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CZĘŚĆ PIERWSZA
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Zwieńczenie całorocznej pracy

Chleb to od wieków podstawa pożywienia człowieka. Mieszany ze

starannie mielonej mąki i skrzętnie przechowywanego zaczynu. Z

namaszczeniem wyrabiany wprawionymi ruchami. Rosnący pod

przykryciem z lekkiej ściereczki, w ciszy i z pewnością nie w

przeciągu. Delikatnie wkładany do pieca na łopacie. I wyciągany z

niego, gdy całe pomieszczenie wypełnia zniewalający zapach

spieczonej skórki.

Aby powstał jeden bochenek chleba, trzeba było niegdyś poświęcić

wiele godzin ciężkiej pracy. Przy robieniu ciasta, a jeszcze wcześniej

przy sianiu i zbieraniu zboża. Dlatego tak wysoko ceniono i

szanowano pracę przy uprawie pszenicy i innych rodzajów zbóż.

Letnie zbiory były dla rolników zwieńczeniem całorocznego trudu w

gospodarstwie. Więc żniwa od początku do końca – a zwłaszcza na

początku i na końcu – były obwarowane wieloma nakazami,

zakazami i rytuałami.
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Żniwa: najważniejszy moment w roku

Gdy nadchodziło lato, na wsi rozpoczynał się czas najbardziej

intensywnej pracy. Najpierw doglądano jeszcze rozwijających się

zbóż, wznoszono modły o pogodę i brak intensywnych zjawisk

atmosferycznych. A gdy krajobraz z zielonego zmieniał się w

żółto-złoty – należało rozpocząć żniwa.

W kulturze ludowej

przywiązywano wielką

wagę do początków.

Rozpoczęcie

zwiastowało jak będzie

wyglądał cały przebieg

prac, dlatego trzeba było

dołożyć wszelkich starań

do odpowiedniego

zaklęcia rzeczywistości.

Pierwsze kłosy zwykle

żęto w sobotę, ponieważ

ten dzień jako dzień

Matki Boskiej miał

przynieść powodzenie i
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opiekę Maryi. Zdarzało się, że do pola ubierano lepsze niż zwykle

ubrania, aby oddać ziemi należytą cześć za zrodzone plony.

Na początku święcono sierpy i kosy, odmawiano modlitwę oraz

wykonywano znak krzyża nad polem. Pierwsze kłosy składano na

krzyż, a ścinał je zawsze gospodarz lub dziedzic. Ten gest odbywał

się w ciszy i w powadze, oddając ważność chwili. Następnie

przystępowano do pracy.

Do żniwa zawsze szło kilka, kilkanaście osób, które miały ściśle

przyporządkowane role podczas roboty w polu. Na początku szli

przodownicy i przodownice oraz sternice. Nadawali oni rytm pracy

pozostałym osobom, dawali dobry przykład i motywowali swoją

postawą. Do żęcia zboża niezbędna była praca w parach: jedna

osoba, kosiarz, zwykle mężczyzna, sprawnymi ruchami kosił zboże

kosą lub sierpem. Obok niego szła druga osoba, najczęściej kobieta,

odbieraczka, która zbierała kłosy zbóż i obwiązywała je powrósłem,

tworząc snopki. Doświadczone pary żniwiarzy pracowały w pocie

czoła, własnym rytmem, równomiernie ścinając złote kłosy pełne

drogocennych ziaren.
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Dożynki w Tczycy, 1935 rok

Dojrzałe zboże wymagało sprawnego zżęcia, ponieważ niepogoda,

ulewny deszcz czy gradobicie mogły spowodować, że w kilka chwil

trudy całorocznego wysiłku odejdą wniwecz. Dlatego podczas żniw

pracowano od świtu do późnej nocy, a niekiedy nawet i nocą, gdy

blask księżyca był wystarczająco mocny. Mimo że na wsi w ciągu

roku bardzo przestrzegano religijnych zasad zakazu pracy w

niedziele, podczas żniw nie odpoczywano siódmego dnia tygodnia.

Zwłaszcza jeśli spodziewano się rychłego deszczu lub załamania
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pogody. W takich przypadkach proboszczowie często udzielali

dyspensy i pozwalali na pracę w niedzielę bez zaciągania grzechu.

