Placek

ciasta

Drożdżowy placek
ze śliwkami
Składniki
na ciasto
drożdżowe:

KGW Świętoniowa

 5 dag drożdży
 50 dag mąki
 15 dag cukru
kryształu
 1 szklanka mleka
 5 żółtek
 10 dag masła
 ½ płaskiej łyżeczki
soli

Sposób przygotowania:

Z

drożdży, cukru, mąki i ½ szklanki mleka zarobić
rozczyn. Dobrze wymieszać i pozostawić do
wyrośnięcia. Pozostały cukier roztrzepać z żółtkami.
Masło stopić. Do pozostałej mąki wymieszanej z solą
dodać roztrzepane żółtka z cukrem, wyrośnięty rozczyn
i pozostałe mleko. Dokładnie wyrobić ciasto. Pod koniec wlać przestudzone masło.
Ponownie wyrobić do czasu „odchodzenia” od ręki. Gotowe ciasto przykryć ściereczką
i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. r

Posypka:

Dodatki:

10 dag masła
1 szklanka mąki
1–2 żółtka
½ opakowania cukru
wanilinowego
 5 dag cukru kryształu

 2 kg śliwek
 3–4 łyżki bułki tartej






Z podanych składników
zarobić ciasto, tak by było
sypkie
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orzechowy

KGW Gać

Sposób przygotowania:

B

iałka ubić na sztywno, dodać cukier
i wymieszać z orzechami. Na blachę położyć
jedną część ciasta, położyć trochę masy i znów
ciasto aż do skończenia ciasta, zostawić
do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Piec w temp.
190–200°C przez 40 min. r

ciasta

Składniki na ciasto:






40 dag mąki
40 dag margaryny
7 żółtek
6 dag drożdży
1 łyżka cukru pudru

Z tych składników wyrobić
ciasto i podzielić na 4 części

Składniki na masę:
 1 szklanka cukru pudru
 25 dag mielonych orzechów
włoskich
 7 białek
 cukier wanilinowy

Ze śliwek usunąć pestki, rozłożyć na blaszce
i podpiec w piekarniku w temp. 180°C przez
30 min. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na
gruby placek i wyłożyć nim dno blaszki. Posypać
tartą bułką i rozłożyć śliwki. Wierzch posypać
posypką. Piec ok. 45–50 min w dobrze nagrzanym
piekarniku w temp. ok. 180°C.
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ciasta

ciasta

Przekładaniec

albo placek (mazurek) królewski
KGW Gorliczyna I

Składniki na masę makową:






20 dag maku
2 żółtka
2 białka (ubić pianę)
cukier puder (według uznania)
bakalie (rodzynki, wiśnie, orzechy)

Sposób przygotowania
masy makowej:

M

ak sparzyć, zemleć połączyć z resztą składników.
Pierwszą część ciasta posmarować powidłem,
drugą masą orzechową, trzecią masą makową
i przykryć czwartą częścią ciasta. W blaszce pozostawić
do wyrośnięcia przez ok. 2 godz. Piec w temp. 180°C
przez ok. 1 godz. r

Składniki na ciasto:









70 dag mąki
20 dag margaryny
3 żółtka
1 całe jajo
7 dag drożdży
½ szklanki mleka
½ szklanki cukru
szczypta soli

Z wszystkich składników
zagnieść ciasto i podzielić
na 4 części.

Masa orzechowa:
 3 białka
 1 szklanka cukru pudru
 30 dag mielonych
orzechów
Pianę ubić z cukrem
i wymieszać z orzechami.

Placek

owocowy

KGW Urzejowice

Sposób przygotowania:

N
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Biszkopt:
4 jajka
¾ szklanki cukru
3 łyżki letniej wody
1 szklanka mąki (¾ szklanki
mąki pszennej, ¼ szklanki
kartoflanej)
 1 cukier wanilinowy
 1 łyżeczka proszku do pieczenia





a biszkopt dajemy: 3 jabłka pokrojone
w drobną kostkę i sparzone w galaretce
truskawkowej rozpuszczonej w 1 szklance
wody. Wystudzić. Następnie na to dajemy masę
ze śmietany 30% ubitej z ½ szklanki cukru, 2 cukry wanilinowe, śmietan-fix, 1 galaretkę
pomarańczową rozpuszczoną w ½ szklanki wody i jak zaczyna ścinać, dodajemy do ubitej
piany oraz 2 serki „bieluchy” – dodajemy po 1 łyżce i ucieramy. Kolejno układamy owoce
rzędami: 1 rząd brzoskwinie, 2 rząd truskawki, 3 rząd ananasy. To wszystko zalewamy
wystudzonymi 3 galaretkami cytrynowymi rozpuszczonymi w 1 litrze wrzącej wody.
Wkładamy do lodówki. r

109

Makowiec

ciasta

na kruchym
cieście

Bułka słodka

Składniki na ciasto:

KGW Chałupki

KGW Zarzecze

Sposób przygotowania:

Składniki:

D

rożdże wymieszać z cukrem i mlekiem (lekko
ciepłym), dodać sól i mąkę, roztrzepać jajka, dodać olej
i wszystko dokładnie wyrobić na jednolitą masę. Pozostawić
do wyrośnięcia. Przełożyć do blaszki wysmarowanej
tłuszczem i posypaną bułką tartą. Pozostawić do
wyrośnięcia. Piec w piekarniku w temp. 170°C przez
25–30 min. Dodać rodzynki według uznania. r









Rogaliki drożdżowe
parzone

3 szklanki mąki
2 jajka
1 szklanka mleka
3 dag drożdży
¼ szklanki oleju
7 łyżek cukru
szczypta soli

KGW Lipnik

Sposób przygotowania:
Składniki:
1 kg mąki
1 szklanka cukru
3 żółtka
¾ kostki margaryny
1 łyżka smalcu
½ litra mleka
gotowanego (gorącego)
 10 dag drożdży
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ciasta

Składniki
na masę makową:
 30 dag maku (mak
zaparzyć i zemleć)
 2 torebki cukru
wanilinowego
 13 dag kaszy manny
 1 litr mleka
 4 jaja
 4 łyżki dżemu
wiśniowego
 ½ szklanki cukru
 starta skórka z cytryny
 1 szklanka bakalii/
orzechów/rodzynek
 kilka kropel oleju
migdałowego







2¾ szklanki mąki
30 dag margaryny
7 czubatych łyżek cukru pudru (15 dag)
1 jajko
szczypta soli

Z podanych składników zarobić ciasto, uformować
w kulę i włożyć do lodówki na 1 godz.

