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Zwyczaje i obrz dy mieszka ców ywiecczyzny 

(na przyk adzie wsi Kamesznica) 

Z uwagi na to, i   nawet badacze literatury myl  lub stosuj  wymiennie s o-

wa: zwyczaj, obrz d i obyczaj, rodzi si  potrzeba dokonania rozró nienia tych 

poj .  Artyku  ma na celu przybli enie tych e poj , w formie wykresu ko o-

wego, aby ukaza  ró nice mi dzy nimi w wymienionych przez nas przyk adach, 

ilustruj cych ycie mieszka ców ywiecczyzny. 
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Rys. 1 a. Obyczaj, zwyczaj, obrz d – wzajemne relacje 
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Rys. 1b. Obyczaj, zwyczaj, obrz d – wzajemne relacje 

Obrz dy s  to zwyczaje  zwi zane ze sfer  religijn , czyli zwyczaje o cha-

rakterze  sakralnym, np. wi cenie jajek.  Przyk adem zwyczaju mo e by   uczta 

weselna, natomiast  obrz du –  lub, z kolei rytua y zwi zane z zawieraniem  

ma e stwa okre lamy ogólnie mianem  obyczaju.  

 

 

 

 

 

Rys. 2. Ma e stwo jako obyczaj 

S ownik j zyka polskiego definiuje poj cie obyczaju jako: „powszechnie 

przyj ty, umowny, najcz ciej utwierdzony tradycj  sposób post powania dla 

danej grupy ludzi, terenu, czasu...”1, na przyk ad: ludowy, przodków, s owia -

ski, wiejski, wschodni. Ale s owo to równie  oznacza zachowanie si  danego 

cz owieka – sposób bycia, post powania2. Z kolei zwyczajem nazywamy „to, co 

zosta o utwierdzone przez tradycj , co jest powszechnie przej te z jakiej  spo-

eczno ci”3, natomiast obrz dem – „zespó  u wi conych tradycj  czynno ci 

i praktyk towarzysz cych jakiej  uroczysto ci o charakterze rodzinnym, spo-

ecznym, religijnym itp.”4 

                                                      
1  S ownik  j zyka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. empicka. Warszawa 1968, s. 476.  
2  Por. tam e, s. 476. 
3  Tam e, s. 1026. 
4  Tam e, s. 473. 
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S dzimy, i  warto na pocz tek poda  kilka danych dotycz cych miejscowo-

ci wymienionej w tytule niniejszego artyku u. 

1.  Po o enie geograficzne 

S ownik geograficzny, przywo any w ksi ce J. Zalitacza, okre li  po o enie 

Kamesznicy jako wsi le cej przy tzw. „cesarce”, drodze kupieckiej, prowadz -

cej z Krakowa po ywiec, Ochodzit , do Jab onkowa na S owacji i dalej a  do 

Wiednia5. Kamesznica le y na po udniowo-wschodnim skraju Beskidu l skie-

go , na pograniczu z Beskidem ywieckim, w gminie Milówka, powiecie y-

wieckim i województwie l skim (do 1998 r. bielskim). Sk ada si  z kilku przy-

sió ków. 

2.  Etymologia nazwy 

Kamesznica to jedna ze starszych osad powiatu ywieckiego. Etymologia 

nazwy wed ug Chronografii albo Dziejopisu ywieckiego wywodzi si  od ka-

mieni. S ynny wójt ywiecki, A. Komoniecki, pisze: „Kame nica, i  tam bywa y 

przedtym kamienie lni ce albo wiec ce si , gdzie kruszce najdowano i dotych-

czas mo e ich znale , jako si  w Z atnym pokazuje”6. 

Mieszka cy za  wi  nazw  wsi z pewnym wydarzeniem przekazywanym 

przez pokolenia do dzi . Przez wiosk  mia  jakoby przeje d a  ksi , a e drogi 

by y kamieniste, przy karecie z ama a si  „sznica” ( nica – przednia cz  wozu 

do mocowania dyszla)7. St d te  od kamienia i „sznicy” wzi a si  nazwa Ka-

mesznica8.  

Nale y przywo a  jeszcze inn  wersj  opowiadania, dotycz c  pochodzenia 

nazwy wsi, wed ug której Kamesznica by a bogata w kamienie l ni ce. Znajdo-

wa o si  tutaj du o kamienio omów. Kiedy furmanie wie li kamienie, z ama a 

si  w wozie „sznica” ( nica) i st d nazwa Kamesznica. Pozosta o ci kamienio-

omów znajduj  si  jeszcze dzi  w ró nych miejscach9. Niektóre ród a podaj  

równie , i  „nazwa pochodzi od obficie do teraz wyst puj cej w Kamesznicy 

rzecznej ro liny zwanej sitowiem (komesza)”10. 

