
 

 

 
 
 

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem strategii kształcenia wyprzedzającego 

Temat: SKANSEN W OSIEKU – ŚLADAMI KULTURY LUDOWEJ 

 
Autorzy:  
Beata Walczak – doradca metodyczny w Projekcie CSW2020 
Grzegorz Bogacz – doradca metodyczny w Projekcie CSW2020 
 

WPROWADZENIE 

Kultura ludowa jest ważnym elementem kultury ogólnonarodowej. Obejmuje ona m.in. dawne 

budownictwo wiejskie, sprzęty, narzędzia, urządzenia codziennego i odświętnego użytku. 

Zachowaniem i ochroną najcenniejszych przykładów architektury ludowej, w tym obiektów 

tradycyjnego budownictwa wiejskiego zajmują się muzea typu skansenowskiego. 

Poniższy scenariusz ma pomóc w poszukiwaniu i odczytywaniu krajobrazu kultury ludowej. 

 

CELE 

1. Poznanie  kultury ludowej na przykładzie ginącego drewnianego budownictwa wiejskiego. 

2. Poznanie mechanizmów powstawania pomników tworzących krajobraz kulturowy. 

3. Rozwijanie umiejętności odczytywania i analizowania informacji zawartych w tekstach 

kultury ( tekst, budowle). 

4. Stworzenie medialnej wizytówki Skansenu w Osieku. 

 

MATERIAŁY 

Komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny, pendrive, materiały pomocnicze  

(teksty, fotografie). 

 

CZAS REALIZACJI: 

Etap 1 - 180 min 

Etap 2 - 90 min 

Etap 3 - 90 min 

  



 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

CEL : wzbudzanie zaciekawienia, 
aktywizacja posiadanej wiedzy, 
czytanie krajobrazu kulturowego. 

ETAP 1 AKTYWACJA (działania w klasie i środowisku 
cyfrowym). 
1. Wprowadzenie do tematu, z uwzględnieniem 
„czytania krajobrazu kulturowego”  
2. Poznanie podstawowych pojęć związanych  
z tematem np. krajobraz kulturowy, kultura ludowa,  
materialna, skansen. 
3. Prezentacja etapów  strategii kształcenia 
wyprzedzającego. 
4. Zebranie podstawowych informacji o skansenie 
 w Osieku. 
5. Dokonanie analizy fotografii i tekstu. 

Zasady strategii kształcenia 
wyprzedzającego. 

1. Poszukiwanie odniesień we własnej 
dotychczasowej wiedzy – dzięki temu lepiej 
pamiętamy i lepiej przyswajamy nowe informacje, 
rozszerzając już istniejące wiadomości w naszej 
głowie. 
2. Samodzielne pogłębianie wiadomości  
z różnorodnych źródeł – dzięki zaangażowaniu 
uruchamiamy emocje, które ułatwiają zapamiętanie, 
uczymy się więcej, kiedy nikt nas nie wyręcza  
i pracujemy samodzielnie; ważne jest zaangażowanie 
 i pobudzenie ciekawości poznawczej, dzięki której 
podejmujemy działania. 
3. Przetwarzanie i porządkowanie informacji  
w system wiedzy – w wyniku własnej aktywności, 
doświadczeń, wysiłku i pracy tworzymy własną 
wiedzę, będącą indywidualnym odkryciem. 

Podstawowe pojęcia 
Co już wiem? 

Zadanie nr 1  Zabawa -  łączenie w pary  - Materiał 
pomocniczy nr 1 – podstawowe pojęcia 
( Np. Krajobraz kulturowy, skansen, kultura ludowa, 
gwara). 

Wprowadzenie Nauczyciel wyjaśnia czym jest kultura ludowa 
 i omawia krótko poszczególne  kluczowe elementy 
( wstęp). 

Warsztat poszukiwania informacji  
 
Wkład własny ucznia 

Materiał pomocniczy nr 2 „Wielka Szóstka” – 
instruktaż poszukiwania. 
Zadanie Nr 2 
Na podstawie dostępnych źródeł ( książki, artykuły 
 z czasopism, Internet ) zbierz podstawowe informacje 
 o Muzeum Kultury Ludowej w Osieku . 
Podział na 3 grupy ( Pytania - materiał pomocniczy  
nr 3 wraz z wykazem literatury.  
 



 

 

Warsztat badacza kultury ludowej 
Cz. 1 
Czytanie krajobrazu kulturowego 
Obiekty zew. 

Warsztat historyka – analiza fotografii. 
Materiał pomocniczy nr 4  
wykaz fotografii i karty pracy dla uczniów. 
Poznawanie historii architektury budownictwa 
wiejskiego  na przykładzie Skansenu – Muzeum 
Kultury w Osieku (chałupy i zabudowania gospodarcze 
od XVIII do pocz. XX w). 
Zadanie nr 3.  
Uczniowie wykonują analizę  fotografii  obiektów 
 i wypełniają karty pracy. 
 