Sposób przygotowania:

Z

agotować mleko z cukrem i cukrem wanilinowym.
Mieszając, wsypywać kaszę manną i gotować
na małym ogniu. Wystudzić. Kaszę grysikową
wymieszać z żółtkami i makiem, dodać olejek, skórkę
z cytryny i bakalie. Wymieszać z ubitą pianą z białek.
ciasta rozwałkować na blaszkę. Ciasto posmarować
ciepłym dżemem wiśniowym, na to rozłożyć masę
makową. Resztę ciasta rozwałkować, wyciąć radełkiem
paski i ułożyć kratkę na wierzchu maku. Wstawić
do piekarnika i piec ok. 50 min w temp. 180°C.
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. r

Z

podanych składników wyrobić ciasto, aż będzie
odchodzić od ręki i odstawić do wyrośnięcia. Jak
wyrośnie, wykładamy na stolnicę i przygotowujemy
rogaliki. Ciasto dzielimy na 8 części. Każdą część
rozwałkujemy na grubość 5 mm. Dzielimy na
ósemki, nakładamy dowolną marmoladę, zwijamy
od szerszej strony. r
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ciasta

Tort z fasoli
„Piękny Jaś”
KGW Gorliczyna I

Sposób przygotowania:

Ż

ółtka utrzeć z cukrem, dodać startą skórkę
z cytryny. Stopniowo dodawać masę fasolową,
bułkę tartą, cukier wanilinowy i sok z cytryny.
Wszystko lekko wymieszać z pianą z białek i mąką
pszenną. Przygotowane ciasto podzielić
na 3 części i upiec każdą część
osobno w dobrze nagrzanym
piekarniku przez ok. 30 min.
Posmarować kremem lub
marmoladą i stroić według
własnej inwencji. r

Składniki:
 15 jaj
 ½ kg cukru
 1 szklanka bułki
tartej
 6 szklanek
ugotowanej, obranej
ze skórki i zmielonej
fasoli „jasiek”
 skórka i sok
z 1 cytryny
 1½ łyżki mąki
pszennej
 cukier wanilinowy

TRADYCYJNE POŻYWIENIE
REGIONU PRZEWORSKIEGO

Gotowanie jadła odbywa się na „nolepie”
albo na kuchni. Gotując na nolepie, używają
„gienarków”, zwykłych trójnogów żelaznych.
W zimie jadają na śniadanie chleb z mlekiem
„warzonym” albo kwaśnym, w poście z żytnim „boszczem”; w lecie chleb z masłem lub
serem. Na obiad jadają mięso tylko w niedziele; w „zapust” zaś raz, dwa lub trzy razy
na tydzień, zależnie od zamożności. Rosół zaprawiają dla „zapachu” rośliną zwaną „kocie
bułki” i gotują doń ziemniaki i kaszę. Mięso
z rosołu jedzą z chlebem i ogórkami. Przyrządzają zresztą: ziemniaki „na rzodko”, obierane z łupin, zaprawiane cebulą, „czosnykiem”,
masłem lub „skwarkami”; ziemniaki gotowane w łupinach, obierane bezpośrednio przed
jedzeniem lub tłuczone z masłem i serem; kapustę, barszcz, groch, fasolę, kluski, „moliszke” (potrawę z mąki jęczmiennej, ugotowanej
na wodzie) z mlekiem słodkim lub kwaśnym;
w zimie często kiszoną rzepę lub buraki. Podczas żniw gotują nadto „słodko kasze” (jaglaną kaszę na mleku), „pączki” (kluski z pszennej mąki razowej lub pośledniej pytlowanej,
omaszczone masłem i serem, którego nie trą,
lecz w rękach kruszą). Bywa to uważane za najsmaczniejsze jadło.
Ze świeżych owoców gotują „pamułe”, z suszonych „susz” do picia.
„Jużyne” (podwieczorek) jadają przez cały rok około godziny
5-ej po południu. Podają wtedy chleb z masłem i serem, w żniwa
z mlekiem kwaśnym.
Na „wieczerzo” około 9-ej godziny wieczór: mleko kwaśne
z zimnemi kartoflami w łupach; w żniwa to, co z obiadu zostało.
Podczas wesel, chrzcin i innych uroczystości domowych jedzą kiszki i kiełbasy, piją kawę [z kawy, cykorii, cukru, mleka].
Za „napitek” służy im piwo i wódka prosta, ocet, a rzadziej wino;
likierów nie lubią. (Aleksander Saloni, Lud wiejski w okolicy
Przeworska)

T
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Produkt wpisany na listę
produktów tradycyjnych
w dniu 30 maja 2018 r.
w woj. podkarpackim.