                                                      
5  Por. J. Zalitacz: Milówka i okolice, Krosno 1999, s. 37. Zob. te : „Monografia Kamesznicy”, 

opracowana przez SKKT przy SP nr 1 – r kopis. 
6  Chronografia albo Dziejopis ywiecki, wydali S. Grodziski i J. Dwornicka, ywiec 1987, s. 14.   
7  Por. J.K. Nowak, S ownik gwary górali ywieckich, Warszawa 2000, s. 124. 
8  Na podstawie kroniki, w asnor cznie napisanej przez mieszkank  Kamesznicy, R. Wojtas – l. 65. 
9  Wed ug informacji ustnej M. Duraj – l.74, z dnia 25.03.2010 r. 
10  M. Kubica, J. Puda, ywiec i ywiecczyzna na pocztówkach, ywiec 2001, s. 57. 
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Mo na zatem wnioskowa , e nazwa wsi pochodzi od wyst puj cych tutaj 

kamieni b d  kamienio omów, od kamieni mchem poros ych lub rzecznej ro li-

ny zwanej sitowiem11. 

Spo ród wybranych przez nas elementów tradycji, kultywowanej przez 

mieszka ców Kamesznicy, na szczególn  uwag  zas uguj  zwyczaje i obrz dy, 

które pozostaj  w cis ym zwi zku z kalendarzem liturgicznym. Zaznaczy  na-

le y, e zazwyczaj zwi zane s  one z obchodami wi t bo onarodzeniowych 

i wielkanocnych i na ogó   znane mieszka com innych regionów (na przyk ad: 

dziady, przebiera cy, kol dnicy), st d te  g ówny akcent zosta  po o ony na 

przybli enie odr bnych, specyficznych dla omawianego regionu. A oto one: 

                                                      
11  Jako ciekawostk  warto przytoczy  w oryginale prac  K. Worek pt. Moja legenda o Kame ni-

cy, uczennicy klasy pi tej Szko y Podstawowej nr 1 w Kamesznicy, która zdoby a I miejsce w 

kategorii literackiej: proza w ramach II edycji konkursu literackiego Piykno jest nasa Ziymia 

ywiecko, przeprowadzonego w gwarze ywieckiej. Praca ta znalaz a si  w publikacji pt. Zbiór 

utworów II edycji konkursu Piykno jest nasa Ziymia Zywiecko, ywiec 2008, s. 13–14. A oto 

nagrodzony tekst: 

 Downo tymu, kie jesce ma o ludzisków po wiycie chodzowa o, zy  jedyn hudobny ch op, a by-

o mu Fronek Fiedor. We wsi godali na niygo Fro pok, bo ch op by   nigo tynki, a i krzypki 

tys. Mio  un w cho upie warnom babulke i walnie dziecek. Bidni si  jim zy o. Co by miy  po-

re Dutków, upo  Fro pok skole. By a to okropecnie ciynsko robota, a dutków b ogate pony 

ma o dowa y. Telo to dlo Fro poka by o ma o. Jednego razu, umy lal se, co by i  ka w wiat 

i zarobi  walnie dutków. Zabro  wiync ca y dobytek, babe, dziecka i pose . 

 Przewyndrowali kawa ek drogi, ale wokolu ko nic jeno smreki. Bieda i strach by o dali i . 

W sokwie jeno chleba kapke do zorcio zosta o. Stra nie zmarnioni do li na kroj lasu. Wtedy 

uwidzieli takom pieknom polane, jakij nika na wiycie ni ma. Takom pieknom dziedzine, ka 

trowa zieloniutko i pi kne kwiotecki, a przez som rodeczek potocek ciurcy, a potym si  oko-

za o, ze nawet dwa ciurcom, ale oncom si  w jedyn. Fro pok si  przybli y , bo fio  kapecke 

wodzicki uciu ka . Spoziro tam… a tu si  cosik migoce. Ni to jako z oto, ni to jako ryb o. 

Siongno  gor ciom do Potocka i spoziro na to co chyci . Naroz si  mu poprawi o, gamba u-

mich a i godo do baby co by zosta . Ze tu bogato ziemia i ze dutków z tego bydzie do  walnie. 

Jak pomy la  tak zrobi . Do roku postawi  bogatom cha upe z p ozów. oporzondzi  obyj cie, 

wystawi  sope i stodo e. 

 Wsy ko to bez te migoc ce kamiencki, bo to nie by y taki zwyk e, ba cudowne. une duzo 

ko towa y i wiela dutków by o  nich. Fro pok nie by  z y cz ek, to i ze ca om rodzinom si  

tymi kamienckami podzieli . Wsy kich bliskich sprowadzi  i za o y  osade. Zosta  w nij so ty-

sem, bo ch op z niego by  rozumny. Gazdowo  se piyknie, a nowom wie  nazwo  Kame nica. 