Warsztat badacza kultury ludowej 
Cz. 2. 
Czytanie krajobrazu kulturowego 
Życie.  

Warsztat historyka – analiza tekstu. 
Materiał pomocniczy nr 5 –  
 wybrane teksty dotyczące życia codziennego na wsi    
na przełomie XIX/XX w. oraz karty pracy dla uczniów 
 Zadanie nr 4.  
Uczniowie wykonują analizę tekstu i wypełniają karty 
pracy.  
 

CEL 
 Selekcjonowanie, analiza, 
porównywanie informacji oraz 
przetwarzanie i nadawanie im 
nowej formy. 

ETAP II PRZETWARZANIE ( Środowisko cyfrowe). 
 
Zadanie nr 5  Stworzenie wizytówki multimedialnej 
Wykonanie zadania w oparciu o doświadczanie  
umieszczenia obiektów w przestrzeni oraz   
o materiały z zadania nr 2 i 3, w trzech grupach. 
(Np. Scharakteryzowanie wybranych obiektów  
z skansenu  w oparciu o karty pracy, wykonanie zdjęć 
wybranym obiektom lub  wykorzystanie istniejących, 
prezentacja i omówienie przez uczniów – 
przygotowanie do  stworzenia wizytówki 
multimedialnej w środowisku cyfrowym w oparciu  
o dostępne bezpłatnie programy, aplikacje np./ filmik 
 w Movavi Video Suite. 
Movavi Video Suite to przystępny w obsłudze  pakiet 
multimedialny, zawierający narzędzia do stosowania 
multimediów, zdjęć  i innych danych. 

  ETAP III SYSTEMATYZACJA ( zajęcia w klasie). 
 
Rekapitulacja – krajobraz rozszyfrowany 
Nauczyciel przygotowuje listę pytań sprawdzających 
wiedzę ucznia w zakresie tematu. 
Prezentacja zadania – uczniowie prezentują 
wizytówki  (3). 
Ocena koleżeńska ( wg karty  oceny). 
Ewaluacja (dyskusja, słabe i mocne strony – gadająca 
ściana – uczniowie zapisują swoje uwagi na karakach 
 i  umieszczają na arkuszu papieru na ścianie). 



 

 

Samoocena  ucznia.  Odpowiedzi uczniów na pytania: 
czego się dowiedziałem?, czego nowego się 
nauczyłem?, co było łatwe, a co trudne  w wykonaniu 
tego projektu? 
Informacja zwrotna nauczyciela. 
 

 

Załącznik NR 1. 

PODSTAWOWE POJĘCIA – łączenie w pary. W tym celu rozdzielmy każdy element poniższej 

tabeli. 

Kultura ludowa 
 
 

1. Kultura niższych warstw społeczeństw narodowych istniejąca 
od średniowiecza aż do połowy XX wieku, kiedy zakończył się 
proces jej stopniowego zaniku. W węższym znaczeniu pojęcie to 
oznacza sumę wytworów wiejskich społeczności lokalnych 
(Wikipedia). 
 

2. W najogólniejszym sensie kultura niższych warstw 
społeczeństwa; w węższym rozumieniu: 1) suma wytworów 
ukształtowanych w ramach wiejskiej społeczności lokalnej;  
2) zbiór wzorów, norm i wartości rozwiniętych przez warstwę 
chłopską;  
3) najprostszy   najbardziej pierwotny model kultury.  
W ramach europejskiej tradycji intelektualnej kultura ludowa jest 
utożsamiana z kulturą chłopską (Encyklopedia PWN). 
 

Kultura materialna 
 
 

1. Wszelkie namacalnie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące 
z przejawów działalności człowieka, zarówno przedmioty sztuki 
jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia 
codziennego (Wikipedia). 
 

2. Ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności 
produkcyjno-technicznych społeczeństwa w danym okresie 
historycznym, związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, 
zapewnieniem bezpieczeństwa i przetrwania gatunku ludzkiego 
(Encyklopedia PWN). 
 

Krajobraz kulturowy 
 
 

1. Przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy 
przyrodnicze. Jest wynikiem przekształcania krajobrazu 
naturalnego przez grupę lub kilka grup kulturowych i nakładania 
elementów kulturowych różnego wieku (Wikipedia). 
 



 

 

2. Postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana  
w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka 
(definicja zawarta w art. 3 pkt. 14 ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami). 
 

Skansen 
 

1.Potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego 
celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub 
też ekspozycja obiektów zabytkowych. Polskie muzea 
skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na 
Wolnym Powietrzu (Wikipedia). 
 

2. Krajoznawcze muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gdzie 
eksponowane są zabytki budownictwa ludowego oraz sprzęty  
i narzędzia określonego regionu ( Słownik języka polskiego 
PWN). 
 