Podczas żniw powszechna była pomoc zarówno rodzinna, jak i

sąsiedzka. Aby jak najszybciej zakończyć zbiór zboża, zapraszano

sąsiadów bliższych i dalszych, znajomych lub rodzinę. Za taką pracę

nie pobierano pieniędzy, ale obyczaj nakazywał poczęstować

pracujących, a następnie „iść na odrobek”, czyli pomóc w żniwach u

nich. Bogatsi gospodarze na zakończenie pracy organizowali

większy poczęstunek i zapraszali muzykantów.

W czasie żniw cała społeczność wiejska wzajemnie się wspierała.

Pomagano szczególnie tym, którzy sami mieliby kłopot ze

sprawnym żęciem: osobom chorym, ubogim i samotnym. Taka

pomoc była dla naszych przodków oczywista, nie oczekiwano za nią

zapłaty. Dlatego pomagano ukradkiem np. w nocy. Jednak osoby,

którym udzielono wsparcia podczas żniw, starały się zrewanżować

choćby najskromniejszym darem np. posiłkiem.
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Zakończenie żniw

Koniec prac w polu, podobnie jak początek, wymagał odpowiedniej

oprawy, rytuałów i zachowań. Przywiązywano do tego wielką

wagę, gdyż uważano, że oddanie szacunku ziemi za jej plony

zapewni dostatnie zbiory w przyszłości.

Na terenie całej Polski pozostawiano w polu kępkę niezżętego

zboża. Nazywano ją np. przepiórką, kozą, pępkiem, wiązanką.

Najczęściej przepiórka pozostawała w rogu pola, ale na Mazowszu

pozostawiano również kłosy obrastające głazy narzutowe. Nasi

przodkowie wierzyli, że w tej ostatniej kępce zbóż gromadzą się

tajemnicze siły, które zapewniają dostatek i urodzaj. Dlatego
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starannie pielono przepiórkę, aby w kolejnym roku chwasty nie

zarastały zasianego zboża.

Na zakończenie prac uroczyście ścinano przepiórkę. Ten przywilej

był zarezerwowany dla gospodarza lub najlepszego kosiarza. W

niektórych regionach moment ścięcia poprzedzały obrzędowe

zabawy. Na Kurpiach i Podlasiu istniał zwyczaj tzw. oborywania

przepiórki. Polegał on na tym, że dwóch chłopaków ciągnęło za

nogi dziewczynę wokół ostatnich kłosów – „oborywało” ziemię

wokół niej. Z kolei w Wielkopolsce wybrani chłopak i dziewczyna

czołgali się wokół przepiórki. Zwykle udział w tych zabawach

przypadał osobom wyróżniającym się w pracy podczas żniw.

Na Kujawach ścięte ostatnie kłosy uroczyście wręczano

gospodarzowi. W całej Polsce przeznaczano je do wieńca

dożynkowego, który zaczynano wić już po zakończonej pracy przy

żniwach. Natomiast. w Przemyskiem dla uczczenia współpracy

człowieka i natury na zakończenie prac w polu ceremonialnie

składano sierpy obok siebie, a następnie nakrywano je snopkami

zboża.
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Po tym wszystkim przodownice i najlepsze żniwiarki przystępowały

do tworzenia wieńca dożynkowego.

Dożynki w Masłomiący, 1938 rok

Dożynki na dworze

Dożynki były i są nadal najważniejszym świętem w roku dla

pracujących na gospodarstwie. Urządzano je na zakończenie żniw,

czyli najczęściej końcem sierpnia lub we wrześniu. Dawniej
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nazywane były także wieńcowym (od wieńca dożynkowego) lub

okrężnym (od jesiennego obrzędowego okrążania pól).

Początki świętowania dożynek datuje się na wiek XVI, natomiast ich

rozwój i upowszechnienie odbywały się w XVII wieku. Był to okres,

gdy na ziemiach polskich kształtował i umacniał się system

folwarczno-dworski. Zwyczajowo to właśnie właściciele dużych

majątków ziemskich organizowali dożynki dla ludzi pracujących

przy ich zbiorach.