To od tych kamienckow, co tak piyknie sie rybrzy y. 

 Nie by o to d ugo, jak tym ozwiedzia y si  insze ludziska a i tys z dalekigo wiatu. A i wielki 

som hrabia Potocki us yso   o tym, ze w Kame nicy ludziska bogaci, bo ty z ote kamienie ma-

jom i un by tys fio . Przyjecha  swojom karocom, wysiad   nij i tak poziro  po kame nickiej 

dziedzinie, po groniach i cha upak. Stra nie si  mu to zwidzia o. umy lo  se co by mu tu lu-

dziska dwór wystawi y. Jak mu jus to wystawili, to un si  mio  w tyj Kame nicy tela dobrze, 

ze hej. By o mu jako poncek w ma le. Nic mu nie brakowa o. Mio  sy ko, bo ludziska tu dobre 

i ucciwe by y, co nika takik drugik na wiycie. Do dzi ka ludziska dziynkujom Bogu za to, ze 

im te kamienie z ote do . Teraz ju  majom si  lepij i nie zaznajom ju  biydy ni g odu. 
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3.  Zwyczaje 

a)  zwyczaj obchodzenia dnia w. Andrzeja (30 listopada) 

W wigili  tego dnia popularne by y na przyk ad wró by dla dziewcz t, a do-

tyczy y one g ównie ich zam pój cia. Najbardziej rozpowszechnione by o lanie 

rozgrzanego wosku na wod  przez dziurk  od klucza i odczytywanie przysz o ci 

na podstawie kszta tu cienia, rzucanego na cian , przez zastyg y wosk. Przy-

sz o  odczytywano równie  na podstawie ró nych przedmiotów w o onych pod 

kubki odwrócone do góry dnem. Wylosowanie obr czki wiadczy o o rych ym 

zam pój ciu, ró aniec oznacza  pój cie do klasztoru, pieni dz – bogactwo, sól 

– „gorzkie”, a cukier – „s odkie” ycie.   

b)  zwyczaj obchodzenia dnia w. ucji (13 grudnia) 

Codziennie, poczynaj c od tego dnia przez kolejnych 12, robiono obserwa-

cje pogody. Przewidywano, jaka b dzie pogoda w „pierwszych po owach” ko-

lejnych miesi cy roku. Pogod  na „drugie po owy” wskazywa y dni pomi dzy 

Bo ym Narodzeniem (25 grudnia) a wi tem Trzech Króli (6 stycznia). Obser-

wacje takie prowadz  ju  nieliczne osoby, zw aszcza starsze12. 

c)  zwyczaj zwi zany z obchodami Wigilii Bo ego Narodzenia (24 grudnia) 

Przez ca y dzie  obowi zywa , i nadal obowi zuje, post. Dawniej potrawy 

przygotowywano z produktów otrzymywanych z w asnego gospodarstwa. Mu-

sia o by  12 da , ka dego z nich nale a o spróbowa , eby w nast pnym roku 

dobrze w polu obrodzi o. Najcz ciej spotykanymi potrawami by y13: 

— zupa fasolowa z ziemniakami, 

— zupa grzybowa, 

— zupa grochowa, 

— zupa z kwacka (z brukwi), 

— zupa owocowa z kasz  (z suszonych lub w dzonych owoców: jab ek, gru-

szek i liwek), 

— kapusta z fasol , 

— kapusta z grochem, 

— kapusta z grzybami i ziemniakami, 

— placki ziemniaczane, 

— pra uchy, 

— chleb, 

— bukta (ciasto dro d owe). 

                                                      
12  Wed ug informacji ustnej S. Matuszny – l. 66, z dnia 26.01.2010 r. 
13  Wed ug informacji ustnej A. Gorzo ka – l. 79, z dnia 6.01.2010 r. 
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d)  zwyczaj zwi zany ze wi tami Bo ego Narodzenia 

Zwyczajem kultywowanym do dzi  w Szkole Podstawowej nr 2 (i nie tylko) 

