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Od autora 

 

V r. 2018 v rámci přeshraničních projektů vznikla myšlenka inventarizace a 

dokumentace zvyků a obřadů udržovaných na území, na němž funguje Sdružení Krajina sv. 

Anny a v obci Dub nad Moravou v Česku. Sdružení Krajina sv. Anny sdružuje deset obcí: 

Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, 

Ujazd, Walce, Zdzieszowice. Jde o oblast osídlenou převážně autochtonními obyvateli.  

 Charakteristickým rysem takových homogenních oblastí je silný vztah k tradicím. 

Udržování a pěstování starodávných zvyků se jakýmsi způsobem odráží ve fungování 

místních komunit. Jde o činnost nesmírně důležitou pro identitu jednotlivých skupin. Proto se 

jeví jako důležitá snaha o prozkoumání tradičních prvků místní kultury ve formě zvyků a 

obřadů. 

 Na uvedeném území nebyla tato tematika doposud tak podrobně zkoumána. V 70. a 

80. letech 20. století studenti a vědečtí pracovníci ze slezských vysokých škol samozřejmě 

zkoumali území Horního Slezska a analyzovali literaturu k dané tematice, přičemž výsledky 

jejich průzkumu zveřejnil Jerzy Pośpiech v publikaci Každoroční zvyky a obřady v Slezsku. 

Oblast jejich činnosti však byla podstatně širší, a proto byl průzkum selektivnější. 

Dalším pokusem o systematizaci poznatků o obřadech a zvycích v Horním Slezsku 

představoval v letech 2017-2018 projekt Mapa obřadů Horního Slezska, který realizovali 

Robert Garstka a Aleksander Lyska, pracovníci Regionálního ústavu kultury v Katovicích, ve 

spolupráci s Muzeem opolského venkova v Opolí, Slezským muzeem v Katovicích, Muzeem 

Opolského Slezska v Opolí a s několika slezskými terénními průzkumníky. Projekt byl 

zpočátku nastaven na prozkoumání několika zvolených zvyků na území Slezského a 

Opolského vojvodství, ale rozšířil se na velké kompendium poznatků o hornoslezských 

obřadních zvycích. Tato činnost byla korunována publikací Neobvyklá doba. Každoroční 

obřadní zvyky v Horním Slezsku, jejímiž autory byli výše uvedení pracovníci Regionálního 

ústavu kultury a interaktivní web s označenými lokalitami a zvyky dokumentovanými v nich 

(krátký popis a fotografie).  

Tematika nehmotného dědictví v posledních letech získala nesmírnou popularitu. Stalo 

se tak nepochybně v důsledku toho, že Polsko podepsalo konvenci UNESCO o nehmotném 

dědictví. Do konce dubna 2019 předložily místní skupiny a společenské organizace z opolské 

oblasti čtyři žádosti o zapsání do celostátního seznamu nehmotného kulturního dědictví. Jsou 

mezi nimi vodění medvěda, babský comber, kraslice a vzorek z malovaného opolského 

porcelánu. Tři z uvedených tradic patří k mimořádně důležitým faktorům, kterými se opolská 
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oblast (chápaná jako podoblast Horního Slezska) odlišuje od jiných regionů Polska. Proto by 

bylo vhodné provést co nejširší inventarizaci lokálních zvyků a obřadů. Totiž to, jak a v co 

věříme, rozhoduje o pocitu naší sounáležitosti s určitou skupinou a o naší totožnosti. 

Soupis zvyků a obřadů na území působnosti Sdružení Krajiny sv. Anny a v Dubu nad 

Moravou má především za účel prezentovat, jaké dřívější obřady a zvyky se dochovaly 

dodnes v uvedených oblastech. Chceme také poukázat na rozdíly a podobnosti při jejich 

praktikování. Musím však hned v úvodu konstatovat, že podobností je daleko více, což přímo 

souvisí se společnou historickou tradicí a staletími kulturního působení Česka na Slezsko. 

Existují také některé společné výpůjčky původem z okruhu německé kultury, které se 

vyskytovaly a stále se vyskytují jak v Dubu nad Moravou, tak na území Krajiny sv. Anny. V 

rámci daného projektu byla provedena podrobná inventarizace zvolených 12 zvyků, které jsou 

dodržovány v rámci obcí sdružených v Krajině sv. Anny, a 4 zvyků v obci Dub nad Moravou. 

Kromě toho byl vytvořen seznam, který zahrnuje rozšířený katalog důležitějších praktik, které 

jsou provozovány ve všech vesnicích na území Krajiny sv. Anny. V seznamu jsou vynechány 

nejpopulárnější zvyklosti ve formě dožínek a adventních věnců. 

 

 Bogdan Jasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Obsah 

 

I.   Úvod             

II. Sdružení Krajina sv. Anny 

1. Vodění medvěda          7 

2. Pohřeb basy           21 

3. Jozífek           24 

4. Vysvěcení palem          25 

5. Pálení kysela           26 

6. Pálení Jidáše           30 

7. Obcházení s řehtačkami         31 

8. Stavění křížů v polích         34 

9. Omývání v řece (potoku) na Velký pátek       36 

10. Svěcení pokrmů          37 

11. Májka            38 

12. Boží tělo — květinové koberce        40 

13. Sv. Martin           45 

III.  Dub na Moravou 

14. Masopust           47 

15. Obcházení s řehtačkami         50 

16. Vztyčování májky          52 

17. Sv. Martin           54 

 

IV.  Seznam dodržovaných zvyků na území Sdružení Krajina sv. Anny                           56 

              

V.  Bibliografie            68 



6 

 

 



7 

 

Vodění medvěda 

Vodění medvěda (kludzenie bera) představuje zvyk praktikovaný v období karnevalu, 

obvykle v nějakou sobotu, původně však vždy o masopustu. V současnosti je dodržován 

hlavně v Horním Slezsku, zejména v Opolském vojvodství. Probíhá ve formě průvodu, v 

němž účastníci v kostýmech vedou medvěda na provaze. Tradiční medvěd je omotán 

slaměnými povřísly pletenými do copů a ze slámy má také hlavu, která je někdy ukončena 

rohy s připnutými barevnými stužkami nebo kovovým zvonečkem. Mnohem častěji má však 

medvěd na sobě kožich a umělou medvědí hlavu nebo kožešinovou kombinézu.  

Samotné slovo medvěd etymologicky znamená jedlík medu. Výraz pochází z 

praslovanské formy *medъvědь (*medъ 'med' + v +*ēd, od *ěsti 'jíst'). Oblíbené polské slovo 

pro medvěda „miś“ nepředstavuje nic jiného než zdrobnělinu výrazu „medvěd“. V pozdějším 

období se díky vlivu němčiny v Opolském Slezsku objevil jiný výraz pro tuto maškaru, „ber“ 

(z německého výrazu Bär). V současnosti se souběžně používají dva názvy pro vodění 

medvěda, „wodzenie niedźwiedzia (misia, bera)“ nebo „kludzenie bera“. 

O zvyku vodění medvěda na historickém území Horního Slezska napsal v r. 1842 

Józef Lompa: Na masopust vodí v Horním Slezsku muže omotaného hrachovou slámou, který 

představuje medvěda. Jiný muž ho vede na provaze a tímto způsobem oba, nezřídka v 

doprovodu muzikantů a za pozornosti obyvatel, obcházejí celou vesnici. Lompa předpokládal, 

že tento zvyk byl praktikován už v 14. nebo 15. století, kdy ještě v Slezsku bylo možné 

narazit na medvědy. Neexistují však žádné důkazy na potvrzení této hypotézy. 

Lucjan Malinowski, ve své knize Náčrt lidového života v Slezsku vydané v r. 1877 

napsal, že „v obci Pogorzelec blízko Koźla na masopust chodí chlapci po stavěních s jedním 

převlečeným za medvěda, s hudbou a s koníkem oblečeným do pláště. Děvčata jiim dávají 

peníze a poté v hospodě spolu tancují.“ 

Na konci 19. století byl zvyk vodění medvěda stále udržován, jen trochu změnil 

formu. M. Przywara ve své práci Život a obyčeje v Opolském Slezsku napsal: Vždy se najde ve 

vesnici nějaký odrbanec, který se za trochu alkoholu nechá obléct za medvěda, ovázat 

slaměnými povřísly a vést na tlustém řetězu, přičemž sebou škube a bručí. Pak ho vodí s 

hudbou po vesnici. Každý hospodář, aby se medvěda zbavil, jim včas dává buď vajíčka nebo 

kus slaniny nebo klobásy, jinak si to sami vezmou. Nanosí všechno, až je toho pěkně hodně. 

Pak se to vaří v hospodě, kolik je nutné, zbytek prodají (zničí) a peníz dostane hospodský, 

protože tam, kde se jí, tam lidi chtějí i pít […]. Lidi, kteří vedou medvěda, jsou taky podivně 

Sdružení Krajina sv. Anny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
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pooblékáni do starých kalhot, pláště, jakýchkoliv holínek. Jeden nosí na desce slaninu, druhý 

se stará o vejce, možná taky nalákali nějakého zubra, který byl zapřažen za vůz [...]. 

Tento zvyk byl dodržován v některých obcích, které v současnosti patří ke Sdružení 

Krajina sv. Anny, už na konci 19. století. V obci Steblów vyprávěl Karol Cebula (nar. 1879) 

svému vnukovi, že ve svých 21 letech se začal účastnit průvodu při vodění medvěda. Dědeček 

Karola Cebuly vzpomínal, že dříve se po obci Steblów chodilo s živým medvědem. Nejstarší 

dochovaná fotografie z oblasti dnešní Krajiny sv. Anny, která zobrazuje skupinu vodící 

medvěda, pochází z r. 1919 z obce Krępna. Lze na ní vidět slaměnou maškaru v doprovodu 

četníka, babky, medvědáře a muzikanta. Na fotografii uvedené v časopise Oberschlesien im 

Bild (1932 č. 6) dva medvědi tancují uvnitř hospody v obci, která se nachází v blízkosti hory 

sv. Anny. Kresba z Oppelner Heimatkalender (1937) znázorňuje skupinu, která se skládá ze 

slaměného medvěda, čerta, myslivce - medvědáře, babky, cikánky a muzikanta. Po r. 1945 za 

komunistů došlo v některých obcích k přerušení tradice. V jiných obcích (Raszowa, Nakło, 

Krępna, Malnia, Gogolin-Karłubiec) však tento zvyk byl dále dodržován ve velmi archaické 

podobě (se slaměnými maškarami) nebo s medvědy běžně navlečenými do kožichů. Až po r. 

1989 došlo k opětnému zvýšení zájmu o dodržování tohoto zvyku. V řadě obcí obnovili tuto 

starou tradici. V současnosti se na území, které spadá do Sdružení Krajina sv. Anny, koná 

vodění medvěda v 55 obcích, přičemž pouze ve dvou obcích (Raszowa a Krępna) vodí 

slaměnou maškaru. V obcích Leśnica, Walce, Jemielnica se vodění medvěda koná jen 

sporadicky. V ostatních obcích se zvyk dodržuje v polovině nebo většině vesnic a osad. Pouze 

v obci Gogolin se chodí s medvědem ve všech administrativních částech. Za zmínku stojí letní 

zabíjení medvěda, které se konalo v obci 

Steblów v červenci 2012, u příležitosti 50. 

výročí prvního vodění medvěda v této lokalitě. 

Na této akci se sešlo kolem dvou tisíc osob. 

Nejdůležitější postavou celého průvodu 

je medvěd. Symbolizoval neomezenou sílu a 

agresi. Představoval zvíře nebezpečné pro zlé 

síly. Byla s ním spojována síla odvracení a 

vyhánění zla. Panovalo přesvědčení, že pokud se 

medvěd nachází ve stavění nebo v okolí, vyhání 

zlé síly. Proto také často domácnosti 

navštěvovali medvědáři se svými zvířaty. 

Medvěd s povříslem (Nakło) 
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Pravděpodobně zde musíme hledat kořeny zvyku vodění medvěda po staveních. Medvědovi, 

který přijde do domu, ve kterém se odehrávalo něco zlého, bylo nutné darovat med nebo 

pálenku. Tyto prvky tradiční víry se dochovaly do dnešních dnů, i když pravděpodobně 

většina účastníků nechápe jejich význam. Výstroj medvěda měla symbolický a magický 

význam. Tradiční maškary byly oblečeny do oděvu vyrobeného ze slaměných povřísel. 

Vyplývalo to z toho, že sláma měla v tradiční víře magickou ochrannou sílu - chránila před 

magií, kouzly, nemocemi. Slámou byly ovinovány stromy v sadu, aby hojně plodily. Ze slámy 

byla vyrobena figura Morany, jejíž spálení a utopení znamenalo konec zimy. Všechny tyto 

prvky víry se vztahují také na postavu medvěda. Na jedné straně chrání návštěva medvěda 

před nemocemi a kouzly, na druhé straně tanec hospodyňky s medvědem a pošlapání hnojiště 

zajistí úrodu, přičemž sláma vytažená z kostýmu způsobí, že slepice budou dobře snášet. 

Medvěd je však také obviňován z veškerého zla, které se událo ve vesnici, a na konci je 

rituálně zabit. V některých lokalitách, například v obci Nakło, se maškara převleče do 

kombinézy opásané slaměným povříslem. V obci Miedziana chodí jeden z účastníků s pytlem 

slámy, kterou rozsypává v každé usedlosti. 

Průvod obvykle tvoří: medvědář, ženich s nevěstou, kominík, lékař, lesník, čert, 

smrtka, kněz, cikánka, policista, řezník, muzikanti, družičky a družbové. Největší průvod 

(Raszowa) zahrnuje asi 30 osob, zatímco jedny z menších chodí po vesnicích Krępna, Siedlec 

a Obrowiec. V minulosti se průvodu účastnili pouze muži, ale po 2. světové válce došlo ke 

změně a ve skupinkách se objevily i ženy. Dnes v mnoha průvodech tvoří ženy minimálně 

polovinu účastníků. Ve vesnici Krępna chodí pouze dospělí muži. V řadě průvodů velkou část 

účastníků v kostýmech tvoří mladí lidé. Pozvolna také mizí prvotní obřadní funkce tohoto 

zvyku, kterou nahrazuje veselá zábava. Do průvodu jsou začleňovány motivy ze současnosti, 

např. v obci Dąbrówka Górna chodí průvod v kostýmech kromě medvěda také s velbloudem, 

kterého vede Arab s dynamitem. Někdy účastníci svým oděvem projevují značnou fantazii, 

např. klaun (Dąbrówka Górna) nebo mladý vlk (Steblów). V některých lokalitách průvod 

zahrnuje dva medvědy - velkého a malého, např. v obcích Raszowa, Miedziana, Dąbrówka 

Górna, a v případě obce Rogów Opolski dokonce tři medvědy. 
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V minulosti zvali hospodáře na masopustní 

zábavu ženicha s nevěstou, ale dnes je tento úkol svěřen 

osobě, která řídí průvod. Hasič kontroluje stav požární 

ochrany a policista zastavuje auta (a oba dávají pokuty). 

Lékař se sestřičkou dělají prohlídku členům domácnosti. 

Cikánky věští z karet a vybírají dary od hospodářů, 

stejně jako babka. Kominík vede průvod a maže sazemi 

členy domácnosti. Čerti mažou sazemi děti a děvčata. 

Každý průvod je doprovázen muzikanty. Může jít o 

jednoho akordeonistu, ale také o větší skupinky složené 

převážně z hráčů na dechové nástroje. Mají často na 

sobě fantaskní kostýmy, např. mexické (Górażdże), 

Teletubbies (Steblów). Hudební repertoár je nesmírně 

široký - od populárních slezských lidových písniček po 

známé současné hity.  

    Během průvodu skupina navštěvuje domácnosti 

v dané vesnici. Paní domácí v navštíveném domě 

si zatancuje s medvědem, což má zajistit úrodu a 

štěstí v nadcházejícím roce. Starší hospodyňky v 

obcích Raszowa 

a Krępna 

vytahují stébla 

slámy z 

medvěda, aby slepice dobře snášely. V obci Krępna medvěd 

ještě ušlapává hnojiště (gnojak). Pan domácí nalévá 

průvodcům alkohol, tzv. 

medvědí vodku. Jako 

součást poděkování za 

návštěvu hospodáři se skládají (na dobrovolné hasiče, na 

vesnickou radu) a darují potraviny (vajíčka, uzeniny) nebo 

alkohol účastníkům v kostýmech. 

Velký a malý medvěd (Miedziana) 

Muzikanti v kostýmech Teletubbies (Steblów) 

Muzikanti - horalé (Obrowiec) 

Vozidlo převážející skupinu medvědů 

(Przywory) 
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Večer se kostýmovaní účastnici spolu s obyvateli vesnice setkají na karnevalové zábavě. 