Obchody dożynek rozpoczynało przygotowanie wieńca. Gdy ten był

już gotowy, tworzył się orszak, w którym żeńcy szli do gospodarza

lub właściciela folwarku. Wieniec niosła na głowie lub w rękach

najlepsza żniwiarka. Wokół niej szli pozostali żeńcy z jabłkami i

orzechami. Jedna z dziewcząt niosła w fartuchu chleb upieczony z

mąki z tegorocznych zbóż. Kolejno szli pozostali pracownicy z

kosami i sierpami przystrojonymi bukietami i kwiatami. Na tę

uroczystość wszyscy ubierali odświętne stroje.

Orszak na początku kierował się do kościoła, gdzie kapłan święcił

wieniec i niesione dary. Następnie, ze śpiewem na ustach, udawano
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się do dworu. Tam czekali gospodarz i gospodyni wraz z wszystkimi

osobami mieszkającymi i pracującymi we dworze. Wychodzili oni

naprzeciw uroczystemu orszakowi.

Dożynki w Tczycy, 1935 rok

Następowało przekazanie darów – najpierw przodownica

przekazywała wieniec, niekiedy wkładając go gospodarzowi na

głowę. Tym czynnościom towarzyszyły oracje przygotowane

specjalnie na tę okazję. Po przekazaniu wieńca gospodarz
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obdarowywał żeńców drobnymi monetami, a dziewczynie niosącej

wieniec dawał specjalny podarunek.

Wieniec stawiano w honorowym miejscu na stole. Gdy wszyscy

zgromadzili się już wokół niego, gospodarz przepijał do

przodownicy i zapraszał wszystkich na biesiadę i zabawę z muzyką.

Zapraszał przodownicę

do pierwszego tańca,

natomiast najlepszy

kosiarz tańczył z

gospodynią. Dożynki

rozpoczynały się na

dobre.

Koszty organizacji

zabawy, opłacenia

muzyków, przygotowania jadła i napitków należały do gospodarza.

Cała biesiada była bowiem formą zapłaty za ciężką i długą pracę nie

tylko podczas żniw, ale przez cały rok. Było to zwieńczenie całego

trudu wniesionego w uprawę roli.
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W dzień dożynek znikała głęboka przepaść dzieląca mieszkańców

wsi od właścicieli dworu. Dozwolone były uwagi i drobne

złośliwości skierowane do gospodarzy, ekonoma i pracowników

dworskich wyśpiewywane nie tylko w drodze z kościoła do dworu,

ale i podczas późniejszej zabawy.

Pod koniec XIX wieku zaczęły się upowszechniać dożynki chłopskie

i gospodarskie. Ze względu na zmiany społeczno-ekonomiczne

zniknęły wielkie folwarki i ogromne gospodarstwa dworskie, a

chłopi stali się właścicielami ziemi. Dlatego zaczęto urządzać

mniejsze i znacznie skromniejsze dożynki wzorem tych

organizowanych wcześniej.

Dożynki w ostatnich stu latach

Z czasem, już w okresie dwudziestolecia międzywojennego, dożynki

stały się manifestacją przynależności do stanu chłopskiego.

Organizację uroczystości kończących żniwa zaczęły przejmować

samorządy, parafie oraz koła Stronnictwa Ludowego. Oprócz wicia

wieńca oraz biesiady do obchodów dożynek zaczęto dołączać

wystawy rolnicze, występy zespołów ludowych oraz festyny.
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Po II wojnie światowej dożynki ponownie zmieniły swój charakter.

Organizatorami stali się głównie przedstawiciele władz

administracyjnych, a uroczystości państwowe oddzielono od

celebracji religijnych. Święto stanu chłopsko-robotniczego miało

wyraz polityczny i miało ukazywać poparcie dla władzy i zmian

wprowadzonych w rolnictwie.

Kolejny moment przełomowy dla dożynek nastąpił po 1980 roku,

gdy na powrót uroczystości wiejskie scaliły się z obchodami

religijnymi święta Matki Boskiej Zielnej. Do dziś dożynki parafialne i

miejscowe odbywają się w ten dzień lub w jego najbliższej okolicy.