w Kamesznicy jest ubieranie choinki na wzór dawnej po a nicy, na której znaj-

duj  si : miko ajki, a cuchy, je yki, szyszki, serduszka, przy czym wszystkie 

ozdoby wykonane s  z bibu y. Organizuje si  tak e wigili  klasow . Dzieci, po-

dzielone na grupy (ka da z nich to „ma a rodzina”), przedstawiaj  przebieg wie-

czerzy, wykorzystuj c przyniesione ze sob  rekwizyty. Na stoliku znajduje si  

sianko przykryte bia ym obrusem, a na nim: miód, op atek (przyniesiony przez 

wychowawc ) i spisane na kartce 12 potraw, jakie gotuje si  w domach 

uczniów. Zwraca si  uwag  na to, by przy ka dym stoliku by o puste miejsce 

(dla zapraszanych go ci – przedszkolaków wraz z wychowawczyni ). Oprócz 

dzielenia si  op atkiem, sk adania sobie ycze , piewania kol d i pastora ek, 

jest czas na tradycyjne winszowanie („Na scy ci, na zdrowi, na tyn Nowy Rok, 

winsujem Wom scy cio, zdrowio ca y Bo y rok. By cie byli zdrowi, weseli, 

jako w niebie janieli, by cie mieli wsytkiego do ci, jako na po a nicy o ci”, po 

którym gospodarz lub gospodyni odpowiada: „Dej, Bo e, dej”). Nast pnie dzieci 

spo ywaj  posi ek, podczas którego wychowawca daje ka demu z nich malutk  

niespodziank  – miko ajka z czekolady, a dla ca ej klasy: kalendarz na nast pny 

rok. W dalszej  kolejno ci uczniowie opowiadaj  o tym, jak przebiega wieczerza 

w ich domach. 

e)  zwyczaj zwi zany z wró bami bo onarodzeniowymi (24 grudnia) 

Po kolacji dzieci zabiera y spod choinki prezenty i ku wielkiej rado ci roz-

pakowywa y je. Pó niej czas by  na wró by. Dziewczyny wychodzi y na dwór 

(podwórko) i nas uchiwa y odg osów przychodz cych ze wsi. Je eli która  

z nich us ysza a trzask z bata, powinna si  spodziewa  m a. Mia  on by  bogaty 

i dobry. Natomiast je eli us ysza a szczekanie psa, wró y o jej to, e m  dla 

niej b dzie niedobry. Panny cz sto przynosi y drwa do domu, a nast pnie je 

przelicza y. Je eli ich liczba by a parzysta, by  to znak rych ego zam pój cia14. 

Wszystko, co dzia o si  w ten niezwyk y dzie  (najkrótszy dzie  i najd u sza 

noc w roku), uwa ano za dobr  lub z  wró b , np. gdy dom w tym dniu odwie-

dza  jako pierwszy m ody m czyzna, zw aszcza kawaler, zwiastowa  szcz li-

wy rok; a gdy to by a kobieta, nale a o si  spodziewa  najgorszego. Tak bardzo 

popularny zwyczaj wró enia zanika wspó cze nie. Przetrwa  on jeszcze w nie-

których domach, lecz bardziej jako zabawa, której nikt nie bierze na powa nie. 

                                                      
14  Wed ug przekazu ustnego F. S owik – l. 74, z dnia 29.12.2009 r.  
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f) zwyczaj obchodzenia „dziadów” (w innych regionach zwi zany ze 

wi tem zmar ych, a we wsi Kamesznica ze wi tami 

bo onarodzeniowymi) 

W Nowy Rok zarówno w Kamesznicy, jak i w s siednich wioskach mo na 

spotka  korowody barwnie ubranych przebiera ców. S  to „dziady”, w sk ad 

których wchodz : diab y, konie, pacho ki, nied wied , Cygan, yd, ydówka, 

kominiarz. Towarzyszy im równie  muzykant. Ka dy z nich ma swoj  wyuczo-

n  rol . Chodz c po zagrodach, sk adaj  yczenia i odgrywaj  swoje widowisko. 

Od gospodarzy otrzymuj  „kol d ”, czyli pocz stunek lub pieni dze. Na uwag  

zas uguj  stroje przebiera ców, które s  niezwykle barwne. Ciekawym elemen-

tem stroju s  rze bione i malowane maski. Stanowi  one przyk ad sztuki ludowej. 

g)  zwyczaj zwi zany z „ostatkami” 

Okres pomi dzy 2 lutym a rod  popielcow  nazywany jest „niesopustem”. 

T usty czwartek rozpoczyna najweselszy okres. Tak jak w ca ej Polsce, tak 

i w Kamesznicy w tym dniu piecze si  p czki i chrust, czyli faworki. W „ostat-

ki”, czyli we wtorek poprzedzaj cy rod  popielcow , p atano ró ne figle. Na 

przyk ad mo na by o zabra  jak  rzecz z odwiedzanego domu. Trzeba by o j  

jednak tak wynie , by gospodarz nie zauwa y . Aby odzyska  swoj  w asno , 

gospodarz musia  da  za ni  okup w postaci pocz stunku (lub te  musia  pilno-

wa  swoich go ci, by nic mu z domu nie wynosili). 