Bezprostředně před akcí se v některých vesnicích pořádá zábava s medvědem pro děti spojená 

se sladkými dobrotami a zábava pro ženy, která 

zahrnuje tancování s medvědem. Poté v některých 

vesnicích dojde k souzení medvěda - viníka všech 

neštěstí. Přečtou všechny skutky zaviněné 

maškarou - seznam je sestaven humorným 

způsobem. Po přečtení rozsudku se medvěd stane 

agresivní a snaží se útočit na shromážděné 

účastníky. Zabije ho myslivec střelbou z 

brokovnice. Maškara 

padne na zem a její úmrtí potvrdí lékař nebo zdravotní sestra. 

Medvěd je za zvuků smuteční hudby vynesen ze sálu na 

ramenech účastníků průvodu nebo v dřevěném korytu. Celou 

událost sleduje malý medvěd, který za roku bude pokračovat v 

tradici předchůdce. 

Vzhledem k udržení nejarchaičtějších forem zvyku stojí za 

to prozkoumat průběh vodění medvěda ve dvou vesnicích: 

Raszowa a Krępna. 

 

Raszowa 

Vodění medvěda v obci Raszowa představuje každoroční 

karnevalový zvyk, který je praktikován poslední karnevalovou sobotu - tento zvyk je zvláště 

dodržován. Důležitou roli v tomto zvyku mají slaměné maškary v podobě malého a velkého 

medvěda.  

Lze jen obtížně stanovit, kdy zvyk vodění medvěda v obci Raszowa vznikl. Barbara 

Mientus, vedoucí knihovny a zároveň vášnivá znalkyně místní historie, vlastní velkou sbírku 

fotografií z 50.-70. let 20. století, které zachycují průběh obřadu. Bohužel ani ona nedokáže 

poskytnout informaci, odkdy je tento zvyk praktikován. S vysokou pravděpodobností lze 

předpokládat, že byl znám už na začátku 20. století. Nasvědčují tomu materiály shromážděné 

během terénního výzkumu. Klara Ciołek (nar. 1935): Maminka mi vyprávěla, že medvědi 

chodili už dávno ještě, když ona byla malá (matka informátorky se narodila r. 1905). Už tu 

chodí x let. Kdysi chodívali lidi z vesnice, po nich hasiči. Tehdy medvědům šéfoval můj syn 

Arab s velbloudem (Dąbrówka Górna) 

Nevěsta (Miedziana) 
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Edmund. Karel Adamiec (nar. 1987): Je to moc starý zvyk. Pan Alojzy Cichoń mi o něm 

vyprávěl, a to už byl hodně starý, po devadesátce. Letos zemřel. Vyprávěl, že jeho rodiče taky 

viděli medvědy. Takže ten zvyk musí mít víc než sto let. 

V současnosti vodění medvěda střídavě organizují vesnická rada obce Raszowa a 

dobrovolní hasiči obce Raszowa. Vedoucím dobrovolných hasičů je Karol Adamiec, který od 

r. 2006 spolu s Marianem Janiszewským nese odpovědnost za organizování medvědího 

průvodu. Z rozhovorů vyplývá, že vodění medvědů se nekonalo pouze jednou, a to během 2. 

světové války (což potvrdily dvě informátorky). Z hlediska věku účastníků průvodu 

neexistuje horní hranice - v současnosti je nejstaršímu účastníkovi 45 let. Ostatní jsou však 

mnohem mladší, o deset a více let. V posledních letech chodili v průvodu dokonce i 

patnáctiletí. 

Během posledních 50 let většinu účastníků průvodu tvoří členové jednotky 

dobrovolných hasičů z Raszowé. Organizátoři vybírají zbylé účastníky z řad zájemců - 

ostatních obyvatel vesnice. Do 70. let 20. století se průvodu účastnili pouze muži. V 

současnosti je složení smíšené - většinu tvoří mladí lidé, svobodné dívky a chlapci. Karol 

Adamiec: Někdy jde víc holek, někdy více kluků. Není tam žádné pravidlo. Když se nenajde 

kluk na policistu, jde za policistu nějaké děvče. Jediná stálá volba je, že za medvěda musí jít 

muž. Medvěda ještě nikdy nedělala žádná žena, je to těžká věc. I medvědář a hajný jsou vždy 

kluci. 

O tom, kdo půjde v průvodu a za co bude převlečený, rozhodují organizátoři Karol 

Adamiec a Marian Janiszewski: Měsíc před průvodem máme schůzi a tam dohodneme, kdo 

bude převlečený za koho, aspoň předběžně. Případně když už máme celou sestavu, ale někdo 

by chtěl dělat postavu, kterou si už vybral někdo jiný, zkusíme se zeptat toho jiného, zda by si 

nechtěl vyměnit postavy. Snažíme se, aby všichni byli spokojeni, protože holky a kluci jdou do 

průvodu zadarmo. Někdy jde celá sestava, ale někdy se stane, že někdo onemocní nebo 

nemůže jít, protože se něco stalo. Dochází k mimořádným událostem. Pak požádáme někoho 

jiného, občas i Marian chodí s medvědem. Předtím organizoval průvod za dobrovolné hasiče 

Edek Ciołek. 

Měsíc před průvodem se určí také osoby, které vyrobí slaměné medvědy. Upletou dva 

medvědy, velkého a malého, a to každý rok nanovo. Sláma na medvědy (žitná) byla v 

minulosti získávána od místních zemědělců. V současnosti ale málokdo z obce Raszowa a 

okolí vysévá žito. Navíc jde hlavně o nižší odrůdy, zatímco na medvěda se hodí spíš delší 

sláma. Momentálně získávají dobrovolní hasiči z Raszowé slámu z Muzea opolského venkova 

v Opolí. Pletením copů na medvědy se zabývají hlavně děvčata a mladé ženy, ale taky několik 
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chlapců. Copy se pletou během srazů v sále u hasičské zbrojnice - hotové jsou týden před 

voděním. Mezitím se zveřejní na webu hasičů informace o zábavě a na sloupech se vylepí 

plakáty. Několik dnů před medvědy začnou šičky vyrábět nohy a ruce. Tyto hotové díly 

usnadní vytvoření medvědů v samotný den vodění, tzn. vždy v poslední karnevalovou sobotu. 

V sobotu (den průvodu) v 5:00 přijdou dámy 

do hasičské zbrojnice a v sále vyrábějí těla 

postav. Medvědí hlavy jsou samostatné a 

používají se několik let, dokud se 

neopotřebují. Hlava obsahuje tlamu, červený 

jazyk a nahoře rohy s červenými stužkami. 

Během oblékání si osoby, které budou dělat 

medvědy, nasadí nohy a postupně jsou 

obšívány copy až po krok. Následně se k 

trupu přišijí ruce a vzadu se medvědovi 

přišije slaměný ocas. Nakonec se nasazuje 

hlava, 

která se k trupu přišívá jen vzadu, aby mohla být 

odklopena. Velkému medvědovi nasadí v pase řetěz s 

kovovou destičkou visící vzadu, s nápisem „BERY“. 

V 8:30 jsou medvědi hotoví. Mezitím se převleče zbytek 

skupiny a pomaluje si tváře líčidly, sazemi a barvami. 

Ve skupině nejsou a nikdy nebyly žádné masky. Část 

kostýmů si účastníci přinesou s sebou, např. cikánské 

šaty a šátky. Většinu kostýmů však zakoupili dobrovolní 

hasiči: čert, smrtka, kostým ve stylu kroje, ženich a 

nevěsta, lékař, kominík a jiné. 

 

Průvod s medvědy se vytvoří v 9 hodin ráno, kdy se 

skupina vždy fotí před hasičskou zbrojnicí. Průvod 

obvykle tvoří velký a malý medvěd, medvědář, ženich s 

nevěstou, kominík, kněz, hasič, milicionář, čert, smrtka, 

řezník, družička, družba, čtyři cikánky, hajný, lékař, zdravotní sestra, šest muzikantů z 

orchestru a hráč na ďábelské housle - celkem 29 osob. 

Pletení copů (Raszowa) 

Obšívání medvěda (Raszowa) 
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Medvědář je oblečen do zeleného, často má na sobě maskáče a na hlavě malý 

klobouček. Kominík jde celý v černém, s cylindrem a žebříkem. Policista, kněz, jeptiška a 

hasič jdou v originálních oděvech. Policista rozdává pokuty zadrženým řidičům a hasič vybírá 

do kartonové krabice peníze na 

dobrovolné hasiče. Ženich a 

nevěsta mají na sobě svatební 

oděv (ale jsou oblečeni opačně - 

dívka jde za ženicha a mladík za 

nevěstu). Lékař a zdravotní 

sestra mají oba zástěry, přičemž 

on má na sobě kalhoty, ona má 

čepec, kalhoty nebo krátkou 

sukni a punčocháče; lékař má stetoskop a aktovku, ona často nosí teploměr. Mají na sobě 

nápisy jako „sexy lékařka“ a „poslední pomoc“. Řezník má na sobě bílou zástěru postříkanou 

od krve, nosí napodobeninu sekery, nůž a brousek a napodobeninu klobás. Čert má černo-

červený kostým s ocasem, rohy, k tomu dřevěné nebo kovové vidle. Tvář má pomalovanou 

černě nebo červeně. Cikánky mají na sobě barevné šaty a šátky - jdou s košíky nebo táhnou 

vozík na dárky. Smrtka je oblečena v bílém a nese dřevěnou kosu, tvář má většinou 

pomalovanou bíle. Muzikanti jsou oblečeni normálně, jen na hlavách mají velké špičaté 

klobouky, hráč na ďábelské housle (gajga) má na sobě lidový kroj. Hrají na akordeon, buben, 

trubky a saxofon. Pro řadu postav se používají nářeční výrazy: muzikanti jsou „muzykanty“, 

hajný je „feśter“, cikánky jsou „cygany“, novomanželé jsou „młodo para“, čert je „djoboł“, 

smrtka je „śmiertka“, řezník je „mosorz“, 

medvědář je „poganiac bera“, medvěd je „ber, 

srogi ber“, malý medvěd je „mały ber“. Ostatní 

postavy mají polské názvy. 

Trasa průvodu je vždy neměnná. Od 

hasičské zbrojnice skupina přejde k sousedovi 

(Borycki), po něm následuje Waldek Mientus a 

poté kněz. 

Účastníci vodění medvěda v obci Raszowa 

Občerstvení na pozemku — medvědí vodka (Raszowa) 



15 

 

Následně medvědi obejdou kolem celého kostela a míří od kostela směrem na Tarnów Opolski 

(tzv. Raszowa Dąbrowa), kde navštěvují také „polní lidi“ (obyvatele jednotlivých domů v 

polích). Průvod se vrátí zpět do kostela a jde po 

Ozimské ulici až na kraj obce Daniec a pak se vrací 

přes pole na ulici Krośnicka a poté na ulici Podleśna. 

Oběd je mezi 15:00 a 16:00. Kdysi oběd vařily ženy, 

které pletly medvědy. V současnosti občerstvení pro 

účastníky průvodu zajišťuje místní firma. Po obědě 

průvod jde na Mickiewiczovu ulici a jede na vlečce 

tažené traktorem do Utraty, sousední malé vesnice, 

odkud se vrací mezi 18:30 a 19:00. 

Samotný průběh průvodu na pozemku 

domácnosti vypadá dost podobně: jako první na 

pozemek vejde kominík a oznámí návštěvu, poté vejde 

orchestr nebo medvědi s popoháněčem, to záleží na 

disciplinovanosti skupiny. Medvěd se přivítá s panem 

a paní domácími, orchestr hraje a medvěd tančí s paní 

domácí. Kdysi si všichni vytahovali slámky z 

medvěda kvůli štěstí, aby slepice a husy lépe snášely, ale dnes tento zvyk dodržují jen starší 

lidé. Majitelé domácnosti 

dávají dárky v podobě 

alkoholu, sladkostí, vajíček, 

masa a někdy peníze na 

dobrovolné hasiče. Mezitím 

čerti a kominík pomazávají 

dospělé i děti, zbytek 

účastníků tančí. Odehrávají 

se vtipné situace a kanadské 

žertíky. Za medvědy chodí 

po celé vesnici malé 

skupinky dětí. Kdysi to bývaly velké skupiny dětí - až 50 osob.  

Večer po návratu z Utraty kdo chce, může si dát večeři. Ještě před pár lety se jedla 

společná večeře ve formě míchaných vajec z nasbíraných vajíček a uzenin. Potom se v sále 

koná zábava s dětmi - tančení v kruhu: starý medvěd, kachničky a děti dostávají sladkosti. Po 

Tanec s medvědem v průběhu zábavy (Raszowa) 

Smuteční průvod s mrtvým medvědem (Raszowa) 
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ní se koná zábava pro dospělé - ženy a dívky tančí s medvědem, děkuje se účastníkům 

průvodu a všem zapojeným do jeho přípravy. Nakonec se medvěd stane agresivní, lékař se ho 

snaží uklidnit injekcí, ale u medvěda to ještě více posílí agresivitu. Malý medvěd se snaží 

bránit velkého medvěda, ale dělá to neúčinně. Nakonec medvěda zastřelí myslivec, medvěd 

padá, lékař potvrdí úmrtí a řezník medvědovi pustí krev. Medvěda naloží do starého 

dřevěného koryta na spařování prasat a za zvuků smutečního pochodu ho účastníci průvodu 

třikrát nesou po sále a poté ho vynesou ven. Účastníci průvodu se umyjí a převlečou, poté se 

vrátí do sálu na zábavu, které se účastní zdarma v rezervovaném prostoru. 

Krępna 

Vodění medvěda v obci Krępna a okolních vesnicích představuje každoroční 

karnevalový zvyk, který je provozován v jednu z karnevalových sobot. Zásadní rolí v tomto 

zvyku má účast slaměné maškary ve formě velkého medvěda (bera). Lze jen obtížně určit 

datum, kdy vznikl zvyk vodění medvěda v obci Krępna. Podle názoru Karola Gołąbka 

(nar.1963, osoba odpovědná za organizaci průvodu od r. 2017; předtím byl do r. 2015 řadu let 

vedoucím skupiny Józef Kaleta, který zemřel v r. 2015) tento zvyk existuje více než 100 let, 

protože byl organizován už před 1. světovou válkou. O této skutečnosti informátor ví od 

svého otce (nar. 1920). Nejstarší známá dochovaná fotografie zobrazující vodění medvěda v 

obci Krępna pochází z roku 1919. Několikrát došlo k přerušení zvyku v důsledku různých 

okolností: během výjimečného stavu se vodění omezovalo na samotnou obec Krępna, když 

umíral někdo ze skupiny, chodili po domácnostech hasiči, ale ne medvěd. Tak tomu bylo 

mimo jiné v r. 2016, protože v předcházejícím roce zemřel vedoucí skupiny, Józef Kaleta. 

Obřadu se účastní většinou osoby v příbuzenském stavu: tchán a zeť, otec a syn - tato tradice 

se přenáší z generace na generaci. V případě rodiny Gołąbkových chodil děda, chodí otec a 

syn, který bude povzbuzovat taky své dva syny.  

Průvodu se účastní dospělí a někdy i malý medvěd, obvykle chlapec ve věku 13 nebo 

14 let. Průvodu se účastní pouze muži. Nejstaršímu známému účastníku bylo 65 let - byl to 

Andrzej Koryczan, jenž se vzhledem ke svému věku vzdal další účasti. V současnosti činí 

věkový průměr skupiny 30 let. Všichni účastníci jsou spojení s obcí Krępna - bydlí zde nebo 

odsud pocházejí. Složení průvodu je neměnné. Skupinu tvoří 7-8 osob: četník (sztandara), 

medvěd (ber), smrtka, babka, hajný (trejbar), čert (dioboł), kominík  
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(kominiorz) a někdy i malý medvěd (mały ber); s nimi také 4-5 osob jako orchestr (trubka, 

tuba, akordeon, saxofon, buben).  

Obyvatelé se o datu 

průvodu dozví z plakátů 

vylepených na viditelných místech 

v obci, např. na autobusové 

zastávce. Informace také zveřejní 

web dobrovolných hasičů. Přípravy 

na průvod začínají minimálně týden 

před plánovaným datem akce a 

zahrnují přípravu kostýmů. 