Gwara 
 

1. Odmiana języka odrębna od odmiany ogólnej. Określenie to 
jest przede wszystkim odnoszone do terytorialnych, lokalnych 
odmian języka, odróżniających się lingwistycznie od form 
sąsiadujących i od standardu, pokrywającego znacznie szerszy 
obszar geograficzny (Wikipedia). 
 

2. Terytorialna odmiana języka narodowego, lub mowa 
środowiska zawodowego lub miejskiego (Słownik języka 
polskiego PWN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

„Wielka Szóstka” –  Strategia wyszukiwania informacji. 

 

 

 

Źródło : https://www.sztukaszukania.pl/2016/06/28/6-krokow-wyszukiwanie-informacji-

big6-skills/ 

  



 

 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3. 

WYKAZ LITERATURY I PYTANIA 

Wykaz literatury do wykorzystania : 

1. Gmina Wyrzysk zaprasza . Agencja Promocyjna „Punkt S”, 2001. 

2. Łęcki Włodzimierz : Wielkopolska : przewodnik. Warszawa, Wydaw.: Sport i Turystyka 

Muza SA,  1997. 

3. Niedźwiecki Jan :  Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią. Wydaw. : Muzeum 

Okręgowe w Pile, 1996. 

4. 155 x Wielkopolska. Oprac : Paweł Anders i in., Poznań Wydaw WBP,  2003. 

5. Wielkopolska : nasza kraina / pod red Włodzimierza Łęckiego T. 3 Rzecz o wybitnych 

ludziach, kulturze ludowej i turystyce Wielkopolski. Poznań, Wydawnictwo Kurpisz, 2004. 

 

https://culture.pl/pl/artykul/wsi-spokojna-wsi-glodna-kuchnia-chlopska-dla-poczatkujacych 

https://www.agrofakt.pl/wygladalo-zycie-wsi-100-temu/ 

https://fotoblogia.pl/13318,zobacz-jak-wygladalo-zycie-dzieci-na-polskich-wsiach-w-1920-roku 

https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/ 

 

 

Pytania :  

1. Do czego służył drewniany gont w architekturze związanej z budowaniem domów? 

2. Jakiego obszaru dotyczy określenie „Krajna”? 

3. Jaki jest cel tworzenia (budowania) skansenów? 

4. Do czego służyły studnie? 

5. Do czego służyły wiatraki? 

6. Jakie rodzaje chałup znajdują się w skansenie w Osieku? 

7. Wymień rodzaje zagród umieszczonych w skansenie w Osieku? 

8. Z którego okresu  pochodzi piec chlebowy? 

  

https://culture.pl/pl/artykul/wsi-spokojna-wsi-glodna-kuchnia-chlopska-dla-poczatkujacych
https://www.agrofakt.pl/wygladalo-zycie-wsi-100-temu/
https://fotoblogia.pl/13318,zobacz-jak-wygladalo-zycie-dzieci-na-polskich-wsiach-w-1920-roku
https://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/


 

 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4. 

WARSZTAT HISTORYKA – ANALIZA FOTOGRAFII 

 

KARTA PRACY DLA UCZNIÓW 

Pytania 
 

Odpowiedzi 

1. Co to za obiekt? 
 

 

2. Kogo/czego dotyczy zdjęcie? 
 

 

3. Wynotuj charakterystyczne 
elementy obiektu 

 

4.Opisz krótką historię obiektu 
 

 

5. Jaki charakter ma obiekt   - 
sakralny, świecki….? 
 

 

5. Jaką funkcję pełnił obiekt? 
 

 

 

  



 

 

 

Źródło wykorzystanych zdjęć: za zgodą dyrektora,  zbiory Muzeum Okręgowego im. 

Stanisława Staszica w Pile,   

 

Zdjęcie Nr 1 : Wiatrak „holender” ( z Gromadna, (gm. Wyrzysk) z l. 90. XIX w. 

 

 

Fot. Małgorzata Fijałkowska 

Konstrukcja budynku szkieletowa, kryta gontem; trzy kondygnacje użytkowe i obrotowy dach 

ze śmigłami. 

  



 

 

 

Zdjęcie Nr 2 : Chałupa z Głubczyna (gm. Krajenka)   z ok. 1790 r. 

 

 

Fot. Małgorzata Fijałkowska 

 

Budynek szkieletowy, z podcieniem narożnym tzw. „przyłapem”; wnętrze: sień, izba czarna  

z komorą za kominem, izba biała i komora szczytowa. Wewnątrz zachowane wnęki  

w kominie do przygotowywania potraw i piec chlebowy we wnętrzu szerokiego komina. 

  



 

 

 

          Zdjęcie Nr 3 : Chałupa z Dźwierszna Wielkiego (gm. Łobżenica) z k. XVIII w. 

 

 

Fot. Małgorzata Fijałkowska 

 

Obiekt wąsko frontowy, z pełnym podcieniem szczytowym, wspartym na trzech słupach; 

układ wnętrza: sień, dwie izby, kuchnia, komora; brak szerokiego komina, w jego dawnym 

wnętrzu pomieszczenie pomocnicze kuchni. 