Obecnie zwyczaj ten zanika, natomiast popularne sta y si  zabawy publiczne 

lub urz dzane prywatnie, tzw. ostatki. Na takiej zabawie (urz dzanej we wtorek) 

ta czy si  tylko do pó nocy, tj. do rozpocz cia si  Wielkiego Postu. Nadal popu-

larne jest powiedzenie: „w ostatki tajcuj na kwacki”, gdy  to w a nie w tym dniu 

(we wtorek) ta czono, aby by  urodzaj „kwacków”, tj. brukwi15. 

h)  zwyczaj zwi zany z Dniem Zmartwychwstania Pa skiego (najwi kszym 

wi tem ko cielnym) 

Wed ug tradycji, niadanie wielkanocne sk ada si  z jajecznicy na boczku, 

z dodatkiem chrzanu. Skorupki z jajek wiesza o si  na drzewach, eby dobrze 

rodzi y. Powoli zwyczaj ten zanika. 

i)  zwyczaj zwi zany z obchodami dnia w. Jana (24 czerwca) 

Na polach i przy domach umieszczano ga zki drzew li ciastych, najcz ciej 

lipy. Pó nym wieczorem rozpalano ogniska, które wcze niej przygotowywane 

by y przez ch opców. Rozpalano je na wzgórzach, aby by y jak najdalej widocz-

ne. Przy ognisku zbierali si  wszyscy: starzy i m odzi, i wspólnie si  bawili. 

Przygotowaniem ogniska zajmowali si  przewa nie solenizanci, czyli Janowie. 

                                                      
15  Wed ug przekazu ustnego Z. Worek – l. 69, z dnia 20.04.2010 r. 
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Zwyczaj palenia ognisk na w. Jana jest nadal ywy, ale obecnie wokó  nich 

gromadz  si  osoby zaproszone przez organizatora16. 

j)  zwyczaj zwi zany z Dniem Wszystkich wi tych 

Dzie  ten sk ania do refleksji nad sensem ycia i jego przemijania. W do-

mach wieczorem pozostawia si  na stole chleb, mas o lub ciasto. Jak wspomina-

j  starsi mieszka cy wsi, jest to pokarm dla dusz zmar ych, które tej nocy od-

wiedzaj  dom rodzinny. W drugi dzie , czyli w Zaduszki, ludzie równie  licznie 

odwiedzaj  groby swoich bliskich17. 

k)  zwyczaj zwi zany z uroczysto ci  weseln  

Dawniej wesele poprzedzone by o tzw. „namowinami”. Kawaler przychodzi  

z rodzicami do domu swej narzeczonej, gdzie ustalano dat  lubu. Omawiano 

równie  wszystkie sprawy dotycz ce uroczysto ci weselnej, m.in. liczb  zapro-

szonych go ci, ponoszone koszty itp. Uzgadniano te  tzw. „wiano”, tj. posag, jak 

równie  miejsce zamieszkania po lubie. Pó niej narzeczeni udawali si  do ksi -

dza, gdzie „dawali” na zapowiedzi, które ksi dz czyta  przez trzy kolejne nie-

dziele. Ta forma zapowiedzi przetrwa a do dnia dzisiejszego, lecz zamiast czy-

tania, pojawia si  informacja dotycz ca ch ci zawarcia zwi zku ma e skiego 

w ko ciele katolickim, która zostaje wywieszona na tablicy og osze . 

„Namowiny” to forma dzisiejszych zar czyn, kiedy to kawaler przychodzi 

do swojej dziewczyny i prosi jej rodziców o zgod  na zawarcie zwi zku ma e -

skiego. 

l)  zwyczaj zwi zany z zabaw  weseln  

Zabawa weselna urozmaicona jest ró nymi przy piewkami, na przyk ad18: 

Weseli, weseli, ma e wesel tko, 

Wydaje matula, ostatnie dziewc tko. 

 Dzi kuj  ci dru bo, co  ze mn  dru bowa , 

 Jesce ci dzi kuj , co  mnie wyta cowa . 

Jako by tu by o, tak adnie za piywa , 

S  tu ró ni go cie, by ich nie rozgniywa . 

Podczas uroczysto ci weselnej piewano ró ne przy piewki. Obecnie rów-

nie  ma to miejsce, lecz w mniejszym zakresie19. 