 Kostýmy se nacházejí v sídle 

hasičů (od roku 2017), dříve si kostýmy schovávali účastníci u sebe doma. Datum setkání 

skupiny stanoví dva lidé: četník (sztandara) Marek Gołąbek a člen hudební skupiny - Karol 

Gołąbek (syn a otec). Dohodnou s ostatními účastníky zkoušky a společně s nimi vymyslí 

dialogy, které budou vysloveny. V minulosti dialogy a logistickou stránku zajišťoval Józef 

Kaleta. Členům skupiny jsou přiděleny konkrétní role. Tyto role se výrazně nemění rod od 

roku. Pouze smrt nebo nemoc způsobí, že postavu ztvární jiná osoba.  

Medvěd má kostým vyrobený ze slaměných copů, které jsou sešívány po částech, např. dvě 

nohy po kolena, poté spojeny s kalhotami, uvnitř vyložené kůží tak, aby neodíraly pokožku 

stehen. Horní část je něco na způsob kaftanu nasazovaného přes hlavu. Hlava medvěda 

(kapuza) se nasazuje shora a má otvor, který umožňuje, aby medvěd dýchal a viděl. V 

kostýmu medvěda v rozkroku je malá dírka. Na hlavě má k slaměnému copu připevněn 

kovový zvoneček, který svým hlukem vyhání zlé síly z prostoru domácností a z obce. Ostatní 

kostýmy: hajný (trejber) má na sobě zelenou uniformu hajného, nese pušku, na hlavě má 

zelený klobouk s pírkem; četník (sztandara) má na sobě pruskou uniformu z období před 1. 

světovou válkou v šedé barvě, s 

pikelhaubou (pruskou helmou) na hlavě 

a šavlí na boku - uniforma je imitace; 

baba je muž převlečený za ženu, v 

květovaných šatech a paruce s dlouhými 

vlasy; smrtka (śmierć) má na sobě bílé 

prostěradlo nebo černý háv, na obličeji 

Průvod s medvědem v obci Krępna 

Orchestr s ďábelskými houslemi (Krępna) 
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masku; kominík (kominiorz) má originální oděv (kalhoty, frak, cylindr); čert (diobeł) chodí v 

kostýmu ušitém u švadleny paní Markové z Rozwadzy - jde o dvoudílnou červenou 

kombinézu (trup a hlava), na hlavě má černé rohy, v ruce vidle; malý medvěd (mały ber) má 

na sobě kostým ve formě dětské kombinézy. Po skončení průvodu se kostýmy vyčistí a 

uschovají v zmíněné požární zbrojnici.  

Během obcházení šéfuje četník (sztandara) - hlídá průvod a rychlost jeho pohybu. Je 

to také on, kdo domácím řekne novoroční přání, protože první vchází do domácnosti, za ním 

trejber s medvědem a zbytek průvodu, na konci 

orchestr.  

Skupina se sejde kolem 9. hodiny v hasičské 

zbrojnici. Projde celou Krępnu a sousední vesnice. 

Skupina vyjde z hasičské zbrojnice a jde hlavní ulicí, 

přičemž zajde do každé domácnosti. Účelem obřadu je 

vyhnat zlo, neštěstí, zbavit se všeho špatného, co se 

událo v předchozím roce, protože medvědovi je 

kladena vina za všechna neštěstí, která postihla danou 

komunitu. Kromě svého symbolického významu tento 

zvyk pro skupinu koledníků znamená také dokonalou 

zábavu. Pro diváky je to druh lidového divadla; pro 

zemědělce tento obřad znamená závěr zimy a 

probouzení přírodních sil. Pro děti akce znamená 

zábavu. Obřad provází pranostika: koho medvěd 

nenavštívil, nebude mít v nadcházejícím roce štěstí. 

Aby půda získala úrodnost, musel medvěd v minulosti 

pošlapat hnojiště (gnojok). To se dnes dělá jen sporadicky (a jen u zemědělců). Medvěd si 

zatančí s paní domácí, ona mu z kostýmu vytáhne slámku a později ji podloží slípce (huse, 

kvočně), aby byla kuřata. Celkově vzato skupina nezpůsobí žádné škody, ale stávalo se, že 

když byl sníh, v rámci zábavy házeli děvčata do sněhu. Děti pobíhaly kolem medvědů, čert a 

smrtka honili děti nebo házeli na děti sníh. Čert nebo kominík ušpiní děvčatům obličeje. 

Tančící paní domácí s medvědem (Krepna) 
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Medvědi dostanou občerstvení na stálých místech. Obcházení probíhá do 9:00 do 

17:00 hodin, protože za tmy (po ćmoku) se 

nechodí. U paní Witkové je kolem 12:00 „kafe“ 

(káva) a zákusek; u rodiny Plichrtových je 

Jägermeister a „sznita z tustym“ (krajíc chleba 

se sádlem), u Johannů je „wurst“ (domácí 

klobása), u Tomysových jsou „wurst“ a 

„bloczyny-kreple“ (koblížky), tam se chodí 

dovnitř do kuchyně. Marysia Wittek podává 

„kafej“ (kávu), zákusek, alkohol, paní Moszek 

podává „szplitry“ (křehké zákusky ze strojku). 

 

Účastníkům v každé domácnosti nalijí nějaký 

alkohol a je nabízen i ve formě daru určeného 

ke konzumaci během večerního společného 

sezení v hasičské zbrojnici. Kdysi ji pořádali v 

hospodě ve vesnici Jasiona. Během zábavy se 

podávají míchaná vejce z vajíček, která skupina 

nasbírala ve vesnici, je taky „wandzona 

szyrka“ (uzená slanina), kolena, 

„smażonka“ (smažené vepřové). 

Posezení připravují ženy, vstup je volný, 

během zábavy hraje orchestr. Medvěd je 

symbolicky zabit před posezením. 

Četník přečte za přítomnosti všech 

shromážděných obžalobu „bera“ 

(medvěda) sepsanou ve formě vtipných 

veršů. 

Tančící paní domácí s medvědem (Krępna) 

Ušlapávání hnojiště kvůli úrodě (Krępna) 

Vynášení mrtvého medvěda ze sálu (Krępna) 
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Tady je příklad jedné z takových obžalob 

(napsal Józef Kaleta): 

 

Až začne čert 

(Čert) - Nikdy jsem nežaloval, dneska nemakám, protože je neděle. 

Méďu je třeba soudit 

Kdo to způsobil, že naše hakety musí makat v neděli a ve svátky,  

A v nich jsou jen ženské 

Může za to medvěd  

A všichni by chtěli v neděli každou hodinu koukat 

Na tanec s hvězdami na ledě nebo na „co oni pyskyjom”, „jak to leciało” 

Řeknu vám upřímně, že těchhle fajn seriálů je v telce moc málo 

 a vůbec ne ty ze života, ale kdo za to může - Medvěd 

Kdo za to může, že na fotbal teď nebudou drahá eura, protože nikomu se nechce makat  

Medvěd 

Řeknu vám, lepší mít v hrsti a tam, kde mají jiní, a peníze si nechat, protože se každému hodí. 

A kdo může za tuhle svéraznou tradici, protože když už je někdo v žlabu, jsme tady v srabu. 

Mladí nemohou vládnout, protože jsou to voli. Na rozdíl od nás nemají osmileté školy.  

Teď mají jen šest tříd a už se tlačí ke korytu.  

Kdo způsobil světu krizi  

A že po bídě nám další bída hrozí 

Kdo za to může - Medvěd 

Kdo za to může, že chytráci v USA si za prezidenta zvolili víte koho?  

No Obamu toho. 

 

Po obvinění začne být „ber“ agresivní a napadat přítomné. „Trejber“ (medvědář) 

zabije medvěda z pušky, potom z něho vypustí krev ve formě vína a nalije z něho účastníkům 

posezení, k všeobecnému veselí přítomných. Malý „ber“ (medvěd) sleduje celou scénu, aby v 

příštím roce napodobil chování velkého „bera“. 
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Pohřeb basy 

Pohřeb basy je jedním z masopustních zvyků. Zábava uspořádané při této příležitosti 

korunuje karnevalové období. Před druhou světovou válkou byl tento zvyk praktikován 

mnohem častěji než v současnosti. V minulosti, a to ještě v 70. - 80. letech 20. století, se 

pohřeb basy konal vždy v poslední karnevalové úterý, které předcházelo Popeleční středě. Z 

obcí, které jsou členy Sdružení Krajiny sv. Anny, je v současnosti pořádán ve třech: Steblów, 

Górażdż a Obrowiec. Tento zvyk byl formován a nadále je formován jako podívaná, která je 

parodií pohřbu. V jeho průběhu dojde k symbolickému rozloučení s karnevalem ve formě 

pohřbu hudebního nástroje nazývaného basa (kontrabas nebo basová trubka neboli tuba). V 

minulosti se stávalo, že kromě hudebního nástroje byl symbolicky na kolečkách vyvezen také 

muž přikrytý bílou látkou, který symbolizoval obžerství a pijáctví. Někdy byl na kolečkách 

vyvážen ze sálu nejopilejší účastník zábavy. Pohřbu se účastní pestrobarevný průvod 

truchlících a obřad provází humorný proslov přednesený knězem.  

V obci Obrowiec se pohřeb basy koná v jednu z karnevalových sobot, ale nikdy ne v 

poslední úterý. Tento zvyk je praktikován pět let. Ve stejný den se ve vesnici koná vodění 

medvěda. Obou zvyků se účastní stejná skupina účastníků (mládež). Hudební doprovod 

zajišťují horalé z okolí Milówky spřátelení s místním starostou. Ve 22:00 do sálu, v němž se 

koná zábava pro obyvatele obce Obrowiec, dospělí muži vnesou rakev, v níž je uložena basa 

(obvykle tuba, poprvé to byl kontrabas). Za ní kráčejí kněz a ministrant s kropáčem a 

svěcenou vodou a truchlící ženy, za nimiž kráčejí čert a smrtka. Smuteční průvod obejde sál 

za nářku truchlících. Během 

toho čert a smrtka oslovují 

účastníky zábavy. Poté je basa 

položena pod scénou a truchlící 

ženy pokračují v oplakávání 

jejího osudu. Všechno utichne v 

okamžiku, kdy si slovo vezme 

kněz, který přednese smuteční 

proslov. Po jeho skončení 

truchlící ženy znovu začnou 

naříkat, muzikanti zahrají 

pohřební melodii a basa je 

vynesena ze sálu.  
Pohřeb basy v obci Obrowiec 
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Mnohem propracovanější je obřad posledního rozloučení s basou v obci Górażdże, 

které se koná v poslední karnevalovou sobotu. Ještě před pár lety byl tento zvyk realizován v 

poslední úterý. Basa (tuba) v obci 

Górażdże leží v rakvi před vchodem 

do společenského sálu a vedle ní 

hoří lampiony nebo svíčky. Ve 20 

hodin (dříve ve 24) do sálu vejde 

smuteční průvod, v jehož čele 

pochoduje hornický dechový 

orchestr z cementárny Górażdże, za 

ní kráčejí muži oblečení do černo-

červených pelerín, kteří nesou basu 

v rakvi vystlané bílou látkou, a za 

nimi jdou kněz s kostelníkem, 

truchlící muži a ženy (v r. 2019 byly truchlící ženy převlečeny za čarodějky). Jakmile třikrát 

obejdou sál, složí rakev pod scénu a smuteční 

hosté se postaví po obou stranách. Kněz vyjde na 

pódium umístěné na scéně, kde přednese vtipnou 

smuteční řeč. Po jejím skončení následuje 

oplakávání basy smutečními hosty, vedle rakve 

jsou položeny květiny a věnce, následně skupina 

smutečních hostů v čele s orchestrem opustí sál 

za zvuků hudby. 

Velmi zajímavou podívanou připraví 

skupina z obce Steblów. Tento zvyk je v obci 

dodržován 40 let. Rekvizity a kostýmy, v nichž 

vystupují účastníci, byly vyrobeny v obci, včetně 

té nejdůležitější - velkého kontrabasu. 

Pohřeb basy v obci Steblów je organizován 

v rámci zábavy v poslední karnevalovou sobotu o 

půlnoci. 

Od samého začátku ho organizuje místní 

jednotka dobrovolných hasičů. Jedním z prvků 

charakteristickým pro pohřeb basy v obci Steblów je, že na začátku smutečního průvodu kráčí 

Pohřeb basy v obci Górażdże 

Pohřeb basy v obci Górażdże 
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vždy osoba nesoucí metlu jako symbol Steblówa 

(koneckonců tamějším obyvatelům se říká „metlaři“).  

Konstantními prvky zvyku jsou vítání vdovy a 

smutečních hostů, vzpomínka na zesnulou basu a kázání. 

Některé prvky se mění, např. zpověď, litanie, biřmování, 

hořký nářek, exercicia (u osoby hezčího pohlaví, u osob 

pijících málo - pětkrát týdne, u závislých na pití, atd.), 

uzavírání manželských svazků, jubilea všeho druhu (první 

přijímání) a rozvody (zvláště způsobené alkoholem). Šest let 

představují součást závěrečné části pohřbu farní oznámení a 

kostelní sbírka. 

Stálé postavy v pohřbu basy jsou osoba nesoucí 

metlu, kněz, vdova, nosiči (trejgry), ministranti (dva) a hrobník (kopidoł). Kromě nich se 

některých pohřbů účastní plačky, vikář, vysoce postavený duchovní (biskup nebo kardinál), 

jeptiška, vdovy (jedna zákonitá manželka a druhá jako nelegální poměr), tchyně basy, švagr 

basy, milenka nebo milenky basy, 

kolegové pijáci nebo jiné 

provázející osoby, např. nosiči 

baldachýnu. Během pohřbu basy se 

používá také svěcení kropáčem a 

vykuřování účastníků, a to jak těch, 

kteří už jednou na zábavě na 

zpátečku, tak i těm, kterým se 

rozsvítila kontrolka. 

Místní humor dokonale 

ilustrují vybrané vzorky textů:  

Zde bude hned položen věnec, a 

hned po položení se něco změní, 

vždyť marihuana v něm se cení. 

Posvětím vás vodou a aby vám tu nohy nesmrděly, úžasnou vodu z Osoblahy posvětit jsme 

směli. 

Po tomhle kouři zazáří vaše kůže, sílu jak Černobyl vám dát může. 

Část postav se během proslovu chová komicky, např. v r. 2019 si biskup z Panamy 

pokuřoval doutník. Účastníci zábavy jsou vyzývání k interaktivním zábavným činnostem. Po 

Pohřeb basy v obci Steblów 

Pohřeb basy v obci Steblów 
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proslovu smuteční hosté naříkají. Celý průvod obejde sál a vynese basu ven. V r. 2019 šli na 

jeho konci hrobník a chlapec hrající na trubku. 

 

Jozífek 

Kolem 19. března se v okolí Opolí koná svátek mužů (připomínka sv. Josefa). Pouze v 

Otmicích je tento zvyk dodržován 1. května. Robert Garstka a Aleksander Lysko se 

domnívají, že tato tradice pochází z Česka a Kamień Śląski ji zná od r. 1999 pod názvem 

Jozífek. Tento zvyk je dodržován ve zhruba 30 lokalitách v rámci obcí patřících do Krajiny sv. 

Anny. 

V některých vesnicích se toho dne koná mše, 

které se účastní pouze muži (např. Sucha, Łaziska, 

Jemielnica - v této vesnici funguje Bratrstvo sv. 

Josefa). V jiných vesnicích se po mši koná slavnostní 

setkání mužů spojené s občerstvením, dovednostními 

hrami a hudebními vystoupeními (např. Steblów , 

Januszkowice, Raszowa, Dziewkowice, Leśnica, 

Suchodaniec). V několika vesnicích (Górażdże, 

Gwoździce, Kamień Śląski, Obrowiec, Balcarzowice, 

Borek, Otmice) po mši započnou muži oslavu svátku 

spojenou s tradičním zatlučením kolíku do země. 

 

Účastníci se scházejí na dohodnutém místě (v 

obcích Kamień a Górażdże nedalo společenského sálu, v obci Nakło na návsí před kostelem), 

kde pomocí dřevěného kladívka nazývaného Josef zatlučou 

dřevěný kolík (koło) do země. Tento zvyk vychází ze 

starodávných magických jarních zvyků, jejichž účelem bylo 

symbolické probuzení země k životu. Tento svérázný zvyk 

stvoření, kterým se oplodňuje půda, má urychlit působení 

přírodních sil. Okamžik zatlučení kolíku znamená, že smí 

začít polní práce.  

Kolík musí být před zatlučením správně připraven. 

Zaostřený konec kolíku se ožehne v ohni a doutnající se 

vrazí do země. Jako první to provede nejstarší hospodář ve 

Jozífek v obci Kamień Śląski 

Jozífek v obci Kamień Śląski 
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vesnici, po něm zatloukají všichni ostatní účastníci svátku. Poté se muži sejdou u bohatě 

prostřeného stolu a zpívají písničky. Svátek je často provázen různými dovednostními 

soutěžemi, např. zatloukání hřebíku do pařezu, řezání dřeva pilou atd. Občas během oslavy 

Jozífka vystoupí mužské hudební soubory (Kamień Śląski) nebo sólisté s nástroji (Górażdze). 

