
Z sercem 

do polskiej tradycji 



Lubelszczyzna…

Lubelszczyzna stanowi wyróżniającą się na tle innych regionów Polski

przestrzeń, która pod względem kulturowym jest dość mocno zróżnicowana,

ale też bogata w zwyczaje i obrzędy ludowe. Wpływ na ten stan mają

tradycje przekazywane przez kolejne pokolenia kolejnym pokoleniom.



Węglin…

W gminie Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim jest wiele zespołów

kultywujących ludowe tradycje. Jednym z nich jest Koło Gospodyń

Wiejskich w Węglinie. 

Tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury, a my jesteśmy 

jej małą częścią. Nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali,

aby  obyczaje i wiedza o nich przekazywane były z pokolenia na pokolenie.

My przejęliśmy od nich we krwi chęć pielęgnowania tych cennych wartości 

i dokładamy wszelkich starań, aby uchronić je przed zapomnieniem.



Zaczęło się od pieśni kościelnych…

W latach 80. XX wieku w Węglinie było bardzo aktywne koło gospodyń

wiejskich, które angażowało się szczególnie w uroczystości kościelne

i budowę kościoła. Potem nastąpiła prawie 30-letnia przerwa,

aż w lipcu 2012 roku mieszkanki wsi powołały do życia nowe koło,

którego przewodniczącą została pani Kazimiera Szymańska.

Rok później, m.in. z inicjatywy członkiń KGW w Węglinie, powstała

świetlica dla dzieci i młodzieży, jako miejsce spotkań mieszkańców wsi.

Od momentu reaktywacji KGW w Węglinie, 

było współorganizatorem m.in. Gminnych 

Dożynek, Dnia Herbu, święta pieczonego 

ziemniaka, choinki dla dzieci i rodzinnego 

festynu. 

W grudniu 2018 roku koło zarejestrowało 

się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, by m.in. korzystać z możliwości 

pozyskiwania dotacji na swoją działalność.



Miłość do tradycji…

Dzisiaj warto zastanowić się nad tym, dlaczego naszym przodkom tak

bardzo zależało na pielęgnowaniu tradycji i przekazaniu jej kolejnym

pokoleniom, do których my należymy. Teraz to my jesteśmy w miejscu, 

w którym kiedyś byli nasi przodkowie i przekazujemy dwóm pokoleniom 

miłość do tradycji, miłość, którą zaszczepili w nas ojcowie.



Patrzymy sobie w oczy...

Tradycja pozwala na gromadzenie się "wokół jednego stołu", przy którym 

patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy, śpiewamy, śmiejemy się i milczymy. 

I czasami  to milczenie jest bardzo wymowne… Kiedy trzeba - jest gwarno 

i wesoło, kiedy trzeba - milczymy i piszemy wiersze…

Moje wiersze są proste,

jak wiejski bochen chleba,

jak miłość, co płynie z serca

i wiara, której nam wszystkim potrzeba.

Moje wiersze są proste

jak skiba ziemi czarnej,

potem ojców zroszonej

żyznej i urodzajnej.

Moje wiersze pisane

jak mowa wiejskiego ludu,

jak pacierz szeptany przez matkę

razem z nami, bez trudu.

Maria Magdziak - KGW w Węglinie, 8 maja 2000 roku



Według pór roku…

Rytm życia na wsi wyznaczają nam pory roku. Tak jak nasi przodkowie -

od zawsze pozostajemy w ścisłym związku z naturą. Naszemu życiu i pracy 

towarzyszy przyroda - drzewa, kwiaty, zwierzęta. Szczególnie bez tych 

ostatnich nie wyobrażamy sobie życia, bo dzięki nim... śpimy dobrze… 



Długie zimowe wieczory…

Jeszcze w latach 80-tych XX wieku długie zimowe wieczory w naszych

domach upływały pod znakiem darcia pierza. Schodziłyśmy się u jednej

sąsiadki i skubałyśmy pierze. Przede wszystkim spotykałyśmy się w domach,

gdzie były panny na wydaniu. Z pierza gęsiego przygotowywałyśmy wsady

do poduszek i kołder, które były wianem dla panny wychodzącej za mąż.

Darciu pierza towarzyszyły rozmowy przy zastawionym stole, przyśpiewki,

a nawet tańce, czasami nawet z kapelą. Po tym wszystkim, późną nocą 

wracałyśmy do swoich domów.



Libacja i tańce nawet...

Tak samo jak i piórnie były […] każda gospodyni trzymała gęsi, na pierzynke,

na poduszke, to przecież tam nie było kołder gotowych, wszystko dla dzieci 

Z piór i każdy trzymał gęsi i te pióra z tych pałek trza było obskubywać. 

I wtedy się schodziły do jednego – pięć, sześć, siedem, nawet dziesięć kobiet 

I co wieczór przychodziły skubały te pióra. A na koniec była libacja i tańce

nawet. […] i grajek i tańce i to było takie wesołe. Schodziły się, śpiewały takie

piosenki ludowe jak wieczór tam.

[Kazimiera Lewandowska, Wola Trzydnicka 2012]



(Nie)wymarła tradycja…

Zwyczaj darcia pierza, który był ważnym elementem życia towarzyskiego 

w naszej wsi, już dawno wymarł z różnych powodów, jednak postanowiłyśmy,

jako babcie i matki z Węglina, przekazać go naszym córkom i wnuczkom…

Od wielu lat ocierały się one o naszą działalność gospodyń wiejskich -

początkowo angażowałyśmy młode dziewczęta z naszej wioski do śpiewania

pieśni w kościele, wicia wieńców dożynkowych i palm wielkanocnych, do

udziału w przeglądach kultywujących tradycje ludowe - było tego bardzo

dużo na przestrzeni lat.