ak pisał o pożywieniu ludu w okolicach Przeworska – krainie żyznej, pagórkowatej, położonej
między Wisłokiem a Sanem – Aleksander Saloni,
urodzony w Tyczynie, nauczyciel, muzyk i etnograf badający kulturę ludową w Rzeszowskiem. Efektem badań prowadzonych po 1885 r. w okolicach Przeworska
był pionierski artykuł poświęcony etnografii Przeworskiego, opublikowany w czasopiśmie etnograficznym
„Wisła”. W sposób obszerniejszy pożywienie i kulturę
jedzenia na wsi w 1889 r. opisał ks. Jan Kudła – proboszcz rezydujący w parafii Kańczuga. Pokusił się on
nawet o analizę społeczną sposobu odżywiania. Baczny obserwator współczesnych mu czasów, historyk

amator wyciągający odważne wnioski na łamach swojego pamiętnika
– kroniki. Kontakty z parafianami wykorzystywał do zbierania informacji
na temat obyczajowości małego miasteczka i okolicznych wsi.
Co do pokarmów, to lud obecnie żywi
się wszędzie 1) potrawami mącznymi więc
kluskami, pierogami etc. 2) jarzynami jak kapustą; 3) lubi kaszy rozmaite jako to jaglaną
(z prosa), hreczczaną (z tatarki), jęczmienną i pęcaki z domieszką mleka, lub śliw; 4)
używa mleka, masła i sera do potraw i do
chleba żytniego, nierzadko pszenicznego; 5)
częstym też u niego pokarmem jest barszcz
albo żur 6) rzadkim zaś i tylko na święta lub
uroczystości familijne używanym pokarmem
rosół i mięso podawane w prymitywnym stanie. U mieszczan te same znajdziesz potrawy, tylko lepiej przyrządzone; częściej też, bo
i w dnie powszednie jedzą rosół i mięso; chleb
żytni lub pszeniczny; przy obiedzie i kolacyi
żadnych napitków; śniadanie składa się najczęściej z barszczu z chlebem lub kartoflami, taka sama kolacya
czyli wieczerza; na podwieczorek chleb z masłem lub serem. W poście jedzą według przepisów kościoła raz na dzień do sytości i to
z olejem wyrabianym z olejarniach z siemienia; u wielu z masłem;
rano zaś i na wieczór barszcz.
Chcący dokładny podać obraz życia wieśniaczego, trzeba ich
podzielić na 3 klasy: kmieci mających do 20 morgów pola, zagrodników mających do 10 morgów, i chałupników lub komorników
żyjących ze zarobku. Piersi żyją wykwintniej. Na stole ich pokazuje
się częściej mięso bądź z miasta, bądź z zarzniętego w domu wieprza – zwykle w niedziele i święta. W dnie zwyczajne widać u nich
kluski z serem, pierogi, kaszę z mlekiem, ziemniaki i kapustę. Na
śniadanie dosyć często kawę licho przyrządzoną, częściej mleczną
jakąś potrawę lub barszcz żytni. Chleb najczęściej żytni lub pszeniczny. U zagrodników przychodzą te same potrawy; mięso tylko
rzadziej występuje, bo tylko z okazyi familijnych uroczystości; inne
zaś potrawy nie tak masne lub mleczne. Chałupnicy i zagrodnicy
mięso jadają tylko w doroczne święta, zwykle na Wielkanoc, lub
w czasie jarmarku sprawiają sobie maleńki bal; rzadko też kiedy
widać u nich kluski z serem, pierogi lub mleko; ziemniaki, barszcz
i kapusta to całe ich obok chleba żytniego pożywienie.
Śniadanie wieśniaków składa się zwykle z tak zwanej ścieranki t.j. drobnych klusek w mleku zagotowanych lub z barszczu
białego żytniego z kartoflami i chlebem. Po takiem śniadaniu chłop
wstaje mocny i chętnie zabiera się do młocki lub innej roboty. W zimie przyrządza się takowe wcześniej; w lecie około 8 lub 9tej. Czasu
żniw wynosi je gospodyni na pole, i tam dopiero wszystko obtarłszy pot z czoła zasiada pokotem około garnuszków, rynek i misek.
W domu siadają zwykle wszyscy do jednego stołu a raczej ławy,
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na której stoi miska z potrawą. Siedzą, na czem kto może, dzieci
zaś stoją, każdy z drewnianą łyżką w pogotowiu. Przed jedzeniem
czynią znak krzyża św. Drobne dzieci zwijają się; ale chłop poważny nabiera powoli a dużo; przy jedzeniu nie lubi zwijać się i mało
mówi, chyba że uczta weselna. Jeżli na stole mięso, to każdy bierze je w palce, bo widelce u nich to rzadkość, podobnie jak i łyżki
metalowe. Po jedzeniu każdy wstaje; dzieci pocałują matkę, chłop
się przeciągnie i zwykle idzie zaraz do swojej roboty, lub gdy pali,
fajeczkę jeszcze zaćmi; a gospodyni sprząta. Obiad o 12.
Obiad składa się zwykle z 2 potraw: 1sza kasza jaglana,
jęczmienna, hreczana, ryż lub pęcak z mlekiem albo na wodzie z rozmaitymi wtedy przyprawami; druga to kluski z serem, pierogi z kartoflami, z kapustą, z kaszą, ze serem, kartofle tłuczone z mlekiem
kwaśnym, groch lub kapusta, no i przytem porządna porcya chleba.
(…) O godzinie 4 a latem o 6 jedzą podwieczorek złożony z chleba
suchego lub ze serem i masłem; o godzinie zaś 7, w lecie o 9 zjawia
się kolacya złożona z barszczu lub kwaśnego mleka z ziemniakami,
poczem wszyscy zmówiwszy pacierz idą spać. W zimowe wieczory
po wielu domach warczą długo jeszcze wrzeciona; w każdym atoli
razie po godzinie 9tej nastaje cisza i spoczynek. Natomiast wcześnie
rano, bo już o 4 godzinie wieśniak nasz jest na nogach. Otóż takie jest
życie naszego chłopka dzisiaj. Zmienia się ono w czasie kościelnych
postów i przednowku. (Jan Kudła, Historia Miasteczka Kańczugi
pisana 1889 r.)