  



 

 

 

Zdjęcie Nr 4 : Chałupa z Przysieczyna (gm. Wągrowiec) z k. XVIII w. 

 

 

 

Fot. Małgorzata Fijałkowska 

 

Budynek drewniany, sumikowo-łątkowy; dwie izby, sień, komora; zachowany szeroki komin, 

w izbach piec kuchenny z fajerkami i piec do ogrzewania. 

  



 

 

 

Zdjęcie Nr 5 : Chałupa z Czajcza (gm. Wysoka) z l. 30 XX w. 

 

 

Fot. Małgorzata Fijałkowska 

Zbudowana w technice sumikowo-łątkowej, z podcieniem narożnym, kryta gontem. 

  



 

 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 

WARSZTAT PRACY HISTORYKA – ANALIZA TEKSTU. 

Na bazie załączonego tekstu dotyczącego obrzędowości ( Źródło : oprac. Muzeum 

Regionalne im. Stanisława Staszica w Pile) wypełnij  kartę pracy. 

 

KARTA PRACY DLA UCZNIÓW – dot. tekstu. 

Pytania 
 

Odpowiedzi 

1 Kogo/czego dotyczy tekst? 
 

 

2. Scharakteryzuj rodzaj tekstu 
Czy to źródło czy opracowanie? 
 

 

3. O czym mowa w tekście? 
 

 

4. Wymień etapy obrzędowości 
dorocznej. 
 

 

5. Opisz krótko  jeden obrzęd. 
 

 

 

  



 

 

 

Tekst ( źródło :  oprac. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, zgoda dyrektora 

Muzeum) 

 

KRAJNA 

 Określenie „Krajna” posiada charakter historyczny i zostało przyjęte na oznaczenie 

odrębnego subregionu zarówno w etnografii, historii, geografii jak też w językoznawstwie. Jest 

to północno-wschodnia część Wielkopolski.  

Etniczne granice Krajny obejmują powiaty: pilski, złotowski w województwie wielkopolskim 

oraz nakielski i część sępoleńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Południowa 

granica Krajny opiera się na Noteci, a północna przebiega wzdłuż rzeki Dobrzynki na linii 

miejscowości: Kamień Krajeński – Debrzno – Lędyczek – Okonek. Na wschodzie granica biegnie 

rzeką Kamionką i dalej doliną Brdy (Tuchola – Koronowo), a na zachodzie od Okonka przez 

Jastrowie, Piłę do Ujścia. Są to oczywiście granice w znacznej mierze umowne.  

Badania etnograficzne na tym terenie wykazują duży stopień zachowania kultury ludowej,  

z jednoczesnymi związkami z Wielkopolską, Kaszubami i Borowiakami.  

 W przypadku Krajniaków zachowanie i kultywowanie zwyczajów, obrzędów  

i wszelkich innych elementów własnej kultury w dużym stopniu było uwarunkowane 

czynnikiem politycznym. Ludność rodzima, przeciwstawiając się germanizacji i chcąc zachować 

polskość, szczególnie pieczołowicie zachowywała rodzime, tradycyjne zwyczaje.  

W świadomości ludności wiejskiej był to element decydujący o przynależności do Polski. 

Pomimo wielu zabiegów i protestów po I wojnie światowej powiat złotowski pozostał nadal w 

granicach państwa niemieckiego. Przygraniczne kontakty z pozostałą częścią Krajny pozostały. 

Nasiliła się nadto działalność organizacji polskich: szkół, chórów, klubów sportowych, a także 

organizacji gospodarczych pomagających ludności polskiej, m.in. Bank Ludowy w Złotowie.  

 Pomimo powyższych czynników i uwarunkowań już w okresie międzywojennym wzory 

tradycyjnej kultury zaczynają ulegać przemianom poddając się oddziaływaniom kulturowym z 

zewnątrz. Głównym powodem było to, że kultura ludowa oparta jest na przekazie 

bezpośrednim z pokolenia na pokolenie. Przy silnym oddziaływaniu wzorów obcych i 

wkraczaniu unowocześnień (chociażby mechanizacja rolnictwa) zmiany w tradycji są 

nieuniknione. W momencie, w którym mieszkańcy wsi przestają posługiwać się bezpośrednim 

przekazywaniem tradycji, a ciągłość kultury opierają przede wszystkim na przekazywaniu 

pośrednim (za pomocą pisma), dawna kultura ludowa zanika, ustępując szybko pod natłokiem 

nowych, lepiej usystematyzowanych treści.  