Artystycznie…



Pewnego razu…
W 2012 roku została otwarta świetlica w naszej wsi. To tam do dziś wijemy wieńce, schodzimy się na 

próby śpiewacze, zebrania Koła Gospodyń Wiejskich i pogaduchy. W świetlicy od początku oprócz nas 

gromadziły się nasze dzieci - córki i wnuczki, które zawsze żyły blisko tradycji - to była naturalna kolej 

rzeczy. I choć początkowo ich spotkania w świetlicy były nastawione na zabawę, to z czasem zamieniła 

się ona w zabawę w tradycję. Nasze dzieci, które poznawały dzięki nam obyczaje, chcą kontynuować

tradycje swoich przodków. To piękne, że gdy wszystko się zmienia dookoła, jest coś, co towarzyszy nam 

niezmiennie od wielu lat. 

Mostem łączącym historię i współczesność jest Zespół Świteź. Powstał on 

w naszej pięknej wsi Węglin i postanowił pielęgnować „piękno tradycji we 

współczesnym świecie”.



Z chałupy na scenę z pierogiem…

My gospodynie wiejskie darłyśmy pierze w chałupach, nasze dzieci - Zespół

Świteź wyniósł piórnię na scenę. Żeby ją przedstawić jako widowisko 

obrzędowe, członkowie zespołu musieli sporo się napracować - upiec pieroga 

z kaszy gryczanej, poćwiczyć stare przyśpiewki i tańce, zgromadzić 

stroje i rekwizyty, np. przetaki, pióra, witki brzozowe, obrazy święte, kwiaty 

z bibuły, zioła, kosze wiklinowe, lampy naftowe, obrusy.



Z węglińskiej kuchni…

W dawniejszych czasach niemal w każdym gospodarstwie
w regionie uprawiano grykę, z której we własnym zakresie
można było uzyskać kaszę używaną na pierogi pieczone w
piecu, pierożki gotowane oraz kaszę okraszoną masłem lub
podawaną z mlekiem albo miodem. Pierogi gryczane od
najdawniejszych czasów pieczone były w piecu na
Wielkanoc, Boże Narodzenie, piórnie oraz na większe
uroczystości rodzinne, takie jak: wesela, chrzciny i stypy. Były
smaczne, łatwe do podzielenia i niedrogie, a większość ich
składników pochodziła z własnych gospodarstw. Podczas
uroczystości pieróg podawano w przetaku lub sicie. Pierogi
gryczane pieczono także w okresie żniw i wykopków, gdy
przy wykonywaniu prac polowych brały udział całe rodziny
oraz okoliczni sąsiedzi. Podczas przerwy wszyscy posilali się
takim pierogiem, popijając go mlekiem. Działo się tak
jeszcze w okresie, kiedy zboże ścinano sierpem, a ziemniaki
kopano motyką, zwyczaj ten nie zanikł i trwa do dzisiaj.
Tradycja pieczenia pierogów przekazywana była
z pokolenia na pokolenie ustnie, ponieważ w dawnych
czasach nie wszyscy umieli czytać i pisać.



Smacznego…

NADZIENIE                                       

1 kg białego sera

1/2 kg kaszy gryczanej

2 łyżki miodu

1 łyżka kaszy manny

3 jaja

1 żółtko

1 masło

śmietana

sól

cukier

mięta

CIASTO

4 szklanki mąki

2 jaja

7 dag drożdży

1/2 margaryny

sól

cukier

mleko

SPOSÓB WYKONANIA

Kaszę gryczaną ugotować na mleku lub wodzie - na sypko, dodając sól do smaku. Do ciepłej kaszy 

włożyć masło wcześniej wyjęte z lodówki, dodać biały ser, jaja, śmietanę, rozdrobnioną miętę oraz 

kaszę mannę. Dodać miód lub cukier do smaku.

Na stolnicę wysypać mąkę, dodać drożdże rozpuszczone w cukrze (1 łyżka) lub w mleku. Dodać 

pozostałe składniki. Zagnieść ciasto i podzielić na dwie części - większą i mniejszą. Wyłożyć blachę 

papierem do pieczenia. Rozwałkować większą część ciasta, ułożyć na blasze i wyłożyć nadzienie. 

Rozwałkować mniejszą część ciasta i przykryć nią nadzienie. Zawinąć brzegi dolnej części ciasta do 

góry, by farsz nie wyciekł podczas pieczenia. Posmarować górną część ciasta jajkiem i ponakłuwać 

widelcem w kilku miejscach. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni i piec około 1 godzinę, aż ciasto się 

zarumieni. Po wyjęciu pieroga  z piekarnika, wyłożyć go na deskę górną częścią do dołu, by 

wierzchnia warstwa ciasta nie odchodziła od nadzienia.

Ten pieróg można zrobić również z kaszy jaglanej albo kaszy gryczanej wymieszanej z ryżem.



Szacunek wobec tradycji…

Wyrazem szacunku wobec tradycji jest widowisko obrzędowe „Piórnia”

przygotowane przez Zespół Świteź. Prezentując obrzęd młodzież świetnie

bawi się na scenie, ale nie zapomina też o wartościach wychowawczych -

przecież niejeden młodzieniec nie wie, jak wyglądało kiedyś życie na wsi…



Zapraszamy do obejrzenia 

„Piórni”

XXXII Wojewódzki Konkurs 

„Ludowe obrzędy i zwyczaje” 

w Sędziszowie Małopolskim



Otwórz film

https://www.youtube.com/watch?v=KohxaW1GolQ
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Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinie

Przewodnicząca: Kazimiera Szymańska

Węglin 5a, 23-230 Trzydnik Duży, tel. 794 257 981
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