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Wst
L
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okalna Grupa Działania „Eurogalicja” działa na terenie,
który przyciąga spokojem, bogactwem natury i różnorodnością kulturową. Od wieków jako obszar typowo
rolniczy wypracowywał specyficzną dla terenów wiejskich obrzędowość, twórczość, sposoby upiększania
siedlisk, niepowtarzalność zarówno kultury materialnej jak i duchowej, czy religijność charakterystyczną dla obszarów dalekich od
dużych skupisk ludzkich. Stąd do dzisiaj spotykamy tu bogactwo
legend, przyśpiewek, melodii, poezji, ornamentyki, architektury
drewnianej, hafciarstwa, ludowej rzeźby, ceramiki. Nic dziwnego,
że rozwinęły się do perfekcji umiejętności wytwarzania dóbr z najprostszych materiałów, które zdobywano niemalże za chatą. Wełna,
glina, drewno, wosk pszczeli, metal były źdródłem tworzenia nie
tylko przedmiotów pierwszej potrzeby, ale co ciekawe, z nich tworzono coś, co pogłębiało człowieka w innym, niematerialnym wymiarze. Z tego samego drewna wytwarzano nie tylko stoły i ławy,
ale również piszczałki, flety, skrzypce, z gliny lepiono zarówno
garnki, talerze jak i ozdoby, biżuterię, zabawki dla dzieci, postacie
świętych czy Boga, do którego modlono się w przydrożnych kapliczkach; z wełny nie tylko koszule i kapoty, ale również delikatne nici na hay, żeby było piękniej i inaczej. Niniejsza książka to
alfabetyczny zbiór tradycji, dla zaznaczenia, co nasze społeczności
ocaliły do dzisiejszych czasów z kultury przodków; jest również
zachętą, przyczynkiem do pogłębienia wiedzy, studiów nad tym
wszystkim, co zdołaliśmy zaledwie zaznaczyć w skromnym wydawnictwie.
Jerzy Mełech
Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”
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Adwent

A
B

W tradycji chrześcijańskiej adwent był czasem, kiedy ustawały
wiejskie potańcówki i zabawy. Udawano się do kościoła na poranną
mszę, zwaną roratami. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zabierano
się za generalne porządki – gospodarz wymiatał sadzę z komina, by gospodyni mogła pobielić wapnem ściany. Sienniki napełniano świeżą słomą.
Dziewczęta przygotowywały kwiaty z papieru, którymi zdobiły obrazy religijne i różne ozdoby, którymi przystrajały choinkę. Do młyna nad Wisłokiem zawożono zboże, pod przydachem obrabiano proso na kaszę jaglaną
i jęczmień na pęcak. Przygotowywano wypieki i potrawy, maszczono
je olejem wyciskanym przez słynnych w okolicy olejarzy z Trzebosi.
W bogatszych gospodarstwach odbywał się ubój świń na użytek domowy,
dzielono się z sąsiadami częścią ubitego zwierzęcia. Trzebownisko znane
było z wyrobów dobrych salcesonów i kiszki bułczanki. Wędzono kiełbasę, której pęta wisiały w komorze przez kilka tygodni.

Babka wielkanocna

Składniki:
ciasto:
30 dag cukru pudru
30 dag mąki
5 jajek
łyżka proszku do pieczenia
(płaska)
skórka z całej cytryny
25 dag masła
lukier:
15 dag cukru pudru
1 żółtko
sok z całej cytryny

przepis od Wioletty Witek
z Wólki Podleśnej
Wykonanie: masło utrzeć z cukrem pudrem,
w trakcie ucierania dodawać po jednym żółtku.
Dodać mąkę z proszkiem, skórkę z cytryny, na
końcu ubitą pianę z białek.

Bociany

Bocian w kulturze wsi zajmuje ważne miejsce. Bociany były zawsze wyczekiwane
i pożądane, a każdy właściciel domostwa chciał mieć
gniazdo bociana na swoim dachu lub na pobliskim
drzewie. Gospodarze na budynkach umieszczali
koło lub bronę, aby zachęcić ptaki do założenia
gniazda. Wierzono, że bociany zakładają gniazda w gospodarstwach dobrych, uczciwych
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i porządnych ludzi. Przyjęło się przekonanie,
że bociany powinny powrócić po zimie do
swoich gniazd najpóźniej na święto Zwiastowania. Jeżeli nie pojawiły się do tego
dnia, zapowiadał się nieurodzajny rok. Ten,
kto zobaczył pierwszego ptaka lecącego w
powietrzu, miał zapewnione szczęście; jeżeli
bocian stał na gnieździe lub na łące, wtedy
i pomyślność gdzieś się zatrzyma. Nieszczęście zapowiadało także puste gniazdo, omijane przez powracające ptaki.

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji zwane
Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni idą w procesji z Najświętszym Sakramentem
wytyczoną trasą, zatrzymują się przy czterech ołtarzach, by wysłuchać
fragmentów Ewangelii. Dzieci rzucają kwiaty. Ołtarze przygotowują
parafianie, umieszczając w nich obrazy religijne, ozdabiają kwiatami
i gałęziami brzozy. Po procesji wierni odrywają fragmenty tych gałęzi
i zanoszą do domu na szczęście. Zatykają w zagony, co według wierzeń ma uchronić przed zarazą i szkodnikami.
W oktawę Bożego Ciała święci się wianki, które wykonuje się z rozchodnika, bławatków, macierzanki, koniczyny
oraz różnych innych kwiatów. Kiedy wianki są poświęcone,
wkładają do nich płatki kwiatów, które dzieci rzucały podczas procesji księdzu pod nogi, a później wiesza na gwoździu
w sieni lub obok drzwi na zewnątrz domu. Ziół z tego wianka
używa się jako środka leczniczego.

Bramy weselne

W drodze do kościoła orszak weselny napotyka różne przeszkody,
zwane dawniej ślabantami. Przy każdej takiej przeszkodzie (drąg lub powróz w poprzek drogi) trzeba okupić się wódką. Zwykle młody daje wódkę jednemu z drużbów, a ten raczy nią chłopców, którzy zrobili ślabant.
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Po dziś dzień ta tradycja jest żywa. Najczęściej bramę robią sąsiedzi albo
dalsi znajomi, tarasując drogę i przedstawiając scenki o humorystycznej
treści. Gdy podejdzie starosta bądź świadek, rozpoczyna się targowanie
o butelki wódki. Miłym gestem jest wręczenie kwiatów pannie młodej
i składanie życzeń młodej parze.

Ceramika ￫ garncarstwo
Chleb

C

W polskiej tradycji wypiekanie chleba było rytuałem, a sam chleb
traktowany był z niezwykłym szacunkiem. Gdy kawałek chleba
upadł na ziemię, należało go podnieść i ucałować, a przed ukrojeniem
pierwszej kromki na spodzie bochenka czyniono znak krzyża. Nad zachowaniem pięknego zwyczaju wypiekania tradycyjnego chleba czuwają panie
z kół gospodyń wiejskich miejscowości należących do „Eurogalicji”. Zachowują tradycyjne receptury i przekazują je z pokolenia na pokolenie.

Składniki:
1 kg mąki pszennej
3 kopiate łyżki mąki żytniej
1 łyżka cukru
2 łyżki soli
2 łyżki oleju
7 dag drożdży
3 szklanki wody

C

Przepis na chleb
od Krystyny Lech
z Medyni Łańcuckiej
Wykonanie: z drożdży, cukru i odrobiny
letniej wody zrobić rozczyn, poczekać aż
podrośnie, dodać resztę mąki, sól, resztę
wody i wyrobić. Zostawić do wyrośnięcia.
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„Chleb mamy”
przepis od Władysławy Kotuli
Wykonanie: z podanych składników zrobić rozczyn i zostawić w cieple do następnego dnia.
Na drugi dzień dodać mąki pszennej ile zabierze,
sól, kminek i wyrobić. Zostawić do wyrośnięcia.
Gdy wyrośnie, włożyć do formy i upiec w dobrze
nagrzanym piekarniku. Na początku 250°C,
a potem zmniejszać stopniowo temperaturę. Piec
godzinę i 20 minut.

Składniki:
rozczyn:
1⁄2 kg mąki żytniej
5 dag drożdży
3–4 ziemniaki
(ugotować, nie odcedzać,
rozmieszać z wodą)
1 szkl. maślanki
ciasto:
mąka pszenna
łyżka soli, kminek

Chrust

przepis od Jadwigi Gałęzy
z Wólki Podleśnej
Wykonanie: wyrobić ciasto, kilkakrotnie składać,
wałkować i wybijać wałkiem, aż na powierzchni
pojawią się pęcherze. Odstawić na godzinę.
Odcinać po kawałku, rozwałkować jak najcieniej.
Pociąć na paski szerokości ok. 4 cm. W środku
każdego zrobić nacięcie i przeciągnąć przez nie
jeden koniec. Smażyć na tłuszczu z dodatkiem
łyżki spirytusu lub octu. Wyjmować na ręcznik
papierowy, posypać cukrem pudrem z dodatkiem cukru waniliowego.

Ciastka
ze skwarkami

przepis ze Stowarzyszenia
Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka”
Wykonanie: skwarki zemleć z orzechami i żółtkami. Posiekać z margaryną, mąką i resztą składników. Nie zlepiać, tylko od razu wkładać do
maszynki i wyciskać ciastka.
Są bardzo smaczne bez dodatku cukru w środku, a posypane z wierzchu cukrem pudrem.

Składniki:
3 szklanki mąki
4 żółtka
łyżka spirytusu
3–4 łyżki gęstej śmietany
cukier do posypania
smalec do smażenia

Składniki:
50 dag mąki
20 dag skwarków
8 dag margaryny
2 żółtka gotowane
15 dag cukru
20 dag orzechów
3 łyżki śmietany
szczypta soli
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„Czarniacy” (Czarna)

Od początku swojego istnienia, tj. od 1978 r., zespół „Czarniacy”
uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym swojej miejscowości
i gminy. Głównymi założycielkami są: Zofia Rejman, Julia Kasprzyk
i Helena Peszek. Występy „Czarniaków” można podziwiać m.in. podczas
Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, Wojewódzkiego Konkursu Ludowego – obrzędy i zwyczaje (występ
„Czarniaków” został zapisany przez Polskie Radio w formie słuchowiska).
W 1992 r. zespół wystąpił po raz pierwszy w nowych strojach odpowiadających obszarowi etnograficznemu, uszytych przez Marię Ruszel. Oblicze
zespołu zmieniło się, gdy dołączyli do niego panowie.

D
D

„Dąbrówczanki” (Dąbrówki)

Zespół pod kierownictwem Stefana Sochy ma w swoim repertuarze pieśni ludowe, ballady, piosenki żołnierskie, przyśpiewki
weselne. Z sukcesem występuje na konkursach i przeglądach zespołów
śpiewaczych, swoimi występami uświetnia biesiady, dożynki i inne imprezy kulturalne. „Dąbrówczanki” współpracują z okolicznymi zespołami
i spotykają się z nimi na wspólnych biesiadach podczas okolicznościowych uroczystości.

Dolina Łącka (Łąka)

Tradycją stała się w Łące coroczna impreza pod
nazwą „Dolina Łącka”. Są to spotkania muzyków
i śpiewaków ludowych, które są organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury. W ten sposób zostają ściągane na ten jeden
dzień wszystkie regionalne kapele i zespoły muzyczne. Obok
podziwiania artystów na estradzie, można kupić wyroby ludowych twórców: wikliniarzy, rzeźbiarzy, garncarzy czy malarzy.

Dożynki

Zwyczajowo dożynki łączono z dniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mają charakter zarówno religijny, jak ludowy.
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Obchodzone są jako święto plonów, w podziękowaniu za ukończenie żniw. W orszaku
dożynkowym szli przeważnie najlepsi żniwiarze. Obecnie wieniec dożynkowy niosą
kobiety ubrane w regionalny strój ludowy.
Wieńce najczęściej wito na drewnianych
albo wiklinowych obręczach w kształcie
korony, splecionej ze związanych u góry
pałąków czy słomianych warkoczy. Przybierano je kolorowymi wstążkami, kłosami,
orzechami, kwiatami, ziołami. Współczesne
wieńce wykonywane są z płodów ziemi
– zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów.
Mają rozmaite kształty i wzory, często organizuje się konkurs na wieniec dożynkowy.
Wraz z wieńcem przynosi się także bochen
chleba upieczonego z mąki pochodzącej
z ostatnich zbiorów, którym dzielą się wszyscy świętujący dożynki.

Dzieci (Dąbrówki)

Jeśli komuś dzieci nie chowają się, należy nowonarodzone dziecko
podawać przez okno, idąc z nim do chrztu i wracając. Ponieważ
dziecku grozi diabeł, kładzie się koło niego zioła
święcone, co chroni je przed zgubnym wpływem
szatana.
Jeśli dziecko nie może spać, szukają „spania”,
uderzając mątewką w kąt. Ktoś z domowników
pyta: Czego szukasz? Uderzający odpowiada:
Dziecięciu spania, żeby spało do świtania.

Dzień Matki Boskiej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, kończy okres Bożego Narodzenia. W tym dniu przynosi
się do kościoła przybrane kwiatami i wstążką świece zwane gromnicami,
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by je poświęcić. Nazwa świecy wywodzi się od słowa „grom”. Istnieje
bowiem przekonanie, że świeca ta zapalona w czasie burzy i postawiona
na oknie chroni dom i obejście od uderzenia pioruna, a także od pożaru
i innych klęsk. Po powrocie do domu dawniej wypalano płomieniem
gromnicy krzyż na belce sufitu, obchodzono z nią dom, zabezpieczając
tym sposobem dobytek przed pożarem, gromami, nawałnicami, gradem.
Od gromnicy rozniecano domowy ogień zarówno w piecu, jak i w lampce
przed świętym obrazem, wdychano jej dym lub okadzano bolące miejsca.
Gromnicę wkładano do rąk umierającemu.

F
F
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Festiwal Podkarpackich Smaków
(Górno)

Targi Żywności Tradycyjnej w Górnie, zwane „Festiwalem Podkarpackich Smaków”, gromadzą co roku wielu wystawców. Są okazją do prezentacji regionalnej kuchni, wymiany doświadczeń, a także promocji
tradycyjnych potraw. Festiwal jest wielkim świętem smakoszy. Wystawcy
prezentują swoje wyroby w kilku kategoriach: sery i produkty mleczne,
mięso i produkty mięsne, wyroby rybołówstwa, nasiona, zboża, orzechy,
warzywa i owoce, wyroby piekarnicze, oleje i tłuszcze, miody, potrawy
gotowe, napoje, inne produkty. Podczas Festiwalu odbywa się konkurs
„Tradycyjny Smak Eurogalicji”. Tradycyjna polska kuchnia obfituje
w potrawy mięsne, pachnie ziołami: pietruszką, koperkiem, majerankiem,
kminkiem. Podstawą jest w niej chleb – wysokiej jakości, świeży i pach-

nący. Nie brakuje w niej ciast drożdżowych, serników, babek i makowców.
Wiele miejscowości z gmin „Eurogalicji” może się pochwalić regionalnymi, oryginalnymi potrawami.