                                                      
16  Wed ug przekazu ustnego F. S owik – l. 74, z dnia 10. 01. 2010 r. 
17  Wed ug przekazu ustnego I. Matuszny – l. 66, z dnia 24.02.2010 r. 
18  Wed ug przekazu ustnego B. Worek – l. 28, z dnia 24.03.2010 r. 
19  Wed ug informacji Z. B acha – l. 50. z dnia 6.03.2010 r. 
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)  zwyczaj obchodzenia wesel bezalkoholowych 

Od ko ca lat osiemdziesi tych, z inicjatywy ksi dza proboszcza W adys awa 

Z zla, organizuje si , ju  nie tylko w Kamesznicy, wesela bezalkoholowe. M o-

da para otrzymuje w prezencie obraz przedstawiaj cy Ojca wi tego wraz z b o-

gos awie stwem. 

m)  zwyczaje zwi zane z pogrzebem   

mier  jest najsmutniejszym momentem w yciu rodziny. „Ostatni dzie ” rów-

nie  dla mieszka ców Kamesznicy i jej okolic jest dniem po egnalnym. Wynosz c 

z domu trumn , stuka o si  o próg. Zwracano uwag  na to, aby w tej chwili krowy 

nie le a y. Dom nie powinien by  zamkni ty i nie powinien pozostawa  pusty; kto  

w nim powinien pozosta , lecz nie z najbli szej rodziny, najlepiej s siad. Uwa a si  

powszechnie, e gdy zmar y pozostaje przez niedziel  w domu, wró y to kolejny 

pogrzeb w rodzinie lub w s siedztwie20. Zwyczaje te i wierzenia nadal s  ywe. 

Najbli szych cz onków rodziny obowi zuje a oba przez jeden rok, w czasie której 

przestrzega si  m.in. zakazu ta czenia i uczestniczenia w hucznych zabawach. 

Przyk adem pie ni piewanych przy zmar ych s  nast puj ce utwory: Mój 

stró u aniele21:  

Mój stró u aniele, mój mi y patronie, 

B d  ja Ci  wzywa , b d  ja Ci  wzywa , 

Przy ostatnim zgonie. 

Bo ja tego nie wiem i wiedzie  nie mog , 

Kiedy Ty mnie we miesz, kiedy Ty mnie we miesz, 

W tak dalek  drog . 

Mo e Ty mnie wydasz w czy cowe po ary, 

Mój Stró u Aniele, mój Stró u Aniele, 

B dzie p acz niema y. 

oraz Przez czy cowe upalenia22: 

Przez czy cowe upalenia, którzy znosz  m k cierpienia, 

zy lej c bez pocieszenia, ebrz  Twego u alenia. O Maryja! 

Ty  ród o grzechy czyszcz ce, wszystkim zdrowie przynosz ce, 

Posilaj umieraj ce, ratuj m ki ponosz ce. O Maryja! 

Ku Tobie umarli wzdychaj , w Tobie ufno  pok adaj , 

Niech twarz macierzy sk  znaj , niech przez Ciebie nieba dostaj . O Maryja! 

Twe zas ugi, twe przyczyny, pop aciwszy grzechów winy, 

Niech wprowadz  ludzkie winy, z m k do niebieskiej krainy. O Maryja! 

                                                      
20  Wed ug przekazu ustnego M. Zeman – l. 52, z dnia 28.03.2010 r. 
21  Wed ug przekazu ustnego M. Worek – l. 64, z dnia 20.04.2010 r. 
22  Wed ug przekazu ustnego M. Worek – l. 64, z dnia 20.04.2010 r. 
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4. Obrz dy 

a)  obrz d zwi zany z obchodami dnia w. Szczepana (26 grudnia) 

Drugi dzie  wi t, w. Szczepana, by  dniem odwiedzania si  przez rodzin  

bli sz  i dalsz , czy te  s siadów, dlatego te  zawsze up ywa  w bardzo o ywio-

nej atmosferze. Rano w ko ciele wi cono owies, którego cz  by a wysiewana 

w polu na wiosn , a druga – spo ywana przez zwierz ta gospodarskie. Mia o je 

to chroni  przed chorobami. Obecnie nadal ywa jest tradycja wi cenia owsa23. 

5.  Obrz dy po czone ze zwyczajami 

a)  obrz d zwi zany z obchodami odpustu ku czci Matki Bo ej Szkaplerz-

nej (16 lipca) 

W przygotowaniu do uroczysto ci odpustowej wida  wielkie zaanga owanie 

parafian, zarówno dzieci, m odzie y, jak i doros ych. W przeddzie  obrazy ubie-

rane s  ywymi kwiatami. M odzie  przystraja figur  Matki Bo ej, natomiast 

kobiety – wielkie obrazy, które mierz  niejednokrotnie pó tora metra wysoko ci 

i wa  kilkana cie kilogramów! Wierni id  w procesji rozpoczynaj cej si  w ka-

plicy pw. NMP Królowej wiata w Kamesznicy Górnej, pielgrzymuj c przez ca-

 wiosk . W procesji, w strojach galowych, id  równie  kolejarze, stra acy oraz 

cz onkowie Zwi zku Podhalan, nios c sztandary. Procesja ko czy si  w kaplicy 

na Grapce i jest wst pem do rozpoczynaj cej si  sumy odpustowej, któr  cele-

bruj  ksi a zaproszeni z s siednich parafii. Msza w. ko czy si  procesj  wokó  

ko cio a, podczas której ma e dzieci sypi  kwiaty, a kobiety nios  zapalone 

wiece. Po zako czeniu nabo e stwa ludzie udaj  si  do róde ka, które znajdu-

je si  poni ej ko ció ka24. Uroczysto ci religijnej towarzysz  oczywi cie straga-

ny ze s odyczami. Go ci przyje d aj cych z daleka nie brakuje. 