Niniejsze opracowanie ma za zadanie stać się
przyczynkiem do dziejów tradycji pożywienia wiejskiego na terenie regionu przeworskiego. Zebrany został
tu publikowany i niepublikowany materiał historyczny
do tematu pożywienia wiejskiego. Wykorzystano materiały z dostępnych publikacji, rękopisów, wywiadów
etnograficznych ze zbiorów Muzeum w Przeworsku,
a także dokumentację fotograficzną z imprez folklorystycznych, których tematem było pożywienie. W imprezach tych biorą udział koła gospodyń wiejskich
z terenu dawnego województwa przemyskiego, obejmującego powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski. Tematem opracowania jest tradycyjne pożywienie wiejskie w okresie od 2. połowy
XIX w. do 1. połowy XX w. oraz przemiany, jakim podlegał sposób odżywiania się na wsi, głównie za sprawą
wpływu kultury miejskiej oraz planowej zmiany, jaką
w dziedzinie kuchni wiejskiej przyniosły kursy nauki
gotowania i pieczenia oraz organizacje kół gospodyń
wiejskich. Ta przemiana dokonała się od bezpośredniego przekazu umiejętności gotowania do przepisu
zapisanego w zeszycie.
PRAWDZIWA TRADYCJA, CZYLI NABYWANIE
UMIEJĘTNOŚCI PRZYRZĄDZANIA POTRAW DROGĄ
PRZEKAZU W DOMU I W RODZINIE

S

posoby żywienia ludności wiejskiej na danym terenie uwarunkowane są dostępnymi surowcami,
zamożnością, trybem życia, panującymi modami na potrawy, wpływami społecznymi i kulturowymi, rolą nowinek kulinarnych trafiających na wieś za
sprawą przedwojennych szkół i kursów dla gospodyń
wiejskich, a następnie w okresie powojennym na skutek działalności kół gospodyń wiejskich. W tradycyjnej rodzinie wiejskiej wiodącą rolę i wpływ na sposób
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odżywiania się odgrywał przekaz ustny, doświadczenie i umiejętności przyrządzania potraw nabyte drogą
bezpośredniego uczestnictwa w gotowaniu, w pracy
w kuchni. O pozyskiwaniu i doborze produktów pożywienia, sposobie przygotowywania potraw, młoda
kobieta, panna, uczyła się od matki czy babki. Przygotowywanie pokarmów było domeną kobiet. Aby wejść
w związek małżeński, stać się gospodynią, musiała
posiąść wiedzę dotyczącą podstawowych codziennych zajęć gospodarskich. Do tych zaliczano przede
wszystkim umiejętność pieczenia chleba.
O sposobie pieczenia chleba i o praktykach temu towarzyszących opowiada Bronisława Wołowiec
z Białobok:
Przed wyrabianiem ciasta odbywało się w przeddzień wieczorem mieszanie części mąki, wody i zakwasu, od lewej ku prawej,
czyli ku wzrostowi. Zakwas był to kawałek ciasta pozostawiony
z poprzedniego wypieku, przechowywany w glinianym garnku,
u nas zwany „ciastem”. Zapominalskie gospodynie czasem przychodziły do nas, mówiąc: „Babko, pożyczcie ciasta!”. Na drugi dzień
rano gospodyni mówiła: „Panie Jezu Chryste, dopomóż!” i zaczynało
się długotrwałe mieszanie ciasta, oczywiście prawą ręką, tą, którą
czyni się znak krzyża. Mąkę zmieloną w żarnach lub w wiatraku,
później w młynie, trzeba było przesiać przez gęste sito, a otręby,
które odeszły, służyły do podsypywania łopaty przed włożeniem
chleba do pieca. Sprawdzając, czy dobrze rośnie, trzeba, zaglądając
do przykrytej białym prześcieradłem dzieży, cmokać i mlaskać, żeby ciasto nie opadło. Najczęściej palono w piecu chlebowym drewnem sosnowym, dającym duży płomień. Nie wolno było używać
drewna, w które uderzył piorun, bo by się zapaliły sadze w kominie. Szczapy musiały być czyste, bo grzechem było spalać brudne, przygotowując dar boży. Sprawdzając, czy wnętrze pieca jest
dostatecznie gorące, wrzucano garść mąki. Jeśli się mąka zatliła,
był za gorący. Jeśli tylko przyrumieniła, można było uformowane
bochenki wkładać. W dniu pieczenia chleba w domu było święto,
czekało się nie tylko na świeży chleb, lecz na podpłomyki, czyli placuszki z wyrobionego na chleb ciasta, upieczone wcześniej na skraju pieca. Gorące z masłem smakowały wybornie. Po wymieszaniu
chleba trzeba było zrobić na cieście palcem znak krzyża i w cieple
zostawić do wyrośnięcia w specjalnych koszykach z wikliny bądź
słomy. Przygotowane bochenki wkładano do pieca na specjalnej
łopacie. W tym momencie w pobliżu nie mogło być kogoś obcego,
jak również żadnego zwierzęcia, w przeciwnym razie chleb mógłby
być zauroczony. Gospodyni pilnowała, by w tym czasie nie wszedł
nikt do domu. W przypadku gdyby jednak ktoś wszedł, gospodyni zasłaniała wlot do pieca swoim fartuchem. Pierwszy bochenek
wkładany do pieca, trzeba było koniecznie przeżegnać, by złe moce nie miały dostępu do pieca, psując pieczywo. Trzeba dodać, że
przy wyrabianiu i wypieku chleba nie wolno się „przetwierać”,
czyli otwierać drzwi, nie wolno się śmiać głośno. Była to chwila
wymagająca powagi i ciszy. W czasie pieczenia, które trwało od
2 do 3 godzin, koniecznie trzeba uderzyć trzy razy łopatą w powałę,
by chleb był wyrośnięty i wysoki. W żadnym wypadku gospodyni
nie mogła usiąść podczas pieczenia, bo i „chleb by siadł”, czyli nie
wyrósłby. Upieczony chleb obmywano wodą i wsuwano z powrotem do pieca, chleb uzyskiwał lśniącą skórkę. W ten sposób także
zaspokajano głód zmarłych, robiono to też po to, by duszom potępionym w piekle nie żałowano wody. Po wyjęciu chleba z pieca,
szybko wrzucano tam szczapę, gdyż w żadnym wypadku piec nie
powinien być pusty, w ten sposób wybawia się jedną duszę z piekła, a także zabezpiecza krowy przed jałowieniem. Przy leżącym
chlebie nie wolno było się kłócić, przeklinać, siedzieć w czapce. Również z przedmiotami służącymi do pieczenia chleba związane były