Festiwal GwarKam
(Kamień)

Przyświeca mu idea pielęgnowania tradycji
gwary i zachowywania jej dla przyszłych pokoleń, nad którą czuwa Towarzystwo Przyjaciół
Kamienia. Konkurs mowy gwarowej to jedyna
tego typu impreza w Polsce. Jest okazją do
zaprezentowania w scenkach wygłaszanych
piękną gwarą lasowiacką dawnego życia wsi,
zwyczajów i obrzędów. Imprezie towarzyszy degustacja tradycyjnych lokalnych potraw w scenerii wiejskiej chaty krytej strzechą, przy wtórze
muzyki kapel ludowych. GwarKam integruje
społeczność kamieńską i corocznie gromadzi
wielu gości, wśród nich profesora Kazimierza
Ożoga, rzeszowskiego językoznawcę.

Garncarski Ośrodek
(Medynia Głogowska)

G

Tereny Medyni Głowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowa i Zalesia
były niegdyś bogate w pokłady iłu i piecówki, co tworzyło niekorzystne
warunki dla rozwoju rolnictwa, ale sprzyjało rozwojowi rzemiosła garncarskiego i doprowadziło do utworzenia prężnego ośrodka garncarskiego.
W drugiej połowie XIX w. istniało w Medyni około 120 warsztatów ceramicznych, w których wytwarzano głównie cegły, dachówki ceramiczne,
następnie wyroby garncarskie: dzbany, garnki, donice, miski oraz naczynia zwane dwojakami, służące do noszenia obiadu pracującym w polu.
Upadek znaczenia rzemiosła garncarskiego nastąpił w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej, kiedy wzrosło zapotrzebowanie
na trwalsze naczynia blaszane i fajansowe. Do ożywienia tej tradycji
doszło w latach 50. XX w., kiedy dystrybucją ceramiki zajęła się leżajska
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spółdzielnia Cepelia. Za sprawą rozwijającej się mody na ludowość
i tradycyjne wyroby, Medynia Głogowska stała się znanym w Polsce i za
granicą ośrodkiem rzemiosła artystycznego. Wyroby garncarzy nie pełniły już funkcji użytkowej, ale głównie dekoracyjną. Po II wojnie światowej
w Medyni zaczęto wykonywać także rzeźbę w glinie oraz zabawki-gwizdki w postaci zwierząt, ptaków, żołnierzy na koniach itp. Rozróżniano
trzy rodzaje ceramiki: czerwoną, wypalaną na biskwit lub glazurowaną
oraz siwą, o kolorze srebrzystoszarym, uzyskiwanym poprzez wypalanie
w piecu bez dostępu powietrza.
Po przemianach politycznych i gospodarczych lat 80., rozwiązaniu
Cepelii oraz spadku zainteresowania wyrobami rzemieślniczymi, garncarze utracili rynek zbytu i byli zmuszeni zamknąć warsztaty.
Obecnie Medynia Głogowska przeżywa renesans tradycji garncarskiej.
Postanowiono wykorzystać odkryte na nowo dziedzictwo kulturowe, które
wyróżnia Medynię spośród innych miejscowości Podkarpacia i dzięki staraniom wielu ludzi utworzono regionalny produkt turystyczny.
Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej powstała w 2001 r.
w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża”, realizowanego przez Gminę Czarna. Zagrodę tworzą XIX-wieczne zrębowe budynki mieszkalne,
w których zachowało się ówczesne wyposażenie i tradycyjne piece do
wypalania ceramiki. Co roku w okresie letnim Zagrodę Garncarską odwiedzają turyści i miłośnicy rękodzieła. Organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne, a także Letnie Warsztaty Garncarskie. Poznaje się na
nich kolejne etapy pracy garncarza, zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu toczenia naczyń na kole, wypalania ceramiki oraz rzeźby
w glinie. Warsztaty kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Garncarski Szlak

(Medynia Głogowska–Medynia Łańcucka–Pogwizdów–Zalesie)
Został wytyczony i oznakowany w 2004 r. „Garncarski Szlak”
jest 30-kilometrową rowerową pętlą turystyczną, która prowadzi do wszystkich obiektów związanych z dawnym ośrodkiem
garncarskim, o których informują ustawione na trasie tablice. Bazę stanowi Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej, następnie ścieżka prowadzi przez Medynię Łańcucką,
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Pogwizdów i Zalesie, aby swój bieg zakończyć w Medyni Głogowskiej. Na
trasie można odwiedzić pracownie ceramiczne, galerie rzeźby, zabytki,
gospodarstwa agroturystyczne, kościół pw. Nawiedzenia NMP z ceramiczną mozaiką, zatrzymać się przy punktach widokowych i miejscach
przeznaczonych na odpoczynek.

Garncarstwo
(Sokołów Małopolski)

W dziejach ziemi sokołowskiej ważne miejsce zajmuje historia i tradycja
garncarstwa. Sokołów Małopolski był ważnym ośrodkiem działalności cechowej, następnie produkcji przemysłowej i twórczości ludowej.
Historia została ożywiona przez odbywające się corocznie powiatowe
warsztaty rzeźbiarskie im. Leszka Walickiego, które stały się w Sokołowie
Małopolskim tradycją. Biorą w nich udział dzieci i młodzież, wykonując
pod kierunkiem Henryki Boho rzeźby z gliny o konkretnej tematyce.
„Glinolepy” nosiły pierwotnie nazwę „Ceramidła”. Składają się z kilku
etapów: wykonania prac, ich wykończenia i dekoracji, prezentacji rzeźb
na wystawie oraz finałowego wręczenia nagród laureatom. Warsztaty
plastyki ceramicznej są doskonałą okazją do zabawy, mają także walory
poznawcze – zgłębiają tajniki i techniki lepienia z gliny, a także ożywiają
tradycje rzeźbiarskie ziemi sokołowskiej. Dokumentacją tradycji i dziejów garncarstwa Sokołowa są publikacje: Nie święci garnki lepią oraz
Wokół Ceramideł – Glinolepów.

Garncarze

Jan Jurek (Pogwizdów)
Pochodzi z rodziny od pokoleń trudniącej się tym rzemiosłem.
Wykonuje tradycyjne i współczesne naczynia użytkowe. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyrazy uznania dla swojej pracy. Od mementu
powstania Zagrody Garncarskiej prowadzi lekcje garncarstwa, warsztaty
i pokazy wypalania w tradycyjnym piecu garncarskim.
Jan Kot (Medynia Głogowska)
Wyrósł w rodzinie, w której garncarstwo było rzemiosłem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W 1964 r. założył własny warsztat.
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Jan Jurek

Jan Kot

Wykonywał zarówno tradycyjne naczynia użytkowe – dzbanki, garnki,
misy, talerze, makutry, jak też współczesne flakony, komplety do kawy,
popielniczki i drobną galanterię ceramiczną w postaci gwizdków, skarbonek oraz miniaturowych naczyń.
Ceramikę zdobił ornamentami geometrycznymi i motywami kwiatowym.
Zajmował się także rzeźbą ceramiczną
o tematyce sakralnej i obyczajowej. Był
miłośnikiem kultury ludowej, zbierał zabytkowe przedmioty, spisywał
dawne historie, pieśni i gwarę. Swoją
wiedzą i doświadczeniem dzielił się
z młodszym pokoleniem.

Stefan Głowiak (Pogwizdów)
Twórca ceramiki i rzeźby. W dzieciństwie, przy pasieniu krów na pastwisku,
lepił z gliny figurki ptaków, zwierząt i ludzi. Garncarstwo było powszechnym źródłem utrzymania mieszkańców Pogwizdowa i okolic, Stefan Głowiak postanowił również się nim zająć i po krótkiej nauce toczenia naczyń
założył własny warsztat. Początkowo wykonywał proste doniczki, później
dzbanki, garnki, misy, lepił także figurki. Z biegiem czasu swoje wyroby
zaczął ozdabiać lepionymi winnymi gronami i różami, co znalazło uznanie
komisji artystycznej w Cepelii i rozszerzyło rynek zbytu.
Poza podstawową produkcją ceramiczną Stefan Głowiak uczestniczył
w wielu konkursach i kiermaszach sztuki ludowej, na które przygotowywał wyroby bliskie tradycyjnej plastyce wykonywanej przez garncarzy
w Medyni i Zalesiu. Były to najczęściej skarbonki, figurki bab z kurami-gwizdkami pod pachą oraz koniki. Swobodnie operując gliną, tworzył
także większe kompozycje figuralne: szopki ceramiczne, duże przedstawienia Chrystusa Ukrzyżowanego oraz pomysłowe komplety szachów.
Organizatorzy konkursów sztuki ludowej wysoko oceniali rzeźby figuralne Stefana Głowiaka, charakteryzujące się wielką dbałością o odtworzenie detali postaci, twarzy i stroju. Posługując się wyrobionym zmysłem
obserwacyjnym i poczuciem humoru, postacie w niektórych rzeźbach
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rodzajowych przedstawiał w ujęciu bliskim karykatury. Warsztatu rzeźbiarskiego nauczył swojego syna, który kontynuuje rodzinną tradycję.
Janusz Głowiak (Pogwizdów)
Syn garncarza Stefana Głowiaka, od którego nauczył się sztuki toczenia
na kole. Wytwarza duże formy: wazony, dzbany, donice. Garncarstwo jest
dla niego dodatkowym zajęciem i kontynuacją rodzinnych tradycji.
Bolesław Panek (Zalesie)
Od młodzieńczych lat zajmuje się wyrobem produktów ceramicznych.
Wcześniej realizował duże zamówienia dla przedsiębiorstwa Cepelia, za
której pośrednictwem jego wyroby trafiały do sklepów w całej Polsce
i eksportowane były za granicę. Wyspecjalizował się w produkcji dzbanków o różnych kształtach i rozmiarach oraz doniczek,
tzw. „siwaków”, które swój grafitowy kolor zawdzięczają
specjalnej technice wypału. Do dzisiaj zachował się na
terenie posesji Bolesława Panka czynny piec garncarski,
który można oglądać podczas wędrówki garncarskim
szlakiem.
Andrzej Plizga
Pochodzi z rodziny o tradycjach garncarskich. Tworzy ceramikę użytkową i dekoracyjną o tradycyjnych
i współczesnych wzorach i zdobieniach. Brał udział
w licznych konkursach na rzeźbę w glinie, zdobywając
nagrody i uznanie za wyjątkową dbałości o szczegóły
i koncepcję prac.
Andrzej Plizga

Andrzej Ruta (Medynia Głogowska)
Rzemiosła garncarskiego nauczył się u ojca, gdy miał 18 lat. Początkowo,
podobnie jak i inni garncarze uczący się zawodu, wykonywał garnuszki,
miseczki, dzbanki oraz doniczki. Od 1951 r. był członkiem Cepelii. Talerze, dzbanki i misy pochodzące z pracowni Andrzeja Ruty odznaczały sie
piękną formą i znakomitym zdobnictwem. Jako jeden z niewielu garncarzy w Medyni był mistrzem zdobienia naczyń metodą zwaną fladrowaniem. W latach 70. zaczął także rzeźbić w glinie. Po powstaniu Kółka
Plastycznego w miejscowej szkole, uczył młodzież toczenia i wypalania
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naczyń. Andrzej Ruta brał udział w wielu konkursach sztuki ludowej – regionalnych oraz ogólnopolskich i był wyróżniony głównymi nagrodami.
W 1981 r. został laureatem prestiżowej Nagrody im. O. Kolberga, która
jest przyznawana najwybitniejszym twórcom ludowym w Polsce.

„Głogowianie”
(Głogów Małopolski)

Zespół powstał w 1993 r. Jego założycielem jest nieżyjący od 1999 r. skrzypek
Stefan Franczyk – mistrz gry na harmonijce ustnej, laureat licznych konkursów
i nagród. Repertuar kapeli to ponad
140 utworów ludowych regionu, a także
spoza regionu: melodie krakowskie, śląskie, lubelskie, kurpiowskie i kaszubskie.
Większość granych przez zespół utworów
pochodzi z repertuaru nieistniejących
kapel i nieżyjących już muzyków ludowych. „Głogowianie” kontynuują tradycję
wykonywania muzyki ludowej – spuścizny po założycielu, który wniósł wkład
starych tekstów i nut otrzymanych od swoich przodków, znajomych,
muzyków ludowych z województwa. Oprócz śpiewów
i muzyki ludowej, zespół wykonuje utwory zaliczane do muzyki biesiadnej i popularnej.

Gorsety – Zofia Kata
(Kamień)

Tradycja wyszywania gorsetów jest w Kamieniu pielęgnowana i przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Mająca 101 lat Katarzyna Socha
nauczyła skrojenia, uszycia i haowania Zofię
Katę (76 lat). Twórczyni inspiruje się regionalnymi strojami krakowskimi, ale pomysły
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Gorset wykonany
przez Zofię Katę

Hay wykonane przez Marię Walicką

i wzory czerpie z własnej wyobraźni. Wyszycie jednego gorsetu zajmuje jej od jednego
do dwóch miesięcy, a dziennie poświęca na
tę pracę 3–4 godziny. Tajniki sztuki hau
przekazała swojej córce, Marii Walickiej.

Gwara (Kamień)

Mieszkańcy Kamienia kultywują
tradycję, która we współczesnej
polszczyźnie już wymiera – swoistą gwarę
miejscową. By obserwować ten fenomen
językowy, przyjeżdżają tutaj na badania
terenowe studenci poloniści i językoznawcy. Gwarę kamieńską postanowili utrwalić Zofia Kata
w formie pisanej Wanda i Edward Cyranowie
z Przemyśla. Powstał słownik leksemów gwarowych, który jest wciąż uzupełniany, a przykładowe wyrazy i zwroty gwary kamieńskiej to: badunia
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(małe bagno), chyle za to? (ile to kosztuje?), dochtór (lekarz), furt (ciągle),
gmyrać (szukać), grumać (pukać), hajśtuk (wiązadło), haruje się (drapie),
Jądrzyj (Andrzej), karantować (upominać), krygąłek (czubek drzewa lub
głowy), kalycnik (kaleka), leperta (nieudacznik), micyje (atrakcja), niuch
(nos), projza (soda oczyszczona), zasła-gruba
(jest w ciąży).

Ha płaski
– Maria Olejarz
(Kamień)

H

Tradycję hau pielęgnuje Maria Olejarz,
w której pasję do tego rodzaju twórczości
artystycznej zaszczepiła mama – Anna Story. Mieszkanki wsi wymieniają się między
sobą tajnikami różnych technik hau oraz
wzorami, przekazując swoje umiejętności
i doświadczenie z pokolenia na pokolenie.