Procesy zmian zaczęły dokonywać się szybciej po 1945 roku. Ludność niemiecka w ogromnej 

większości została wysiedlona. Natomiast ludność rodzima, świadoma swojej polskości, 

pozostała nadal w większości macierzystych wsi regionu, stanowiąc tym samym główny 

element etniczny. W późniejszych latach byli oni prześladowani przez władze PRL, jako 

rzekomi Niemcy. Doprowadziło to do dosyć licznej wtórnej emigracji i rozgoryczenia tych, 



 

 

którzy przez całe pokolenia walczyli o polskość swojej ziemi. Po drugiej wojnie światowej 

powstał tu konglomerat społeczno-kulturowy, bowiem osiedliły się liczne grupy z głębi kraju 

(kieleckie, łódzkie, bydgoskie, krakowskie) oraz repatrianci ze wschodu. W latach 1948-1949 

wiele wsi zostało zasiedlonych przez ludność pochodzenia ukraińskiego i łemkowskiego  

z terenów Polski południowo-wschodniej, w ramach wysiedleń w akcji „W”. W Jastrowiu  

i okolicach osiadła natomiast nieduża grupa reemigrantów z Bukowiny (dzisiejsze pogranicze 

ukraińsko-rumuńskie). 

 Głównym zajęciem ludności było oczywiście rolnictwo i hodowla zwierząt i jak wszędzie 

– wiejskie rzemiosło. Jednakże duża ilość zwartych kompleksów leśnych oraz jezior i innych 

zbiorników wodnych niejako samorzutnie wyznaczyła inne zajęcia. Stąd też występowała 

stosunkowo duża ilość określeń grupowych ludności, będących przeważnie wyrazem 

odpowiedniego zróżnicowania kulturowego. Tak więc w grupie ludności autochtonicznej 

spotykano określenie „klafciorze” stosowane do ludności mieszkającej na terenach leśnych, 

m.in. w Wersku, Kujaniu, Rudnej, Starej i Nowej Świętej. Określenie to wywodzi się od 

gwarowej nazwy szczapy drewna „klafta”. Klafciorze trudnili się pielęgnacją młodników 

leśnych, żywicowaniem i wyrębem drzew oraz obróbką drewna, znajdując zatrudnienie 

również w tartakach. Ludność uboga gospodarująca na mało urodzajnych glebach, np. w 

Głomsku, określana była przez swoich sąsiadów mianem „głomści baki”. Nazwa ta pochodzi 

od baków, czyli placków ziemniaczanych, którymi to głównie odżywiali się wzmiankowani. W 

odniesieniu do grupy najuboższej ludności gospodarującej m.in. w Osowie i okolicznych 

zabudowaniach stosowano określenie „tralojciorze”. Mówiło się o nich: „te biedne ludzie na 

koloniji”. W Starej Świętej dawnych robotników rolnych i komorników określano nazwami 

„komorusy” lub „budziorze”. Zatrudniali się oni u bogatych Święconów. Ponadto na 

omawianym terenie występowały inne liczne określenia grupowe, głównie  

o charakterze topograficznym, fizjograficznym i odimiennym. Po II wojnie światowej do 

repatriantów odnosiły się określenia: „chadziaje”, „zabugowce”, „kożuszniki”. Natomiast 

osadników z terenów centralnych nazywano „bosymi Antkami”. 

 Jednym z głównych elementów kultury ludowej jest obrzędowość doroczna. Rok 

obrzędowy rozpoczynał się po Zaduszkach. W dniu 1 listopada podczas kolacji stawiano 

dodatkowe nakrycie dla „duszka” osoby, która odeszła z rodziny. Na ten dzień z mąki pszennej 

wypiekano ciastka obrzędowe przedstawiające zwierzęta i ptactwo domowe. Część z tego 

spożywano, a część zachowywano do Bożego Narodzenia i zawieszano potem na choince. 

Miało to zapewnić pomyślność w hodowli w nadchodzącym roku, a pomóc w tym miały dusze 

zmarłych. W listopadzie przypada kulminacja wróżb. Na św. Katarzyny (25.11) wróżyli chłopcy, 

a na św. Andrzeja (30.11) wróżyły dziewczęta. Wróżono o bliższej i dalszej przyszłości osobistej, 

a dziewczęta szczególnie interesowało zamążpójście, dłuższe pozostawanie w stanie 

panieńskim było bowiem ujmą dla dziewczyny, a dla rodziny dodatkową osobą do wyżywienia. 

 Zwyczaje adwentowe rozpoczynał korowód przebierańców, odbywający się w ostatni 

czwartek przed adwentem. W tym dniu we wsi odbywała się zabawa. Głównym jej elementem 

było zawsze wejście przebierańców postaciujących: diabła, cygana, koguta, niedźwiedzia 

owiniętego w grochowiny i kozy. Przebierańcy zaczynali tańczyć wciągając do zabawy 

wszystkich uczestników. Kogut symbolizował siły witalne, podobnie jak niedźwiedź, który 



 

 

dodatkowo symbolizował tężyznę fizyczną. Udział tych postaci w zabawie miał zapewnić 

urodzaj i zdrowie. Postać Cygana symbolizowała zaradność życiową, podobnie jak często też 

występujący Żyd. Przy tej okazji bez obrazy Żyda można było ośmieszyć, jako osoby zajmującej 

się m.in. lichwą. Diabeł postaciował siły nieczyste, które przy okazji tej zabawy można było 

sobie zjednać. Koza swoim wyglądem, szczególnie czarna, z rogami  

i brodą była zawsze dla ludzi zwierzęciem tajemniczym i postaciującym zło. W dniu św. Marcina 

w większych miejscowościach, m.in. w Złotowie, Łobżenicy, Wysokiej organizowane były 

jarmarki. W trakcie ich trwania bogatsi gospodarze układali się z parobkami o pracę. Chłopcy 

poszukujący pracy w klapy kapoty mieli wpięte kolorowe wstążeczki. W okresie adwentu 

obowiązywał zakaz rozrzucania mierzwy i wykonywania orki na polu. 