liczne zwyczaje. Dzieża po zamówieniu u bednarza powinna być
zrobiona szybko, bo wtedy ciasto szybko rosło. Dzieży niechętnie
się pożyczało, gdyż niedoświadczona gospodyni „zgubi zakwas”
lub zauroczy dzieżę i chleb nie będzie się udawał. Na uroki też była rada. Pożyczający powinien odnieść dzieżę przykrytą czystym
obrusem i włożyć do środka kawałek chleba lub podpłomyka i podziękować w Imię Boże. Dzieżę zauroczoną, w której chleb się nie
udawał, gospodyni wykadzała święconymi ziołami lub wycierała
cebulą posypaną solą. Gospodyni czasami biła dzieżę odwróconą
do góry dnem, by „się lepiej sprawowała”. Dzieży nie wolno było
stawiać w miejscu narażonym na przeciągi lub dopuścić do powąchania przez kota czy psa, bo wtedy chleb się nie będzie udawał.
Łopatę chlebową i pociasek, czyli przedmiot, którym usuwano żar
i popiół z pieca, kładziono skrzyżowane na progu podczas burzy
gradowej. Chleb piekło się raz na tydzień po 6 bochnów, wolno go
było napocząć dopiero aż wystygł.
Chleb poddawany był rozmaitym zabiegom magicznym. Z chlebem i sprzętami służącymi do wypieku wiązano początek nowego
życia, pomyślność i wzrost, np. podczas wesela, w trakcie oczepin
sadzano pannę młodą na dzieży, aby w życiu małżeńskim nie zabrakło chleba i by panował dostatek – by wszystko wzrastało, tak
jak rośnie ciasto na chleb.
Gdy rodzice chrzestni wrócili z kościoła, dotykali trzykrotnie
buzi dziecka pięknie wypieczonym chlebem, mówiąc: „Od chleba
wzięliśmy, do chleba przynieśliśmy”, na znak, że chleb to najlepszy
dar Boży, będzie towarzyszył dziecku przez całe życie.
Przy pierwszym wiosennym wyruszaniu w pole, dawano koniom po kromce chleba święconego w Wielką Sobotę, aby przez cały
rok były silne. Kromkę chleba święconego wkładano w pierwszą
skibę w czasie orki. Z chlebem też rozpoczynano żniwa, który położony na łanie pozostawał jako ofiara. Pierwszy chleb upieczony
z nowej mąki był i jest składany do dziś jest jako dziękczynienie
za pomyślny zbiór zbóż podczas dożynek. Piękny duży bochen,
starościna dożynek dzieli pomiędzy wszystkich obecnych: Nie dużo, nie mało, tak by wszystkim stało”. (Bronisława Wołowiec,
Z tradycją w przyszłość. Chleb w obyczajach i tradycji ludowej)

LOKALNOŚĆ, MINIMALIZM, JEDNOSTAJNOŚĆ,
SEZONOWOŚĆ, RYGORYZM – CECHY TRADYCYJNEGO
POŻYWIENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

C

echy znamionujące pożywienie wiejskie to
przede wszystkim: lokalność – produkty spożywane pochodzą z własnego gospodarstwa lub
pozyskiwane są drogą zbieractwa czy rybołówstwa
rzecznego. Krowa dostarczająca nabiału (Krowę nawet
najbiedniejszy chował), świnia hodowana na mięso, kury
znoszące jaja, zboża (żyto, pszenica, proso, jęczmień,
owies, gryka „reczka”) i rośliny strączkowe (groch, fasola, bób), warzywa – kapusta, marchew, ziemniaki,
konopie i len (siemię, z którego tłoczono olej), owoce
(wiśnie, śliwy, jabłka, gruszki) oraz jagody leśne, grzyby.
Mąka i kasze z roślinnych produktów zbożowych były
podstawą tradycyjnych potraw – gotowanych rzadszych polewek i gęstszych bryi. Rozpowszechnienie
się w Europie uprawy ziemniaka, rośliny bulwiastej
pochodzącej z Ameryki, począwszy od XVII w. (Irlandia), a w ciągu wieku XVIII w Prusach, Austrii i Rosji,
w Polsce zaś na przełomie XVIII i XIX w., miało wielki
wpływ na spadek spożycia takich roślin, jak: pasternak, brukiew (karpiel), soczewica, rzepa czy groch i bób.
W każdym gospodarstwie uprawiano mak, siany razem