H
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Ha wykonany przez Marię Olejarz

Maria Olejarz

Harmonijki (Kamień)

Oryginalną i unikatową kolekcją harmonijek ustnych może się poszczycić Centrum Kultury w Kamieniu. Zbiory liczą ponad 100 egzemplarzy różnego rodzaju harmonijek: diatonicznych, chromatycznych,
oktawowych i wiedeńskich, wszystkie zaś pochodzą z darów. Najstarsza
harmonijka to model przedwojenny.
Coroczne spotkania z harmonijką pod nazwą
„HaKam” stały się tradycją Kamienia. W starym
drewnianym domu w ostatni weekend kwietnia
można usłyszeć grających na harmonijkach ustnych mężczyzn i kobiety, starszych i młodszych,
profesjonalistów i amatorów, solistów i zespoły,
gości z Polski i ze świata, tworzących swoistą „rodzinę harmonijkarzy”. Unikatowy konkurs i festiwal
pozwala artystom na prezentację dowolnej formy
muzycznej, swobodę techniki, łączenie tradycji
z nowoczesnością. Dwudniową imprezę wieńczy
niezwykły koncert galowy, który zawsze przyciąga
tłumy miłośników muzyki.
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Instrumenty muzyczne
– Wacław Kuźniar (Krzemienica)

Pokaźną, licząca około 800 eksponatów kolekcję instrumentów muzycznych zgromadził Wacław Kuźniar. Od kilku lat zbiera przede wszystkim
instrumenty strunowe, a prawie połowę z nich stanowią cytry. W jego rodzinie tradycje muzyczne były zawsze żywe. Instrumentami wypełniony
jest cały jego dom. W jego zbiorach znajdują się stare instrumenty, które
ocala od zniszczenia, rzadkie i niespotykane okazy, wśród nich sarango
i mandoliny, ukraińska bandura, arabska i sycylijska lutnia, gitara z podwójnym gryfem i westernowa gitara z mosiądzu.

Jagodzianki

przepis ze Stowarzyszenia „Klub Kobiet”
z Medyni Łańcuckiej
Wykonanie: zrobić rozczyn z drożdży, odrobiny
cukru, ciepłego mleka i mąki, odstawić do wyrośnięcia. Do przesianej mąki wbić jajka i żółtka,
dodać ciepłe mleko, około 3–4 garście cukru oraz
wyrośnięte drożdże. Wyrobić elastyczne ciasto,
pod koniec wyrabiania dodać roztopione masło
i olej. Wyrabiać do chwili, aż pojawią się pęcherzyki powietrza i ciasto będzie lśniące. Następnie
przykryć ciasto ściereczką i odstawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość, wyłożyć
je na stolnicę i formować bułeczki, nadziewać
jagodami. Posmarować roztrzepanym białkiem
i posypać kruszonką.

Jarmark Garncarski
(Medynia Głogowska)

Składniki:
2 kg mąki
1 l mleka
3 żółtka
2 jajka
25 dag masła
trochę oleju
10 dag drożdży
szczypta soli
cukier do smaku
jagody

Organizowany corocznie na początku lipca jarmark jest doskonałą okazją
do bliskiego spotkania z garncarstwem. W programie jarmarku znajduje
się prezentacja rękodzieła, zabawa przy muzyce ludowej, pokazy tańca
i degustacja regionalnych potraw. Tego dnia stragany uginają się od wyro-
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bów lokalnej ceramiki: glinianych garnków,
dzbanków, mis, garnuszków. Znaleźć tu też
można rzeźby w drewnie, drewniane zabawki, obrazy, wyroby z wikliny, szydełkowe
koronki, bibułkowe dekoracje, artystyczną
biżuterię.

Jasełka

Jasełka to widowisko związane z Bożym Narodzeniem i otaczającymi je wydarzeniami religijnymi i historycznymi. Swoje korzenie
wywodzi ze średniowiecznych misteriów franciszkańskich. To właśnie
św. Franciszek z Asyżu uznawany jest za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych. Treścią inscenizacji jasełkowych jest historia narodzenia
Jezusa w Betlejem i związany z nią spisek Heroda. W gminach „Eurogalicji” zwyczaj przedstawiania jasełek jest żywy i kultywowany. Inscenizacje
przedstawiają narodziny Zbawiciela w scenerii ubogiej stajenki, pojawiają się takie elementy dekoracyjne jak żłób, sianko, ognisko pasterskie

Uczestnicy Jasełek, Sokołów Małopolski, prawdopodobnie I poł. XX w.
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w górach, pałac Heroda itp. Na scenie często znajdują się żywe zwierzęta.
Pełne dramatyzmu sceny przestawiają okrutnego Heroda, rzeź niewinnych dzieci, śmierć z kosą. Pojawiają się także aniołowie, diabły, egzotyczni królowie o nietypowym kolorze skóry w kolorowym orszaku, pasterze,
Żydzi, mieszczanie, żołnierze.

K

„Kamieniacy” (Kamień)

Zespół śpiewaczy działający przy Centrum Kultury w Kamieniu,
powstał w 1970 r. Uświetnia swoimi występami uroczystości gminne, koncertuje także w okolicznych miejscowościach i rozsławia region na
festiwalach za granicą. W repertuarze zespołu są pieśni ludowe, patriotyczne i okazjonalne. „Kamieniacy” w dużej mierze przyczyniają się do
kultywowania tradycji regionu i miejscowego folkloru.

Kapliczki domkowe (Górno)

W Górnie można zobaczyć tradycyjne lasowiackie kapliczki
z XIX w., zwane domkowymi. Na ścianach znajdującej się bliżej
kościoła, krytej gontem kapliczce, można obejrzeć ludowe malowidła z lat
30. XIX wieku, przedstawiające Zwiastowanie i Ofiarowanie w świątyni.
Drewniane domkowe kapliczki sytuują się na pograniczu rzeźby i małej
architektury.

Kasiarz, kasiarze (Kamień)

Jest to placek lub bułeczki z ciasta drożdżowego z nadzieniem
z kaszy jaglanej, mleka, sera białego i masła. Podaje się je najczęściej na ciepło z kawą zbożową lub mlekiem. Można też jeść kromki kasiarza na zimno – smarowane masłem lub odgrzewane na maśle.

Kiełbasa głogowska
(Głogów Małopolski)

Od XVIII w. w Głogowie istniał bardzo ceniony cech masarski. Produkowana tutaj kiełbasa zyskała popularność w Galicji, Wiedniu i innych
miastach monarchii austrowęgierskiej. Mimo upływu lat typowo głogow-
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skie tradycje kulinarne przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Do
dziś dnia potomkowie członków cechu podtrzymują tradycję i produkują
kiełbasę głogowską, która została wpisana na listę produktów tradycyjnych. Swój niepowtarzalny smak zawdzięcza naturalnym przyprawom,
a kolor – wędzeniu dwoma rodzajami drewna.

Kiszona rzepa

przepis od Janiny Stopyry ze Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Wszyscy Razem” w Łące
Wykonanie: rzepę obrać, pokroić w paski
grubości zapałki albo zetrzeć na
tarce o dużych oczkach, zalać ciepłą przegotowaną
wodą, dodać sól, skórkę z
Składniki:
3 rzepy
chleba, odstawić na parę
1 marchewka
dni do ukiśnięcia. Do
2 łyżki masła
ukiszonej rzepy zetrzeć
3 łyżki mąki
marchewkę, ugotować do
pieprz ziołowy
miękkości. Z masła i mąki
skórka z chleba razowego
zrobić zasmażkę, zagęścić
sól
potrawę, przyprawić pieprzem
ziołowym.

Kolędnicy

Zwyczaj chodzenia z kolędą jest wciąż żywy. Dawniej przebierańcy
chodzili całymi grupami, składając życzenia wszelkiej pomyślności
gospodarzom. Mieszkańcy gospodarstw, do których nie zawitali, uważali
to za zły znak, bowiem życzenia kolędników zapewniały urodzaj i pomyślność. Od wigilii do Trzech Króli chłopcy wędrowali od domu do domu,
niosąc ze sobą kozę, turonia bądź żurawia, sami zaś poprzebierani byli
za pastuszków, diabłów, królów. Mieli ze sobą gwiazdę o sześciu rogach,
w środku której znajdowała się świeca. Zapaliwszy ją, podchodzili do okna
i śpiewali, kręcąc gwiazdą. W dniu Trzech Króli lub w przeddzień tego
święta chodzili „Trzej Królowie”. Trzej chłopcy ubierali na głowę korony
z papieru, na piersiach mieli skrzyżowane pasy z papieru, naklejonego na
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tekturze, przy pasie drewniane szable. Wchodzili do domów, mówiąc nieraz, że szukają dziecka. Następnie śpiewali kolędy i obdarowani odchodzili.
W Nowy Rok od wczesnego ranka wędrowały grupy przebierańców,
straszyły swoim wyglądem diabły, draby, cyganki. Po przebierańcach do
domów pukali szczodrarze, czyli chłopcy składający noworoczne życzenia.
Otrzymywali za nie szczodroki, czyli małe chlebki wypiekane z resztek ciasta, albo parę groszy wysupłanych z chusteczki przez gospodarza.
Rodzima tradycja i zwyczaje są
podtrzymywane przez młodzież
TEKST KOLĘDOWANIA
szkolną z Górna. Górnieński zespół
(ze wspomnień Elżbiety Motyl
teatralny występuje z powodzeniem
z Nienadówki)
na przeglądach grup kolędniczych.
Na szczęście, na zdrowie
Stroje i rekwizyty wykonywane są
na tyn nowy rok
z zachowaniem stylu dawnych „kolęd
żeby wam się urodziła
z Herodem”. Pielęgnowanie tradycji
kapusta i groch.
kolędniczej jako jednego z rytuałów
Buraki jak pniaki,
okresu Bożego Narodzenia znajduje
bób jak chodaki.
uznanie i wskazuje na ciągłość naroProso, żebyście nie chodzili
koło pieca boso.
dowej kultury, nierozerwalnie złączoBobek, żeby był dobry parobek.
nej z religijnością.

Tatarka, żeby była dobra kucharka.
Zytko i wszystko.
Piekliście tu scodrocki
powiadali nom,
jak nie mocie kołocków, scodrocków
dajcie chleba krom
zapłaci wom Pan Jezus z nieba
i ten święty Jon.
I życzę wam na tyn nowy rok
żeby wos nie bolał prawy ani lewy bok.

Kołacz weselny
(Dąbrówki)

W Dąbrówkach istniał dawniej zwyczaj związany z weselem wiejskim
– pieczenie kołacza. Zawsze piekła go
starsza swaszka, był wielki, przystrojony mirtem, rozmarynem, jabłkiem,
orzechami, ciastkami. Wszystko to
nazywało się las. Na środku kołacza stał zrobiony z ciasta strzelec, zwany
Pietraszkiem: oczy z pieprzu, wąsy, na plecach strzelba. „Pilnował” on całego lasu. W środku kołacza, w cieście, znajdowały się całe jaja.
Drużbowie kładli ten kołacz na płachtę i uroczyście wnosili do komory. Ale drzwi do sieni były „za małe”. Brali więc siekiery, piłę i udawali, że
wyrąbują drzwi. Szło im to nieprędko, gdyż często śpiewali:
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Czy szynkarzówna niema, że nie dajo piwa,
Ani szynkareczki, nie da gorzałeczki.
Kiedy swaszka domyśliła się, o co chodzi i zaspokoiła pragnienie
niosących, szli oni dalej, ale przy drugich drzwiach powtarzało się to
samo. Wreszcie wnosili kołacz do izby i tu swaszka sprzedawała go, po
długich targach, starszemu swatowi. Swat dawał swaszce papierek (były
to dolary), ale nie „płaciła” wszystkiego, tylko zadatek. Kołacz wiązali w
płachtę, siadali na furę i razem ze swaszką jechali ze śpiewem i muzyką do
domu panny młodej, trzymając kołacz w powietrzu, żeby się nie połamał.
W domu młodej wniesienie kołacza było równie trudne, jak wnoszenie
go do swaszki. A więc powtarzało się znowu „wyrąbywanie” drzwi i picie
wódki. Wreszcie kołacz został umieszczony w komorze. Opiekę nad nim
miała sprawować starsza swaszka. Starszy swat zastrzegał się, że jeżeli zginie coś z kołacza, będzie ona musiała zwrócić podwójny zadatek.

Kugiel

To tradycyjna potrawa żydowska. Religia judaistyczna zabrania spożywania wieprzowiny,
Składniki:
dlatego jako składnik potrawy podane jest mięso woziemniaki
łowe i drobiowe, ale wykonując kugiel można zastąpić mięso wołowe lub drobiowe
je wieprzowiną. Potrawa będzie równie smaczna.
cebula
Wykonanie: obrane ziemniaki zetrzeć na drobnej
mąka
tarce. Mięso wołowe lub drobiowe pokroić na niejajko
wielkie kawałki i udusić z cebulką. Doprawić solą i
pieprzem według uznania. Dodać mąkę, tak aby powstało ciasto o konsystencji jak na placki ziemniaczane. Dodać jajko (na 1 kg ziemniaków 1–2
jajka). Wymieszać wszystko, przełożyć do brytfanki i piec w piekarniku
ok. 2 godziny.

Kult Matki Bożej Jagodnej
(Medynia Łańcucka)

Święto Matki Boskiej Jagodnej to ludowa nazwa Tajemnicy Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Początki kultu Matki Boskiej Jagodnej na
terenie poł.-wsch. Polski są trudne do ustalenia. Jednak już w XVIII w.
w wioskach wchodzących obecnie w skład parafii Medynia Głogowska, jak
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braz Maryi karmiącej swoje
dzieci leśnymi jagodami
znajduje odzwierciedlenie
w ludowych wierzeniach
i legendach. Powszechnie
znana opowieść głosi, że Matka Boska
w swej długiej i trudnej wędrówce do domu
Zachariasza przystawała i posilała się
leśnymi jagodami. Na tę pamiątkę co roku
2 lipca udaje się do lasu z wielkim dzbanem,
do którego zrywa jagody. Owoce te następnie rozdaje zmarłym dzieciom. Aby jednak
dziecko mogło otrzymać od swej Niebieskiej
Matki słodkie jagody, jego pozostała na
ziemi matka nie może skosztować żadnej
jagody do dnia 2 lipca. To przekonanie było
tak silnie zakorzenione w ludowej tradycji
i ludzkiej świadomości, że kobiety, które
straciły dziecko, rygorystycznie przestrzegały tego zakazu.