Celebrację zakończenia żniwa rozpoczyna uroczysta msza święta

oraz poświęcenie wieńców, płodów ziemi, bukietów.
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CZĘŚĆ DRUGA
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Od ziarna do wieńca dożynkowego

Od wieków zboże otaczano wyjątkowym szacunkiem. Było ono i

nadal jest dla ludzi kluczowym elementem pożywienia, dlatego

uprawa zboża była niegdyś otoczona różnego rodzaju praktykami

magicznymi. Odpowiednie rytuały wiązały się z sianiem oraz

zbieraniem złotych ziaren. Ale również samo zboże, które niesie ze

sobą bogatą symbolikę, jest częścią obrzędów i obyczajów w ciągu

całego roku.

Symbolika zboża

Uprawa zboża była najważniejszym zajęciem na dawnej wsi.

Rośliny takie jak pszenica, żyto, jęczmień, owies, gryka czy proso

stanowiły podstawę pożywienia człowieka i zwierząt, a słoma była

wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Używano jej do

krycia i docieplania chat, do sienników, do wyrobu uli albo jako

wyściółkę dla bydła.

Wedle legendy zboże zostało dane ludziom przez samego Boga.

Stąd również ma się wywodzić nazwa „zboże”. Jednak według
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etymologii słowo to pochodzi od starosłowiańskiego słowa

oznaczającego szczęście,

dobrobyt. Dawniej w języku

polskim używano nazwy „żyto”

na określenie wszystkich

uprawianych zbóż. Ta nazwa z

kolei ma oznaczać dosłownie

„to, co daje życie”.

Zatem już w nazwie rośliny

ukrywa się jej symboliczne

znaczenie – zboże od zawsze

kojarzone było z bogactwem, z

czymś, co pozwala żyć na

wysokim poziomie i daje szczęście. W kulturze ludowej ze zbożem

wiązano także płodność, pożyteczność pracy, błogosławieństwo

Boże. Jako symbol tych wszystkich wartości było wykorzystywane

w licznych obrzędach i zwyczajach dorocznych i rodzinnych.

Aby zapewnić sobie dobre plony i urodzaj ziemi w kolejnym roku w

noc wigilijną w izbie umieszczano cztery snopy zboża w czterech

Jak zrobić wieniec dożynkowy?                                                                                                            20



kątach, słomę ściełano na podłodze, obwiązywano nią także

drzewa owocowe. W dzień św. Szczepana obrzucano się ziarnami

na urodzaj, zdrowie i płodność. W podobnym celu rzucano ziarna

na wychodzących z kościoła Państwa Młodych. By zapewnić

szczęście w przyszłości, garść ziaren wrzucano pod węgły nowo

stawianego domu oraz do kołyski noworodka.

Dożynki w Piekarach Wielkich, 1933 rok
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Wieniec dożynkowy był również częścią praktyk magicznych w

roku obrzędowym. Przepiórka, a później gotowy wieniec miały

zapewnić przedłużenie wegetacji roślin w kolejnym roku.

Poświęcone w wieńcu zboża dodawano do jesiennego siewu, aby

plony były obfite. W ten sposób to, co stare miało stać się częścią

nowego i przekazać siły wegetacyjne na kolejny cykl roczny.

Magiczna przepiórka

Kończąc żęcie zboża, pozostawiano w polu kępkę ostatnich kłosów.

W zależności od regionu przyjmowała ona różne nazwy. Te kilka

ostatnich źdźbeł wedle dawnych wierzeń miało kumulować w

sobie istotę zbóż i tajemną moc zapewniającą ciągłość urodzaju.

Niezbędne było zatem właściwe – ostrożne i uroczyste –

obchodzenie się z przepiórką. Oprócz dokładnego wyplewienia

chwastów, kłosy te obkładano kamieniami i przystrajano. Wiązano

na nich wstążki, dodawano kwiaty, a w środek wkładano kawałek

chleba i sól na kamyku. Pod nim z kolei kładziono pieniążek.

Przepiórkę ścinano uroczyście i w powadze. Dokonywał tego

najlepszy kosiarz lub gospodarz, a część kłosów przekazywano

żniwiarkom do wieńca dożynkowego. Pozostałe części przepiórki

Jak zrobić wieniec dożynkowy?                                                                                                            22



trzymano w domu aż do kolejnego roku, a wykruszone ziarna

dorzucano do siewu.