z burakami, do potraw dodawano go po zaparzeniu
i przemieleniu, ale jedzono także świeży mak bezpośrednio z makówki. Popularną potrawą z dodatkiem
maku było ciasto drożdżowe zawijane; daniami wigilijnymi były kluski z makiem oraz kutia. Tłuszcze i mięso wieprzowe, mięso z hodowanych w gospodarstwie
owiec, królików, gęsi, kaczek, kur, indyków, gołębi, spożywane było rzadko, przy okazji świąt i uroczystości.
Z baraniny gotowano rosół, jedzono gorące mięso baranie z chlebem. Gęsi pieczone jedzono z okazji większych uroczystości, np. odpustu lub na okoliczność
poważniejszych prac polowych: kopania ziemniaków
czy młocki. Z mięsa młodych gołębi gotowano rosół dla
małych dzieci lub dla chorych. Z hodowanych w gospodarstwie kaczek i kur, młodych kogutów „kogutków”
gotowano świąteczne rosoły lub rosół dla chorego,
dla położnicy. Hodowano pszczoły, kilku – kilkunastu
gospodarzy we wsi trudniło się pasiecznictwem, posiadając do 10 pni. Stąd też miód był obecny w jadłospisie wiejskim – jedzony z chlebem i masłem, jako
składnik wieczerzy wigilijnej – miodem smarowano
opłatek, dodawano do pieczonych pierników. Miód spożywany był także jako lekarstwo na przeziębienie, ból
gardła. Istotną rolę odgrywały owoce – śliwy i jabłka,
które suszono. W jadłospisie nie brakło też orzechów
włoskich i laskowych, spożywanych w okresie świąt
Bożego Narodzenia i w porze zimowej. Wykorzystywano owoce dziko rosnących gruszek i czereśni (trześni)
do gotowania zup. W lasach zbierano borówki i grzyby.
Z dzikich roślin używano lebiodę, młodą pokrzywę,
szczaw, liście mlecza – do przyrządzania zup w okresie przednówkowym. Naturalne przyprawy znane na
wsi przeworskiej to: czosnek, cebula, kminek dziko
rosnący, bluszczyk kurdybanek „kocie bułki” (Glechoma
hederacea). Produkty nabywane drogą kupna na wsi to
niezbędna sól, a także cukier lub sacharyna, przyprawy (pieprz, szafran, liście laurowe).

Kocie bułki – bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea.
Fot. K. Ignas, Muzeum w Przeworsku
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Efektem lokalności była samowystarczalność żywnościowa, w zakres jej wchodziło też przetwórstwo
i konserwacja żywności. Co istotne, każdy produkt
żywnościowy był wykorzystywany, nic się nie marnowało, np. z serwatki, z kwasu od kiszonej kapusty
gotowano zupy; wodę, w której gotowano makaron
czy kluski, wykorzystywano na przyrządzenie polewki
z dodatkiem cebuli, czosnku, spożywanej z chlebem,
z dartymi kluskami.
Przetwórstwo surowców żywnościowych odbywało się w domowych warunkach przy użyciu prostych
sprzętów: żarna, stępy. Na większą skalę, wyspecjalizowanym przetwórstwem zajmowali się rzemieślnicy – młynarze, olejarze, rzeźnicy. Ser wytwarzany był
z kwaśnego mleka krowiego, ogrzewanego, a następnie
wyciskanego przy pomocy praski. Z sera twarogowego sporządzano zapasy w formie suszonych gomółek.
Masło wyrabiano w „maśniczkach” na tłuczek lub masielnicach rotacyjnych na korbę.
Z metod konserwacji żywności na terenie regionu przeworskiego popularne było suszenie owoców,
grzybów, sera – nad piecem kuchennym, w piecu chlebowym, w kominie, na słońcu i wietrze lub wędzenie
w specjalnych wolno stojących wędzarniach. Grzyby suszono, zwykle nakładając pokrojone kawałki na
cierniste gałązki drzewa śliwy, oparte o piec lub nawlekając na nitki. Owoce umieszczano na specjalnych
sitach wykonanych z leszczyny – tzw. lasach. Wędzeniu w dymie poddawano mięso i słoninę oraz śliwki.
Solono mięso i słoninę oraz masło i sery w drewnianych naczyniach klepkowych tzw. faskach bądź dzieżkach. W każdym domu kwaszono – kiszono kapustę
– szatkowaną wcześniej tasakami „siekaczami” lub
szatkownicą „nożami”. Obok kapusty kiszono także
ogórki, grzyby (np. opieńki, maślaki, rydze). Kwaszenie
prowadzi do fermentacji, będącej wstępnym zabiegiem
przy przyrządzaniu niektórych potraw: żuru, chleba.
Kwaśne mleko zlewane do glinianych czy kamionkowych garnków, dzbanów, służyło głównie do wyrobu
serów. Zbiory roślin okopowych – bulwy i korzenie
jadalne przechowywane były w piwnicach – znajdujących się pod chałupami (tzw. „gróbach”), piwnicach
wolno stojących lub w kopcach.
Każde gospodarstwo wiejskie wyposażone było
w sprzęty do przemiału zboża na mąkę i kaszę – żarna
i stępy, maślnice tłuczkowe lub na korbę do wyrobu
masła, praski do sera, zestaw narzędzi do wypieku
chleba: dzieża, koszyczki, łopata, kociuba (pociosek),
pomietło (ożóg); niecki drewniane do wyrabiania klusek, gliniane „baszczowniki”, rondle, donice, dzbany,
gąsiory; garnki kamionkowe, żeliwne kociołki do gotowania, tasaki i szatkownice, dębowe beczki na kiszoną
kapustę, gliniane durszlaki i drewniane sita, gliniane
formy na baby, makutry gliniane i kamionkowe, skopce na mleko, sitka do odcedzania mleka, pieprzniczki,
drewniane łyżki, kłotewki. Kłotewka (kołotuszka, mątewka) to przyrząd do mieszania – rozkłócania składników potraw, wykorzystujący naturalne rozgałęzienia
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Kazimierz Dziedzic z Urzejowic struga kłotewkę
z drzewka wigilijnego. Fot. K. Ignas, Muzeum
w Przeworsku

przy pniu młodego drzewa szpilkowego. Zwykle strugano kłotewki z drzewka wigilijnego, uzyskując rękojeść z 3–4–5 odnogami.
Wieś żywiła się tym, co wyprodukowano w gospodarstwie.
Kupowała tylko sól, cukier i naftę. Podstawą wyżywienia był chleb
(zwykle razowy, pieczony we własnym piecu), mleko, ziemniaki,
kapusta, groch, kasze, barszcz i „partasik”, charakterystyczna dla
Nowosielec zawiesista zupa ziemniaczana, okraszona tłuszczem
ze słoniny i skwarkami. W ciągu dnia zjadano zwykle trzy niewyszukane posiłki, pracujący na polu otrzymywali dodatkowy
popołudniowy posiłek zwany „jużyną” (chleb z masłem i serem).
(Jan Domka, Nowosielce w legendzie i historii, w literaturze
i wspomnieniach)