 Kolejnym etapem w obrzędowości była tzw. „dwunastnica”, czyli okres od 24 grudnia 

do 6 stycznia. Okres ten charakteryzuje się nasileniem wróżb i zabiegów magicznych,  

z przewijającymi się dwoma wątkami – agrarnym i zaduszkowym. Obrzędowość rozpoczyna 

się wieczerzą wigilijną, w trakcie której spożywano: kaszę jaglaną, fasolę, groch w omaście 

olejowej, olej z kapustą, grzyby, rybę, ziemniaki, chleb, placek drożdżowy tzw. „kuch” a do 

picia kompot z suszu owocowego. Spożycie każdej z tych potraw miało przynieść dobre 

urodzaje i nadzieje na przetrwanie kolejnego roku. Wiele zabiegów magicznych wiąże się  

z wiarą w powrót dusz na ziemię. Stąd wolne miejsce przy stole, otwieranie lufcika okna, aby 

dusza mogła tą drogą wejść, czy otwieranie drzwiczek kuchennego popielnika jako miejsca 

ewentualnego ogrzania się. Obowiązywał również nakaz symbolicznego zgarnięcia 

powierzchni, na którą się siadało, np. zydla, aby nie przygnieść duszy. Funkcjonował też zakaz 

szycia w tym okresie, aby igłą nie zrobić krzywdy niewidzialnej duszyczce. 

 W wieczór wigilijny, obserwując niebo, wróżyło się np. o mleczności krów – dobrze 

widoczna droga mleczna miała zagwarantować lepsze udoje, a gwiezdność nieba wróżyła  

o ty, jak kury będą znosiły jaja – „wiela gwiozd tela jojków”. Wierzono powszechnie, że jeżeli 

w Sylwestra pada śnieg, to całe lato będzie deszczowe. Z aury panującej każdego dnia 

dwunastnicy wróżono o pogodzie na poszczególne miesiące nadchodzącego roku. Jedną  

z ciekawszych praktyk magicznych było „zmuszanie” drzew do owocowania. W tym celu po 

spożyciu wieczerzy wigilijnej do sadu wybierał się gospodarz z siekierą, a towarzyszyła mu żona 

bądź córka. Obuchem siekiery uderzał o pnie drzew, które w danym roku nie owocowały i 

mówił: „jak nie będziesz rodzić to cię zetnę”. Kobieta w imieniu drzewa odpowiadała: „nie 

ścinaj mnie, już będę rodzić”.  

 Wigilia była kolejnym dniem, w którym dziewczęta wróżyły o swoim zamążpójściu. 

 O tym, czy zmieni stan dziewczyna wróżyła poprzez odliczanie sztachet w płocie (na zasadzie 

przeliczania ilości „tak” i „nie”) bądź odliczanie przystawianych do siebie stóp na wybrane 

odległości w zagrodzie, np. od furtki do drzwi chaty. Jeżeli wychodziło na tak, wówczas na 

progu chaty dziewczyna nasłuchiwała szczekania psów. Przyszły mąż miał się zjawić z tej 

strony, z której strony usłyszała pierwsze szczekanie. Wróżono też o tym, która z dziewczyn w 

nadchodzącym roku pierwsza wyjdzie za mąż. W tym celu ustawiały się one w kole i każda 

przed sobą kładła kawałek chleba, a następnie wpuszczano psa. Której z nich pies zjadał chleb 

w pierwszej kolejności, ta jako pierwsza miała zmienić stan. W okresie od Bożego Narodzenia 

do Trzech Króli chodzili kolędnicy przebrani za Heroda, diabła, śmierć, dziada, niedźwiedzia i 



 

 

bociana. Na ogół nie przedstawiali oni żadnych scen, a jedynie śpiewali kolędy, za co 

otrzymywali poczęstunek lub rzadziej – pieniądze. Na zakończenie obchodu odbywała się 

zabawa. 

