
Ka˝dy region naszego kraju posiada swojà nazw´, zwyczaje, obrz´dowoÊç, tradycj´ i sztuk´. Ma swoistà mu-
zyk´ i taƒce. Odr´bnoÊç ta sprawia, ̋ e mieszkaƒcy danego regionu uto˝samiajà si´ z kulturà ludowà. Zainteresowanie
historià regionu, jego kulturà, obyczajowoÊcià Êwiadczy o powrocie do swoich „korzeni”. Kujawy sà terenem
bardzo bogatym kulturowo. Warto bli˝ej zapoznaç si´ z naszymi tradycjami, gdy˝ sà one bardzo bogate, a wierzenia
ludowe zawierajà wiele ˝yciowych màdroÊci, zawsze aktualnych.

Wiosna to czas w roku obrz´dowym oznaczajàcym budzenie si´ przyrody do ˝ycia. Pojawiajà si´ pierwsze
kwiaty, p´kajà pàczki liÊci i rozkwitajà bazie. Z poczàtkiem tej pi´knej pory roku wià˝e si´ wa˝ne Êwi´to koÊcielne-
Wielkanoc. Z tym te˝ okresem zwiàzanych jest najwi´cej zwyczajów i tradycji. Czas Âwiàt Wielkanocnych rozpoczyna
si´ Niedzielà Palmowà.

WIELKANOC NA KUJAWACH
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WESO¸EGO ALLELUJAWESO¸EGO ALLELUJA

NIEDZIELA PALMOWA

Na Kujawach, podobnie jak i w ca∏ym naszym kraju,
przygotowywano  palmy, które niesiono do poÊwi´ce-
nia w koÊciele. Palma kujawska by∏a doÊç skromna.
Stanowi∏a jà bu∏a z ga∏àzek wierzby z baziami, zwiàza-
na wstà˝kà. Takie poÊwi´cone palmy s∏u˝y∏y do:

• okadzania krów przed pierwszymi wyprowadze-
niami na pastwisko,

• ochrony przed gradem; w tym celu zatykano je
na granicy pola.

• zanoszono je tak˝e w Dniu Zadusznym na groby
zmar∏ych.

WYBIJANIE ˚URU

Jest to kolejny charakterystyczny zwyczaj okresu
wielkanocnego. Odbywa∏o si´ to w Wielki Czwartek.
By∏ to ostatni dzieƒ gotowania ˝uru - potrawy spo˝y-
wanej przez ca∏y okres postu, czyli od Ârody Popiel-
cowej do Wielkiego Czwartku. W tym dniu starsi ch∏op-
cy oblewali ˝urem drzwi i okna, tych domów, w któ-
rych mieszka∏y m∏ode dziewcz´ta. Domy obrzucano
równie˝ b∏otem, wapnem lub klajstrem z màki lub
oblewano brudnà wodà. Rozbijano równie˝ stare garn-
ki na progach domów. Dziewcz´ta stara∏y si´ z∏apaç i
ukaraç ch∏opców za tak zwane psoty, poniewa˝ to one
musia∏y posprzàtaç ca∏y ba∏agan. Z biegiem czasu zwyczaj
ten zosta∏ przeniesiony na noc z Wielkiej Soboty na
Wielkà Niedziel´.

WIELKI PIÑTEK

Jest nast´pnym wa˝nym dniem z obrzàdkami  wiel-
kanocnymi. W tym dniu na Kujawach, podobnie jak w
innych regionach Polski, ch∏opcy brali ko∏atki drewnia-
ne, gdy˝ liturgia katolicka zabrania∏a u˝ywania dzwo-
nów, i biegali z nimi po miastach i wsiach robiàc strasz-
nie du˝o ha∏asu. Zgie∏k ten odp´dzaç mia∏ z∏e duchy
zamieszka∏e w okolicy. Kujawskie ko∏atki by∏y jedno- i
wielom∏otkowe i nazywano je taradajkà.

ÂWIÑTECZNE BARANKI

Przed Wielkanocà pojawia∏y si´ na jarmarkach
drobne, Êwiàteczne elementy dekoracyjne. By∏y to
baranki z cukru i gliny, które stawiano na sto∏ach podczas
Êwiàtecznego Êniadania. Baranki by∏y równie˝ produ-
kowane okazyjnie przez piekarzy i garncarzy.