b)  obrz d zwi zany z chrzcinami dziecka
25

 

Dziecko do chrztu ubierano od wi tnie i zawijano w powijok (d ug  pie-

rzynk  wi zan  po bokach), do rodka wk adano jak  cenn  rzecz, aby mu ni-

czego nie brakowa o w yciu. Po przyj ciu z ko cio a do domu ojciec wypowia-

da  s owa: „Zabro ek wom poganina, a przynose krze cijanina Józofka” (co zna-

                                                      
23  Wed ug przekazu ustnego A. Gorzo ka – l. 79, z dnia 6.01.2010 r. 
24  Jedna z mieszkanek Kamesznicy do dzi  opowiada o uzdrawiaj cej mocy tego róde ka. Ile-

kro , id c do ko ció ka, odczuwa ból g owy, zrasza czo o i skronie wod , z wiar  odmawia 

modlitw , a wtedy ból ustaje… 
25  Por. W. Prochownik, M. Grzegorek, K. Paliczek, Na góralskich posiadach, Wieprz 2002, s. 64.  
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czy o: „Zabra em Wam poganina, a przynosz  chrze cijanina Józefa”).  Obrz d 

ten przetrwa  do dzi , ale w nieco zmienionej postaci. 

 

Powy sze przyk ady ilustruj  zwyczaje i obrz dy charakterystyczne dla 

mieszka ców wsi Kamesznica. Nietrudno zauwa y , i  wi kszo  zwyczajów 

wiejskich jest zwi zana z pro b  o dobry urodzaj (np. wieszanie skorupek jajek 

na drzewach po niadaniu wielkanocnym). 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , i  w ca ej Polsce zwyczaje zanikaj  i s  wy-

pierane przez nowe. Zachowa y si  na przyk ad takie, jak andrzejki (zwi zane 

bardziej z obyczajowo ci  wiejsk ), a przej te zosta y z Zachodu (g ównie 

z Ameryki i Anglii) walentynki. Na szcz cie w ród mieszka ców Kamesznicy 

kultywowane s  zwyczaje odr bne, zwi zane na przyk ad z: obchodami dnia w. 

Andrzeja, w. Jana, w. ucji,  Wigilii Bo ego Narodzenia, „dziadów”, Dnia 

Zmartwychwstania Pa skiego, Dnia Wszystkich wi tych, wró bami bo onaro-

dzeniowymi, „ostatkami”, uroczysto ciami weselnymi i pogrzebowymi. 

 

Warto tak e wspomnie  o wierzeniach zwi zanych ze zbójnikami. Przyj-

mowanie przekazów – jak s usznie zauwa y  Lucjan Siemie ski – wyp ywa 

„z wiary szczerej ludzi z czystym uczuciem, którzy wierz  w to, co im opowia-

danym jest”26. Ten badacz twórczo ci ludowej dostrzega równie , e istnieje 

ludzka potrzeba opowiadania o ciekawych miejscach, gdy  „ka da okolica na-

biera wi cej powabu, je li g o nym si  stanie podanie o niej”27. Interesuj c  ilu-

stracj  tej tezy stanowi  opowie ci o zbójnikach zwane „pogojdkami”, które 

tworz  koloryt lokalny wsi Kamesznica, si gaj  one XVI wieku. Tamtejsza lud-

no , przewa nie koczownicza i pasterska (przyby a z Europy po udniowo-

wschodniej), zmuszona by a przez w adze w ywcu do trwa ego osiedlania si , 

co spowodowa o zmian  w trybie ycia, natomiast tereny górskie sprzyja y  two-

rzeniu si  i dzia alno ci band zbójeckich. Nie ulega w tpliwo ci, e realia topo-

graficzne („Trudno dost pne szczyty górskie, niezliczona ilo  w wozów i prze-

czy, du e zalesienie sprzyja y rozwojowi takiej formy walki”28) oraz charakter 

i temperament górali mia y wp yw na powstawanie legend („Temperament góra-

li wykazuj cy tendencj  do ywio owo ci przejawiaj cej si  w pie niach pie-

wanych ca  piersi , niemal e krzykiem i z nieokie zan  dziko ci  oraz legendy, 

których bohaterami stali si  ci, co chodz  „na zbój”, wywar y niema y wp yw na 

rozwój zbójnictwa” 29). 