również w innych miejscowościach
regionu, obchodzona przez Kościół
2 lipca uroczystość Nawiedzenia
NMP, funkcjonowała w tradycji ludowej i świadomości katolików jako
święto Matki Boskiej Jagodnej.
Maryja – opiekunka leśnych
i ogrodowych jagód była szczególnie czczona właśnie na poł.-wsch.
krańcach Rzeczpospolitej. Tereny te
gęsto porośnięte wiekową puszczą
dawały mieszkającym tu ludziom
bogactwo owoców leśnego runa.
I właśnie w osadach otoczonych przez
lasy, gdzie ludzie najwięcej korzystali
z dobrodziejstw puszczy, gdzie często były one jedynym pożywieniem
w okresie letnim, rozkwitł kult Matki
Boskiej Jagodnej.
W parafii Medynia Głogowska Maryi Jagodnej oddawano szczególną cześć. Ubogie, rozdrobnione gospodarstwa, jałowe, piaszczyste gleby
nie były w stanie wykarmić żyjących tu ludzi. Do niejednej chłopskiej
chałupy zaglądał głód, szczególnie wiosną i na początku lata na tzw.
przednówku. Wtedy jedynym żywicielem ubogich był las. Do dziś najstarsi mieszkańcy Medyni Głogowskiej, Łańcuckiej, Zalesia, Pogwizdowa,
Węglisk i sąsiednich wsi wspominają nie tak odległe czasy, kiedy las żywił
i ogrzewał, kiedy całe rodziny wyruszały na borówki, by później sprzedać je lub wymienić na zboże i mąkę na targach i jarmarkach. Parafialne
święto obchodzone 2 lipca umacniało kult Matki Boskiej Jagodnej na tym
terenie. Było wyrazem wdzięczności za obfitość
jagód, które dla wielu były wybawieniem od
widma głodu.
O tym szczególnym uwielbieniu, jakim
otaczano w Medyni Maryję w Tajemnicy Nawiedzenia może świadczyć fakt, że jest ona
od wielu lat patronką miejscowej parafii. Odbywający się tu co roku 2 lipca odpust ściągał
Park Matki Boskiej Jagodnej
w Medyni Łańcuckiej
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dpust na Jagodnej był okazją
do modlitwy dziękczynnej
za obfitość owoców w lasach
i ogrodach, ale i do choćby
niewielkiego zarobku. Dlatego
też wśród handlujących pod kościołem tego
dnia można było spotkać gospodarzy z koszami czereśni, malin, borówek czy drobniutkich
półdzikich czereśni, zwanych tutaj częśniami.
Oczywiście jagody zbierane były w przeddzień
odpustu, bo tradycja zakazywała ich zrywania
2 lipca. Wiązało się to z inną prastarą legendą,
mówiącą, że gdy Maryja wędrowała do swej
krewnej Elżbiety, jadowite zwierzęta leśne, które spotykała na swej drodze, żmije, węże i skorpiony nie mogły zrobić jej krzywdy, bo na ten
czas straciły wzrok. To przekonanie przetrwało
wieki w ludowych wierzeniach przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Przestrzegano się
wzajemnie, że każdy, kto złamie zakaz i zerwie
choćby jedną jagodę w dzień odpustu, zostanie
ukąszony przez żmiję, której ten bezbożny czyn
przywróci wzrok.

wiernych nie tylko z sąsiednich
miejscowości, znany był nawet
w odległych zakątkach regionu.
Tradycją był handel tego dnia na
przykościelnym placu różnymi błyskotkami, zabawkami i łakociami,
zawsze bardzo chętnie kupowanymi przez dzieci. Najmłodsi już kilka
tygodni przed odpustem niemal
każdy dzień spędzali w lesie, by
pieniądze otrzymane za zebrane
jagody przeznaczyć na zakup wymarzonej zabawki, serca z piernika,
lodów czy ciasteczkowych korali.
Te zwyczaje były nieodłączną
tradycją towarzyszącą medyńskiemu odpustowi aż do momentu przeniesienia święta Nawiedzenia NMP
z 2 lipca na 31 maja. Dokonał tego
Sobór Watykański II w 1965 r.,
a Kościół w Polsce wprowadził
w 1969 r. Mimo tych zmian w parafii Medynia Głogowska odpust obchodzony był tradycyjnie jeszcze przez wiele lat 2 lipca, choć już w latach
70. ówczesny proboszcz parafii śp. ks. Tadeusz Gonet zapowiedział tuż
przed swoją śmiercią, że będzie on w przyszłości przeniesiony na 31 maja
zgodnie z obowiązującym kalendarzem liturgicznym. Zmiany tej dokonał
kolejny proboszcz, śp. ks. kanonik Franciszek Turko w 1987 r.

Kult św. Huberta (Miłocin)

Miłocin jest pierwszą w Polsce parafią, której patronem
został św. Hubert. W regionie tym wyjątkowo rozwinął się kult patrona myśliwych. Legenda głosi, że nawrócił
się, gdy w czasie polowania ujrzał pomiędzy rogami jelenia
świetlisty krzyż. W latach 1741–1746 powstała tu kaplica pw.
św. Huberta. Jej wnętrze zdobi barwna polichromia o motywach myśliwskich oraz obraz św. Huberta klęczącego przed
jeleniem.
Kaplica pw. św. Huberta w Miłocinie (obok)
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Lalki (Kamień)

L

W całej Polsce znane są lalki wykonywane przez artystkę z Kamienia, Agnieszkę Zagułę. Już w trakcie studiów zaczęła zajmować się
lalkarstwem, a lalki w sztuce współczesnej były tematem jej prac.
Zajęła się niekonwencjonalną dziedziną sztuki, ponieważ pociągało
ją pracochłonne rękodzieło. Lalki, które tworzy, nie są zwykłymi laleczkami czy marionetkami, które można znaleźć w sklepach z zabawkami,
ale prawdziwymi arcydziełami, misternie wykonanymi, powoływanymi
do życia przez artystkę przekonaną o tym, że lalki to w istocie archetypy
człowieka.
Artystka miała swoje indywidualne wystawy, m.in. w 2006 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, w 2009 r. w Muzeum Dobranocek
i rok później w Zespole Szkół w Kamieniu.

Lany poniedziałek

Jest to zwyczaj obchodzony w drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
zwany śmigusem-dyngusem, w niektórych miejscowościach także
leją. Chłopcy oblewali wodą lub wrzucali do rzeki najładniejsze dziewczyny. Te, które nie zostały zmoczone tego dnia, czuły się urażone. Pierwotnie dyngus był wymuszaniem datków, przede wszystkim jajek, pod
groźbą przymusowej kąpieli. W tym dniu świątecznym organizowano już
zabawy taneczne i potańcówki.

Legendy
Legenda o bogatym panu, wilkach i Magdalence (Malawa)
Na górze Patryi, która wznosi się nad wsią Malawa, palono w razie nadchodzącego niebezpieczeństwa ognie ostrzegawcze, rozsyłano ogniste
wici na wojnę. Wokół rozciągały się puszcze i lasy, w których żyły wilki
i dziki. Napadały na zwierzęta domowe, atakowały ludzi i czyniły szkody
w uprawach, utrudniając życie mieszkańcom. Zwrócili się więc do władającego tą krainą pana z prośbą, by urządził wielkie polowanie i powybijał
część groźnych zwierząt, aby przywrócić spokój w krainie.
Zwołani myśliwi udali się wraz z panem na polowanie, ale na górze
otoczyła ich wataha wilków, groźnie szczerzących kły i gotowych do
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Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Malawie

ataku. Śmiertelnie przerażeni, myśleli, że to ostatni dzień ich życia. Pan
dowodzący myśliwymi, nie widząc już ratunku, westchnął do patronki
tego dnia, świętej Marii Magdaleny, prosząc ją żarliwie o ratunek. Złożył
obietnicę, że jeśli wszyscy wyjdą cało z tej przygody, wybuduje w tym
miejscu kościół jako wotum wdzięczności. W jednej chwili wilki zaczęły
w popłochu uciekać, a pan dotrzymał słowa – wzniósł kościół, a jego patronką ustanowił św. Marię Magdalenę. Jej imieniem nazwano także górę,
na której stanął kościół. Miejscowa ludność po dziś dzień kościółek i górę
nazywa Magdalenką.
Legenda o Diable Łańcuckim
(Sokołów Małopolski, Trzebuska)
Stanisław Stadnicki – zwany Diabłem – był
starostą zygwulskim, właścicielem Łańcuta i
zamku zwanego Piekłem. Już za życia otoczony był legendą i złą sławą jako warchoł i
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awanturnik, znany z prowadzenia wojen podjazdowych i łamania wszelkich praw. Mawiano o nim, że zaprzedał duszę diabłu. Był skonfliktowany
z Łukaszem Opalińskim, za którego wyszła za mąż Anna Pilecka, właścicielka Sokołowa Małopolskiego, odrzucając zaloty Stadnickiego. Mieszkańcy ziemi sokołowskiej ucierpieli na wojnie Diabła z Opalińskim. Według legendy kosztowności zagrabione przez Stadnickiego z włości Anny
Pileckiej ukryto w stawie w Trzebusce. Rzekomo przed I wojną światową
podczas czyszczenia stawu odnaleziono skrzynkę zawierającą złote
i srebrne przedmioty.
Sprawiedliwy basista (Krzemienica)
Na granicy Krzemienicy z Czarną, przy drodze znajduje się małe jeziorko. Na jego środku jest wyspa z murowaną kapliczką i figurką św. Jana
Nepomucena. Legenda głosi, że była tu niegdyś karczma. Zdarzyło się, że
w karczmie odbywało się wesele. Drogą obok przechodził akurat wtenczas ksiądz, którego pijani weselnicy zlekceważyli i nie przerwali ani na
moment hulanki. Ukląkł tylko jeden uczestnik zabawy – muzyk basista.
Ledwo tylko ksiądz przeszedł, ziemia zatrzęsła się, karczma z weselnikami zapadła się, a dół zalała woda. Pozostała tylko mała wyspa, na której
klęczał basista. Na pamiątkę tego wydarzenia na wysepce wybudowano
kapliczkę i umieszczono w niej figurkę św. Jana, gdyż takie imię nosił
sprawiedliwy muzykant.
Legenda o Krasnym Polu (Krasne)
Dawno temu mieszkańcy terenów dzisiejszego Podkarpacia byli gnębieni przez napadające na nich wojska z okolic Morza Czarnego, Azji
i inne. Książę, pod którego pieczą były te ziemie, postanowił położyć kres
tym wyniszczającym łupieskim napadom. Zwołał naradę, podczas której
młody i mądry gospodarz zwany Rzeszem
wypowiedział się, że najeźdźców i zbójców
można pokonać jedynie w walce, uwolnić wziętych w jasyr, a jeńców osadzić
na miejsce pomordowanych i nauczyć
ich uczciwej pracy.
Kapliczka na stawie
w Krzemienicy (obok)

38

39

Książę powierzył Rzeszowi dowodzenie wojskiem, które odniosło
liczne zwycięstwa, przywiozło zrabowane wcześniej łupy, a Tatarów nauczyło pracy. Wojsko wracało przez tereny w pobliżu dzisiejszego Rzeszowa. Piękny krajobraz, pola porośnięte makami i chabrami, fruwające nad
kwiatami motyle tak zachwyciły żołnierzy, że Rzesz zwrócił się do nich
ze słowami: ,,Krasne jest to pole, wiele pięknych, mądrych i szlachetnych
myśli w człowieku wzbudzające, więc wy osiądźcie tu, pracą się zajmijcie,
tatarskich nawyków i rabunku poniechajcie, żyjcie tu w zdrowiu i spokoju, jeno pamiętajcie, byście piękna, krasy tej ziemi nie zaprzepaścili”. Tak
powstała wieś Krasne, a wiele lat później ptaki, które Rzesz widział wzlatujące nad krasnym polem, kraskami, czyli pięknotkami nazwane zostały
i były używane jako herb Gminy Krasne.
Legenda o Krzywym Wale (Trzebownisko i Łąka)
Z Krzywym Wałem wiąże się legenda o duchach i zjawach, które straszyły
przejezdnych na drodze między Trzebowniskiem a Łąką. Nikt nie chciał
tędy przechodzić, zwłaszcza nocną porą. Tutaj właśnie, na terenie pofałdowanym, nad starym korytem Wisłoka jechała pewnego razu kareta
zaprzęgnięta w cztery konie, wioząca bogatą panią, jej córeczkę i służbę.
Droga była bardzo kręta i wyboista, pani zaczęła więc narzekać na trudy
podróży i zaklęła: „Sacrable! Bodaj ta paskudna droga wreszcie zapadła
się pod ziemię!”
Po tych słowach oberwał się kawał brzegu rzeki i zabierając ze sobą
karetę, zsunął się prosto w głęboką w tym miejscu rzekę. Wszyscy zginęli,
tonąc w wodzie. Spokój tragicznie zmarłych został naruszony, kiedy rybacy wybrali się na połów i w wodzie zamajaczyło coś na kształt karety.
Słychać było przy tym dzwonki janczarów. Od tej pory wieść o tym, że
w pobliżu Krzywego Wału straszy, rozeszła się po okolicy. Przechodzący
tamtędy słyszeli plusk wody i dziwne odgłosy, niektórym przydarzały się
w tym miejscy nieprzyjemne rzeczy. Dopiero gdy kolejarz Michał Żółtko,
po przykrej przygodzie, która go
spotkała na Krzywym Wale, postanowił postawić w tym miejscu krzyż, wszystko ucichło,
a zjawy przestały straszyć.
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Legenda o strumieniu (Kamień Prusina)
W jednej z legend pojawia się motyw źródła, które nigdy nie zamarza
i jest bardzo obfite w wodę. Na miejsce jego istnienia legenda wskazuje
okolice Prusiny. Źródło miało rzekomo powstać po zapadnięciu się kościoła. Według relacji najstarszych mieszkańców woda ze źródła posiadała właściwości cudotwórcze. Miała podobno wypływać obficie spod ziemi
i płynąć kilkadziesiąt metrów, po czym z powrotem znikać pod ziemią,
nie tworząc żadnego strumyka.
Legenda o studzience i klasztorze (Głogów Małopolski)
Z Głogowem Małopolskim związana jest legenda o „studzience” i klasztorze. Studzienka, czyli kapliczka z cudowną wodą, została wybudowana
w miejscu, w którym Matka Boska objawiła się żebrakom. Dostali od Niej
polecenie, by udali się do właściciela tutejszego zamku i przekazali mu
życzenie, że tutaj ma być wybudowany klasztor. Prośba została przyjęta.
Księżna Lubomirska ufundowała klasztor i kościół. W czasie odpustów po
cudowną wodę przychodziło tu mnóstwo ludzi z prośbą o uzdrowienie. Na
kolanach wszyscy obchodzili kapliczkę, następnie wodą obywali obolałe
miejsca. Z wdzięczności wrzucali do studni drobne monety, których po
wydobyciu podczas czyszczenia studzienki użyto do odlewu dzwonu.

Lutnictwo – Ferdynand Ciasnocha
(Łąka)

Urodził się w Palikówce w 1932 r., mieszka w Łące. W wieku 3 lat
wykonał z deski i nici swoje pierwsze skrzypce. Pobierał nauki gry na
skrzypcach u ludowego muzykanta w Łukawcu. W wolnych chwilach
naprawiał i remontował instrumenty. Jest renomowanym lutnikiem
i zajmuje się naprawą skrzypiec, kontrabasów, klarnetów i cymbałów.