 

Vysvěcení palem 

Týden před velikonočními svátky se slaví Květná neděle, která se týká slavnostního 

triumfálního příjezdu Krista do Jeruzaléma, kdy lidé vítali Mesiáše zelenými palmovými 

větvičkami. 

Autochtonní obyvatelé Opolského Slezska vyrábí palmy z 

kvetoucích vrbových větviček ozdobených zelenými výhonky barvínku 

nebo zimostrázu a svázaných červenou nebo žlutou stužkou. Takové 

„palmy“ jsou svěceny ve všech vesnicích Krajiny sv. Anny, v nichž se 

konají mše. 

Kdysi se na vázání palem nepoužívala stužka, ale řemen z biče, 

aby koně byli tlustí, aby nezhubli, byli hezcí. Palmy se světí během 

slavnostní mše v Květnou neděli. Každá rodina musí mít svou palmu, ale 

na svěcení ji přinášejí hlavně ženy a děti. Symbolika palmy se 

nepochybně odvolává na proutek života, mladou zelenou větvičku, která 

označuje znovuzrození přírody. Praktikování tohoto zvyku má zajistit 

lidem a majetku živost, vitalitu a zdraví. Dříve známý zvyk šlehání děvčat palmou po lýtkách 

se už na uvedeném území v současnosti nevyskytuje.  

Na druhou stranu je známý vkládání proutků vrby jívy z velikonoční palmy pod první 

plát půdy nebo zastrkávání malých křížků na hranici záhonků. Posvěcená palma představuje 

apotropeion - chrání obytný dnům, hospodářství před krupobitím a zvířata před nemocemi. 

Palma vystavená v domě chrání majetek před veškerým zlem a poskytuje štěstí celému domu. 

V obytných domech byla palma nejčastěji umísťována za posvátnými obrazy nebo v podkroví 

domu. 

Stává se, že palmy podobně jako hromničky bývají během bouřky postaveny do oken 

nebo vhazovány po kouscích do krbu. Palmám je přisuzován taký léčivý účinek. Polykání 

jehněd, zvyk kdysi populární ve Slezsku (aby nebolel krk) je stále dodržován, zvláště staršími 

lidmi. Má to lékařské odůvodnění, protože jehnědy obsahují salicyláty. Stále se věří, že loňské 

posvěcené palmy se nesmí vyhazovat, ale musí se spálit v ohni.  

Palma z vrbových větviček 
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Pálení kysela 

Ze zvyků dodržovaných ve Svatou středu (kyselová středa) patří k těm nejznámějším v 

Opolském Slezsku především pálení kysela. Jedná se o starý a originální zvyk, který spočívá 

v tom, že se běhá po polích se zapálenými metlami a vyslovují se kouzelná zaříkadla. Po 

polích lidé běhali také s „kadidly“ (kovovými nádobkami připevněnými na drátu, naplněnými 

šiškami a doutnajícím dřevem).  

Tento zvyk měl velmi bohatou symboliku odvozenou z kultu plodnosti. Běhalo se po 

polích, aby obilí lépe plodilo a zrna začala rychleji tvrdnout. Jde o jeden z řady zvyků z 

období přechodu ze zimy na jaro, který na jedné straně měl probudit přírodu k životu a 

aktivitě, na druhé straně představoval formu ochranného magického úkonu. V symbolickém 

významu šlo také o loučení s postním 

obdobím, během kterého kyselo tvořilo 

jeden z hlavních pokrmů; jde také o 

vyhánění zla nashromážděného v 

usedlosti. Spálením zbytků kysela se 

přecházelo do svátečního období, do 

nové doby. 

V r. 1879 napsal Alojzy Hytrek: 

Velmi rozšířená slavnost se odehrává 

večer ve Svatou středu před Velikonocemi, konkrétně tzv. pálení kysela. Po setmění se na 

kopcích a polích objeví pohyblivé ohně. Chlapci spěchají na pole se zásobami starých košťat 

naplněných štěpky s pryskyřicí politých smolou nebo pryskyřicí. Tato košťata neboli 

„skrobaczki“ zapalují a běhají s nimi jako s pochodněmi po kopcích a po polích, dokud jim 

nedojdou zásoby, a přitom neustále vykřikují „kyselo pálím, knedlíčky chválím“. Zapalují 

také velké otepi slámy na vysokých tyčích, které přenášejí mezi pochodněmi. Na závěr snesou 

nespálená košťata na jedno velké ohniště a s veselým zpěvem písní se rozejdou do svých 

domovů (...). Nejvíce je tento zvyk rozšířen v oblasti Zaodrze a v okrese Strzelce Opolskie, kde 

signál k zapálení košťat dávají 

pastýři na vrcholcích sv. Anny. Podle 

tradice rozšířené mezi lidmi se tato 

slavnost koná na památku hledání 

Krista s pochodněmi v Getsemanské 

zahradě. Viditelně v této interpretaci 

Pálení kysela v obci Obrowiec 

Pálení kysela v obci Górażdże 
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podané Hytrkem dochází k projekci pozdější verze vzniklé v důsledku křesťanských nánosů 

na dřívější archaický, ba přímo pohanský význam tohoto zvyku.  

M. Przywara napsal, že na konci devatenáctého století ve vesnicích Opolského 

Slezska: Když se setmí, chlapci a děvčata berou otepi, často celé snopy slámy, a odnáší za 

zahrady a louky; tam je spalují a přenášejí hořící a jiskřící ohně. Jiní si přinesou různé 

pochodně ze štěpků, pilin, starých košťat napuštěných pryskyřicí, které zapálí a v divokých 

skocích rozhazují. Z dálky je to hezká podívaná, protože kolem vesnice tu a tam se skupinky 

takových světýlek točí kolem většího ohně ze slámy. 

V meziválečném období byl tento zvyk dodržován ve většině vesnic v okolí měst Strzelce 

Opolskie a Krapkowice. V minulosti se ho účastnili především mladí lidé, méně často ostatní 

obyvatelé vesnice. Běhali po polích se zapálenými košťaty, která byla předem napuštěna 

pryskyřicí, smolou nebo petrolejem a vykřikovali: Kyselo pálím, knedlíčky chválím; Kyselo 

pálím, co krok, to snop, po kroku dobrotu; Kyselo pálím, aby obilí rostlo. 

Někdy se na okrajích polí zakládala ohniště, na kterých se připalovala košťata. 

Nespálená košťata (skoczki) se házela 

do ohně.  

V obci Obrowiec pálení kysela 

nabývalo formu zábavného soutěžení. 

Na opačných koncích vesnice byly 

založeny dva velké ohně. Zapálení 

většího ohně mělo zajistit lepší sklizeň. 

Kromě toho mládež včetně 

zamilovaných párů vyrážela na pole s 

hořícími košťaty nebo kyselem z 

ohniště, umístěném v kovových 

nádobách. U ohňů byly pořádány zábavy, jichž se účastnila většina obyvatel. Během ní 

chlapci prokazovali své dovednosti, např. skákali nad ohněm. Také po druhé světové válce, v 

70. letech a na začátku 80. let bylo pálení kysela dodržováno v řadě vesnic. Starší účastníci 

pálení kysela upozorňovali na to, že úklid usedlosti a spálení zbytků znamená zbavení se zla, 

nedostatku a parazitů z vesnice, zatímco běhání s košťaty (skrobaczki) znamená hledání 

Krista Židy. 

Postupem času symbolický význam tohoto zvyku upadl v zapomnění, zatímco do 

popředí se dostaly prvky úklidu vesnice po zimním období - sbírání a spálení starých 

chuchvalců, odstraněných větví a stromů, a také zábava, které se účastní obyvatelé. Na konci 

Děti s kadidly(Kąty Opolskie) 
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80. let a na začátku 90. let 20. století byl tento zvyk dodržován většinou lokálně. Na konci 90. 

let a v prvním desetiletí 21. století byl pozorován návrat k popsaným zvykům. V některých 

vesnicích získává pálení kysela organizovanou formu (Krapkowice, Obrowiec, Kąty 

Opolskie, Górażdże, společně Kamień Śląski a Kamionek), ale často jde v mnohých vesnicích 

o akce, které podnikne několik sousedů. Zvyk pálení kysela je nejvíce rozšířen v pěti 

samosprávných obcích: Zdzieszowice, Gogolin, Krapkowice, Tarnów Opolski a Walce. 

Dodržují ho také v jednotlivých vesnicích samosprávných obcí Izbicko, Leśnica a Strzelce 

Opolskie - celkem ve 37 vesnicích. Při příjezdu ve Svatou středu večer (někdy na Zelený 

čtvrtek - Miedziana, Przywory) lze zpozorovat hodně hořících ohňů. 

Ve většině obcí tento zvyk, jak je uvedeno výše, má formu zapalování ohňů, u nichž se 

sejdou nejbližší sousedé. V Krapkowicích je pálení 

kysela spojeno se slavnostní poutí. V tomto případě u 

daného zvyku zcela převážil zábavný aspekt akce 

doprovázející tuto událost.  

V obci Ostrowiec, blízko společenského sálu, část 

obyvatel hromadí větve z uschlých nebo oříznutých 

stromů. Na Svatou středu v 19 hodin je zapálen oheň. V 

tu dobu shromáždění obyvatelé usedají ke stolům a 

mohou si pochutnat na speciálně připraveném kyselu.  

Trochu odlišně probíhá pálení kysela v obci Kąty Opolskie. U společenského domu 

zapálí menší oheň, během čehož si obyvatelé mohou opéct klobásy a pochutnat si na kyselu 

připraveném místními obyvatelkami. Nejdůležitější prvek první části setkání představuje 

soutěž kadidel, která byla kdysi roznášena po polích. Účastní se jí děti, které předvádí kadidla 

vyrobená z kovových nádobek. 

Většina z nich jsou jednoduché vysoké nádoby s otvorem v horní části a vyřezanými 

otvory v těle. Někdy však díky úsilí rodičů kadidla 

získají nápaditější tvar, např. pestrobarevné dámské 

kabelky. Někdy jsou vyzdobena určitými prvky 

odkazujícími na velikonoční symboliku: zaječí uši, oči 

a fousky. Kadidla zvolená porotou jsou oceněna 

poháry k dané příležitosti. Všichni účastníci soutěže 

předvádějí svá kadidla v provozu. Dovnitř hodí šišky a 

drobná dřívka, která se zapálí kyselem z ohniště. Děti a 

Zapalování kadidla (Kąty Opolskie) 

Děti se zapálenými kadidly (Kąty Opolskie) 
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někdy i dospělí obcházejí oheň a vhodnými vířivými vodorovnými nebo svislými pohyby 

zapalují jejich obsah a poté vykuřují prostor. Jak je patrné ve všech případech, zcela vymizela 

symbolická vrstva, přičemž rozhodující roli má moderní zábavný prvek. 

 

Pálení Jidáše 

Ve Slezsku, jak píše Jerzy Pośpiech, bylo na Svatou středu zvykem pálit nebo vyhánět 

Jidáše. Ve svých popisech tento zvyk zmiňuje také P. Drechsler: Mezi katolickými obyvateli 

existuje zvyk, že po odříkání žalmů odpoledne v kostele mládež, přesněji řečeno mladí chlapci, 

dělají pomocí píšťalek a řehtaček obrovský hluk, což má signalizovat zemětřesení během smrti 

Krista. V dávných dobách kostelník oblečený v červené vestě předstíral Jidáše, který 

uprostřed hluku vychází z kostela. Někdy to byl místo kostelníka chlapec. Tento obřad se 

nazývá vyhnání Jidáše.  

Na Velký pátek před 

Velikonocemi se večer v Krośnici 

na vyvýšenině Białkowa Góra po 

bohoslužbách koná obřad pálení 

Jidáše. Už předem mladí lidé na 

tomto místě nahromadí velké 

množství větví a postaví na 

vyvýšenině obrovskou hranici. 

Uprostřed hranice je upevněna 

dřevěná šibenice s visící figurínou 

Jidáše upevněnou na kovovém 

stojanu ve tvaru kříže. Večer za soumraku mladí muži připalují od blízkého ohně pochodně, s 

nimiž běží k hranici, který podpálí na několika místech. Hranice hoří a oheň pohlcuje 

zobrazení lidské postavy.  

Smrt v rámci zvyku pálení Jidáše měla symbolický význam. Lidé věřili, že plamen 

zničil vše staré a špatné, a tím předznamenal vznik nového života. Pálení Jidáše je často 

ztotožňováno s pálením kysela, protože v minulosti byl tento zvyk na daném území 

praktikován častěji, a to ve Svatou středu. Paralely jsou patrné také v rovině symbolického 

významu. Popel ze zničeného Jidáše si lidé brali s sebou a sypali ho na pole, aby si zajistili 

úrodu. Pálení Jidáše probíhalo také v obci Borycz, což zmiňuje Gabriela Puzik. Kromě velké 

hranice z větví a pneumatik měly děti dřevěné hole s připevněnými nařezanými proužky 

Figurína Jidáše visící na šibenici (Krośnica) 
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gumy, které podpalovaly a běhaly s nimi po poli, přičemž křičely „pálím Jidáše“. Z analýzy 

terénního průzkumu vyplývá také, že v blízkých obcích Grodzisko a Izbicko byl ještě do 

konce 90. let 20. století dodržován zvyk pálení Jidáše. 

  

 

V současnosti se symbolická vrstva tohoto zvyku uchovala pouze v paměti starších 

lidí. Dnes má pálení Jidáše charakter zábavné akce, při níž se setkávají známí. Pořádá se ve 

vesnicích Krośnica a Nakło. Ve druhém případě má tento zvyk podobu velké vatry.  

 

Obcházení s řehtačkami 

Obcházení s řehtačkami (klekotki) je jedním z nejpopulárnějších zvyků velikonoční 

doby dodržovaný kdysi i dnes v Horním Slezsku. Józef Lompa napsal: Ve vesnicích nemají 

chlapci větší zábavu než tu, když chodí před velikonočními svátky s řehtačkami. V r. 1865 se 

J. M. Fritz zmínil, že po vesnicích v Zelený čtvrtek chodili chudáci, kteří řehtačkami 

nahrazují zvony (...). 

Řehtačky byly používány místo kostelních zvonů na znamení smutku, Jidášovy zrady 

a začátku Utrpení Kristova - počínaje večerní svatou mší v Zelený čtvrtek až do poledne Bílé 

soboty. Venkované běžně říkali, že v tu dobu zvony odešly do Říma nebo byly přivázány. 

  

Pálení Jidáše v obci Krośnica 
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S řehtačkami dříve chodívali pouze chlapci (nejčastěji ministranti, i když se stávalo, že 

šli všichni chlapci z vesnice. Ve vesnicích se obcházení konalo většinou kolem kostela třikrát 

za den (ráno, v poledne a k večeru), ale v jiných vesnicích pouze v poledne. Naopak v 

některých vesnicích skupiny chlapců procházely celou vesnici. V takovém případě chlapci 

dostávali za používání řehtaček dary od obyvatel ve formě jídla. K rachocení byly používány 

převážně jednoduché dřevěné řehtačky vyrobené místními truhláři, i když (daleko méně 

často) byly používány klepačky a trakaře. Nezřídka se předávají z generace na generaci. V 

okolí města Strzelce Opolskie v meziválečném období a bezprostředně po válce ještě věřili, že 

se zvukem řehtačky vystraší zlo, které si troufá zvlášť před Velikonocemi.  

Jerzy Pośpiech napsal, že zvyk obcházení s řehtačkami vymírá a vyskytuje se 

sporadicky. Z provedeného průzkumu však 

vyplývá, že je to jeden z 

nejživotaschopnějších velikonočních 

zvyků. Je dodržován ve velkém počtu 

vesnic (51) v rámci obcí sdružených 

v Krajině sv. Anny. V menším rozsahu je 

kultivován ve správních obcích Walce, 

Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, 

Jemielnica. Tento zvyk je dodržován ve 

vesnicích bez vlastního kostela nebo větší 

kaple. Ve většině zkoumaných lokalit tento 

zvyk existuje ve své nejjednodušší formě trojího obcházení ministrantů kolem kostela (méně 

Obcházení s řehtačkami (Gogolin-Karłubiec) 

Obcházení s trakařem (Gogolin-Karłubiec) 
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často jedno obcházení pouze v poledne). V části vesnic ministranti procházejí celou vesnici a 

někde (např. v obci Steblów) se toho účastní všichni chlapci (přibližně 20členná skupina). Až 

donedávna měli v Izbicku ministranti sraz a pochůzku s řehtačkami také ve 24:00 hodin v 

Zelený čtvrtek a Velký pátek. Stává se však, že se obchůzky s řehtačkami účastní taky děvčata 

(Gogolin-Karłubiec). Pochůzka po celé vesnici se koná v 17 vesnických obvodech (Ligota 

Czamborowa, Steblów, Otmice, Poznowice, Siedlec, Osiek, Ściborowice, Niwki, Kadłub, 

Kamionek, Grodzisko, Nogawczyce, Klucz, Kosorowice, Katy Opolskie, Zimna Wódka, 

Raszowa (správní obec Tarnów Opolski) a v jedné městské čtvrti (Gogolin-Karłubiec). 