Na ywiecczy nie dzia ali mi dzy innymi nast puj cy zbójnicy: Sebastian 

Bury, Martyn Portasz, Kuba Cyganik, J drys z Milówki zwany „Milowem”, Je-

rzy Fiedor z Kamesznicy, zwany „Pro pokiem” czy Klimczakowie. 

                                                      
26  Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Warszawa 1975, s. 20. 
27  Tam e, s. 26.  
28  J. Zalitacz, dz. cyt., s. 13. 
29  Tam e, s. 13. 
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O bohaterskich dzia aniach zbójników mo na us ysze  w legendach30 i pie-

niach. Niektóre z tekstów wyra aj  si  i odwag  zbójnika „Pro poka”, na 

przyk ad31: 

Ni ma nad Pro poka, 

T zsego ch opoka, 

on kieby pon jaki, 

Mo kabat z ocisty, 

Czerwone chodaki. 

Pas rzemienny cysty, 

Za pasem toporek, 

I dukatów worek. 

Nie dbo na dworoka, 

Ani na wojoka. 

Cho  trefi na zucha, 

Zginie kieby mucha… 

Z innego tekstu dowiadujemy si  o okoliczno ciach mierci przywódcy 

kompanii zbójeckiej32: 

Hej, az pi  roków go sukali, 

Ale po pró nicy, 

Nasi go nasli u fajnej baby, 

We wsi Kame nicy. 

Hej, a gdy wyszli z nim na drabin , 

Bo mu na szyj  za o yli lin , 

A potem go ze scebli chyneli, 

I wzieni go debli. 

                                                      
30 Nasuwa si  tutaj oczywista analogia do wierze  górali tatrza skich (legenda o Janosiku) i l -

zaków (legenda o Ram y). Legenda o zbójniku „Pro poku”, powszechnie znana na ywiec-

czy nie, odbiega od schematu legend s awi cych na ogó  czyny rycerskie, odwag , oddanie si  

ojczy nie, pogard  mierci. Jest opowie ci  o wielkiej odwadze cz owieka, troszcz cego si  

o losy biednych. Dodajmy, e legenda zosta a napisana gwar  góralsk  i zawiera: elementy 

magiczne, wartk  akcj , komizm, wyra ony g ównie w dialogach, oraz zabawne opowiadanie 

o losach rozbójnika. wiadczy o ukrytych zdolno ciach fantazjowania i utwierdza nas w prze-

konaniu, i  lud góralski by   obdarzony wyobra ni . Nale y doda , e mieszka cy wsi Ka-

mesznica i jej okolic maj  podobne sk onno ci narracyjne do mieszka ców innych regionów 

(schemat niektórych w tków wyst puje w  wielu narodach, np. Ram a, „Pro pok”, Janosik 

czeski nale  do wspólnej rodziny zbójników w ró nych krajach wiata, typu: Robin Hood 

w Anglii). Wydaje si , i  Janosik i Robin Hood byli bardziej altruistyczni (oddawali skarby lu-

dziom), a na przyk ad Ram a do ko ca y  w jaskini w ród swoich skarbów i to one sta y si  

nawet przyczyn  jego mierci. W legendzie o zbójniku „Pro poku” zawarte s  mi dzy innymi 

mentalno  ludzi i marzenia o cz owieku, który b dzie wymierza  sprawiedliwo , ujmuj c si  

za biednymi i n kaj c bogaczy i krzywdzicieli. 

 Legenda zach ca do zwiedzania regionu i opowiedzenia ciekawej historii – ludzie szukaj  

w terenie ladów tej legendy w lasach otaczaj cych Kamesznic  i próbuj  zidentyfikowa  gór  

(np. Tyniok), poro ni t  pot nymi drzewami (kryjówki zbója „Pro poka”, niestety, brak). 
31  J. Zalitacz, dz. cyt., s. 15–16. 
32  Na podstawie kroniki R. Wojtas – l. 65. 
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Teksty legend wiadcz  o ywotno ci i twórczym rozwijaniu w tków poda-

niowych przez mieszka ców wsi Kamesznica, tradycyjnie przekazywanych 

z pokolenia na pokolenie. Na pewno oka  si  interesuj ce dla tych, którym nie-

obce  s  wierzenia i obyczajowo  ywiecczyzny.  

Summary 

Customs and conventions of inhabitants from ywiec district 

(on the example of Kamesznica village) 

The aim of the article is to indicate issues associated with customs and con-

ventions of inhabitants from Kamesznica village. 

In the article there are mentioned both customs and conventions that are 

common for all areas, as well as distinct ones, specific for cultural heritage of 

ywiec district. 
 