Obrzędowość wiosenną rozpoczynał popularny na Krajnie tzw. „kozi bal” organizowany  

w wieczór poprzedzający środę popielcową. Część uczestników zabawy przebierała się za: 

kozę, bociana, niedźwiedzia i charakterystyczne dla lokalnego środowiska postacie, np. Żyda z 

miejscowej karczmy, księdza, sołtysa. Grupa przebierańców przedstawiała scenki rodzajowe z 

życia własnego środowiska. Bez obrazy można było ośmieszyć wyróżniających się miejscowych 

„notabli”. Częścią składową tej zabawy był taniec „na wysoki len”. W trakcie tańca dziewczęta 

wykonywały podskoki, aby len rósł wysoko. Już w okresie przed II wojną światową zadomowił 

się nowy zwyczaj zwany „śledzikiem”, popularny głównie w okolicach Złotowa. Zabawa 

odbywała się do północy. O północy wchodziły trzy kobiety niosące udekorowanego śledzia. 

Muzykanci odstawiali wówczas instrumenty, a zebrani rozpoczynali śpiewanie pieśni 

zapustowych.  

Kolejnym ważnym etapem obrzędowości jest okres Wielkanocny. Przez cały Wielki Tydzień 

obowiązywał post, a w piątek i sobotę post ścisły. W czwartek gospodynie rozpoczynały 

wypiek ciasta świątecznego. Dzień ten uważany był też za najbardziej odpowiedni do 

przesadzania kwiatów. Powszechnie praktykowanym zwyczajem w piątek było wczesne 

budzenie dzieci i symboliczne chłostanie ich rózgami brzozy lub jałowca. Miało to przypominać 

mękę Chrystusa. Ciekawy zwyczaj występował we wsiach zlokalizowanych  

w pobliżu rzek i jezior. W Wielki Piątek przed wschodem słońca mieszkańcy wsi udawali się 

nad wodę, gdzie dokonywali symbolicznego obmycia. Miało to zapewnić gładką cerę, uchronić 

przed wrzodami, a niektórzy nawet wierzyli, że zabieg ten zapewni szczęście. Aby jednak mógł 

być skuteczny, trzeba było przestrzegać zakazu nie oglądania się za siebie  

w drodze powrotnej, nie wolno też było rozmawiać. W Wielki Piątek wstrzymywano się od 

prac polowych. Od połowy tygodnia rozpoczynano sprzątanie całej zagrody, zabudowań 

gospodarskich i budynków mieszkalnych. Ściany domów bielono, a w rodzinach mających 

pannę na wydaniu zewnętrzne ściany malowano kolorem niebieskim. 

Wielką Sobotę przeznaczano na ostateczne porządkowanie mieszkań oraz na święcenie 

pożywienia. Święconkę niesiono do kościoła lub do wyznaczonej chałupy, /jeżeli we wsi nie 

było kościoła i ksiądz dojeżdżał z parafii/ w koszyku lub w białej chuście. Na święconkę składały 

się: chleb, „kuch” (ciasto drożdżowe), kiełbasa, masło, sól, chrzan, jajka gotowane  

i kraszanki. Kraszanki były w jednolitym kolorze – zielone otrzymywano poprzez gotowanie 

w wywarze z zielonego młodego żyta, żółte gotowane w wywarze z łusek cebuli i brązowe –  

z wywaru kory dębowej. Pokarm ten spożywano w czasie śniadania świątecznego. Pozostałe 

resztki święconego dawano bydłu lub palono, nigdy nie wyrzucano. Do śniadania podawano 

masło ukształtowane na baranka, w dwuczęściowej foremce. Prócz pokarmów w sobotę 

święcono również wodę oraz gałązki głogu. Wodę przetrzymywano w butelkach, a miała ona 

chronić przed uderzeniem pioruna, chorobami i działaniem złych mocy. Gałązki głogu 

wkładano za święte obrazy. Ich zadaniem była również ochrona przed piorunem i działaniem 

„złego”. 



 

 

Z powodu swoich kolców w wierzeniach ludowych głogowi i cierniom przypisywano znaczenie 

magiczne. Poświęcenie w kościele jeszcze bardziej wzmacniało moc odstraszającą. Często 

przed kościołem ciernie palono, a popiół poświęcany był przez księdza. Wówczas do domów 

zabierano popiół. 

 Niedziela wielkanocna była uboga w obrzędowość. Dzień ten, rozpoczęty uroczystym 

śniadaniem, spędzano w gronie rodzinnym. Wieczorem dzieci robiły gniazdka na prezenty od 

zająca, które znajdowały następnego dnia rano. Najczęściej były to cukierki. W poniedziałek 

każdy z domowników starał się wstać jak najwcześniej i to miało zapewnić sumienność i 

pracowitość. Od rana chłopcy chodzili od domu do domu śmigając dziewczęta po nogach 

rózgami brzozowymi bądź gałązkami jałowca. Każda gospodyni zobowiązana była do dania 

poczęstunku (najczęściej jajka, kiełbasa, ciasto) lub w niewielkiej sumy pieniędzy. Na 

zakończenie młodzi organizowali zabawę. We wtorek z kolei dziewczęta tym samym 

odwzajemniały się chłopcom. Oblewanie wodą występowało tu bardzo rzadko.  