Během obcházení vesnice skupinky dostávají za používání řehtaček odměny, převážně ve 

formě sladkostí. 

K vytváření zvuků se používají tři typy nástrojů. Nejčastěji se setkáváme s klasickou 

řehtačkou (klekotka) ve formě dřevěné destičky s rukojetí zdola a k ní připojenými 

jednotlivými nebo dvojitými kladívky. Další možnost 

představuje klepačka (terkotka) ve formě dřevěné 

obdélníkové skřínky, v níž je osazena ozubená hřídel 

vyrobená z tvrdého dřeva, která se otáčí v důsledku 

působení rukojeti otáčené účastníkem. Do ozubené hřídele 

narážejí dvě destičky uchycené v dolní části skřínky, 

přičemž vzniká specifický hlasitý zvuk klepání. 

V některých místech (např. Gogolin-Karłubiec) 

tlačí nejmladší účastníci před sebou trakaře, tj. dřevěnou 

konstrukci připomínající kolečka. Hluk je podobně jako u 

klepaček vytvářen nárazy destiček do otáčející se ozubené 

hřídele. 

V Karłubci, čtvrti města Gogolin, se koná jen jedna pochůzka - ve 12:00 hodin v Bílou 

sobou. Účastníci mají sraz u kostela. Odtamtud skupina vyráží na obchůzku podél hranic 

čtvrti. V jejím čele jde nejstarší chlapec (ober). Skupina má obvykle dospělého průvodce. 

Během pochůzky s řehtačkami „ober“ vybírá od místních dary ve formě sladkosti. Skupina 

má na své trase u silnice kapličku, kterou skupina obejde třikrát. Po návratu účastníci třikrát 

obejdou s řehtačkami kostel. Po skončení pochůzky se děti podělí o získané sladkosti. 

 

Stavění křížů v polích  

Dnes lze jen těžko určit, jak dávno se tento zvyk dodržuje v Opolském Slezsku. Velmi 

pravděpodobně patří k jedné z nejstarších praktik křesťanského ritu v této oblasti, přičemž 

Trojí obcházení kapličky (Gogolin-Karłubiec) 
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náboženský aspekt představuje novější vrstvu na starých pohanských prvcích. Spolu se 

svěcením jídla a svěcením palem jde o nejrozšířenější zvyk praktikovaný v současnosti. V 

současnosti jsou křížky stavěny téměř ve všech vesnicích tvořících správní obce Krajiny sv. 

Anny.  

  

Zajistit si přízeň přírodních sil znamenalo pro venkovské obyvatelstvo podmínku pro přežití. 

Provádělo se to pomocí příslušných obětí nebo používáním magických úkonů. Mimořádně 

důležité to bylo v období zahájení vegetace, tedy na jaře. V 

Květnou neděli autochtonní obyvatelé Opolského Slezska 

přinášejí na posvěcení palmy vyrobené z vrbových větviček. 

Vrba představuje jednu z prvních kvetoucích a rostoucích 

rostlin na jaře - jde o symbol návratu a obnovení života. 

Kromě toho tato rostlina vyniká neobvyklou životaschopností 

- řadu let vypouští velký počet výhonků (a to je také symbol 

vitality). Proto není náhodou, že je zastoupena v zemědělské a 

ochranné magii. Z posvěcených vrbových proutků s 

jehnědami (nazývanými lidově kočičky) se vyrábí křížky, které se na Velký pátek zaráží do 

země na polích, v zahradách, na farmě nebo v domě. Mají chránit pole a zahrady před 

krupobitím a živelnými pohromami, zajistit úrodu, chránit zvířata před nemocemi a zajistit 

ochranu domácnosti před požárem a neštěstími. 

Rolníci s křížky na poli (Kadłub, Rozmierz) 

Křížky z větviček posvěcené 

palmy a lísky (Rozmierz) 
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Křížky se připravují předchozího dne, 

na Zelený čtvrtek. Obvykle je vyrábí majitel 

hospodářství, který spojí dvě větvičky do 

tvaru kříže pomocí silné nitě nebo motouzu. 

Tyto křížky se obvykle vyrábějí pouze z 

předem posvěcených kočiček, ale stává se, že 

v některých vesnicích  (Kadłub, Rozmierz, 

Rozmierka) tvoří základ kříže lísková 

větvička. Brzy ráno na Velký pátek majitelé hospodářství, vybrané osoby z rodiny (nebo 

někdy celé rodiny) vyrazí pěšky, na kolech nebo auty na obdělávaná pole. V minulosti se na 

pole chodilo pouze pěšky, ale dnešní rozlehlé farmy jsou 

rozděleny do řady lokalit, takže dojít pěšky na všechna pole by 

bylo velmi těžké. Stavění křížků má různý průběh: v obci Kadłub 

obyvatelé postaví jednotlivé křížky v jednou z rohů pole a 

společně odříkají modlitbu. Po návratu domů majitel 

hospodářství zastrčí křížky v ohradě, v domě (např. v podkroví 

nebo před vchodem do domu), a pokud také chová krávy, i v kravínu. V obci Rozmierz 

někteří hospodáři zasunou po jednom křížku v rohu pole, jiní tři křížky na jednom místě v 

poli, další udělají kolem zasunutého křížku prstem drážku dokola. Tři křížky používají v obci 

Błotnica Strzelecka na památku Kristova utrpení a utrpení zlodějů ukřižovaných s ním. V řadě 

obcí tento zvyk praktikují hlavně zemědělci a starší lidé. Je však zajímavé, že stále častěji se k 

tomuto zvyku vracejí mladí hospodáři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavění křížku v podkroví obytného domu (Kadłub) 

Křížky zasunuté v poli 

(Rozmierz) 

Křížky zasunuté na poli (Rozmierz) a v chlévě (Kadłub) 
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Mytí v řece (potoku) na Velký pátek 

Jde o zvyk kdysi často provozovaný v Opolském Slezsku. Vědci tvrdí, že 

pravděpodobně souvisí s vírou dříve rozšířenou mezi lidmi, že na Velký pátek se dějí různé 

zázraky. Tento zvyk je novější vrstvou na dřívějších pohanských představách o vodě jako 

prvku, který čistí od zla a o vodě jako symbolu života.  

Na Velký pátek před východem slunce šly celé vesnice na rituální mytí v Cedronu 

nebo v řece Jordán. Omytí (abluce) mohlo být účinné jen za předpokladu, že byly splněny 

nutné podmínky. Tekoucí řeka nebo potok, v nichž docházelo k omytí, musela téct ze západu 

na východ. Během obřadu bylo nutné zachovat absolutní ticho (z čehož je odvozen občasný 

název „tichá voda“), během návratu se osoba nesměla ohlédnout za sebe, voda musela 

uschnout na těle sama (utírání nebylo přípustné). Všechny tyto úkony jsou spojovány s úkony 

magického rázu, ne náboženského. Zároveň však se projevoval náboženský aspekt. Před 

umytím a po něm se každý z účastníků pomodlil na kolenech s tváří otočenou k 

vycházejícímu slunci. Všeobecně se věřilo, že omytí v této vodě zabrání vzniku pih, vyléčí 

vředy, vyrážky, bradavice, spraví pokožku a především zajistí zdraví na nadcházejícím roce. 

Před odchodem k potoku nebo řece si účastníci vypili po půlce vodky „tatarczówka“, která 

kromě zahřátí těla také měla chránit před bolestmi žaludku, což mělo své zdůvodnění v 

lidovém lékařství.  

Během výzkumu bylo zjištěno, že zvyk mytí v potoce nebo v řece na Velký pátek je 

dodržován ještě v 25 lokalitách na území Krajiny sv. Anny. Nejčastěji je dodržován v 

správních obcích Jemielnica, Strzelce Opolskie, Leśnica; sporadicky ve správních obcích 

Ujazd, Zdzieszowice, Gogolin a Walce. V řadě lokalit se omývání účastní převážně starší lidé, 

kteří si pamatují staré tradice a kultivují je. Větší počet osob praktikuje tento zvyk ve 

vesnicích Kadłub a Osiek, jejichž obyvatelé se společně myjí v řece Jemielnica. Zvláštní 

pozornost si zaslouží vesnice Łaziska, kde se mytí v prameni účastní asi 100 obyvatel.  

Ve většině vesnic se omývání na Velký pátek označuje jako omývání v potoce (v 

řece). V některých případech se používá označení „omytí v příkopu“ (Sprzęcice, Krośnica) 

nebo „omytí v Cedronu“. Pouze v případě vesnice Stary Ujazd bylo zjištěno používání názvu 

„mytí v řece Jordán“. V Gogolině - Karłubci se symbolické omytí provádí v kapličce se 

studánkou.  

Účastníci tohoto zvyku si jsou vědomi jeho významu. Modlitby pronesené během 

obřadu mají zajistit zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. V některých vesnicích je tento zvyk 

znám, ale nelze ho praktikovat kvůli vyschnutí potoku nebo pramene. 
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Svěcení pokrmů 

Svěcení potravin a ohně se koná v Bílou sobotu. Tento zvyk byl převzat katolickou 

církví z pohanské tradice a v Polsku se objevil přibližně v 15. století.  

Badatel Slezska A. Hytrek napsal v r. 1879, že lidé přinášeli do kostela bochníčky z 

pšeničné mouky, které kněz posvětil a které se nazývaly „posvěcené“ (świecenniki nebo 

święcone). Na přelomu 19. a 20. století polští obyvatelé Opolského Slezska si sporadicky 

nechávali vysvětit velikonoční pokrmy: chléb, sůl, víno, vajíčka, rozinky.  

Tento zvyk se rozšířil po r. 1945, kdy na území Opolského Slezska dorazili 

přistěhovalci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V košíku, který se nosil na Bílou sobotu na posvěcení v kostele, se většinou nacházely: 

chléb — jako základ výživy, byl vysvěcován, aby nikdy nepochyběl; 

křen — symbol Kristova utrpení, který také symbolizoval hořkost existence;  

vejce — symbol života, protože v něm spočívá zárodek života, potence, energie; jde o běžnou 

pomůcku v kultech plodnosti, obnovy vitality (k nim musíme započítat velikonoční svátky); v 

náboženském smyslu jde o symbol zmrtvýchvstání; vajíčka na svěcení 

byla a jsou barvena v cibulačce (vývar z cibule), díky čemuž je 

dosažena barva od tmavě oranžové přes červenou po hnědou - tyto 

barvy vycházejí ze symboliky života a smrti; 

uzené vepřové — symbol hojnosti po období půstu; 

máslo a tučný sýr - oba symbolizovaly hojnost jídla; 

bábovka - měla zajistit hojnost v nadcházejícím roce; 

sůl — symbol očisty od hříchu. 

Postupem času se v košících objevovali také řepa nebo beránek; v 

Gogolin-Karłubiec Velikonoční košíky se svěcenými potravinami 

Velikonoční košíky se svěcenými 

potravinami 
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současnosti řada lidí do košíků vkládá kromě tradičních položek také to, co jedí nejraději. 

Potraviny určené k posvěcení nosí do kostela v proutěných košících, často zakrytých 

háčkovanými ubrousky nebo šátky, někdy jsou zdobeny listy zimostrázu nebo barvínku, méně 

často vrbovými větvičkami. 

Pestrý obsah košíku vyplýval ze skutečnosti, že se velikonoční svátky konaly po 

dlouhém období půstu. Hojnost posvěcených pokrmů měla představovat příznivou věštbu pro 

nadcházející rok a znamenat, že v něm nebude nedostatek jídla. 

Posvěcení košíků v kostele se koná v současnosti v určitou dobu. Jsou známy dva 

způsoby svěcení pokrmů: jeden spočívá v umístění všech košíku na stanoveném místě, kde 

kněz odříká modlitbu a provede posvěcení. Druhý způsob spočívá v tom, že kněz projde po 

celém kostele a posvětí věrné spolu s košíky. 

Po posvěcení se košík nazývaný „święconka“ (posvěcená věc) přinese domů. Stále je 

dodržován zákaz konzumace z tohoto posvěceného košíku až do snídaně ve velikonoční 

neděli. Při ní celá rodina konzumuje posvěcené pokrmy, přičemž začne rozdělením vajíčka. 

Část slezských rodin dodržuje zvyk, že svěcené potraviny z košíku se konzumují v rámci 

oběda. 

 

Májka 

Den 1. května nebo 30. dubna byl slaven vztyčením májky, která spočívala ve 

vysokém sloupu nebo tyči s jehličnatými stromečky zdobenými pestrobarevnými stužkami z 

papíru nebo látky. Měsíc květen byl považován za nejkrásnější období roku a začátek 

vegetativního cyklu. Říkávalo se: Stavíme májku, abychom přivítali jaro a květen. Zvyk 

stavění májky se do Opolského Slezska dostal pravděpodobně z Velkopolska. Počátky zvyku 

však nejsou známy.  

Kromě toho, že stavění májky symbolicky souviselo se začátkem vegetace, měl tento 

zvyk také aspekt manželský, protože během něho 

docházelo k námluvám. Mladíci stavěli „moje“ 

(májky) před staveními své lásky. Snahou 

svobodného muže bylo postavit co nejvyšší „moj“. 

Pokud mu májku ukradli nebo odnesli na jiné místo, 

znamenalo to neštěstí. Provozování tohoto zvyku ve 

Slezsku poprvé zmiňuje J. M. Fritz. Na začátku 20. 

století šlo o zvyk velmi populární v celém Slezsku. Májka v obci Januszkowice 
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V mnoha obcích zanikl v období po 2. světové válce. K obnově tohoto zvyku v Opolském 

Slezsku došlo v 90. letech 20. století. 

V současnost se májky („maibaumy“) staví 

většinou v centru obce, u hasičských zbrojnic nebo 

sportovních hřišť. Tento zvyk je dodržován ve zhruba 20 

lokalitách v Krajině sv. Anny, z nichž 13 spadá pod tři 

správní obce: Strzelce Opolskie, Walce a Leśnica. Stavění 

májky často předchází slavnostní mše, ale v některých 

lokalitách (např. Kadłub) má tento zvyk světský charakter. 

Za organizaci májky nesou odpovědnost většinou místní 

organizace DFK ve spolupráci s vedením vesnic. 

Májka je vysoký strom zbavený v dolní části kůry, 

postavený v centru obce 30. dubna nebo 1. května. Kdysi 

přinášela kmen v slavnostním průvodu skupina mužů, za 

doprovodu dechovky. Kmen stromu byl často 

pomalováván v různých barvách. Větve májky jsou 

zdobeny pestrými stužkami. Strom postaví pomocí lan do svislé polohy dospělí muži, o něco 

níže je na strom připevněn zelený věnec vyrobený ze smrkových 

nebo březových větví. Na májku v obci Kadłub je každoročně 

umísťována tabulka s nápisem: 

V mojí vesnici, co poslouchá tradici, 

společnými silami mě sami staví. 

Teď hezky koukni 

na tenhle hezký strom, 

a pamatuj si, že člověk 

nic nezvládne sám. 

Během slavnosti májky se konají dovedností hry spojené 

s loteriemi o „fanty“. Na věnci také visí fanty: obálky s 

pozvánkami, lahve s alkoholem, hračky pro děti. Zvednou ho nahoru do určité výšky. Děti a 

muži účastnící se zábavy musí vyšplhat po sloupku, aby získali fant. Chlapci přitom mohou 

předvést děvčatům svou dovednost. V dnešní době stavba májky získala podobu lidové 

slavnosti, během níž vystupují místní hudební soubory, dechovky a mažoretky. Během ní si 

lze dát občerstvení, vypít si alkohol, potkat se se známými. Stará tradice byla téměř zcela 

vytlačena zábavným aspektem. 

Májka v obci Kadłub 

Májka v obci Kadłub 
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Boží tělo — květinové koberce 

Boží tělo je jedním z nejstarších církevních svátků. Svátek Nejsvětějšího Těla a Krve 

Páně neboli Boží tělo připadá v jarní a letní sezoně na 11. den po Letnicích, vždy před sv. 