Niewątpliwy wpływ na rodzaj pożywienia miały
naturalne warunki geograficzne. Bliskość lasów w okolicach Sieniawy, Tryńczy i Zarzecza, czy rzek – Sanu,
Wisłoka, Mleczki – powodowała, że ludność trudniła się
zbieractwem, łowiectwem, rybołówstwem. Ryb spożywano niewiele, jedynie w tych miejscowościach, gdzie
można je było samodzielnie złowić. W Wisłoku łowiono
wiele gatunków ryb, np. „tłuste liny, śliskie szczupaki, sumy wąsate, węgorze”, ale nie trafiały one na stół
wiejski, a skupywane były przez Żydów. Ciekawostką
jest zanotowana w kilku miejscowościach praktyka jedzenia raków. Raki łapane były zwykle przez chłopców
pasących krowy na łąkach w pobliżu rzek, następnie
na ognisku pieczono mięso ze szczypiec i z ogona. Tylko najzamożniejszych mieszkańców wsi stać było na
zakup śledzi solonych czy marynowanych w okresie
Wielkiego Postu. Natomiast w kuchni dworskiej dość
często były spożywane ryby, hodowane w stawach.
O rodzaju pożywienia decydowały głównie względy
gospodarcze, tj. możliwości produkcyjne gospodarstw
wiejskich. Produkty, takie jak: mięso, jaja, masło, mąka pszenna, wytwarzane w gospodarstwie, posiadały
także konkretną wartość rynkową, można je było łatwo
zbyć, uzyskując gotówkę czy drogą handlu wymiennego. Ograniczenie się w jadłospisie do produktów żywnościowych niezbędnych do egzystencji wskazuje na
kolejną cechę pożywienia wiejskiego – minimalizm

konsumpcyjny. Codzienne wiejskie pożywienie było
skromne, ale zaspokajało apetyt. Uważano monotonię
codziennego pożywienia za rzecz oczywistą i naturalną. „Wszystko było proste do jedzenia” – jak mówi
Antoni Szklarz z Żurawiczek urodzony w 1919 r. Żywność nieprodukowana w gospodarstwie wiejskim: sól,
kawa, cukier, przyprawy, ryż, śledzie, którą trzeba było
kupić za gotówkę lub nabyć drogą handlu wymiennego,
użytkowana była bardzo oszczędnie lub zastępowana
innymi produktami.
Jednostajność wiejskiego pożywienia to kolejna
cecha, wynikająca z samowystarczalności gospodarki
wiejskiej i minimalizmu konsumpcyjnego. Mały zasób
produktów i powtarzalność codziennego jadłospisu
powodowały, że potrawy przygotowywano zwykle raz
czy dwa razy w ciągu dnia, na obiad spożywając to, co
zostało ze śniadania, bądź na kolację to, co pozostało
z obiadu. Potrawy te łatwe były w przygotowaniu i raczej mało pracochłonne.
Następna właściwość tradycyjnego sposobu odżywiania to sezonowość, na którą z kolei miały wpływ
cykliczność produkcji rolnej, niskie i niewystarczające
zbiory oraz ograniczone techniki konserwacji. Kalendarz doroczny wyznaczał jakość i ilość pożywienia.
Okres przednówka przypadał po Wielkanocy i trwał aż
do „nowego chleba”, tj. do żniw. W czasie Wielkanocy
jedzono obficie pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę.
Święcono pokarmy także dlatego, by nie zaszkodziły
po długim okresie niejedzenia – postu poprzedzającego Wielkanoc. Na przednówku gotowano zupy z młodziutkich roślin (pokrzywa, lebioda, szczaw, mlecz),
pieczono chleb z dodatkiem ziemniaków i wyki, placki
łubinowe – z dodatkiem mąki z ziaren łubinu, placki
z siemienia lnianego.
W czerwcu i lipcu używano owoców (czereśni, wiśni, trześni, borówek), pojawiały się pierwsze młode
rośliny okopowe: bób, ziemniaki, kapusta, marchewka. W sierpniu, po dożynkach, z nowej mąki pieczono
chleb, gotowano i pieczono pierogi. W związku z dostatkiem pożywienia, był to też zwyczajowy czas wesel.
W zimie jedzono bardzo dużo kiszonej kapusty,
która była podstawowym źródłem witaminy C. Czas
Godnich Świąt wyznaczał osobny rodzaj pożywienia
– jedzono mięso, świąteczne ciasta, placki, orzechy,
jabłka.
Mięso, głównie wieprzowe, spożywane było rzadko,
okresowo z okazji świąt i uroczystości, kiedy to dokonywano świniobicia: „Biło się dwie śwynie do roku: na
Wielkanoc i na Boże Narodzenie”. Ceniony był tłuszcz
wieprzowy – słonina „szpyrka”, służąca jako omasta,
oraz sadło. Sadło pochodzące z najtłustszych kawałków ze świni (słoniny, podgardla) zaszywano w błonę.
Każdy kawałek był obtoczony w soli, następnie upchany w błonie, aby było jak najmniej wolnej przestrzeni,
bez powietrza. Po uformowaniu sadło było okrągłe jak
bochenek chleba. Kładło się je na specjalnej stolnicy na
kominie pieca u góry, gdzie leżało 2–3 doby. Następnie
spinano sadło specjalnymi kleszczami – listewkami