Ł

Łowiectwo
(Głogów Małopolski, Kamień Morgi,
Łowisko)

Tradycje łowieckie w Głogowie Małopolskim są nadal żywe, podtrzymuje je Strzelecki Polski Związek Łowiecki w Borze Głogowskim. Teren

Ł
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A. Grodziński „Świt przed polowaniem”, 1897

obiektu obejmuje: dworek myśliwski, budynek gospodarczy oraz sześć osi
do strzelań myśliwskich. Przy wejściu znajduje się kapliczka św. Huberta,
patrona leśników i myśliwych.
Na tradycje myśliwskie terenu gminy Kamień wskazuje herb – na
czerwonym tle widnieje złoty sokół, stojący na srebrnym kamieniu. Sokół
swą symboliką odwołuje się do tradycji łowieckich i sokolniczych, sięgających czasów panowania królów polskich – od Władysława Jagiełły po
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z kolei nazwa Łowiska wywodzi się
prawdopodobnie od tradycji polowań i łowów, w których uczestniczyli
niegdyś mieszkańcy tych terenów. Współcześnie tradycja łowiecka jest
kontynuowana. W Morgach znajduje się dworek myśliwski. Prowadzi do
niego aleja o długości 370 m, którą tworzy 80 potężnych dębów szypułkowych – pomników przyrody.
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„Majówki” (Kamień)

M

Wieczorne majowe modlitwy i śpiewy przy krzyżach i przydrożnych kapliczkach mają w gminie Kamień długoletnią i bogatą
tradycję, sięgającą 1882 r. W ostatnich dniach kwietnia każdego roku
obraz w kapliczce w Kamieniu-Górce przybierano w kwiaty polne
i bibułkowe, świecono lampki wykonane domowym sposobem z masła.
Modlitwy i śpiewy rozpoczynano wieczorem, po skończonych pracach
w polu. Były więc wytchnieniem po ciężkim dniu, okazją do okazywania
radości w najpiękniejszym miesiącu roku. W „majówkach” brali udział
starsi, młodzież i dzieci. Bywało, że po skończonych modlitwach chłopcy
odprowadzali do domów młode dziewczęta. Układ „majówek” zachował
się taki sam, jak przed stu laty. Obrzędy tradycyjnie rozpoczyna najstarsza mieszkanka. Uczestnicy korzystają ze śpiewników i książeczek do
nabożeństwa lub zeszytów z ręcznie przepisanymi pieśniami. Wcześniej
rozpoczynano majówki odmawianiem dziesiątka różańca, obecnie Apelem Jasnogórskim. Następnie śpiewana jest litania i antyfona „Pod Twoją
obronę”. Pieśni maryjne śpiewane są na melodie, które przetrwały od
najdawniejszych czasów. Na zakończenie odmawiany jest Anioł Pański,
pieśń „Już nas nocka zaszła” i Apel Jasnogórski. Niektórzy pamiętają czas
kończenia majówki pieśnią „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.

M

Malarstwo
Zofia Bednarz (Kamień)
Gmina Kamień dumna jest ze swej mieszkanki, Zofii Bednarz, znanej
malarki i plastyczki. Jej twórczość nawiązuje do różnych stylów i kierunków, widoczne są w niej elementy ekspresji i symbolizmu. Dzieła Zofii
Bednarz można podziwiać na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Obecnie realizuje się jako nauczycielka plastyki z Zespole Szkół im.
św. Stanisława Kostki w Kamieniu.
Henryka Boho (Turza)
Urodzona w Sokołowie, zamieszkała w Turzy. Ukończyła Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, obecnie pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie jako instruktor plastyki.
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Uprawia malarstwo sztalugowe. Tematyką jej prac jest przede wszystkim przyroda – pejzaże, kwiaty, także architektura, martwa natura.
Brała udział w licznych wystawach i plenerach malarskich, m.in.
w Ogólnopolskich Wystawach Twórczości Pedagogów Plastyki w Rzeszowie, wystawach indywidualnych i zbiorowych w MGOKSiR w Sokołowie,
Plenerach Malarskich i Fotograficznych oraz wystawach poplenerowych
organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.
Helena Gwizdak (Krzemienica)
Przez długi czas malowała w ukryciu, z potrzeby serca, nie szukając rozgłosu. Jej talent był nierozumiany i niedoceniony. W jej domu wisiały obrazy przedstawiające pejzaże z bujną zielenią, dzikimi ptakami i zwierzętami – naturą nienaruszoną przez człowieka. Z czasem na pierwszy plan
twórczości wysunęły się treści religijne – postacie Madonny i świętych
z ich atrybutami. Helena Gwizdak tworzyła w prowizorycznych warunkach, malując zwykle na stole, bez sztalug, palcem owiniętym kawałkiem
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szmatki zamoczonej w farbie. Rzadko używała pędzla. Niektóre obrazy po namalowaniu
ozdabiała drobno potłuczonymi bombkami
choinkowymi, ziarnami zbóż i nasionami. Przez
bardzo długie lata nikt nie interesował się jej malarstwem. Dzieła przez nią stworzone ozdabiały
domowe ściany lub zakurzone niszczały na strychu. Jej talent dostrzegła ówczesna dyrektorka
Gminnego Ośrodka Kultury – Janina Szmuc. W
końcu obrazy Heleny Gwizdak wystawiono na
światło dzienne – zaczęły pojawiać się na wystawach w różnych ośrodkach kultury, m.in.: Rzeszowie, Sandomierzu,
Pieckach, Bydgoszczy. Talent malarski odziedziczyła wnuczka Heleny
Gwizdak, Agnieszka Dubiel. Zorganizowano wystawę pt. „Ona i Ja – Helena Gwizdak i Agnieszka Dubiel – Wystawa malarstwa babci i wnuczki”.
Janina Jurek (Pogwizdów)
Artystka zajmuje się malarstwem olejnym. Swój warsztat plastyczny
doskonaliła indywidualnie, a zainteresowania malarskie przejawiała już
od najmłodszych lat. W swoich obrazach ujmuje
w sposób wiarygodny krajobraz polskiej wsi
z elementami, które są jej najbliższe: ziemia, pola,
lasy, praca i obrzędy. Autentyczność jej prac wypływa z bezpośredniego doświadczenia życia
na wsi i wszystkiego, z czym ono się wiąże. Stąd
obrazki prac polowych i gospodarczych – sianokosów, pasienia krów, powrotu z pola, zbierania
jagód, grzybów – rejestracja zanikających form
życia wiejskiego. Takie przedstawienie niesie ze
sobą radość i optymizm, budzi pozytywne skojarzenia z wsią, na przekór rozmaitym stereotypom. W ramy jej twórczości
wpisuje się także tematyka religijna – postacie świętych, scenki obrzędowe. Największą kolekcję stanowią jednak pejzaże, w których artystka
skupia się na pokazaniu piękna polskiej przyrody – urody pól i lasów,
przydrożnych kapliczek, leśnych ścieżek. Z otoczenia wydobywa to, co
zazwyczaj traktowane jest jako pospolite i zwyczajne.
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Janina Jurek bierze udział w lokalnych i plenerowych prezentacjach
oraz cyklicznie organizowanych wystawach malarstwa nieprofesjonalnego. Została również zorganizowana zbiorowa prezentacja twórczości
utalentowanej rodziny Jurków.
Justyna Kurowska-Widak (Zaczernie)
Urodziła się w 1978 r. we Wrocławiu, mieszka w Zaczerniu. Maluje
martwą naturę na tle wnętrz lub z elementami architektury. Interesuje
się również tematyką religijną. Inspiracją są dla niej albumy starych mistrzów, wnętrza starych kościołów oraz przekazy i opowiadania biblijne.
Kazimiera Nalepa (Stobierna)
Twórczość artystyczną rozpoczęła jako młoda dziewczyna, początkowo
malując na desce. Później zaczęła malować na płótnie. Maluje najczęściej
pejzaże i motywy kwiatowe.
Grażyna Sordyl (Krzemienica)
Pochodzi z artystycznej rodziny, w której od pokoleń ważne miejsce
zajmowała muzyka. W jej rodzinnym domu odbywały się próby kapeli
ludowej i zespołu regionalnego, przedstawiającego widowisko wesela husowskiego. Talent malarski objawił się u Grażyny Sordyl stosunkowo niedawno; postanowiła wrócić do marzeń z młodości, na których realizację
nie miała dotąd czasu. Aktywnie bierze udział w plenerach, warsztatach
malarskich i konkursach. Maluje pejzaże, portrety, martwą naturę. Pasjonuje ją przyroda, zwłaszcza ogrody i kwiaty. Nie tworzy jedynie dla siebie
– chętnie przeznacza swoje obrazy na aukcje charytatywne.

„Malawianie” (Malwa)

Kapela Ludowa „Malawianie” działa od 2009 r. przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem. Pomysł jej utworzenia wysunął mieszkaniec Malawy, Eugeniusz Piotrowski. Dzięki temu
tradycje kapel i zespołów gminy Krasne, sięgające lat 60., mogą być
kontynuowane. Kapela kultywuje rodzimy folklor muzyczny, przyczynia
się do ocalenia pięknych, starych melodii ludowych, przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. „Malawianie” mają szeroki repertuar pieśni
i tańców: krakowiaki, polki, oberki, sztajerki, walczyki, walcerki, melodie
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i przyśpiewki ludowe, marsze weselne, pieśni ludowe i religijne, kolędy,
muzykę rozrywkową. Prezentują się w strojach ludowych.

„Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej”

Miejscowości Turza i Trzebuska zostały nazwane „Małym Katyniem Ziemi Sokołowskiej”. W sierpniu 1944 r. oddział NKWD
założył w Trzebusce obóz przejściowy, w którym przetrzymywano więźniów – m.in. żołnierzy Armii Krajowej. Las Turzański był świadkiem
wielu tragicznych wydarzeń i mordów, może być grobem dla 500–700
osób. Co roku lokalna wspólnota gromadzi się na mszy św. odprawianej
przy grobach pomordowanych żołnierzy. Dla miasta i gminy Sokołów
jest to najważniejsza uroczystość w roku. W modlitwach, Apelu pamięci
i salwie honorowej wyraża się pamięć narodu i oddanie hołdu bohaterom ojczyzny. W Sokołowszczyźnie pamięć o tragicznej historii tego
regionu jest wyjątkowo pielęgnowana. Ku czci ofiar sowieckiego terroru
postawiono pomniki w Turzy i Trzebusce. W kościele pw. św. Bartłomieja
w Nienadówce znajdują się monumentalne drzwi z brązu, wykonane
przez Bronisława Chromego, które przedstawiają artystyczną wizję obozu koncentracyjnego. Noszą znamienną nazwę „Brama Pamięci”. Z kolei
mieszkańcy Trzebosi w latach 1931–1938 usypali „Kopiec niepodległości”
ku czci walczących o odzyskanie przez Polskę wolności.
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Marzanna

Kukłę symbolizującą zimę i zło wykonywano zazwyczaj z drewna
i słomy, przyozdabiano wstążkami, koralami, ubierano w białą sukienkę. Aby przyspieszyć nadejście wiosny wynoszono marzannę poza
granice wsi i palono lub topiono. Obrzęd ten był wykonywany w czwartą
niedzielę Wielkiego Postu. Ludzie topili marzannę w każdej kałuży, a na
koniec rozbierali, podpalali i wrzucali do rzeki. Potem jak najszybciej
wracali do domów, nie oglądając się za siebie, licząc na to, że nurt porwał
wraz z kukłą wszelkie nieszczęścia i los odmieni się z nadejściem
wiosny.

Masarstwo (Górno)

Górno słynie z wyrobów masarskich.
Smaczne wędliny wykonywane według
tradycyjnych receptur znane są w całej Polsce.
Niektóre z wyrobów zostały wpisane na listę
regionalnych produktów tradycyjnych, a są nimi:
kiełbasianka, studzienina, boczek w słoju, pasztet
w słoju tradycyjny, wiejska pieczona, boczek pieczony, szynka swojska.

Muzyka – Koncert
Cecyliański (Górno)

Odbywa się corocznie w kościele w Górnie, w dzień wspomnienia
św. Cecylii, patronki organistów i śpiewu liturgicznego. Oprócz utworów
wokalnych zaproszeni muzycy prezentują utwory instrumentalne. Koncerty Cecyliańskie są organizowane z myślą o tym, aby krzewić kulturę
muzyczną, a także przybliżać utwory muzyki klasycznej i religijnej tym,
którzy na co dzień nie mają z nią styczności. Organizatorem wydarzenia
jest Dariusz Kosak – założyciel zespołu „Młody Duch”, który działa już
od 1999 r. Członkami zespołu są uczniowie, absolwenci zespołu szkół,
studenci i osoby dorosłe z Górna.

Myślistwo ￫ Łowiectwo
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Ofiarki – żertwice (Zaczernie)

Cienkie, wysokie świeczki ofiarne nazwane tak
od cerkiewnego żreti – ofiarować czy ruskiego
żertwa – ofiara, używane w cekwiach przez grekotalików i prawosławnych. Zapala się je w intencji przed
obrazami świętych. Również palą się przez całą mszę
jako symbol modlitwy. Kunszt wyrabiania żertwic kultywuje Zofia Kurowska, która tajniki produkcji świec
liturgicznych przekazała córce, Justynie Kurowskiej-Widak.

Oponki

Składniki:
70 dag mąki
50 dag sera białego
5 żółtek
szklanka śmietany
cukier waniliowy
łyżka sody
3 łyżki cukru
szczypta soli

O
P

przepis ze Stowarzyszenia
Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka”
Wykonanie: do mąki dodać zmielony ser, sodę
wymieszać ze śmietaną, żółtka utrzeć z cukrem.
Wyrobić ciasto. Następnie rozwałkować na
grubość 1/2 cm. Wykrawać szklanką, na środku
zrobić dziurkę małym kieliszkiem. Smażyć
na głębokim oleju jak pączki. Na wierzchu
posypać cukrem pudrem.

Palma
Wielkanocna

W kwietną niedzielę, tzn. w Niedzielę Palmową, w kościele święci się palmy składające
się z gałązek palmy, gałązek wierzbowych
z baziami, miętlicy, jałowca, borówek leśnych,
cisu. Do palmy wkłada się także gałązki roślin wiecznie zielonych (bukszpanu czy tui). Dawniej istniał zwyczaj bicia się po głowach palmami, na
pamiątkę biczowania Pana Jezusa. Plamą uderzano krowy wychodzące po
raz pierwszy na pastwisko, kropiono nią domostwa, bo jest też symbolem
sił witalnych i corocznej odnowy. Według tradycji ludowej palma chroni
ludzi, zwierzęta, domy i pola przed czarami, ogniem i wszelkim złem tego
świata, zaś połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy. W Wielką

O
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Sobotę palmy są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku,
kiedy w środę popielcową ksiądz znaczy wiernym głowy popiołem. Palmę przechowywano w gospodarstwie przez cały rok, co miało chronić
przed nieszczęściem. W Wielką Niedzielę gospodarz szedł w pole z wodą
(święconą w Wielką Sobotę), zanurzał w niej palmę i skrapiał rolę, błogosławiąc przyszłym zbiorom i chroniąc je przed gradem i szkodnikami.
Kropił też dom, oborę i bydło oraz ziarno przed wiosennym siewem.

Pascha

przepis od Jadwigi Gałęzy
Składniki:
z Wólki Podleśnej
2 l mleka
Wykonanie: bakalie namoczyć, osuszyć, pokroić,
laska wanilii
ale nie za drobno. Mleko zagotować z rozciętą
0,5 l kwaśnej śmietany
laską wanilii. Do wrzącego powoli wlewać jaja
6 jaj
roztrzepane ze śmietaną. Gotować, mieszając, aż
25 dag miękkiego masła
3⁄4 szklanki cukru pudru
cały płyn w garnku podzieli się na ser i serwatbakalie
kę. Ostudzić, usunąć wanilię. Cedzak wyłożyć
podwójną warstwą gazy i odcedzić ser. Maksymalnie go odcisnąć, najlepiej zostawić na noc na cedzaku, a dopiero
rano odcisnąć. Serek powinien być sypki. Masło zmiksować z cukrem
pudrem. Do makutry wrzucić ser, stopniowo dodawać masło i ucierać,
aż powstanie spójny krem. Można to zrobić mikserem. Dodać bakalie do
masy. Wyłożoną gazą miskę napełnić dość luźnym kremem i wstawić do
lodówki. Kiedy stężeje, przewrócić na talerz do góry dnem, zdjąć gazę
i udekorować.