Janem. V pohanských dobách v době letního slunovratu měly obřady zemědělský charakter. 

Smyslem tohoto druhu svátků bylo zachovat kontinuitu vegetace v celé přírodě, včetně lidské 

existence jako její nedílné součásti.  

 Slavnosti Božího těla v katolické církvi zavedl ve 13. století papež Urban IV. Byla 

pořádána procesí ve velkém stylu. V minulosti se jich účastnily všechny společenské třídy 

(duchovenstvo, cechy, církevní bratrstva, školy, úředníci, zástupy věřících), a podobně je 

tomu i v současnosti. Kult adorace zesílil díky dávání odpustků během jeho oslav, ale také 

díky spojování hostie s nadpřirozeným významem. V průběhu staletí došlo k řadě změn v 

obřadu. V dnešní době má formu procesí, které má veřejný charakter. 

V několika vesnicích v sousedství města Strzelce Opolskie (Klucz, Zimna Wódka, 

Olszowa a Zalesie Śląskie) existuje zvyk pokládání květinových koberců na trase 

procházejícího procesí. V ostatních vesnicích Krajiny sv. Anny byla pouze zjištěna příprava 

oltářů. 

 

 

Procesí Božího těla ve vesnici Zimna Wódka začíná v 7:00, v Kluczi v 10:00, v obci Olszowa 

ve 14:00 a v obci Zalesie Śląskie v 8:00. Před procesím se koná slavnostní mše.  

Oltáře na Boží tělo (Olszowa, Zalesie Śląskie) 
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  Trasa pochodu procesí v Kluczi je vyznačena břízkami postavenými u plotů. Od r. 

1985, kdy farnost převzal kněz Żyłka, oltáře vyrábějí všichni obyvatelé podle pořadníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božího těla, a to jak církevního svátku, tak jeho příprav 

(koberce, oltáře) se účastní celá komunita. Procesí v Kluczi jde 

po ulici Wiejska. Okna domů na trase procesí jsou vyzdobena 

hlavně svatými obrázky nebo figurínami, např. Ježíše, které 

jsou postaveny uprostřed kytic ve vázách. V minulosti šlo o 

polní nebo zahradní květiny (např. mák a chrpy, růže, 

pivoňky), v dnešní době se do váz dávají pěstované květiny 

koupené v květinářství, např. lilie a růže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak už bylo uvedeno, na hlavní 

ulici obce jsou vytvářeny 

květinové kompozice. Tento zvyk získal název „skládání koberců na Boží tělo“ a „stavění 

oltářů na Boží tělo“.  

Pokládání květinových koberců na Boží tělo (Olszowa) Květinové koberce na Boží tělo (Klucz) 

Pokládání květinových koberců na Boží 

tělo (Olszowa) 

Květinové kompozice na Boží tělo (Klucz) 
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Zvyk vytváření květinových koberců v Kluczi je praktikován už po několik generací. 

Nejstarší zástupkyně rodiny Prokszových z obce Klucz (nyní 90letá) si pamatuje, že tento 

zvyk byl praktikován už jejími rodiči. 

Vytváření koberců začíná v den 

svátku kolem 7:00 hodin. V minulost, tzn. v 

70. letech 20. století byly jako podklad pod 

koberce sypány různě obarvené piliny. V 

současnosti bylo od této čistnnosti upuštěno. 

V 80. letech 20. století, kdy kněz Żyłka 

převzal farnost, se koberce vytvářely na 

písku, ale dnes tento zvyk přetrval pouze v 

obci Olszowa. Před nasypáním písku nebo 

podkladu z nasekaných listů kopřivy a 

jiných bylinek se na silnici umístí dřevěné 

šablony, kterými se zajistí dodržení správného tvaru koberce.  

Samotné rostliny jsou pokládány přímo na chodník. Této činnosti se účastní celé 

rodiny, dokonce i jejich příbuzní, kteří speciálně za tímto účelem přijíždějí do obce. Každá z 

rodin vytvoří chodník u svého pozemku. Pokud v nějakém domě nikdo nebydlí nebo tam 

bydlí starší lidé, kteří už nedokáží vyrábět oltáře, pomůžou jim s vytvářením koberce sousedé. 

V jednotlivých rodinách je stanovena osoba, která plní roli organizátora a řídí sběr, hromadění 

a skládání rostlin. 

Sortiment rostlin vhodných ke komponování oltářů a koberců závisí na rostlinách, 

které v dané období kvetou. Na začátku sezóny jde např. o bez, pivoňku a mák. Přípravy na 

tvorbu koberců začínají týden před svátkem nasbíráním velkého množství různých květin (10 

až 12 košů). Rostliny a květiny jsou sbírány z vlastních zahrad a polí, poté jsou skladovány v 

koších ve studeném sklepě, aby příliš nezvadly. Občas se na oltář kupují květiny v 

květinářství. 

Koberce jsou vytvářeny z následujících druhů rostlin a květů: lupina (lupina nebo 

łupina) chrpa, vlčí mák, kopretiny (gęsi pampki), kalina (szejbale), bez (flider), šeřík, tráva, 

kapradí - nasekané listy, kopřiva - nasekané listy, růže, karafiát, pivoňka, bohyška, puškvorec, 

brslen, zvonek, bez chebdí, nasekaný jetel, maceška, lilie, líska, akácie, pustoryl. Z květin se 

používají okvětní lístky, stonky nebo celé rostliny. 

Květinové kompozice na Boží tělo (Klucz) 



42 

 

K nasypání jednoho úseku koberce je potřebných 10 až 12 velkých košů rostlin - na 

koberec i na oltář. Koberec připomíná stezku o šířce 70-80 cm, která je umístěna uprostřed 

ulice. V obci Klucz má trasa procesí délku asi 800 m. 

Oltáře v počtu čtyř se nachází na konkrétních pozemcích. Jejich základ je vyroben z 

lepenkových nebo dřevotřískových desek připevněných na kovových stojanech. Jsou stavěny 

na koberec a mají tvar pódia. Na vrcholu se nachází většinou svatý obrázek - znázornění 

Krista nebo hostie, většinou kupovaného ve Veritasu nebo v papírnictví. Tyto velmi velké 

formy, nezřídka až o metrové výšce, se před stolem skládají do tvaru svisle postavené 

obrazovky umístěné uprostřed kytic z nádherných květin jako pivoňka, lilie nebo růže. U 

nohou oltáře jsou na koberci nasypány náboženské symboly: hostie (vždy bílá), kříž (černý, z 

mletých zrn obilné kávy), ryby, beránek. Ženy samy aranžují koberec a spolu se svými 

rodinami ho skládají podle připraveného vzoru. Výběr barevné skladby rostlin je náhodný, 

rozhodují hlavně estetická hlediska. V minulosti bývaly koberce zelenější, protože byl k 

dispozici menší počet rostlinných druhů, zatímco v současnosti jsou výrazně barevnější. Po 

vytvoření koberce musí být květiny zalévány, aby nezvadly, zvláště pokud je během dne 

vedro.   

Vzorky na kobercích mají většinou geometrické tvary: jde převážně o trojúhelníky, 

kruhy a čtverce. Mezi častá vyobrazení patří také hostie, kříž, kalich nebo bílá holubice. 

Obrazce jsou každoročně jiné a neustále se mění.  

Trasu procesí vyznačují 

uříznuté stromky - většinou břízy, ale 

může jít i o lísku. V dnešní době mají 

stromky spíš doplňující význam a 

označují trasu, ale nedominují v 

procesí. Na ozdobení každé části 

koberce padne přibližně 25 až 30 

stromků. 

Boží tělo je svátek věnovaný 

Nejsvětější svátosti. Během procesí u 

oltářů farář pokaždé vysloví modlitbu 

na požehnání: Blahoslavenství Boha všemohoucího ať sestoupí na vás, ať zachová vaše pole a 

chrání vaše domy a pracoviště, jménem Otce i Syna i Ducha svatého. Udělejte mu místo, Pán 

sestupuje z nebes. 

Procesí na Boží tělo (Zalesie Śląskie) 
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Pořadí průvodu v Kluczi je následující: kříž, prapory, děti na první přijímání, děti 

sypoucí květy, ministranti, 

baldachýn s knězem a monstrancí, 

orchestr, poté obyvatelé. Trochu 

složitější je průvod v obci Zalesie 

Śląskie, kterého se účastní 

zástupci horníků, kluby 

venkovských hospodyněk a 

buňky různých sdružení. 

V průběhu procesí lidé 

rádi olamují posvěcené větvičky 

bříz použitých jako dekorace 

oltářů. Věřící tvrdí, že tyto větvičky chrání celé domy a hospodářství před bleskem, požárem, 

bouřkou nebo jiným neštěstím. Větvičky se zarazí u střechy domů, na půdě, v chlévě, za svaté 

obrázky nebo v koutech obytných místností. 

Večer po skončení slavnosti se zbytky koberců uklidí. Zvadlé květiny házejí lidé na 

kompost.  

 

Svatý Martin 

Dne 11. listopadu se konají oslavy sv. Martina. Kdysi se na území Opolského Slezska 

v tento den připravovala pečená husa, svatomartinské rohlíky, koláče ve tvaru podkovy a 

věštilo se počasí. Některé zbytky těchto zvyků lze pozorovat v příslovích: Na svatého Martina 

nejlepší husí maso, Na svatého Martina husa do komína. V dnešní době lze pozorovat v 

Opolském Slezsku určité znovuzrození tohoto zvyku. V 

současné podobě byl zvyk pravděpodobně převzat z 

německého území - průvodů se podobně jako v 

Německu účastní děti s lampiony. 

Svatomartinské průvody se konají v řadě vesnic 

v Krajině sv. Anny. Průvody jsou doprovázeny mší 

konanou v kostele. V některých případech se u farních 

kostelů konají větší slavnosti (např. v obcích Izbicko, 

Jemielnica, Leśnica, Ujazd, Tarnów Opolski), kam se 

sjíždějí obyvatelé menších vesnic. 

Děvčata sypoucí květy během procesí Božího těla  

(Zalesie Śląskie) 

Průvod svatého Martina v obci Leśnica 
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Samotné průvody se konají 

před mší nebo po ní. V čele průvodu 

se obvykle vyskytuje jezdec na koni, 

za nímž kráčí dechovka složená z 

většího nebo menšího počtu 

hudebníků. Za orchestrem kráčí 

průvod obyvatel, kteří občas nesou v 

rukách pochodně. Děti mají s sebou 

lampiony. Jedná se obvykle o 

jednoduché konstrukce s malými 

ozdobnými prvky.  

Jakmile průvod dorazí na místo setkání, následují vystoupení místních hudebních a 

tanečních souborů, předvádí se obvykle scénka se sv. Martinem, jak se dělí o plášť s 

žebrákem. Poté se účastníci průvodu a obyvatelé účastní slavnosti, kterou pořádají místní 

společenské organizace - často jde o německou menšinu. Během zábavy se rozdělávají ohně, 

na nichž si lze upéct uzeniny; někdy se dětem rozdávají svatomartinské rohlíčky (tzv. 

martiny), zatímco jinde se prodávají. Lze se také napít svatomartinského vína.  

 

Průvod svatého Martina v obci Leśnica 

Charakteristická scénka - svatý Martin a žebrák (Leśnica) 

Oslava svatého Martina v Leśnici 
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Vesnice Dub na Moravou leží na křižovatce významných obchodních cest. Díky tomu 

byli její obyvatelé zvláště zasaženi procesem kulturních změn. Nepřetržitý kontakt s 

příchozími zvenčí měl nepochybně vliv na utváření postojů lidí a umožňoval poznávat 

novinky i v kulturní sféře. V Dubu se častěji než v jiných hanáckých vesnicích objevovaly 

nové zvyky a kulturní módy. Na druhou stranu řada starých zvyků upadla v zapomnění, 

daleko rychleji než v mnoha sousedních vesnicích. Obyvatelé Dubu, ačkoliv patří do 

olomoucké diecéze a jejich značná většina vyznává křesťanství, v naprosté většině 

nepraktikují náboženské zvyklosti. Samozřejmě na zánik obřadů a zvyků měla vliv 

postupující sekularizace života, jak v době první republiky, tak v době vlády komunistů. 

Některé ze zvyků jsou však dodnes dodržovány, zatímco jiné byly po mnoha letech 

neexistence obnoveny, většinou mezi dětmi a mládeží, hlavně díky úsilí učitelů školy v Dubu. 

 

Masopust 

Karnevalové průvody se v Dubu konaly už v 19. století. Hlavní symbolickou postavou 

v těchto obřadech je podobně jako v Opolském Slezsku medvěd. Avšak na rozdíl od vodění 

medvěda se v Dubu chodilo většinou s maskou medvěda. Masopust v Česku znamená 

maškarní průvody účastníků v bizarních kostýmech, kteří často mají na sobě masky.  

Tento zvyk se praktikuje na přelomu zimy a jara. Barevné maškarní průvody jsou 

spojeny s ochrannou magií (proto se zde vyskytuje medvědí maska) a mají zajistit úrodu a 

plodnost (obecně se věřilo, že probuzení medvěda ze spánku znamená symbolický návrat 

života).  

V minulosti se obřadu účastnili pouze 

dospělí, a to hlavně muži. Medvěda 

doprovázely různé postavy: kůň, 

Bakchus, kozel, medvídek, babka, cikán a 

jiné. V průvodu šel vždy orchestr. 

DUB NAD MORAVOU 
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Medvěd si po vkročení do 

domácnosti vždy zatančil s paní 

domácí a všemi ženami, které 

tam bydlely. Tento tanec měl 

zajistit úrodu na poli a plodnost 

žen. Během průvodu byl jeho 

účastníkům nabízen alkohol a 

jídlo, přičemž děvčata přímo za 

tímto účelem pekla koblihy a jiné 

moučníky. V meziválečném 

období v Bolelouci (místní část 

Dubu) končil masopust vždy v 

poslední karnevalové pondělí. 

Tato tradice vydržela až do padesátých let 20. století. 

Masopust v Dubu byl obnoven v roce 2018 díky úsilí učitelů místní školy. 

Pestrobarevného průvodu se účastní hlavně děti - žáci oblečení v různé pestrobarevné úbory. 

Část z nich má na obličeji masky, které představují zvířata: žábu, lva, psa, lišku, vlka. Jiné 

děti jsou převlečené do kostýmů a mají pomůcky, které odkazují na postavy zastoupené v 

tradičních masopustních slavnostech, tzn. jezdec na koni, žebrák navlečený do 
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pestrobarevných stužek, čarodějnice. Průvodu se účastní medvěd, kterého hraje dospělá osoba 

navlečená do umělého kožichu. Úkolem medvěda je zatančit si s hospodyňkami, které se 

objeví na trase průvodu. Doprovázejí ho dva malí medvídci (dva mladí lidé nastrojení do 

kožichu). Osoba, která vede průvod, je čarodějnice, organizátor celé akce. Z řad dospělých se 

průvodu účastní učitelky ze školy nebo rodiče v různých kostýmech, např. brouk, mnich, 

babka, babka s košem, mnich, čert.  

 

V čele průvodu je vůz tažený koněm, přičemž na voze kromě vozky jede harmonikář, který 

během větší části průvodu hraje lidové melodie. Průvod vyrazí od školy v Dubu, poté 

prochází levou částí obce, načež se vrací hlavní ulicí do centra obce a zamíří do pravé části 

obce, odkud se vrátí ke škole.  
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Účastníkům průvodu jsou podávány koblihy a jiné moučníky upečené obyvateli obce a 

učitelkami. V čele průvodu jde medvěd, který zve k tanci, čímž vychází ze starých tradic. 

Zcela však zmizely magické prvky. V dnešní době má masopust v Dubu charakter zábavné 

akce, které se účastní hlavně děti. 

 

Obcházení s řehtačkami 

Tento zvyk je provozován v Dubu od nepaměti. Lze předpokládat, vzhledem k 

přítomnosti důležitého kulturního centra v obci (jakého), že chození s řehtačkami se konalo už 

v 19. století. Na rozdíl od polského území zvyk praktikují nejen ministranti (kterých je málo), 

ale také všichni chlapci, kteří se chtějí zúčastnit. Obvykle se pochůzky s řehtačkami účastní 

10 až 20 osob.  

Malí chlapci chodí po vesnici od čtvrtečního večera do sobotního pole, v době, kdy 

podle místního rčení zvony jsou v Římě. V 6:00 a v 18:00 začínají pochůzku od kostela, poté 

postupně procházejí celou vesnici. Ve 12:00 a v 15:00 s řehtačkami obejdou třikrát kostel. 

Podobně jako v Opolském Slezsku (např. Gogolin-Karłubiec) skupinu vede jeden ze starších 

účastníků, který vybírá dary od obyvatel obce. 

