarmów 
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Gmina TARNÓW OPOLSKI 

Kąty Opolskie – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wsi i wokół kościoła; 

zakładanie krzyżyków w polach, ogródkach, domach; palenie żuru; św. Marcin na koniu, 

orkiestra, rogale, dzieci z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; 

gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie 

pokarmów; kroszonki 

Kosorowice – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wsi i wokół kościoła; 

zakładanie krzyżyków w polach, ogródkach, domach; palenie żuru; babski comber;  

św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, dzieci z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon 

Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Miedziana – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami; zakładanie krzyżyków  

w polach, ogródkach; palenie żuru w Wielki Czwartek; kolędnicy pod postacią trzech króli; 

całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  

w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Nakło – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach pojedynczo, ogrodach; 

Józefek z wbijaniem koła w ziemię; palenie judasza; na św. Marka procesje w pola do krzyży, 

dni krzyżowe; św. Marcin na koniu, rogale, dzieci z lampionami; całowanie Pon Bóczka  

ze słodyczami dla dzieci – ksiądz daje zajączka; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, 

zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów babski comber był kiedyś – 

obecnie nie praktykowany; kroszonki 

Przywory – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami; zakładanie krzyżyków w polach, 

ogrodach; palenie żuru w Wielki Czwartek; babski comber, św. Marcin na koniu, orkiestra, 

rogale, dzieci z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; gałęzie  

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Raszowa – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wsi; zakładanie krzyżyków  

w polach, ogrodach, domach; babski comber; na św. Marka procesje w pola do krzyży, dni 

krzyżowe; Józefek bez wbijania koła; gałęzie brzóz zrywane w Boże Ciało i zakładane  

w ogrody, pola i w domu; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; św. Marcin na 

koniu, rogaliki, dzieci z lampionami; mycie nóg w rzece – starsi ludzie, dawniej też 

ministranci; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Tarnów Opolski – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami; zakładanie krzyżyków  

w polach, ogrodach; palenie żuru; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, dzieci  

z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; gałęzie  

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 

Walidrogi – zakładanie krzyżyków w polach, ogrodach; całowanie Pon Bóczka ze 

słodyczami dla dzieci (to w kościele w Tarnowie Opolskim); święcenie palm; święcenie 

pokarmów 

Gmina UJAZD 

Balcarzowice – wodzenie niedźwiedzia w ostatnich trzech latach, reaktywowane po 50 

latach; zakładanie krzyżyków kiedyś po trzy w pola, dzisiaj po jednym – do obory i domu też; 
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całowanie Pon Bóczka ale bez słodyczy; procesja na św. Urbana w pola; Józefek z wbijaniem 

koła; św. Marcin na koniu z rogalami i dzieci z lampionami, przedstawienie; w Wielki Piątek 

obmywanie w potoku; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach i polach; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Jaryszów – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogródku; babski comber; maibaum i św. Marcin na koniu, rogaliki, orkiestra, przedstawienie 

– DFK organizowało obie uroczystości – w ostatnich dwóch latach już nie; całowanie Pon 

Bóczka ale bez słodyczy; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach  

i polach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Klucz – zakładanie krzyżyków w polach, ogródkach, domu i oborze; chodzenie z kołatkami 

we wsi i wokół kościoła; dywany kwietne na Boże Ciało; gałęzie z brzóz zrywane w Boże 

Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; całowanie Pon Bóczka ale bez słodyczy; 

gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w domach i polach; święcenie palm; 

święcenie pokarmów 

Niezdrowice – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach i ogródku; całowanie 

Pon Bóczka ale bez słodyczy; św. Marcin w Ujeździe - bierze w nim udział także sołectwo 

Niezdrowice – na koniu, lampiony, rogaliki, przedstawienie, orkiestra; kwietne ołtarze  

na Boże Ciało w Ujeździe na rynku – wykonane z kwiatów na szerokość, ze względu  

na architekturę rynku w Ujeździe, kwietne ołtarze w kształcie religijnych symboli – ołtarze 

wykonane między innymi przez sołectwa Niezdrowice i Stary Ujazd; gałęzie z brzóz zrywane 

w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Nogawczyce – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami w południe w sobotę po 

wiosce; całowanie Pon Bóczka bez słodyczy; zakładanie krzyżyków w domu, chlewie, 

oborze, polu a nawet na cmentarzu; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Olszowa – dywany kwietne na Boże Ciało; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane 

w pola, w domach, oborach; zakładanie krzyżyków w polu, oborze, domu; okadzanie domu  

i obejścia w Wigilię; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; sporadycznie 

wysiewane serca w polu; święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Sieroniowice – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie krzyżyków w polach; 

babski comber; całowanie Pon Bóczka ale bez słodyczy; gałęzie z brzóz zrywane w Boże 

Ciało, zakładane w domach i polach; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Stary Ujazd – wodzenie niedźwiedzia; zakładanie krzyżyków w polach, domu, oborze; 

mycie w Wielki Piątek w rzece Jordan; dni krzyżowe – wiosenno-letnie nabożeństwa  

w polach; na św. Urbana procesja w pola z obrazem świętego – do dwóch krzyży i kapliczki – 

od 10 lat reaktywowane, przedtem kultywowane do lat 70. – nowy obraz namalowany zamiast 

starego, który był podniszczony; św. Marcin w Ujeździe - bierze w nim udział także sołectwo 