Wieniec dożynkowy

Tworzenie wieńca było jednym z najważniejszych etapów

uroczystości dożynkowych. Zajmowały się tym najlepsze

przodownice. Najdawniejsze wieńce nie były duże, bo zakładano je

na głowę. Niesienie wieńca na głowie w pochodzie dożynkowym

było uhonorowaniem dla najlepszej żniwiarki. Wieńce te miały

kształt stożkowej korony – okrągłą podstawę i cztery związane góry
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pałąki. Były wykonane z kłosów zbóż i przystrojone kwiatami oraz

ziołami.

W całej Polsce wieńce dożynkowe przybierały najróżniejsze formy.

W niektórych regionach święcono całą, ściętą z pola przepiórkę. W

innych tworzono kilka niewielkich wianuszków, każdy z innej rośliny

(podobnie jak na Boże Ciało). Takie rozwiązanie było popularne np.

w okolicach Poznania, gdzie tworzono wieńce z pszenicy, żyta,

jęczmienia, owsa, grochu i orzechów. Gdzie indziej wieńce

przybierały postać snopka zboża ozdobionego kwiatami. Na Ziemi

Sądeckiej żniwiarki przygotowywały wielkie koła przybrane kłosami

i kolorowymi kwiatami. Jeśli dożynki odbywały się w dzień Matki

Boskiej Zielnej, tworzono równianki, czyli bukiety, o trzech

odnogach z kwiatów, warzyw, owoców, zboża.

Bardzo popularne były także wieńce na kształt korony węgierskiej –

podobne jak pierwsze wieńce dożynkowe zakładane na głowę.

Dawniej do wieńca żniwnego przywiązywano żywego ptaka:

koguta, kaczkę lub kurczęta. Jeśli ptak skubał ziarno, a kogut głośno

piał, wróżono, że zbiory w przyszłym roku będą obfite.
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Dożynki w Piekarach Wielkich, 1933 rok

Paleta najróżniejszych kształtów, figur i dekoracji po I wojnie

światowej zaczęła się zmieniać i ujednolicać. Z czasem wieńce

znacząco zmieniły też swoje gabaryty – z niewielkiego

symbolicznego wieńca na głowę dziewczyny zamieniły się w

ogromne bryły, do których niesienia potrzeba kilku mężczyzn.

Dziś wśród wieńców dożynkowych można wyróżnić kilka kategorii

– wieńce nawiązujące do tradycji, z symboliką religijną, patriotyczną
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i wieńce tzw. współczesne. Pierwsze zwykle przyjmują kształt

korony lub kopy, starają się zachować tradycyjne zdobnictwo i

wykorzystywać dawne rośliny oraz materiały. Wieńce o symbolice

religijnej najczęściej nawiązują do postaci Matki Boskiej, ale

pojawiają się tam też wizerunki Chrystusa czy świętych. Wieńce

patriotyczne wykorzystują najważniejsze symbole narodowe np.

barwy narodowe, godło lub przyjmują kształt odzwierciedlający

granice Polski. W ostatniej kategorii wieńców znajdują się

wszystkie pozostałe formy: postacie zwierzęce i ludzkie, ule,

dzbany, rośliny itd.
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CZĘŚĆ TRZECIA

Jak zrobić wieniec dożynkowy?                                                                                                            27



Jak zrobić wieniec dożynkowy?

Współcześnie dożynki nadal są najważniejszym świętem rolniczym

w ciągu roku. Dlatego w każde wakacje grupy osób związanych z

życiem społecznym wsi przygotowują wieńce dożynkowe. Nawet

jeśli gospodarka danego regionu nie opiera się już na rolnictwie,

poświęcenie wieńca jest ważnym wydarzeniem w ciągu roku.

W wielu miejscach tradycja tworzenia wieńców dożynkowych jest

podtrzymywana dzięki organizacji konkursów na najpiękniejszy

wieniec. Tego typu wydarzenia odbywają się na wszystkich

szczeblach administracji państwowej. Zwieńczeniem dożynek na

terenie całego kraju są dożynki prezydenckie, które zazwyczaj

odbywają się w Spale. Ważnym wydarzeniem są także dożynki,

które odbywają się na Jasnej Górze.