Jako řehtačky používají chlapci dřevěné nástroje ve formě dřevěné obdélníkové 

skřínky, v níž je uchycena ozubená hřídel vyrobená z tvrdého dřeva, která se otáčí v důsledku 

pohybu rukojeti. Do ozubené hřídele narážejí dvě destičky uchycené v dolní části skřínky, 

přičemž vzniká specifický hlasitý zvuk.  
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Během pochůzky mají chlapci přestávky, při nichž pronášejí rýmovanou říkanku, která v 

překladu zní následovně: 

My klepáním zvoníme 

Tím vzpomínáme 

Že Pán Ježíš za nás umřel 

Za nás na kříži trpěl 

Proto drazí křesťané 

Modlí se Anděl Páně 

Aby nás Pán chránil 

S přímluvou Panny Marie  

Nejvýraznějším náboženským prvkem v celém zvyku je zjevně vyslovená říkanka, 

která se ústně předává z pokolení na pokolení. Tuto dimenzi má i trojí obcházení kostela. 

Účastníci si uvědomují, že to dělají na památku ukřižování Ježíše Krista. Také si pamatují, že 

hluk měl vyhnat zlé síly sídlící ve vesnici. Během klepání chlapci dostávají dary ve formě 

sladkostí, o které se po skončení pochůzky podělí. 

 

Stavění májky 

Zvyk stavění májek byl znám v Česku už v 19. století. Podobně jako v Opolském 

Slezsku to souviselo se začátkem vegetačního cyklu. Tímto způsobem byla příroda 

probouzena k aktivitě. Kromě toho měl výrazný sňatkový význam. Mladíci i zde stavěli 

májky před domy svých potenciálních milých. Funkce námluv v tomto případě byla zvlášť 

významná.  

Byly vždy stavěny kmeny neopadavého stromu, tzn. smrku nebo jedle. V symbolické 

rovině tyto stromy označují strom života, jakési axis mundis, svislou osu spojující pozemský 

svět lidí s nebeským. Představovaly místo kontaktu s nadpřirozenými silami. Z toho důvodu 

byly také vztyčovány na nějakým ústředním místě před domem nebo uprostřed vesnice. 

Zvyk stavění májky byl pravděpodobně znám v Dubu nad Moravou ještě před 2. 

světovou válkou. K obnovení tohoto zvyku došlo v r. 2016. Akce probíhá následovně: ráno se 

zvolená skupinka obyvatel vydá do lesa, kde motorovými pilami pokácí smrk a poté odřízne 

část větví. Následně převezou smrk do obce a tam muži kmen zbaví kůry po celé délce. Ženy 

ozdobí větve stromu barevným ozdobným papírem. Na kmenu pod větvemi je připevněn 

věnec ze smrkových větviček ozdobený barevnými stužkami a květy z ozdobného papíru. 



51 

 

Hotovou májku muži zanesou na místo, kde bude stát, před obchod uprostřed obce. Muži s 

pomocí lan zvednou májku.  

Postavení májky se zúčastní malá skupinka osob a samotná činnost není doprovázena 

setkáním obyvatel nebo 

slavností, jak je tomu v 

případě podobných akcí v 

Opolském Slezsku. Celkový 

průběh zvyku má daleko 

komornější ráz. Je 

zajímavé, že v období 1. 

republiky byl v Dubu nad 

Moravou praktikován 

samostatný zvyk chození 

děvčat s májíkem. Je také 

znám na území Krajiny sv. 

Anny, kde je nadále 

provozován v několika 

vesnicích (Brożec, Krępna). Májíky vyráběla obyvatelka Borošína Barbora Pravdová. 

Chození s májíkem se naposledy konalo v 50. letech 20. století. 
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Svatý Martin 

Svatomartinské tradice jsou známy v Česku už od středověku. V den sv. Martina se 

symbolicky uzavíral zemědělský rok. Vyplácely se peníze služebnictvu, zvláště pastýřům, a 

čeledníci i služebné měnili termín nebo 

vrchnost. (není jasné, oč jde)  

Na svatého Martina se pekla 

husa, která bývá často zobrazována po 

boku svatého v malířských a řezbářských 

vyobrazeních (souvislost s pověstí o 

svatém Martinovi). Avšak konzumace 

husy má dlouhou tradici, ne zcela 

křesťanskou. Od středověku byl 11. 

listopad pro zemědělce den, kdy poráželi 

domácí zvířata. Toho dne zemědělci 

slavili loučení s létem a pojídali tučné 

husy jako symbol dobré úspěšné úrody. Postupem času se pohanský zvyk pojídání pečených 

hus změnil na svatomartinskou husu. V tento den se také pekly svatomartinské rohlíky, tzv. 

martiny, martinské podkovy. Byli jimi obdarováváni čeledníci, pastýři, koledníci chodící po 

domech. Tento zvyk se udržel až do začátku 20. století.  
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V české literatuře však neexistují 

žádné informace o zvyku chození ve 

svatomartinském průvodu. Je to zvyk, 

který je v Česku relativně mladý, převzatý 

z německého prostředí. Dodnes se v 

různých částech Německa konají průvody 

dětí  s lampiony sv. Martina, které vedou k 

ohništi sv. Martina. Děti doprovází rytíř 

oblečený v římské helmě a purpurovém 

plášti, který má připomínat sv. Martina. 

První průvod sv. Martina se 

uskutečnil v Dubu nad Moravou v r. 

2007 z iniciativy učitelů místní školy. 

Děti s lucernami a dospělí, kteří se 

účastní průvodu, se o soumraku 

shromáždí před budovou školy. Odtud 

se všichni vydají na místo setkání se sv. 

Martinem.  

Svatý Martin čeká na koni na 

blížící se průvod, vedle něho kráčí dvě 

osoby s pochodněmi. Z místa srazu všichni kráčí za sv. Martinem a procházejí ulicemi obce. 

Po určité době dojdou na náměstí v centru města, kde se účastníci postaví do řady a kolem 

nich projíždí sv. Martin. Poté jezdec zamíří na náměstí před školou, kde je průvod ukončen.  

Zde se pořádá soutěž o nejhezčí a nejzajímavější lampion předvedený dětmi. Mají 

neobvykle fantaskní tvary, s kterými se člověk nesetká v Polsku: netopýr-upír, svítící listy, 

žáby, hvězdy, duch, koňská hlava, slunce, hodiny, prase a další. Po předání cen rozdá svatý 

Martin všem dětem, které se zúčastnily průvodu, sladké pečivo s polevou. Průvod svatého 

Martina v Dubu představuje zvyk s výrazným rázem zábavy. Slavnostem nepředchází jako v 

případě polské analogie mše a v průběhu slavnosti není také předváděna charakteristická 

scénka o sv. Martinu a žebrákovi. 
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SEZNAM ZVYKŮ PRAKTIKOVANÝCH NA ÚZEMÍ SDRUŽENÍ 

KRAJINY SVATÉ ANNY 

 

Správní obec GOGOLIN  

Chorula – vodění medvěda; pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský 

comber; sv. Martin s orchestrem, rohlíčky, představením, děti s lampiony; líbání Pana Ježíška 

se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Dąbrówka – vodění medvěda odjinud (někdy z obce Krępna, někdy z obce Obrowiec); pálení 

kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; vysvěcení pokrmů v obci Jasiona (tam je 

kostel); svatý Martin bez koně (střídavě s obcí Dąbrówka), děti s lampiony, rohlíčky; líbání 

Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Gogolin – vodění medvěda; pálení kysela; chození s řehtačkami po celé čtvrti; ženský 

comber; Jozífek; sv. Martin s orchestrem, rohlíčky, představením a táborák s klobáskami, děti 

s lampiony; procesí na sv. Urbana; líbání Ježíška, větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; omývání u kapličky na Velký pátek; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů; kraslice 

Górażdże – vodění medvěda; pálení kysela; chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání 

křížků na polích a v zahradách; Jozífek se zatloukání kolíku do země; pohřeb basy; ženský 

comber; svatý Martin s orchestrem, rohlíčky, představení, děti s lampiony; procesí na svatého 

Marka a v křížové dny; topení Morany; chození se zdobenou větvičkou listnatého stromu 

ozdobenou stužkami; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Kamień Śląski – vodění medvěda; pálení kysela; chození s řehtačkami kolem kostela; 

zasouvání křížků na polích a v zahradách; Jozífek se zatloukání kolíku do země; ženský 

comber; líbání Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech; sv. Martin s orchestrem, rohlíčky, představením a vatrou, děti s lampiony; procesí na 

sv. Marka a v křížové dny; bývalo draní peří, chození s ozdobenou větvičkou; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Kamionek – vodění medvěda; pálení kysela; chození s řehtačkami po vesnici; zasouvání 

křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané v domech; Jozífek se zatloukáním kolíku; chození s ozdobenou větvičkou; 

jedno procesí v křížové dny (Boží tělo, procesí na sv. Marka a sv. Martina v obci Kamień 

Śląski); vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Malnia – vodění medvěda, řehtačky v pátek v poledne od kapličky ke kostelu, stavení, za 

doprovodu kapely, rohlíčky, palmy z kočiček, líbání Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Obrowiec – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; chození s řehtačkami 

kolem kostela; pohřeb basy; pálení kysela; sv. Martin na koni s rohlíčky; Jozífek bez 

zatloukání kolíku; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 
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pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů; kraslice 

Odrowąż – vodění medvěda; pálení kysela, ženský comber - střídavě s vesnicemi Chorula a 

Malnia; zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky 

z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny 

(kostel v obci Malnia); vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice  

Zakrzów – vodění medvěda odjinud (někdy z obce Krępna, někdy z obce Obrowiec); pálení 

kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský comber; vysvěcení pokrmů v obci 

Jasiona (tam je kostel); svatý Martin bez koně (střídavě s obcí Dąbrówka), děti s lampiony, 

rohlíčky; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Správní obec IZBICKO 

Borycz – vodění medvěda; bývalo kdysi pálení Jidáše - na klaccích byly zavěšovány kousky z 

pneumatik; zasouvání křížků na polích a v zahradách; dvakrát se konala májka; líbání Ježíška 

- po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané 

v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; 

kraslice 

Grabów – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška; oslavy 

svatojánské noci; omývání v potoce na Velký pátek; větvičky břízy trhané na Boží tělo 

pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů 

Izbicko – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici; zasouvání křížků - tři na poli 

nebo v zahradě; kdysi bývalo pálení Jidáše - pneumatiky nebo větve; konával se ženský 

comber; 5-6 let se koná Martin na koni, rohlíčky, peče pekárna a děti; omývání na Velký 

pátek ve studené vodě; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; větvičky z 

břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Krośnica – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; pálení Jidáše, ženský 

comber; 5 let jezdí svatý Martin na koni, rohlíčky; na Velký pátek omývání v řece nebo 

potoce (příkop); líbání Ježíška - mše pro děti v 15 hodin v sobotu, po návratu děti hledají 

sladkosti v zahradě; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Ligota Czamborowa – zasouvání křížků na polích a v zahradách; chození s řehtačkami po 

vesnici; Jozífek; na sv. Marka procesí po polích ke křížům; líbání Ježíška - po návratu hledají 

děti sladkosti v zahradě; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na 

sv. Marka a v křížové dny; kdysi se konávalo vodění medvěda; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů 

Otmice – v r. 2019 se konalo poprvé pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; 

chození s řehtačkami po vesnici; Jozífek - 1. května, se zasouváním kolíku do země; dvakrát 

se konal ženský comber; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Poznowice – vodění medvěda odjinud (ze Siedlece); chození s řehtačkami po vesnici, kolem 

kostela a hřbitova; zasouvání křížků na polích a v zahradách; sv. Martin s rohlíčky; líbání 
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Ježíška; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Siedlec – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici; zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; na sv. Martina pouze 

mše, poté ženy prodávají rohlíčky; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; hodlají uspořádat 

ženský comber 

Sprzęcice – vodění medvěda odjinud (ze Siedlece); zasouvání křížků na polích a v zahradách; 

pálení kysela; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; omývání na Velký 

pátek v potoce - šlo se do příkopu; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Suchodaniec – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; chození s 

řehtačkami kolem kostela; ženský comber; Jozífek; vysévání srdíček s kříži na polích; líbání 

Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; větvičky; vodění medvěda odjinud (z 

obce Raszowa); zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška - po návratu hledají 

děti sladkosti v zahradě; na Velký pátek omývání v potoku; májka; větvičky z břízy utržené 

na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Správní obec JEMIELNICA 

Barut – ženský comber; májka; zasouvání křížků na polích a v zahradách; omývání v potoce 

na Velký pátek zaniká - praktikují to pouze starší lidé; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; 

větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; konávala se svatojánská noc - v 

současnosti ne; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů  

Centawa – vodění medvěda; chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků na polích 

a v zahradách; ženský comber každé dva roky; omývání v potoce na Velký pátek zaniká - 

praktikují to pouze starší lidé; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony; líbání 

Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v 

křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; chtějí zavést májku 

Gąsiorowice – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský comber 

byl před dvěma roky — málo zájemců; procesí na sv. Sebastiána na památku překonané 

nákazy; omývání v potoce na Velký pátek zaniká - praktikují to pouze starší lidé; líbání 

Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Jemielnica – chození s řehtačkami po ul. Wiejska a kolem kostela; zasouvání křížků na 

polích a v zahradách; májka; sv. Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony; líbání 

Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Łaziska – zasouvání křížků na polích a v zahradách; Jozífek; omývání v potoce na Velký 

pátek běžně praktikováno - kolem 100 osob; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z 

břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Piotrówka – zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška; omývání na Velký 

pátek ve studánce v obci Łaziska; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 
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Wierzchlesie – zasouvání křížků na polích a v zahradách; omývání ve studánce na Velký 

pátek; ženský comber; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů 

Správní obec KRAPKOWICE 

Borek – chození s řehtačkami po vesnici; zasouvání křížků na polích a v zahradách; pálení 

kysela; Jozífek se zatloukáním kolíku; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Dąbrówka Górna – vodění medvěda; chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků 

na polích a v zahradách; pálení kysela; ženský comber; sv. Martin na koni, orchestr, rohlíčky, 

děti s lampiony; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů; kraslice 

Gwoździce – zasouvání křížků na polích a v zahradách; pálení kysela; líbání Ježíška bez 

sladkostí pro děti; Jozífek se zatloukání kolíku do země; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů; kraslice 

Kórnica – velmi sporadicky zasouvání křížků na polích a v zahradách; chození s řehtačkami 

kolem kostela; sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony; líbání Ježíška se sladkostmi pro 

děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v 

křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Nowy Dwór Prudnicki – pálení kysela; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů 

Pietna – vodění medvěda; ženský comber; pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; Jozífek se zatloukáním kolíku; Sv. Martin na koni, rohlíčky; líbání Ježíška se 

sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Rogów Opolski – vodění medvěda; ženský comber; pálení kysela; chození s řehtačkami; 

zasouvání křížků na polích a v zahradách; Sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony; 

Jozífek; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané 

v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; 

kraslice 

Steblów – vodění medvěda; pohřeb basy; chůze s řehtačkami po celé vesnici, všechny děti 

(kolem 20); pálení kysela; májka ve formě věnce na sloupu; Jozífek se konal poprvé; ženský 

comber; zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; 

větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové 

dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Ściborowice – pálení kysela; chození s řehtačkami po celé vesnici a kolem kostela; zasouvání 

křížků na polích a v zahradách; ženský comber; Sv. Martin na koni, rohlíčky; líbání Ježíška se 

sladkostmi pro děti; březové větve utržené na Boží tělo pokládané v domech; příští rok chtějí 



58 

 

uspořádat Josefa; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; 

kraslice 

Żywocice – vodění medvěda; pálení kysela; májka; chození s řehtačkami kolem kostela; 

zasouvání křížků na polích a v zahradách; Sv. Martin na koni, rohlíčky; líbání Ježíška se 

sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Správní obec LEŚNICA 

Czarnocin – chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; 

májka; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; na Velký pátek omývání v 

řece nebo potoce; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají na poli a v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Dolna – zasouvání křížků na polích a v zahradách; Jozífek; chození s řehtačkami kolem 

kostela a po vesnici; Sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony; líbání Ježíška - po návratu 

hledají děti sladkosti; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo 

ukládají v domě; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; draní peří 

Góra Św. Anny – Jozífek; omývání v Cedronu; líbání Ježíška - po návratu hledají děti 

sladkosti v zahradě; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo 

ukládají v domě; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Leśnica – ženský comber; Jozífek; májka; chození s řehtačkami kolem kostela; svatý Martin 

na koni, orchestr, děti s lampiony, představení, rohlíčky; procesí na sv. Marka a v křížové 

dny; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Kadłubiec – zasouvání křížků na polích a v zahradách; májka; chození s řehtačkami kolem 

kostela; pálení kysela; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; Sv. Martin 

na koni, rohlíčky, děti s lampiony; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy na 