Niezdrowice – na koniu, lampiony, rogaliki, przedstawienie, orkiestra; kwietne ołtarze  

na Boże Ciało w Ujeździe na rynku – wykonane z kwiatów na szerokość, ze względu  

na architekturę rynku w Ujeździe, kwietne ołtarze w kształcie religijnych symboli – ołtarze 

wykonane między innymi przez sołectwa Niezdrowice i Stary Ujazd; gałęzie z brzóz zrywane 

w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; całowanie Pon Bóczka ale bez 

słodyczy; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Ujazd – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; zakładanie krzyżyków w pola sporadycznie; 

ołtarze kwietne na Boże Ciało na rynku; gałęzie z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane  
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w pola, w domach; św. Marcin na koniu, rogale, dzieci z lampionami, orkiestra, 

przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ale bez słodyczy; święcenie palm; święcenie 

pokarmów  

Zimna Wódka – wodzenie niedźwiedzia; chodzenie z kołatkami po wsi i wokół kościoła; 

zakładanie krzyżyków w polach, ogródkach, domach; dywany kwietne na Boże Ciało; gałęzie 

z brzóz zrywane w Boże Ciało, zakładane w pola, w domach, oborach; św. Marcin na koniu, 

rogale, dzieci z lampionami, przedstawienie; całowanie Pon Bóczka ale bez słodyczy; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Brożec – zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; 

palenie żuru; babski comber; chodzenie z maikiem – dzieci przedszkolne; gałązki z brzóz  

na Boże Ciało są zakładane w domu, w kuchni; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów; kroszonki 

Gmina WALCE 

Ćwiercie –  palenie żuru; Józefek; babski comber; św. Marcin na koniu z rogalikami; 

całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałązki z brzóz  

na Boże Ciało są zakładane w domu; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów 

Dobieszowice – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; zakładanie krzyżyków w polach  

i ogrodach; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie;  

w Wielki Piątek obmywanie w potoku; darcie pierza; gałązki z brzóz na Boże Ciało  

są zakładane w polu i domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów 

Grocholub – palenie żuru; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach; maibaum; św. Marcin 

na koniu z rogalikami; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz na Boże Ciało 

są zakładane w polu i domach; całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy 

w ogrodzie; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Kromołów – palenie żuru; babski comber; Józefek; całowanie Pon Bóczka – po powrocie 

dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; w Wielki Piątek obmywanie w rzece lub potoku; gałązki 

z brzóz na Boże Ciało są zakładane w polu i domach; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; 

święcenie palm; święcenie pokarmów 

Rozkochów – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; palenie żuru, maibaum; babski comber; 

całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; w Wielki Piątek 

obmywanie w rzece lub potoku; gałązki z brzóz na Boże Ciało są zakładane w polu i domach 

procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Stradunia – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; babski comber; całowanie Pon Bóczka – 

po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; chodzenie z goikiem; gałązki z brzóz  

na Boże Ciało są zakładane w domu; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; 

święcenie pokarmów 

Walce – palenie żuru; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; babski comber; zakładanie 

krzyżyków w polach i ogrodach; maibaum; św. Marcin na koniu, orkiestra, rogale, dzieci  

z lampionami; babski comber; Józefek; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; gałązki z brzóz 

na Boże Ciało są zakładane w polu i domach; święcenie palm; święcenie pokarmów; 

kroszonki 
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Zabierzów – palenie żuru po raz pierwszy; zakładanie krzyżyków w polach i ogrodach, 

całowanie Pon Bóczka – po powrocie dzieci szukają słodyczy w ogrodzie; gałązki z brzóz  

na Boże Ciało są zakładane w polu i domach; dni krzyżowe w polach 

Gmina ZDZIESZOWICE 

Januszkowice – chodzenie z kołatkami wokół kościoła; sporadycznie zakładanie krzyżyków 

w pola i ogrody w 2019 r. pierwszy raz palenie żuru; zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; 

babski comber – co rok to w innej miejscowości gminy; Józefek; maibaum, św. Marcin  

na koniu, rogaliki, dzieci z lampionami; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; 

zrywanie gałązek z brzóz podczas procesji w Boże Ciało i zakładanie ich w domu; procesje  

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Jasiona – wodzenie niedźwiedzia z zewnątrz z Krępnej; palenie żuru; babski comber – co rok 

to w innej miejscowości gminy; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami dla dzieci; zrywanie 

gałązek z brzóz podczas procesji w Boże Ciało i zakładanie ich w pola i w domu; procesje  

na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Krępna – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; Józefek był organizowany przez 3 lata – 

obecnie nie; dzieci z liściastym gaikiem przystrojonym we wstążki chodzą i śpiewają pieśni  

i składają winszowania; chodzenie z kołatkami wokół kościoła; babski comber – co rok to  

w innej miejscowości gminy; mycie w potoku w Wielki Piątek; całowanie Pon Bóczka ze 

słodyczami pod krzyżem; sporadycznie zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; zrywanie 

gałązek z brzóz podczas procesji w Boże Ciało i zakładanie ich w pola i w domu; procesje na 

św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów 

Oleszka – wodzenie niedźwiedzia z Żyrowej; palenie żuru; chodzenie z kołatkami wokół 

kościoła; babski comber; zrywanie gałązek z brzóz podczas procesji w Boże Ciało  

i zakładanie ich w domu; całowanie Pon Bóczka ze słodyczami; procesje na św. Marka i dni 

krzyżowe; święcenie palm; święcenie pokarmów  

Rozwadza – zakładanie krzyżyków w pola i ogrody; palenie żuru; zrywanie gałązek z brzóz 

podczas procesji w Boże Ciało i zakładanie ich w pola i w domu; święcenie palm; święcenie 

pokarmów 

Żyrowa – wodzenie niedźwiedzia; palenie żuru; kolędnicy; babski comber; zrywanie gałązek 

z brzóz podczas procesji w Boże Ciało i zakładanie ich w pola i w domu; całowanie Pon 

Bóczka ze słodyczami; procesje na św. Marka i dni krzyżowe; święcenie palm; święcenie 

pokarmów  
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