Pączki

Przepis od Kazimiery Kotuli
z Medyni Łańcuckiej
Wykonanie: zrobić rozczyn z drożdży, cukru
i odrobiny letniego mleka. Zrobić dołek w mące
i wlać do niego rozczyn, przykryć ścierką, poczekać aż podrośnie. Dodać resztę mąki i składników. Wyrobić i zostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Rozwałkować na stolnicy, wykrawać
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Składniki:
0,5 l letniego mleka
5 dag drożdży
3 całe jajka
3 żółtka
3 białka ubite na pianę
szczypta soli
3 łyżki cukru
cukier waniliowy
2 łyżki roztopionego masła
ok. 1 kg mąki (ile zabierze)

szklanką krążki, nałożyć nadzienie i zlepić w kulki. Smażyć w głębokim
tłuszczu (smalec i olej – pół na pół). Do tłuszczu można dodać kieliszek
spirytusu.

Piernik staropolski

przepis od Kazimiery Kotuli
Składniki:
z Medyni Łańcuckiej
0,5 l miodu
Wykonanie: miód, cukier i margarynę ogrzewa2 niepełne szkl. cukru
my w garnku do rozpuszczenia. Zostawiamy do
25 dag masła
ostudzenia. Potem dodajemy mąkę wymieszaną z
1 kg + 1 szkl.
przyprawami, szczyptę soli, jajka, sodę wymieszamąki tortowej
3 jajka
ną w mleku. Wyrabiamy ciasto. Na końcu dodaje3 łyżeczki sody
my bakalie.
1/2 szkl. mleka
Takie ciasto powinno stać od 3 do 4 tygodni
szczypta soli
w chłodnym miejscu (w piwnicy, komórce itp.,
2 lub 3 opakowania
raczej nie w lodówce) w szklanym, emaliowanym
przyprawy do piernika
lub kamionkowym naczyniu, przykryte folią
bakalie
i ściereczką.
Po 3 tygodniach piec przez 40–45 minut
w 160–180°C. Upieczone ciasto powinno także poleżeć od 7 do 10 dni,
aby zmiękło. Najlepiej zawinąć je w ściereczkę. Można je przełożyć powidłami, masą orzechową, a na wierzch wylać lukier lub polewę czekoladową.
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Pisanki (Wólka Podleśna)

Sporo czasu przed Wielkanocą zajmowało młodym
paniom z Wólki Podleśnej przygotowanie pisanek z kurzych jaj. Korzystano z dwóch technik. Pierwsza polegała na tym, że na skorupce jaja wylewano
ozdobne wzory woskiem, a następnie gotowano je
w wodzie z łupinami cebuli. Skorupka uzyskiwała
wtedy kolor jasnobrązowy, a pod woskiem pozostawały jasne kontury. Po ostudzeniu zdejmowano z jaja wosk – w ten sposób otrzymywano
wzorzystą pisankę. Drugi sposób polegał na tym,
że jajo gotowano w wodzie z rozpuszczonym
barwnikiem do tkanin lub z kolorową bibułą. Na
zabarwionej jednolicie skorupce wydrapywano rylcem rozmaite wzory.

Składniki:
ciasto:
1 szkl. maślanki
0,5 szkl. oleju
1 szkl. cukru
2 jaja
cukier waniliowy
2 łyżeczki proszku
do pieczenia
2,5 szkl. mąki
kruszonka:
3⁄4 szkl. mąki
3⁄4 szkl. cukru
1⁄2 kostki masła

Placek
z maślanką

przepis od Wioletty Witek z Wólki Podleśnej
Wykonanie: wszystkie składniki zmiksować, wylać
1⁄2 na blachę, ułożyć dowolne owoce obtoczone
w mące ziemniaczanej, resztę ciasta wylać na
wierzch.
Wszystkie składniki na kruszonkę rozrabiamy
i rozsypujemy na wierzchu ciasta. Pieczemy.

Polewka
(gmina Głogów
Małopolski)

W czasie wielkanocnym w okolicach Głogowa Małopolskiego przygotowuje się polewkę z ugotowanej serwatki z chrzanem, suchą kiełbasą
i wędzonką. Do polewki dodaje się suchy ser w kawałkach, pokrojone
gotowane jajka i razowy chleb.
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Pozostałości austriackie
(Nowy Kamień)

W Steinau (Nowym Kamieniu) od końca XVIII w. do II wojny światowej
mieszkali osadnicy austriaccy. Zostali pochowani na cmentarzu ewangelickim.
Nowy Kamień wyróżnia się specyficzną zabudową. W dawnej osadzie,
która nosiła nazwę Steinau, drewniane domy tworzyły tzw. „ulicówkę”,
której wyróżnikiem były jednakowe budynki mieszkalne i gospodarcze. Współcześnie zachowało się kilkanaście drewnianych domów po
austriackich kolonistach i widoczne są ślady po lokacji osady na wzór
wiosek niemieckich. Osadnicy austriaccy są dobrze wspominani przez
tutejszych mieszkańców. W 2003 r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Kamienia odnowiono cmentarz ewangelicki.

Proziaki

przepis ze Stowarzyszenia Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka”
W dawnych czasach na wsi często brakowało chleba. Gospodynie,
chcąc rano nakarmić swoje dzieci, piekły na kuchni proziaki, które znakomicie smakowały z twarożkiem, masełkiem lub miodem.
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Wykonanie: do mąki dodać szczyptę soli i trochę
cukru. Do mleka dać czubatą łyżkę sody oczyszczonej. Po wyrobieniu wykrawać placuszki o wielkości według uznania. Można piec na patelni lub
w piekarniku.

Składniki:
0,5 l zsiadłego mleka
kubek śmietany
trochę białego sera
(pokruszonego)
mąka (ile zabierze ciasto,
ma być wolne jak na pierogi)

„Przewrotniacy” (Przewrotne)

Zapoczątkowali swą działalność w 1991 r. Początkowo grupę tworzyło trzech muzyków ludowych, z biegiem czasu dołączył do nich
zespół śpiewaczy oraz zespół taneczny. Postanowili kontynuować piękną
tradycję ludowego grania. W 1998 r. zespół wzbogacił swój repertuar
o taniec.

Pszczelarstwo (Kamień)

Antoni Partyka z Kamienia znany jest jako doświadczony pszczelarz. Co roku jego pasieka dostarcza około dwóch ton miodu różnego gatunku. Po przejęciu pasieki od ojca kontynuuje tradycję pszczelarską
w swojej rodzinie. Jego wyroby znane są w okolicy i cieszą się zasłużoną
sławą. Są serwowane przy okazji imprez lokalnych i regionalnych.
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Psoty wigilijne

W Wigilię chłopcy sprawiali
psoty każdej rodzinie, w której
była panna na wydaniu. Najpowszechniejszą z nich było rozsypywanie słomy
na podwórku, chowanie różnych przedmiotów z gospodarstwa, np. bron albo pługu. Zwyczaj ten zachował się do dzisiaj.

R

Rękodzieło (Sokołów Małopolski)

Do Klubu Twórców Sztuki należą przede wszystkim kobiety,
w różnym wieku i różnych zawodów. Łączy je zamiłowanie do prac
rękodzielniczych i talent artystyczny. Podczas spotkań, które odbywają się
dwa razy w miesiącu, wykonują prace odpowiadające ich zainteresowaniom: malują, haują, szydełkują, rzeźbią, układają kwiaty z bibuły, przygotowują okazjonalne stroiki i kartki świąteczne, pisanki. Opiekunem
artystycznym grupy jest instruktorka plastyki Henryka Boho. Zajęcia są
dla kobiet okazją do wymiany doświadczeń, rozwijania i doskonalenia
talentów, przekazywania tradycji ludowego rękodzieła oraz spędzania
czasu wolnego w sposób twórczy. Owocem spotkań są prace uczestniczek
prezentowane na organizowanych wystawach.

Rzeźba

Jacek Golec
Absolwent dwuletniego Studium Nauczycielskiego i Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie na kierunku snycerstwo (rzeźba w
drewnie). W swoim dorobku posiada
rzeźby i płaskorzeźby okolicznościowe,
kapliczki, meble ogrodowe i altany.

R

Jan Grabarz (Pogwizdów)
Swoje pierwsze prace w drewnie wykonał zainspirowany książką o fran- Jacek Golec
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cuskim rzeźbiarzu. Jest samoukiem.
Od samego początku zyskał uznanie,
jego prace były nagradzane i wiele z
nich trafiło do Niemiec czy USA.
Inspiracją jest dla niego życie wiejskie, które bacznie obserwuje i przetwarza w postacie ludzi i zwierząt. Równie
chętnie ucieka się do stylu secesyjnego,
co widać w falistych, płynnych liniach,
wyrafinowanych układach kompozycyjnych i zamiłowaniu do ornamentyki.
Obok rzeźb Świętej Rodziny, szopek
animowanych i ceramicznych pojawiają się postacie kobiet w pełnych uniesienia pozach, smukłe ptaki na długich Jan Grabarz
nogach. Do tworzenia swoich rzeźb i
płaskorzeźb używa drewna lipowego, gruszkowego, sosnowego, dębowego,
a czasem również gliny i kamienia. Jego prace można podziwiać na wystawach, w kościołach, przydrożnych kapliczkach, wielu prywatnych domach,
a także w przydomowej galerii artysty.
Jan Kogutek (Trzebownisko)
Urodził się w 1951 r. w Rzeszowie. Mieszka i tworzy w Trzebownisku. Nauczył się rzeźbić, podglądając rzeszowskiego rzeźbiarza. Głównie zajmuje
się ozdobami przydomowymi. Jego pierwsze rzeźby przedstawiają duże
figury do ozdób ogrodów.
Józef Ożóg (Kamień)
W Kamieniu mieszka Józef Ożóg, utalentowany artysta, którego pasją jest
rzeźbiarstwo. Urodzony w 1957 r. w Nienadówce, rzeźbi od lat 80. XX w.
Z pozoru zwykły mieszkaniec gminy, ale kto miał okazję go poznać i zetknął się z jego pracami, ten wie, że ma przed sobą niezwykłego artystę,
samorodny talent. Jako materiał wykorzystuje drewno z drzew liściastych,
z którego jego wprawne dłonie tworzą rzeźby i płaskorzeźby głównie sakralne (postacie Chrystusa, świątki), a także plenerowe oraz o tematyce
myśliwskiej. Jego prace można podziwiać w kościołach w Kamieniu
i Krzywej Wsi.
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Józef Ożóg w pracowni oraz jego prace (na górze)
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Władysława Prucnal w swojej Galerii

Władysława Prucnal (Medynia Głogowska)
Władysława Prucnal urodziła się w 1935 r. w Medyni Głogowskiej, pochodzi z rodziny, w której żywe były tradycje garncarskie. Rzemiosłem
tym zajmowali się jej dziadek, ojciec oraz babka. Od najmłodszych lat
obserwowała pracę ojca, w 7 klasie szkoły podstawowej zaczęła rzeźbić
w glinie.
Nie lepi garnków, bo zmieniły się realia życia i nie ma na nie zapotrzebowania, ale w swoim rodzinnym domu artystka otworzyła Galerię
Rzeźby Ceramicznej. Zgromadzona w niej imponująca kolekcja prac
stanowi jedynie część całego dorobku rzeźbiarskiego. Można go podzielić
na trzy grupy: prace o tematyce sakralnej (Chrystus, Matka Boża, święci,
szopki, kapliczki), sceny rodzajowe z życia wsi oraz zabawki – gliniane
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dzwonki, zoomorficzne gwizdki. Oprócz tego rysuje, maluje na szkle,
pisze wiersze.
Ogromna liczba rzeźb Władysławy Prucnal znajduje się w różnych
muzeach i zbiorach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Charakterystyczną cechą jej twórczości jest stosowanie polewy, kładzionej dużymi
plamami zachodzącymi na siebie i tworzącymi smugi oraz zachowanie
faktury z widocznymi śladami lepienia i gładzenia. Jej twórczości została
poświęcona książka Sztuka z ziemi zrodzona. Rzeźby gliniane Władysławy
Prucnal.

S

Barbara Plizga
Od kilku lat zajmuje się rzeźbą w glinie. Tworzy ceramikę dekoracyjną
i użytkową: aniołki, gwizdki, okaryny i inne drobne formy ceramiczne.

Sernik

Składniki:
ciasto:
40 dag mąki
25 dag masła
15 dag cukru pudru
5 żółtek
cukier waniliowy
proszek do pieczenia
ser:
1,2 kg białego sera
18 białek
50 dag cukru
5–6 łyżek śmietany
15 dag masła
4 łyżki mąki
skórka pomarańczowa
skórka otarta z cytryny
rodzynki

przepis od Jadwigi Gałęzy
z Wólki Podleśnej
Wykonanie: wszystkie składniki ciasta zagniatamy, rozwałkowujemy i wykładamy na blachę.
Ser ucieramy z masłem, śmietaną, mąką i połową cukru. Białka ubijamy z cukrem i dodajemy
do sera razem ze skórką cytrynową, pomarańczową i rodzynkami.
Połowę ciasta dajemy na spód blaszki, na to
masę serową, resztę ciasta na wierzch. Pieczemy.
Po wystudzeniu polewamy lukrem z cukru pudru i soku z cytryny.

S

Siew

wspomnienia Elżbiety Motyl
z Nienadówki
Z nastaniem wiosny gospodarze szykowali się
do siewu. Ojciec wraz z synami załadowywał
ziarno na wóz, w tym czasie matka przygoto-
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wywała śniadanie. Po posiłku gospodarz wyprowadzał i zaprzęgał konia.
Przed wyjazdem każdy worek z ziarnem oraz ziemię przed koniem znaczył krzyżem. W polu ziarno wsypywał do pudełka, przewieszał sobie
przez ramię, klękał na zagonie i odmawiał modlitwę, której treść była
przekazywana z dziada na ojca i synów:
Rzucam ziarno w imię Bożę
A Ty je błogosław Panie.
Niech szeroko jakby morze
Zafaluje kłos na łanie.
Spójrz litośnie na nas z nieba,
Wesprzyj nas wszechmocną dłonią.
Niech nie braknie ludziom chleba,
Niech łaknący łez nie ronią. Amen.
Po wysianiu ojciec siadał na wozie i odpoczywał. W tym czasie jeden
z synów bronował pole, inny równał motyką końce zasianego pola, bo
musiało być ono proste i gładkie – świadczyło bowiem o gospodarzu
i jego gospodarzeniu.