Boží tělo se ukládají v domě a na polích (vyrábí se z nich křížky); vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů; studánka s velikonočním pramenem označeným jako tekoucí pramen 

nového života; tam, kde je májka, věší adventní věnec; donedávna býval ženský comber a 

Jozífek - upustili od nich kvůli opravě sálu; donedávna praktikovali omývání v potoce; 

Krasowa –  chození s řehtačkami kolem kostela; pálení kysela; líbání Ježíška - po návratu 

hledají děti sladkosti v zahradě; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Lichynia – zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský comber; Sv. Martin na koni, 

rohlíčky, děti s lampiony; májka; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; 

na Boží tělo obyvatelé vesnice Lichynia vyrobí jeden oltář v obci Zalesie Śląskie; procesí na 

sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Łąki Kozielskie – zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský comber; chození s 

řehtačkami kolem kostela; mají v úmyslu zavést májku; svatý Martin na koni, orchestr, 

rohlíčky, děti s lampiony (v obci Raszowa); omývání obličeje večer na Čistý čtvrtek; líbání 

Ježíška (v obci Raszowa) - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; procesí na sv. Marka a 

v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Poręba – pálení kysela; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony (v obci 

Leśnica); Jozífek (v obci Leśnica); ženský comber; líbání Ježíška - po návratu hledají děti 
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sladkosti v zahradě; omývání v Cedronu; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z 

břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Raszowa – chození s řehtačkami kolem kostela; pálení kysela; májka; Jozífek; ženský 

comber; procesí na sv. Marka a v křížové dny; líbání Ježíška - po návratu hledají děti 

sladkosti v zahradě; omývání v Cedronu; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s 

lampiony; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Wysoka – ženský comber; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; procesí 

na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Zalesie Śląskie – květinové koberce; chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků 

na polích a v zahradách; Jozífek; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony; 

větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají v domě a na polích; líbání Ježíška - po návratu 

hledají děti sladkosti v zahradě; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Správní obec STRZELCE OPOLSKIE 

Błotnica Strzelecka – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradách; ženský 

comber; májka; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny  

Brzezina – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; líbání Ježíška se 

sladkostmi pro děti - odměna po postu; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Dziewkowice – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; májka; 

Jozífek bez zatloukání kolíku; Barborka — žije tu několik horníků; svatý Martin na koni, 

orchestr, rohlíčky, děti s lampiony, představení; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; omývání 

v potoce na Velký pátek — starší lidé; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Grodzisko – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v 

domech; chození s řehtačkami po vesnici; vysévání srdíček s kříži na polích; Jozífek; májka; 

ženský comber; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; omývání v potoce na Velký pátek — 

starší lidé; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a 

v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Jędrynie – zasouvání křížků na polích, v chlévech a v domech; ženský comber; draní peří; 

omývání v potoce (kopat) na Velký pátek; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

zahradách (do zelí); v domech procesí na sv. Marka a v křížové dny; líbání Ježíška se 

sladkostmi pro děti; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů  

Kadłub – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v chlévech a v domech; chození s 

řehtačkami po vesnici; ženský comber; májka; draní peří; omývání v řece Jemielnica na Velký 

pátek; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z 

břízy utržené na Boží tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů; kraslice 

Kalinowice – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v 

domech; vysévání srdíček s kříži na polích; ženský comber; líbání Ježíška se sladkostmi pro 
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děti; procesí na sv. Marka s figurínou Vzkříšeného a paškálem ke kříži; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů  

Kalinów – vodění medvěda (z Kalinowic); zasouvání křížků na polích, v zahradách, v 

chlévech a v domech; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Ligota Dolna – vodění medvěda (z Kalinowic); zasouvání křížků na polích, v zahradách, v 

chlévech a v domech; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Ligota Górna – vodění medvěda (z Kalinowic); zasouvání křížků na polích, v zahradách, v 

chlévech a v domech; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Niwki – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; chození s 

řehtačkami po vesnici, u každého kříže se modlí; pálení kysela; větvičky z břízy utržené na 

Boží tělo pokládané v domech; kdysi se konávalo vodění medvěda; procesí na sv. Marka a v 

křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Osiek – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; chození s 

řehtačkami po vesnici; ženský comber; omývání v řece Jemielnica na Velký pátek spolu s 

obyvateli obce Kadłub; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží 

tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů; kraslice 

Płużnica Wielka – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; chození 

s řehtačkami kolem kostela; líbání Ježíška na Velký pátek se sladkostmi pro děti; procesí na 

sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

květinové oltáře na Boží tělo; pálení kysela; draní peří; omývání v potoce; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Rozmierka – pohrávání medvěda (z obce Rozmierz); zasouvání křížků na polích, v 

zahradách, v chlévech a v domech; chození s řehtačkami kolem kostela; májka; ženský 

comber; líbání Ježíška na Velký pátek; Průvod Tří králů - každá ze tří vesnic určí svého krále 

(Rozmierka, Rozmierz, Jędrynie); vysévání srdcí s kříži na polích; větvičky z břízy utržené na 

Boží tělo pokládané v domech; průvody na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů; kraslice 

Rozmierz – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v 

domech; chození s řehtačkami kolem kostela; májka; vysévání srdcí s kříži na polích; ženský 

comber; topení Morany; líbání Ježíška; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Rożniątów – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; ženský 

comber; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; kdysi bývalo vodění medvěda; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů 
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Sucha – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; 

ženský comber; na sv. Josefa pouze mše; Sv. Martin na koni, rohlíčky; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Szczepanek – zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v domech; není zde 

kostel - na sv. Josefa mše pouze v Jemielnici; Ježíšek v kostele v Jemielnici, děti dostávají 

sladkosti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; procesí na sv. Marka a v 

křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Szymiszów – ženský comber; soutěž vánočních betlémů - sedm ročníků; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Wormątowice – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v zahradách, v chlévech a v 

domech; chození s řehtačkami kolem kostela; ženský comber; Ježíšek v kostele v Jemielnici, 

děti dostávají sladkosti; býval kdysi sv. Martin na koni, rohlíčky; na svatého Marka procesí na 

pole ke křížům, křížové dny; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na polích, v 

domech a v chlévech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

 

Správní obec TARNÓW OPOLSKI 

Kąty Opolskie – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici a kolem kostela; 

zasouvání křížků na polích, na zahradách a v domech; pálení kysela; svatý Martin na koni, 

orchestr, rohlíčky, děti s lampiony, představení; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z 

břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Kosorowice – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici a kolem kostela; zasouvání 

křížků na polích, na zahradách a v domech; pálení kysela; ženský comber; svatý Martin na 

koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony, představení; líbání Ježíška se sladkostmi; větvičky z 

břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Miedziana – vodění medvěda, chození s řehtačkami, zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; pálení kysela na Zelený čtvrtek; koledníci převlečení za Tři krále; líbání Pana 

Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů 

Nakło – vodění medvěda; zasouvání křížků jednotlivě na polích a v zahradách; Jozífek se 

zatloukáním kolíku do země; pálení Jidáše; na svatého Marka procesí na pole ke křížům, 

křížové dny; Sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony; líbání Ježíška se sladkostmi pro 

děti - kněz rozdává zajíčka; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kdysi býval ženský comber (v současnosti se 

nepraktikuje); kraslice 

Przywory – vodění medvěda; chození s řehtačkami; zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; pálení kysela na Zelený čtvrtek; ženský comber; svatý Martin na koni, orchestr, 

rohlíčky, děti s lampiony, představení; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Raszowa – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici; zasouvání křížků na polích, v 

zahradách a v domech; ženský comber; na sv. Marka procesí do polí ke křížům; křížové dny; 

Jozífek bez zatloukání kolíku; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na zahradách, 

v polích a v domě; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; Sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s 
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lampiony; omývání nohou v řece — starší lidé, dříve oltáři chlapci; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů; kraslice 

Tarnów Opolski – vodění medvěda; chození s řehtačkami; zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; pálení kysela; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony, 

představení; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Walidrogi – zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti 

(odehrává se v kostele v obci Tarnów Opolski); vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Správní obec UJAZD 

Balcarzowice – vodění medvěda v posledních třech letech, obnovené po 50 letech; zasouvání 

křížků (kdysi po tři do pole, dnes po jednom, a to i do chléva a do domu); líbání Ježíška bez 

sladkostí; procesí na sv. Urbana do polí; Jozífek se zatloukáním kolíku; svatý Martin na koni, 

rohlíčky, děti s lampiony, představení; na Velký pátek omývání v potoce; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech a na polích; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Jaryszów – chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků na polích a v zahradě; 

ženský comber; májka a svatý Martin na koni, rohlíčky, orchestr, představení - DFK 

organizovalo obě slavnosti (ale ne v posledních dvou letech); líbání Ježíška bez sladkostí; 

větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v domech a na polích; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Klucz – vkládání křížů do polí, zahrad, domu a stodoly; chození s řehtačkami po vesnici a 

kolem kostela; květinové koberce na Boží tělo; větvičky z břízy utržené na Boží tělo 

pokládané na polích, v domech a v chlévech; líbání Ježíška bez sladkostí; větvičky z břízy 

utržené na Boží tělo pokládané v domech a na polích; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Niezdrowice – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích a v zahradě; líbání Ježíška bez 

sladkostí; sv. Martin v Ujazdu (účastní se toho také vesnice Niezdrowice) na koni, lampiony, 

rohlíčky, představení, orchestr; květinové oltáře na Boží tělo v Ujazdu na návsi - vyrobené z 

květin na šířku (vzhledem k architektuře návsi v Ujazdu), květinové oltáře ve tvaru 

náboženských symbolů (oltáře vyrábějí mimo jiné i vesnice Niezdrowice a Stary Ujazd); 

větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů 

Nogawczyce – vodění medvěda; chození s řehtačkami v poledne v sobotu po vesnici; líbání 

Ježíška bez sladkostí; zasouvání křížků do domu, do stáje, do chléva, na pole a dokonce i na 

hřbitov; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Olszowa – květinové koberce na Boží tělo; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané 

na polích, v domech a v chlévech; zasouvání křížků na polích, v chlévě a v domě; vykouření 

domu a usedlosti kadidlem na Štědrý den; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; sporadicky 

vysévání srdcí na pole; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Sieroniowice – chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků na polích; ženský 

comber; líbání Ježíška bez sladkostí; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané v 

domech a na polích; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Stary Ujazd – vodění medvěda; zasouvání křížků na polích, v domě, ve chlévě; omývání na 

Velký pátek v řece Jordánsko; křížové dny (jarní a letní pobožnosti v polích; na sv. Urbana 

procesí do polí s obrazem svatého (ke dvěma křížům a ke kapličce) obnovené před 10 lety, 
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předtím praktikované do 70. let (byl namalován nový obraz místo starého, který byl 

poškozený); sv. Martin v Ujazdu (účastní se toho také vesnice Niezdrowice) na koni, 

lampiony, rohlíčky, představení, orchestr; květinové oltáře na Boží tělo v Ujazdu na návsi - 

vyrobené z květin na šířku (vzhledem k architektuře návsi v Ujazdu), květinové oltáře ve 

tvaru náboženských symbolů (oltáře vyrábějí mimo jiné i vesnice Niezdrowice a Stary 

Ujazd); větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; 

líbání Ježíška bez sladkostí; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Ujazd – chození s řehtačkami kolem kostela; zasouvání křížků na polích sporadicky; 

květinové oltáře na Boží tělo na návsi; větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na 

polích a v domech; svatý Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony, orchestr, představení; 

líbání Ježíška bez sladkostí; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů  

Zimna Wódka – vodění medvěda; chození s řehtačkami po vesnici a kolem kostela; 

zasouvání křížků na polích, na zahradách a v domech; květinové koberce na Boží tělo; 

větvičky z břízy utržené na Boží tělo pokládané na polích, v domech a v chlévech; svatý 

Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony, představení; líbání Ježíška bez sladkostí; vysvěcení 

palem; vysvěcení pokrmů 

Brożec – zasouvání křížků na polích a v zahradách; chození s řehtačkami kolem kostela; 

pálení kysela; ženský comber; chození s májíkem (předškolní děti); větvičky z břízy se na 

Boží tělo ukládají v domě v kuchyni; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů; kraslice 

Správní obec WALCE 

Ćwiercie – pálení kysela; Jozífek; ženský comber; sv. Martin na koni s rohlíčky; líbání 

Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají 

v domě; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Dobieszowice – vodění medvěda; pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; 

líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; na Velký pátek omývání v potoce; 

draní peří; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají na poli a v domech; procesí na sv. Marka 

a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Grocholub – pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v zahradách; májka; sv. Martin na 

koni s rohlíčky; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží tělo 

ukládají na poli a v domech; líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; 

vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Kromołów – pálení kysela; ženský comber; Jozífek; líbání Ježíška - po návratu hledají děti 

sladkosti v zahradě; na Velký pátek omývání v řece nebo potoce; větvičky z břízy se na Boží 

tělo ukládají na poli a v domech; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; 

vysvěcení pokrmů 

Rozkochów – chození s řehtačkami kolem kostela; pálení kysela; májka; ženský comber; 

líbání Ježíška - po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; na Velký pátek omývání v řece 

nebo potoce; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají na poli a v domech; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Stradunia – vodění medvěda; pálení kysela; ženský comber; líbání Ježíška - po návratu 

hledají děti sladkosti v zahradě; chození s ozdobenou větvičkou; větvičky z břízy se na Boží 
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tělo ukládají v domě; g procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů 

Walce – pálení kysela; chození s řehtačkami kolem kostela; ženský comber; zasouvání křížků 

na polích a v zahradách; májka; svatý Martin na koni, orchestr, rohlíčky, děti s lampiony; 

ženský comber; Jozífek; procesí na sv. Marka a v křížové dny; větvičky z břízy se na Boží 

tělo ukládají na poli a v domech; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů; kraslice 

Zabierzów – pálení kysela poprvé; zasouvání křížků na polích a v zahradách; líbání Ježíška - 

po návratu hledají děti sladkosti v zahradě; větvičky z břízy se na Boží tělo ukládají na poli a 

v domech; křížové dny v polích 

Správní obec ZDZIESZOWICE 

Januszkowice – chození s řehtačkami kolem kostela; příležitostně vkládání křížů na polích a 

v zahradách v roce 2019 poprvé se konalo pálení kysela; zasouvání křížků na polích a v 

zahradách; ženský comber — každý rok se koná v jiné vesnici v rámci správní obce; Jozífek; 

májka; Sv. Martin na koni, rohlíčky, děti s lampiony; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; 

trhání větviček z břízy během procesí na Boží tělo a ukládání v domě; procesí na sv. Marka a 

v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Jasiona – vodění medvěda odjinud (z obce Krępna); pálení kysela; ženský comber — každý 

rok se koná v jiné vesnici v rámci správní obce; líbání Ježíška se sladkostmi pro děti; trhání 

větviček z břízy během procesí na Boží tělo a ukládání na pole a v domě; procesí na sv. 

Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Krępna – vodění medvěda; pálení kysela; Jozífek byl pořádán 3 roky (v současnosti ne); děti 

s májíkem z listnatého stromu se stužkami chodí, zpívají písničky a vyslovují přání; chození s 

řehtačkami kolem kostela; ženský comber — každý rok se koná v jiné vesnici v rámci správní 

obce; omývání v potoce na Velký pátek; líbání Ježíška se sladkostmi pod křížem; příležitostně 

vkládání křížů na polích a v zahradách; trhání větviček z břízy během procesí na Boží tělo a 

ukládání na pole a v domě; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů 

Oleszka – vodění medvěda (z obce Żyrowa); pálení kysela; chození s řehtačkami kolem 

kostela; ženský comber; trhání větviček z břízy během procesí na Boží tělo; líbání Pana 

Ježíška se sladkostmi; procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení 

pokrmů  

Rozwadza – zasouvání křížků na polích a v zahradách; pálení kysela; trhání větviček z břízy 

během procesí na Boží tělo a ukládání na pole a v domě; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů 

Żyrowa – vodění medvěda; pálení kysela; koledníci; ženský comber; trhání větviček z břízy 

během procesí na Boží tělo a ukládání na pole a v domě; líbání Pana Ježíška se sladkostmi; 

procesí na sv. Marka a v křížové dny; vysvěcení palem; vysvěcení pokrmů  
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