KRASZANKI

Wielkanoc nie mog∏a obejÊç si´ bez pi´knych,
malowanych jajek, które by∏y najwa˝niejszym atrybu-
tem tych Êwiàt. Na Kujawach przygotowywano kraszan-
ki, By∏y to jajka malowane jednobarwnie bez wzorów.
Gotowano je w ∏upinach cebuli na kolor rdzawoz∏oty
lub w korze olchowej, d´bowej na czarno bàdê  w ozi-
minie na zielono. Wzory zacz´to malowaç na naszych
jajach dopiero na poczàtku XX w. Kraszanki zdobiono
wtedy roztopionym woskiem w ró˝ne  wzory geome-
tryczne. Tak zdobione jaja wraz z innymi pokarmami
niesiono do poÊwi´cenia w koÊciele w Wielkà Sobot´.
Kraszanki by∏y ulubionym podarunkiem wielkanoc-
nym. Ofiarowano je w dowód przyjaêni najbli˝szym i
przyjacio∏om. Podarowanie pi´knie ozdobionego jajka
by∏o wyrazem dobrych ˝yczeƒ i serdecznych uczuç.
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PRZYWO¸YWKI

W naszych kujawskich stronach, w pierwszy dzieƒ
Âwiàt Wielkanocnych, czyli w Niedziel´ Wielkanocnà
po Êniadaniu, mia∏ miejsce  jeszcze jeden charakterys-
tyczny dla naszego regionu zwyczaj. By∏y to tak zwane
„przywo∏ywki”. Polega∏y one na tym, ˝e w Niedziel´
Wielkanocnà m∏odzi, nie˝onaci amanci wchodzili na
wysokie drzewo lub wysoki budynek mieszkalny bàdê
obor´ i wywo∏ywali tradycyjnymi, kujawskimi, wierszo-
wanymi formu∏ami imiona m∏odych dziewczàt, które
nazajutrz mia∏y byç obficie oblane wodà. Wywo∏ywano
tak˝e m∏odego ch∏opca, który móg∏ je wykupiç. W drugi
dzieƒ Âwiàt Wielkiej Nocy, czyli w Poniedzia∏ek Wiel-
kanocny „przywo∏ywki”  koƒczy∏y si´ dyngusem.

ÂMIGUS-DYNGUS

Obchodzony by∏ w Wielki Poniedzia∏ek. Âmigus-
dyngus, któremu towarzyszy polewanie si´ wodà, to w
rzeczywistoÊci po∏àczenie dwóch ro˝nych zwyczajów -
dyngusa i Êmigusa. Pierwszy polega na chodzeniu
ch∏opców po domach - po dyngusie i zbieraniu od
gospodyƒ datków w postaci jaj lub w´dlin. Datki te
spe∏nia∏y role okupu. Podczas Êmigusa natomiast ude-
rzano panny na szcz´Êcie rózgà wierzbowà z baziami,
zachowanà z Niedzieli Palmowej. Âmigus-dyngus na-
wiàzuje te˝ do oblewin – przedchrzeÊcijaƒskiego obrz´-
du s∏owiaƒskiego polewania si´ wodà w okresie prze-
silenia wiosennego. Oblewiny mia∏y zapobiegaç cho-
robom i sprzyjaç p∏odnoÊci. Zachowa∏y si´ pomimo
przyj´cia przez S∏owian chrzeÊcijaƒstwa. Ch∏opiec sta-
ra∏ si´ oblaç wodà jak najwi´cej dziewczàt, ˝eby mu si´
wiod∏o jak najlepiej przez ca∏y rok. Ten, któremu nie

udawa∏o si´ ochlapaç ˝adnej dziewczyny, uznawany by∏
za nieudacznika i z∏oÊliwie nazywany przez innych
„babskim królem”. Im wi´cej m∏odzieƒców polewa∏o
jakàÊ pann´, stawa∏a si´ ona bardziej atrakcyjna. Wracajà-
ca do domu ze Êmigusa-dyngusa córka przemoczona
do suchej nitki by∏a dla rodziców wró˝bà urodzaju.
Bywa∏o, ˝e zabawa w oblewanie wody przeciàga∏a si´
a˝ do Zielonych Âwiàtek.

GAIK

W Poniedzia∏ek Wielkanocny na Kujawach by∏ zwy-
czaj obchodzenia po wsi z gaikiem. Gaik - by∏y to ga∏àz-
ki Êwierku umieszczone na wysokim kiju, które ozdo-
bione by∏y ró˝nokolorowymi papierkami i b∏yskotka-
mi. Do kija przyczepione by∏y kolorowe wstà˝ki, które
trzyma∏y panny. Taki gaik ze Êpiewem obchodzi∏ ca∏à
wieÊ, za nim szli ch∏opcy z choràgiewkami.

Wiele z kujawskich zwyczajów, tradycji uleg∏o za-
pomnieniu, niektóre istniejà w zmodyfikowanej formie.
Konieczna jest jednak ÊwiadomoÊç dziedzictwa kultu-
rowego naszej Ma∏ej Ojczyzny, tym bardziej, ˝e warunki
wspó∏czesnego ˝ycia, rozwój nowych dziedzin nauki,
techniki coraz bardziej oddalajà nas od kultury naszego
regionu, od tradycji przekazywanej z pokolenia na
pokolenie.

Daria Der´gowska, Pamela Drà˝ek, Jagoda Kalinowska
Ko∏o dziennikarskie przy Publicznym Gimnazjum w
Ciechocinku.

Dzi´kujemy Pani Iwonie Ogrodowskiej za udost´p-
nienie nam materia∏ów êród∏owych.