 W obrzędowości dorocznej Krajniaków niektóre dni miały swoje określone znaczenie. 

Tak np. do wysiewu kapusty na rozsadę najodpowiedniejszym był dzień św. Józefa. Bardzo 

przestrzegano zakazu sadzenia ziemniaków w tzw. „krzyżowe dni”, tj. przed 

Wniebowstąpieniem, aby nie były robaczywe. Sadzenie rozpoczynano w dni św. Wojciecha. 

Dzień 1 maja uznawano za „pełnię wiosny”. W tym dniu nasadzano drzewka i krzewy. Były to 

nasadzania czasowe, bowiem szczególnie aktywne bywały siły nieczyste. Po „zmyleniu” ich w 

następnych dniach następowało przesadzanie na właściwe miejsce. Nasadzano zawsze ilość 

nieparzystą. Przed przystępowaniem do siewu, do ziarna siewnego dodawano garść ziarna 

poświęconego w dniu Matki Boskiej Zielnej w poprzednim roku. Dodatkowo najstarsza osoba 

w rodzinie skrapiała ziarno siewne święconą wodą. Zabieg taki miał zapewnić dobry urodzaj  

i równocześnie chronił przed gryzoniami. 

 Szczególnie wiele uwagi poświęcano inwentarzowi żywemu, a zwłaszcza bydłu  

i koniom. Było to w każdym gospodarstwie największe bogactwo. Po raz pierwszy bydło  

i konie wypędzano na pastwisko w zależności od pogody, jednak nie wcześniej niż na św. 

Wojciecha. Znane było nawet powiedzenie z tym związane: „na święty Wojciecha kobyla 

uciecha”. Bydło kropiono wodą święconą, a pastucha oblewano wodą z kubła. Taki zabieg 

magiczny miał chronić trzodę zarówno przed chorobami jak i „złymi” oczami ludzi.  

 Doroczny cykl obrzędowy zamykało święto plonów, jako zwieńczenie prac żniwnych. 

Koszenie zboża rozpoczynano zawsze w sobotę, chociażby nawet symbolicznie. Za każdym 

kosiarzem szła zbieraczka wiążąca zboże w snopki. Ostatni związywany snop przodownica 

przystrajała kwiatami, wstążkami i owocami. Snop zwano dziadem. Przodownica tańczyła  

z nim przed gospodarzem, który zobowiązany był do poczęstunku. Na koniec prac 

pozostawiano nieskoszoną kępę, którą potem palono, tańcząc wokół niej i śpiewając. Zabieg 

taki miał uchronić ziarno przed gryzoniami. Podczas zwózki w stodole pierwszą warstwę 

układała gospodyni, „aby zboże trzymało się gospodarki”. Od góry kładziono kłodę drewnianą, 

aby uchronić to miejsce od zmory. Było to o tyle istotne, ponieważ aż do jesiennych 

przymrozków przymrozków i początków omłotów sypiała tam młodzież. W czasie dożynek 

przez wieś przechodził barwny orszak, na czele którego na koniu jechał starosta dożynkowy. 

Za nim szły kobiety z grabiami i mężczyźni z kosami.. Za nimi barwnie ubrane dziewczęta niosły 



 

 

na kijach snopki wszystkich gatunków zbóż, przystrojone kwiatami, owocami i wstążkami. 

Typowych wieńcy dożynkowych nie znano. Za dziewczętami trzy kobiety niosły bochen chleba 

ze świeżych zbiorów i sól. Orszak zamykał ten gospodarz, który jako ostatni zakończył żniwa. 

Niósł on „dziada”, tj. kukłę wykonaną ze słomy. Starostę dożynkowego obtańcowywały 

dziewczęta z „dziadem”, wręczano mu też chleb i sól. Za te honory starosta zobowiązany był 

do poczęstunku z wódki. Po tym ceremoniale odbywała się ogólna zabawa. 

 Cała obrzędowość i wszystkie zabiegi magiczne, poczynając od rozpoczęcia cyklu, tj. od 

Zaduszek, miały określone dwa główne cele: ochronę ludzi, gospodarstwa i dobytku od złego 

oraz zapewnienie (wręcz wymuszenie) dobrych urodzajów, które były podstawą egzystencji 

ludności wiejskiej.  

 Urodzajom mogły przeszkodzić niezrozumiałe siły przyrody, np. burze czy gradobicie. 

Dlatego występuje tak wiele praktyk i obrzędów, których celem jest zabezpieczenie się przed 

tymi zjawiskami. 

 Dorobek kultury materialnej zawsze i wszędzie zachowuje się dłużej,  

w przeciwieństwie do wzorów kultury duchowej i społecznej. Również na Krajnie elementy 

dawnych wzorów kulturowych przetrwały głównie w świadomości najstarszego pokolenia. 

Niektóre sporadycznie kultywowane zwyczaje i obrzędy, to już tylko zabawa, bez głębszego 

rozumienia ich sensu i tym samym bez przekonania o ich niegdysiejszej roli. 
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