Mimo że na wszystkich współczesnych wydarzeniach można

spotkać wieńce współczesne czy religijne, wciąż to wieńce

tradycyjne cieszą się największym uznaniem. Kunszt wykonania,
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odpowiednia forma i właściwy dobór materiałów sprawiają, że

wieńce tradycyjne zachwycają swoim majestatem.

Materiały

Najważniejszym

materiałem

niezbędnym do

wykonania

wieńca

dożynkowego

jest zboże. Kłosy

powinno się

zebrać wcześniej,

by dać im czas

na wyschnięcie i

zasuszenie.
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Do wykonania wieńca używa się różnych odmian zbóż: pszenicę,

jęczmień, owies, żyto, proso, orkisz... Im większa różnorodność, tym

bardziej interesująca forma wieńca. Zboże najlepiej zbierać, gdy

kłosy są już złote, ale jeszcze są proste i nie opadają pod swoim

ciężarem. Można wysuszyć również niedojrzałe zboża w odcieniach

zieleni. Dzięki temu zyskamy dodatkowy kolor na wieńcu. Zboża

należy suszyć w suchym i przewiewnym miejscu zawieszone

kłosami w dół.

Kolejnym ważnym elementem w wieńcu dożynkowym są zioła. Do

wyplatania doskonale nadają się kwiaty lipy, przywrotnik, wrotycz,

nawłoć, krwawnik. Żywozielony barwinek lub bukszpan dodadzą

całości mocnego akcentu kolorystycznego, więc warto umieścić je

w gotowym

wieńcu. Tradycyjnie

do wieńców dodaje

się również gałązki

z orzechami oraz

jarzębiną, a także

świeże kwiaty,

owoce i warzywa.
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Częścią wieńca dożynkowego jest chleb wypiekany z mąki z

tegorocznych zbiorów. Najlepiej, jest to tradycyjny wypiek: okrągły

bochenek z pieca chlebowego z krzyżem na wierzchu. W wieńcu

można także umieścić ciasteczka z dziurką z ciasta chlebowego.

Wiesza się je wewnątrz kopy lub korony na pasach z płótna.

Podstawę wieńca stanowi

stelaż. Dawniej były to

dwa drążki ułożone w

literę X lub złączone z

trzecim i tworzące H. Do

nich przyłączano cztery

gałązki, które łączono

razem u samej góry.

Przykład współczesnego

stelaża wykonanego w

całości z drewna.
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Dziś wieńce są zdecydowanie większe i cięższe, więc wymagają

stabilniejszej podstawy. Dlatego stelaż w formie korony lub kopy

zwykle wykonuje się z drutu, który umieszcza się na drewnianej

bazie. Ta z kolei znajduje się na dwóch drążkach dostosowanych do

wygodnego przenoszenia wieńca.

Wykonanie

Pierwszym etapem

przygotowania wieńca

dożynkowego jest

stworzenie stelaża: z drutu

lub z gałązek. Pierwszy

sposób nie jest tradycyjny,

jednak jest bardziej trwały,

mocniejszy i stabilniejszy.

Drugi – jest zgodny z

tradycją, ale jest bardziej

wymagający w czasie

kolejnych etapów wicia

wieńca.
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Następnie przystępujemy do plecenia. Każde przęsło stelaża należy

pokryć zbożem lub ziołami. W tym celu najpierw przygotowujemy

małe pęczki kłosów zbóż (albo innych roślin) – wybieramy

kilka-kilkanaście sztuk równej długości i związujemy mocno

sznurkiem. Można też do przęseł dokładać pojedyncze kłosy zboża,

jednak pęczki będą lepiej trzymać zboże w ryzach, co pozwoli

uniknąć przesuwania się kłosów po przęśle.
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Tak przygotowanymi pęczkami zakrywamy przęsła wieńca od góry,

po każdym pęczku przewiązując całość sznurkiem. Zboże

dokładamy bardzo blisko siebie, aby ładnie się prezentowało i w

całości zakrywało drut lub gałązkę.
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Układ zbóż i roślin na wieńcu jest dowolny, zależy tylko od

kreatywności tworzących go osób. Zdecydowanym atutem wieńca

dożynkowego jest różnorodność roślin, dlatego warto szukać w

okolicy różnych odmian zbóż, ziół, a także kwiatów ogrodowych.

Ziołami można wyplatać przęsła wieńca lub przeznaczyć je na

zdobienia.