Skarbnica Pamięci (Kamień)

Jest niezwykle istotnym miejscem, któremu przyświeca idea ocalenia pamiątek przeszłości. Muzeum powstało pod koniec 2010 r.
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamieniu. Eksponaty podzielone są na dwie grupy tematyczne.
Pierwsza z nich prezentuje wyroby
garncarsko-kowalskie:
przedmioty
ceramiczne, gliniane (cegły, gąsiory,
dreny, dachówki, garnki kamienne),
sprzęty domowe, zdjęcia wielkoformatowe przedstawiające pracę kowali
oraz działających w przeszłości cegielni. W drugiej, muzycznej, zebrano zdjęcia wielkoformatowe byłych
zespołów i kapel z terenu gminy,
a także dawne sprzęty muzyczne (gitary, organy, skrzypce) i audiowizualne
Ekspoyzcja „Dawna klasa szkolna”
(adaptery, radia, płyty winylowe). Zre-
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Wóz strażacki, fragment ekspozycji „Wio koniku”

konstruowano ponadto klasę szkolną z ubiegłego wieku – zebrano zdjęcia nauczycieli
i uczniów z lat 50. oraz wyposażenie dawnych
sal lekcyjnych. W gablotach zaprezentowane
są dokumenty z życia mieszkańców gminy
oraz osób pochodzących z tego terenu. Na
zewnątrz w zadaszonym pomieszczeniu,
które nazwano „Wio Koniku”, wyeksponowano sprzęty domowe i rolnicze, podarowane
w większości przez mieszkańców gminy.

Snycerstwo (Kamień)

W Kamieniu zachowały się dwa drewniane domy (numery 189
i 195) z pięknymi, artystycznie rzeźbionymi w drewnie elementami. Oba pochodzą z 1927 r. W jednym z nich, mieszka Wiesław Partyka.
Właściciel planuje wpisać budynek do rejestru zabytków. Okna i drzwi
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zostały wykonane i ozdobione ażurową
dekoracją rzeźbiarską, mającą cechy stylu
eklektycznego i secesji. Pozostały w niezmienionym stanie i są doskonałym przykładem
kunsztu snycerskiego dawnych mieszkańców
miejscowości.

Strażacy

Tradycja Ochotniczych Straży Pożarnych jest w gminach „Eurogalicji”
od lat kultywowana. Wiele jednostek ma ponad 100-letnią historię, m.in.
z Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Malawy, Strażowa, Palikówki, Trzebowniska, Kamienia. Przy jednostkach działają Strażackie Orkiestry Dęte
o bogatych, wieloletnich tradycjach.
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Szarlotka

przepis od Katarzyny Stawarz
z Medyni Łańcuckiej
Wykonanie: mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać pół szklanki cukru, szczyptę soli,
śmietanę, żółtka, masło i szybko zagnieść ciasto.
Jabłka obrać, zetrzeć na tarce, osłodzić, dodać umyte
i osączone rodzynki. Wymieszać.
Blachę wysmarować tłuszczem, wykleić połową
ciasta i wyłożyć doprawione jabłka. Z białek ubić
pianę z cukrem i odrobiną soli. Wyłożyć ją na jabłka.
Resztę ciasta pokroić na kawałeczki i ułożyć na szarlotce. Piec ok. 40 minut w temperaturze 200°C.

Składniki:
1 kg winnych jabłek
3 szkl. mąki
4 jaja
1,5 szkl. cukru
25 dag masła
2 łyżki śmietany
garść rodzynek
łyżeczka proszku
do pieczenia
aromat śmietankowy

Targi (Sokołów Małopolski)

T

Sokołów Małopolski od początku istnienia wyróżniał się spośród
innych miejscowości regionu dużym placem handlowym. Wynikało to z założeń urbanistycznych miasta, wyznaczonych przez pierwszego
właściciela – Jana Pileckiego. Przywilej lokacyjny Zygmunta Augusta

T

Targ w Sokołowie Małopolskim, pocz. XX w.
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z 1569 r. przewidywał dla Sokołowa trzy jarmarki rocznie i co tydzień
w poniedziałek targ. Tradycja z niwewielkimi przerwami przetrwała do
dziś. Co prawda o poniedziałkowych targach zapomniano, przenosząc je
pod naporem mieszkańców na środy każdego tygodnia. W tym celu wydano nawet rozporzadzenie gubernialne datowane na 15 lutego 1842 r.
Od tego momentu nieprzerwanie do dziś co tydzien odbywają się
środowe targi. Handluje się tu jak sto lat temu artykułami spożywczymi: jajami, masłem, drobiem, grzybami, jagodami, artykułami pierwszej
potrzeby w domu i na roli, a także wyrobami kowalskimi, ceramicznymi,
kołodziejskimi – jednym słowem wszytkim, co jest potrzebne do życia.

Tkacze – Teatr Obrzędowy
(Czarna)

Teatr Obrzędowy stanowi grupa mieszkańców, która opowiada o dawnych, powoli gasnących i odchodzących w zapomnienie tradycjach, zwyczajach i obrzędach Czarnej. Aktorzy to przedstawiciele trzech pokoleń
czarnieńskich rodzin. Inspiracją do powstania widowiska „Tkacze” była
pasja kultywowania nieco zapomnianych tradycji tkackich w Czarnej.
Najstarsze zachowane budynki mieszkalne Czarnej pochodzą z XIX w.
Charakterystyczną cechą tych zrębowych obiektów są pomieszczenia
gospodarcze – dawne warsztaty tkackie usytuowane pod wspólnym
dachem.
Dzięki bogatej scenografii przenosimy się do chaty XIX-wiecznej
czarnieńskiej rodziny, poznajemy życie, jakie wiedli przed laty nasi
przodkowie. O początku dziejów Czarnej gospodarze zajmowali się
przede wszystkim przędzeniem wełny i tkaniem płótna. W przedstawionych w obrazowy sposób zwyczajach i obrzędach dowiadujemy się,
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jak wiele starań i zabiegów należało wykonać, aby plony lnu i konopi się
udały, aby z wytworzonej przędzy utkać jak najlepsze płótno. W siedmiu
scenach aktorzy pokazują bardzo żmudny i długi proces obróbki lnu, poprzez sianie, rwanie, moczenie, suszenie, międlenie, czesanie i przędzenie
lnu, aż do momentu, gdy z utkanego płótna krawcowa szyje ślubny strój
dla panny młodej.

Tkanina artystyczna
– Katarzyna Jurek

Katarzyna Jurek zajmuje się płaską tkaniną gobelinową oraz fakturową. Gobelin to tkanina jednostronna, dekoracyjna, naśladująca obraz,
uwzględniająca kompozycję, perspektywę i gamę barwną. Technika gobelinowa była znana już w starożytności. Oryginalność twórczości Katarzyny Jurek przejawia się w zróżnicowanej fakturze powierzchni tkackiej
i niezwykłej kolorystyce. Artystka wykorzystuje nie tylko tradycyjne
włóczki i nici – stosuje również folię, bibułę i materiały naturalne (sitowie, len). Spośród wielu motywów najchętniej wybiera wzory kwiatowe,
roślinne i zwierzęce. Zajmuje się także makramą – starą sztuką wiązania
sznurków, z których wyplatać można makaty, naszyjniki, bransoletki, torebki, kwietniki.
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Turki – Straż Grobowa

Do dziś przetrwała tradycja trzymania przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej wart przed Grobem Pańskim w przeddzień
Wielkanocy. Straż Grobowa, tzw. Turki, kultywuje zwyczaj wielkanocnych
straży pełnionych przez młodych mężczyzn w kostiumach nawiązujących
do historycznych mundurów wojskowych. Według tradycji ludowej zwyczaj pełnienia straży przy Bożym Grobie wywodzi się z czasów odsieczy
wiedeńskiej. Po powrocie z wyprawy wojennej chłopi, przebrani w zdobyczne stroje tureckie, udali się do kościoła, by podziękować za ocalenie.
Ludzie na ich widok w wielkim popłochu uciekali i krzyczeli: „Turki idą!”.
Obchodzony był właśnie Wielki Tydzień, więc chłopi zaciągnęli straż przy
Grobie Pańskim.

Twórczość ludowa

Franciszek Bałanda (Łąka)
Urodził się w 1926 r. w Łące. Interesuje się życiem wsi, ludowymi
tradycjami, śpiewem i muzyką, co zaowocowało powstaniem wielu wierszy
i opowiadań. Grał w kapeli ludowej „Zagrodzianie” i pisze teksty do melodii
ludowych. Ostatnią swą pracę – pisane wierszem opowiadanie, liczące 87
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zwrotek, poświęcił tematowi legend o strachach na Krzywym Wale. Franciszek Bałanda także rysuje i maluje obrazki olejne przedstawiające pejzaże
z okolic i obyczaje z przeszłości.
Franciszek Bałanda

Chłopska ojczyzna
Chłopska ojczyzna to rozległe pola,
latem szumiące pszenicy kłosami
i ta pługami
wyorana rola
te łąki lśniące rosy kryształami.
Chłopska ojczyzna to te ziemie Polski
te lasy, gaje, ptactwem rozśpiewane
porozrzucane
wśród pól nasze wioski
które tak drogie są mu i kochane.
Chłopska ojczyzna - ziemia zaorana
Góry co widać ich szczytów siwiznę
te pola żyzne
co rodzą chleb dla nas
taką chłop kocha, taką ma ojczyznę.
Edward Śliż (Stobierna)
Urodził się w 1954 r. Jest mieszkańcem Stobiernej. Zajmuje się rzeźbą,
poezją, prozą i muzyką. Trzykrotnie miał wystawę swoich prac w Klubie
Garnizonowym w Rzeszowie.
Stanisław Rząsa (Zaczernie)
Urodził się i mieszkał w Zaczerniu, zmarł w 2002 r. Zajmował się przede
wszystkim poezją ludową i rzeźbiarstwem. Pasjonował się historią Zaczernia, któremu poświęcił kilka książek. Napisał około 300 wierszy ludowych i 43 piosenki z nutami. Jest autorem utworu teatralnego „Wesele Zaczerskie”. Wyrzeźbił także 28 figurek pasterzy do szopki. Był założycielem
i dożywotnim kustoszem Muzeum Regionalnego w Zaczerniu.
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Aniela Nowak

***
Mamo najdroższa bądź zdrowa
do braci idę na bój.
Twoje uczyły mnie słowa,
nauczył przykład Twój.
Pisząc to Jurek drżał cały
już w mieście walczył wróg.
Huczą armaty, brzmią strzały
lecz Jurek nie znał trwóg.
Wymknął się z domu, biegł śmiało
gdzie bratni szereg stał.
Chwycił karabin w dłoń małą
wymierzył celny strzał...
(fragment)

Maria Pietryga

***
Ejże ino dana, dana
śpiewam wesół już od rana.
Krzyżyk znaczę na mym czole
i z bydełkiem ruszam w pole.
Gospodyni chleba dała,
obiad przysłać obiecała.
A jak minie miesiąc drugi
da talarka za zasługi.
O mój Jezu, talar biały
to mi kram, to mi skarb cały.
Kupić można na jarmarku
przynieść wszystkim coś w podarku.
Więc matuli chustkę krasną,
Basi śliczną wstążkę jasną,
Kaźmirkowi pas z kółkami
i buciki z podkówkami...
(fragment)
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„Wesele Krzemienickie”
(Krzemienica)

W

W

Zespół regionalny „Wesele Krzemienickie” został założony w 1947 r. przez
mieszkańca Krzemienicy, Józefa Kluza. Jest jednym z najdłużej działających
zespołów ludowych na Podkarpaciu. Jego dorobek jest imponujący. Podstawą działalności zespołu jest widowisko „Wesele Krzemienickie”, którego
scenariusz napisał w 1946 r. Józef Kluz. Inscenizacja trwająca trzy godziny
jest odzwierciedleniem obrzędu XIX-wiecznego wiejskiego wesela, z zachowaniem tradycyjnych strojów, przyśpiewek i tańców z okolic Łańcuta.
Wesele było ważnym wydarzeniem w życiu wsi. Było nie tylko doskonałą okazją do zabawy i poczęstunku, ale miało przede wszystkim wymiar
symboliczny, jako obrzęd przejścia.
Tradycyjne wesele musiało odbyć się z zachowaniem wszystkich
zwyczajów. Należały do nich: zmówiny, spraszanie i chodzenie „po wspomożeniu”, wiechowiny, czyli przystrajanie gałązek świerka kaczymi piórami, dobranoc, czyli pożegnanie panny młodej w ostatni wieczór przed
weselem, ślub poprzedzony oracją drużby i błogosławieństwem, wyjazd
do kościoła w ustalonym porządku, dwudniowe wesele, tańce, wywodziny dróżek, pokładziny, czyli odprowadzenie nowożeńców do łoża, taniec
szczęścia, oczepiny, jedzenie kołacza, zbieranie „na biały wieniec”, poprawiny, wnoszenie wiechy na dach domu. Młodej parze towarzyszyły osoby
pełniące „urzędy”: swaszka, drużba, starszy swat, drużka wiechowa.
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Zespół regionalny z Krzemienicy ukazuje na scenach w Polsce i na
świecie regionalne tradycje weselne z XIX w., wiernie kultywuje i odtwarza ówczesne obrzędy i zwyczaje wiejskiego wesela. Popularyzuje
krzemienicką kulturę i dba o to, by XIX-wieczne tradycje weselne zachowały się w niezmienionej formie, wzbogacone o współczesne elementy
wiejskiej kultury.

Wiecha (Dąbrówki)

Przed wyjazdem do kościoła przygotowuje się wiechę. Jest to zazwyczaj mały świerczek, przybrany ciastkami, owocami i małymi
piórami gęsimi. Wiechę robi jedna dróżka, która nazywa się drużką wiechową.
Wiechę wnosi się do domu po ślubie razem z wprowadzeniem młodych. Wnosi ją swaszka wiechowa, rzucają się wszyscy i zrywają, co jest na
nie zawieszone – tak, że zostają tylko pióra. Dawniej zrywali swaci część
tych piór i wtykali je za kapelusz. Po oberwaniu wiechy każda drużka
musi z nią zatańczyć, a potem ukryć i pilnować.
Pod koniec wesela przystępowano do wystawiania wiechy. Jeżeli po
schowaniu jej w pierwszy dzień wesela udało się swatom wykraść ją, teraz
dróżki ją wykupują, płacąc wódką; jeżeli swaci nie wykradli, teraz muszą
„wykupić” wiechę od swaszek i zaczynają się tańce. Najpierw tańczy,
trzymając w ręku wiechę, swaszka wiechowa ze starszym drużbą, następnie oddają wiechę drugiej parze i tak tańczą parami swaci i swaszki.
Następnie starszy swat bierze wiechę i wychodzi z domu, a za nim idzie
cały orszak weselny. Przystawiają do dachu drabinę; starszy swat wspina
się z wiechą na szczyt dachu i wbija ją w słomianą strzechę na narożniku
kalenicy od strony południowej. Pyta parę młodą: Wiele chcecie dzieci?
I na gałązkach wiechy zawiązuje tyle guzów, ile chcą mieć dzieci.