Podstawa wieńca, najczęściej wykonana z drewna, to część, która

może sprawiać problemy podczas dekoracji. Pozostawienie pustej

nie będzie wyglądało dobrze, natomiast wypełnienie jej wymaga

sporo pracy. Można spotkać wieńce z podstawą wyklejoną grochem
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lub ziarnem – niestety wyklejanie zwykle nie kwalifikuje się do

tradycyjnych metod zdobienia. Aby wypełnić bazę wieńca najlepiej

wypleść girlandy z „miękkich” roślin np. barwinka, bukszpanu lub

nawłoci i ułożyć je wokół wieńca.
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Do środka wieńca zawsze wkłada się świeżo wypieczony bochenek

chleba. Wokół niego można ułożyć również inne tegoroczne plony

np. winogrono, marchew, jabłka, orzechy itd.

W wieńcu można

umieścić również

ciasteczka z ciasta

chlebowego.

Świeże kwiaty np. słoneczniki stanowią doskonały element

dekoracyjny. Najlepiej dołożyć je w dzień święcenia wieńca, by

prezentowały się jak najpiękniej. Kwiaty można umieścić u

podstawy, wewnątrz wieńca lub na przęsłach. Do zdobienia wieńca

można użyć także kwiatów suszonych takich jak zatrwiany lub

suchołuski.
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U szczytu wieńca umieszcza się bukiet z kłosów zbóż. W tym celu

dobrze użyć jęczmienia lub żyta – długie wąsy będą prezentować

się spektakularnie. Zwieńczeniem wieńca zamiast zboża może być

również jabłko. Niekiedy w tym miejscu wstawia się krzyż, jednak w

bardziej rygorystycznych konkursach elementy religijne nie są

kwalifikowane jako tradycyjne.
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Estetyka wykonania wieńca to bardzo ważny aspekt podczas oceny

w konkursach. Dlatego na każdym etapie wykonania warto zadbać

o staranność i dokładność, aby całość dzieła prezentowała się

idealnie. Ponieważ wieńce mają nawiązywać do tradycji najlepiej

używać jedynie naturalnych materiałów. Sznurki z materiałów

syntetycznych czy klej mogą pomóc podczas wykonywania wieńca,

ale powinny zostać odpowiednio zakryte.

Poniżej znajduje się

kilka fotografii

tradycyjnych wieńców

dożynkowych

wykonanych w

ostatnich latach.
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O autorce

Ewelina Pawlik -

folklorystka,

rękodzielniczka,

copywriterka.

Autorka bloga o kulturze

ludowej Pisane za lasem.

Współautorka albumu

Folklor polski

(Wyd. SBM 2020).

Pochodzi z Zalasowej, wsi położonej na pograniczu regionów

Krakowiaków i Pogórzan. Prowadzi badania etnograficzne w swojej

okolicy, warsztaty tańca i rękodzieła ludowego, współpracuje z

licznymi zespołami folklorystycznymi oraz instytucjami zajmującymi

się kulturą ludową.

Absolwentka IV Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu,

magister zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zawodowo zajmuje się pisaniem tekstów i artykułów

promocyjnych.
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Rok w kwiatach

Aby być na bieżąco zaobserwuj na Facebooku lub Instagramie!

Rok w kwiatach to projekt badawczy i upowszechniający wiedzę o

plastyce obrzędowej. Tradycyjne palmy wielkanocne czy wieńce

dożynkowe wciąż są obecne podczas świąt dorocznych, jednak

wiedza o ich symbolice, znaczeniu oraz sposobach wykonania

zanika. Naturalny, międzypokoleniowy przekaz tych informacji jest

już bardzo niewielki.

W ramach projektu powstaną cztery ebooki dotyczące palmy

wielkanocnej, wianka na Boże Ciało i bukietu na Zielną, wieńca

dożynkowego oraz pająka. Każdy z nich będzie zawierał informacje

o zwyczajach związanych z danym elementem kultury ludowej, a

także szczegółowy opis wykonania tegoż. Ponadto przez cały rok

na blogu Pisane za lasem będą publikowane artykuły o

bibułkarstwie i plastyce obrzędowej.

Projekt został dofinansowany

w ramach Stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.
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