Wielki Post

Już w pierwszym dniu postu, czyli w środę popielcową, obowiązywał post ścisły. Można było spożyć jedynie dwa posiłki
w ciągu dnia bez omasty. Był to jałowy żur
z ziemniakami i gotowana kapusta z fasolą,
też na jałowo. W rodzinach śpiewano
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wielkopostne pieśni religijne. Innym przejawem wzmożonej pobożności
było uczestnictwo nie tylko we mszy niedzielnej, ale i w wielkopostnych
nabożeństwach o nazwie „Gorzkie żale”.
W Wielki Piątek dorośli mężczyźni i nastoletni chłopcy, których nazywano podrostkami, biegli o świcie co tchu w płucach do rzeki, potoku,
a nawet do sadzawki, aby umyć ręce, nogi i twarz, a gdy warunki były
znośne, zakosztować kąpieli w lodowatej wodzie. Cały ten zabieg miał
chronić przed chorobami w ciągu całego roku.

Wigilia

wspomnienia Elżbiety Motyl z Nienadówki
Od samego rana w wigilijny dzień każdy krzątał się wokół obejścia,
nikt się nie lenił, wierzono bowiem, że gdy ktoś w wigilię nie pracuje, będzie próżnował cały rok. Dzieci tego dnia nie wychodziły poza podwórko.
Wypatrywały chłopa, który być może zaglądnie do nich, co przyniosłoby
szczęście całej rodzinie. W żadnym wypadku nie mogła to być kobieta,
wierzono bowiem, że przynosi w tym dniu nieszczęście.
Po południu zaczynano przygotowywać 12 potraw. Kobiety uwijały
się przy kuchni, dzieci wypatrywały pierwszej gwiazdy, a mężczyźni znosili do domu słomę, siano i ziarno. Zamykano dokładnie stajnię i stodołę.
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Stół nakrywano białym, lnianym obrusem, pod który kładziono sianko.
Dla niespodziewanego gościa przystawiano jedno krzesło. Obok stołu
stawiano maśniczkę, a pod stół miarkę z ziarnem.
Wieczerzę zaczynano modlitwą, dzielono się opłatkiem, składając sobie życzenia. Jeden opłatek kładziono na sianku, na nim stawiano miskę
z ziemniakami okraszonymi cebulą smażoną na lnianym oleju. Przy
każdej potrawie sprawdzano, czy opłatek przykleił się do talerza, co oznaczałoby obfity urodzaj. Przy spożywaniu grochu z kapustą, kaszy i klusek
z makiem targano się za włosy i bito po głowach łyżkami, mówiąc: „Ródź
się grochu, kapusto, proso, jęczmieniu, pszeniczko, ródź”. Uważano, aby
nikomu nie wypadła z ręki łyżka. Przy babce stała maśniczka, do której
wkładano po jednej łyżce każdej potrawy, aby równo bydlęta obdzielić.
Ziarno w miarce, która stała pod stołem, rozsypywano w kurniku, w kółku zrobionym z powrozu. Tym sposobem sprawdzano, ile kur przeżyje,
a które z nich zdechną (wychodzące poza kółko). Po kolacji wróżono
sobie z sianka leżącego pod obrusem. Wyciągnięcie długiego oznaczało
długie życie, krótkiego – krótkie. Rzucano także w górę słomę i liczono, ile
ździebeł zostało za belkami i obrazami – oznaczało to ilość skupu zboża
w czasie żniw. Śpiewano kolędy. Obwiązywano drzewka w sadzie, by rosły
zdrowe i rodziły owoce. Zaglądano do obory, by podzielić się opłatkiem
ze zwierzętami. Panny wychodziły na dwór słuchać, z której strony szczekają psy, z tej bowiem miał przyjść kawaler. Starsi chłopcy szli na „śmieci”
do młodych dziewcząt. Wszyscy wspólnie wychodzili na pasterkę.

Wigilia św. Andrzeja i św. Łucji

Był to wieczór wróżb poświęcony miłości i małżeństwu. Panny
w dawnych czasach wkładały pod poduszkę karteczki z imionami
chłopców i losowały wybrańca. Chłopcy wkładali do wody ściętą gałązkę
wiśni – jeśli zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, oznaczało to szybki
ślub z ukochaną. Dzisiaj najpopularniejszą wróżbą andrzejkową jest lanie wosku. Rozgrzany wosk leje się ostrożnie przez dziurkę od klucza na
wodę i czeka, aż wystygnie. Po zastygnięciu wyjmuje się powstałą formę
delikatnie, by jej nie pokruszyć. Zapala się lampę i podnosi woskowy kształt tak, by ujrzeć jego cień. Następnie indywidualnie
interpretuje się kształt, zgadując, co się wydarzy
w przyszłości.

72

W wigilię św. Łucji (13 grudnia) szły dziewczęta o północy do ogrodu
po gałązki wiśni. Gałązki wkładają do naczynia z wodą, a ponieważ robi
to nieraz po kilka dziewcząt w jednym domu, każda zaznacza swoją gałązkę. Która gałązka pierwsza zakwitnie, odpowiednia dziewczyna pierwsza
wyjdzie za mąż. Albo: jeżeli gałązka zakwitnie do Bożego Narodzenia,
dziewczyna wyjdzie za mąż w przyszłym roku.

Wikliniarstwo (Kamień)

Gmina Kamień słynie z wyrobów wikliniarskich. W XX w., ze
względu na trudności ekonomiczne, mieszkańcy utrzymujący się
dotąd z uprawy owoców i warzyw postanowili zająć się uprawą wikliny
i produkcją koszykarską. Rozwija się ona do dziś i nadal stanowi źródło
utrzymania.
Ze względu na żywą tradycję wikliniarską, Łowisko zostało nazwane
„małą stolicą wikliny”. Koszykarstwo rozwinęło się tu w okresie międzywojennym. Co roku od 20 lat w Łowisku odbywa się święto „Wiklinowe
Sploty”. Rozpoczyna je msza św. w intencji wikliniarzy. „Dożynkom wiklinowym” towarzyszy barwny korowód, muzyka, śpiew, taniec, kiermasz
wyrobów z wikliny i rattanu, konkurs wiedzy o wiklinie, przejażdżki
bryczką i festyn.

Wino gronowe białe słodkie

przepis od Pauliny Lis z Krasnego
Wytwarzanie wina według tego przepisu jest kultywowane w rodzinie Pauliny Lis od początku XX w. Na
dworze Jana Newlina Mazarakiego, ówczesnego posiadacza
ziemskiego w Krasnem pracowała jako pokojówka pra-, pra-,
prababcia Pauliny Lis, Katarzyna Stęga. Jan Newlin Mazaraki był
powstańcem styczniowym, pochodził z okolic Kielc, a po upadku
powstania osiedlił się w Galicji i dzierżawił od ordynata łańcuckiego
dobra ziemskie w Krasnem. Katarzyna Stęga wielokrotnie podróżowała z państwem na Węgry, gdzie zażywali oni kąpieli leczniczych
w basenach termalnych. Stamtąd też przywiozła zaszczepki winogrona,
którego odmiana do dnia dzisiejszego rośnie w rodzinnych ogrodach.
Z nich właśnie sporządza się wino według oryginalnego przepisu.
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Najważniejsze jest to, aby dojrzałe kiście winogron zrywać, kiedy przyjdą
pierwsze przymrozki. Takie delikatnie „ścięte” winogrona leżą w misie,
w ciemnym miejscu, jeszcze dwa-trzy dni. Następnie wyciskane są przez
specjalną praskę. Powstały sok z miąższem dosładza się letnią wodą,
w której rozpuszczony jest cukier. Tak powstały płyn wlewa się do butli,
oblewa korek woskiem i odstawia w ciepłe miejsce. Wino fermentuje
około miesiąca. Następnie klarowny płyn zlewa się do szklanego gąsiorka
a mętny, pozostający na dnie wyrzuca. Można dodać wtedy odrobinę cukru rozpuszczonego w niewielkiej ilości wody. Płyn, po raz drugi, wlewa
się do gąsiora i pozostawia do fermentacji. Po około dwóch miesiącach,
kiedy przez rurkę destylacyjną nie wydostają się już bąbelki, wino można
zlać do mniejszych butelek i zakorkować. Gotowe wino może być podawane do deserów, najlepiej lekko schłodzone.
Wino otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego
na konkursie „Agrobieszczady 2011”.

„Wolanie” (Wola Mała)

Zespół powstał w 2003 r. z połączenia kapeli ludowej i zespołu śpiewaczego. Należą do niego osoby w różnym wieku, w wielu przypadkach pary małżeńskie lub całe rodziny. Starsze pokolenie przekazuje
młodszemu rodzinną historię i krzewi zamiłowanie do tradycji regionu.
Udział w próbach zespołu, koncertach i konkursach jest dla członków
okazją do spędzenia czasu na wspólnym śpiewie, zabawie, rozmowach.
„Wolanie” noszą stroje uszyte na wzór stroju łańcuckiego. Kobiece ubranie składa się z białej bluzki, jednokolorowej spódnicy (czerwonej, zielonej, szafirowej), czarnego gorsetu z czerwoną lamówką, sznurowanego
czerwoną wstążką, zapaski ozdobionej koronką z wzorem richelieu, czarnych butów i czerwonych korali. Strój męski to biała koszula z szerokimi
rękawami, jasne beżowe spodnie do kolan, długi czarny gorset wełniany
z dwurzędowymi guzikami, czarne buty z cholewami, kapelusz.

Zabawy weselne (Dąbrówki)

Podczas wesela panna młoda chowa się (w domu, w stajni,
w komorze), a swaci jej szukają. Jeśli dobrze się skryje, mają swaci
niemało kłopotu z odnalezieniem jej. Kiedy już ją jednak znajdą, wkładają

74

Z

jej na szyję wianek z cebuli (są to „korale”, a z cebuli, aby płakała, bo los
nieraz ją do tego zmusi) opasują powrósłem ze słomy i w koszu wnoszą
do izby. Podrzucają ją do góry i tańczą z nią. Cały rytuał powtarza się trzy
razy.

„Zagrodzianie” (Łąka)

Z

Kapela ludowa „Zagrodzianie” z Łąki ma bardzo bogatą historię.
Kierownikiem zespołu jest Lucyna Bałanda. W swoim repertuarze „Zagrodzianie” mają liczne utwory podtrzymujące tradycję. Wieś,
z której pochodzi kapela, słynie z dużej ilości wiejskich muzykantów i zespołów folklorystycznych. Odtwarzane były różnego rodzaju widowiska
dawnych tradycji m.in. „Wesele Łąckie” autorstwa nieżyjącego już twórcy
ludowego Józefa Rysia w opracowaniu Franciszka Bałandy. Muzycy występują na imprezach folklorystycznych gminnych i regionalnych. Kapela
towarzyszyła występom zespołów na Światowym Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W 2003 r. wydała płytę
z własnymi aranżacjami muzycznymi. W 2005 r. „Zagrodzianie” zajęli
I miejsce na Spotkaniu Muzyków i Śpiewaków „Dolina Łącka”.
W 2006 r. kapela reprezentowała województwo podkarpackie na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Pyrzycach koło Szczecina,
zaś rok później reprezentowała Polskę na „Jarmarku Rolnym” w ramach
Tygodnia Europy w Gersheim w Niemczech.

Zaklinanie urodzaju

W tradycji ludowej wierzono, że poprzez odpowiednie praktyki można zapewnić sobie
dobre plony i urodzaj. Podczas świąt Bożego Narodzenia obrzucano się ziarnami, wnoszono do izby
snopy i stawiano je w czterech kątach. Po wieczerzy gospodarz przynosił słomę i rozścielał ją
na podłodze izby. Następnie wybierał równe
źdźbła słomy i rzucał je w szpary na ściany
i za obrazy. Z tego, ile słomek zatrzyma się,
wróżono, ile zbierze kop zboża podczas
żniw. Mówiono na to „stawiać kopy”.
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W Wielką Niedzielę po południu gospodarz święcił pole, używając do
tego palmy i wody święconej. Na rogach pól zatykał palmy i głownie
tarniny poświęconej w Wielką Sobotę. Miało to na celu zapewnienie urodzaju i płodności ziemi.

Zespół Pieśni
i Tańca „Hanka”

Powstał w 2002 r., jego kierownikiem
jest Anna Tuszyńska. Zespół zrzesza
wielbicieli folkloru, muzyki i tańca.
Występuje w nim ponad 150 osób
z terenu całej Gminy Głogów Małopolski. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, jak również dorośli, którzy są
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w 5 grupach tanecznych, w grupie wokalnej i w kapeli. Repertuar zespołu
to tańce narodowe i regionalne, obrazki sceniczne, przyśpiewki ludowe i
utwory instrumentalne.

Zielone Świątki

To ludowa nazwa święta Zesłania Ducha Świętego, obchodzonego
w siódmą niedzielę po Wielkanocy. Jest to radosne święto, mające swoje źródło w pogańskiej obrzędowości, wpisane w rytm przyrody.
Z Zielonymi Świątkami wiąże się tradycja przystrajania domów zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami. Zwyczaj ten nosi także nazwę „majenie”. Gałęzie zatyka się za drzwi, okna, obrazy. Przyozdabianie domostw
zielenią ma zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami i złem.

Zaloty (Dąbrówki)

Pierwszym krokiem do ołtarza są zaloty. Chłopiec, który stara się
o jakąś dziewczynę i liczy na jej względy, wybiera sobie drużbę
i posyła go z wódką do rodziców dziewczyny. Drużba przedstawia ojcu
sprawę, z którą przyszedł, i pije „do niego” wódkę. Jeśli ojciec dziewczyny
zgadza się na małżeństwo „odpija”, jeśli zaś nie, nie przyjmuje wódki. Zdarzało się czasem, że ojciec, wpierw zgodziwszy się, zmienia zdanie. Wówczas odsyła wódkę, co oznacza cofnięcie danego przyrzeczenia. Podczas
tych zalotów drużba omawia z ojcem sprawy majątkowe, ustalają dzień,
w którym młodzi pójdą dać na zapowiedzi.

Ziemniacarz

Ż

Potrawa z ciasta drożdżowego nadziewanego farszem wykonanym
z ugotowanych ziemniaków, sera białego i przypraw, często z dodatkiem cząbru.

Żaczki (gmina Trzebownisko)

Ż

Ciekawym zwyczajem było chodzenie przed Wielkanocą tzw.
żaczków. Były to w większości dzieci z bardzo ubogich rodzin. Szły
od domu do domu i prosiły o mały chlebek, jajko, o gomółkę, rzadziej o
pieniążek.
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Żydowskie tradycje
(Sokołów Małopolski)

Jeden z najlepiej utrzymanych na Podkarpaciu cmentarzy żydowskich
znajduje się w Sokołowie Małopolskim. Zachowane zostało około 250
macew z XVII–XX w. z hebrajskimi napisami i symbolicznymi płaskorzeźbami oraz XIX-wieczna murowana synagoga w Sokołowie wybudowana na miejscu wcześniejszej drewnianej z XVII-wieku, która uległa
zniszczaniu pod koniec XIX w. Pierwszy cmentarz żydowski w Sokołowie
Małopolskim powstał w 1687 r. Służył miejscowej wspólnocie chasydzkiej
do 1853 r. Został niszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Współcześnie śladem po starej nekropolii jest odbudowany ohel
upamiętniający rabina Meilecha Weichselbauma. W publikacjach o tematyce żydowskiej wymienia się ziemię sokołowską, jako znaczące miejsce
związane z ruchem chasydzkim w tej części Europy.
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