i zawieszano w komorze u tragarza pośrodku, gdzie
wisiało przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Pachnącym, żółtym sadłem maszczono potrawy.
Suto jedzono od Tłustego Czwartku przez całe Zapusty do północy we wtorek przed Wstępną Środą. Na
smalcu smażono pączki, oponki i faworki, zajadano
do syta słoninę i mięso. W czasie świąt dorocznych
i rodzinnych wymagane było spożywanie i podawanie
produktów wyżej cenionych, w większej ilości. W tych
momentach istotną rolę odgrywał alkohol, który miał
sprzyjać integracji, nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu więzi.
Rygoryzm konsumpcyjny tradycyjnego pożywienia polegał na zakazach i nakazach obowiązujących
względem pożywienia. Na co dzień jedzono minimalnie i monotonnie, zaś dużo i rozmaicie przy okazji
świąt dorocznych i rodzinnych. Przestrzegano postów
kościelnych i tradycji kulinarnych obowiązujących
z okazji świąt dorocznych. Rygoryzm dotyczył też stosunków społecznych, tj. udzielania sobie wzajemnej
pomocy przez dzielenie się pożywieniem: z okazji świniobicia, wesela, świąt Bożego Narodzenia.
PRZEMIANY POŻYWIENIA WIEJSKIEGO
– WPŁYW KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W

pływ na przemiany pożywienia wiejskiego
miało oddziaływanie kuchni dworu, plebanii, miasta, a także programowe działanie
szkół gospodarczych (np. Szkoła Gospodyń Wiejskich
w Albigowej działająca od pocz. XX w.) czy kół gospodyń wiejskich. W 1908 roku powstało – jako pierwsze
w regionie – Koło Gospodyń Wiejskich w Gaci. Celem
założycieli Koła w Gaci była pomoc i wsparcie dla kobiet wiejskich w opiece nad dziećmi, zdobyciu wiedzy
na temat higieny i zdrowia, usprawnieniu hodowli.
Organizowano dziecińce w okresie żniw. Na zebraniach czytano artykuły rolnicze, o tematyce hodowlanej i z zakresu wychowania, z czasopism „Przewodnik
Kółek Rolniczych”, „Nasza skarbnica”, „Gazeta niedzielna”, „Światło”, „Nowy Dzwonek”, „Zorza”. Koło
było członkiem Związku Hodowców, nabywało stamtąd jaja wylęgowe, młode kury i kaczki, a także pasze
dla drobiu. Prelekcje i pogadanki prowadzili lekarze,
akuszerki, nauczyciele, księża i instruktorzy. Organizowano kursy gotowania i pieczenia, kroju i szycia,
hafciarstwa, kursy gospodarstwa domowego.
W okresie powojennym, a zwłaszcza po roku 1956
nastąpił wysyp kół gospodyń wiejskich, które zaczęły powstawać w ramach organizacji kółek rolniczych.
Głównym polem działalności kół było upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na tematy potrzebne w gospodarstwie prowadzonym przez kobiety. Koła stawiały
sobie za cel nadrobienie zaległości w edukacji ludności
wiejskiej. Na plan pierwszy wysuwa się organizacja
kursów gotowania i pieczenia, higieny i racjonalnego
odżywiania, przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli
drobiu, warzywnictwa, dziewiarstwa, kroju i szycia,
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Kurs gotowania i pieczenia, Nowosielce 1959 r. Muzeum w Przeworsku

prowadzenia domu. Kursy dla kobiet prowadzone były przez instruktorów, prelegentów, lekarzy i weterynarzy, w wiejskich świetlicach, remizach, nierzadko
w prywatnych domach. Efektem materialnym owych
kursów są zachowane do dzisiaj istotne źródła historyczne w postaci ręcznie pisanych zeszytów z przepisami, zawierającymi ówczesne nowinki kulinarne.
Z czasem do ręcznie pisanych zeszytów zaczęto wklejać przepisy publikowane w coraz częściej dostępnych
na wsi kalendarzy czy czasopism, np. „Gospodyni”
(od 1957 r.), „Przyjaciółka” (od 1948 r.).

(…) Wśród rodzin i sąsiadów istniał piękny zwyczaj obdarowywania się podarkami, np. w czasie
Świąt Godnich – grochem wigilijnym lub struclami
noworocznymi, które bogatsi dawali biedniejszym,
albo szpyrkami, które posyłano z okazji świniobicia. (…) W adwencie poszczono w środy i piątki,
przykładnie żywiąc się w te dni suszkami z owoców i chlebem z olejem wyciskanym z siemienia
lnu czy konopi. (…) Okres od Trzech Króli do Środy
Popielcowej nosił miano zapustów. W tym czasie
szczególnie licznie kojarzono młode pary małżeńskie i odbywano wesela, a u kmieci oraz u niektórych zagrodników i chałupników bito świnie.
Był to najweselszy okres w życiu wsi. Odbywano w tym czasie rodzinne poczęstunki i muzyki
oraz mniej poszczono. (…) Radośnie obchodzono
święta wielkanocne, delektując się smakowitym jadłem, kiełbasą i szynką, białym pszennym chlebem.
(Władysław Fołta, Życie z własnego nadania)

Z relacji starszych ludzi w Zalesiu wynika, że codzienne posiłki składały się z: zupy ziemniaczanej z chlebem albo z barszczu
z ziemniakami i chlebem. Masło do chleba rzadko bywało. Obiad:
czasem zupa ziemniaczana, która pozostała po śniadaniu, ziemniaki
ze zsiadłym mlekiem (jeśli było mleko), kasza, kluski, w niedzielę
pierogi. Mięso bywało bardzo rzadko. W zamożniejszych domach
przeważnie raz do roku zabijano świnię. (…) Bardzo rzadko zabijano na obiady kurę czy kaczkę, bo ciężka sytuacja materialna
zmuszała rolników do sprzedaży na rynku ptactwa domowego.
Kolacja: rzadko bywała wspólna. Przeważnie był chleb, ziemniaki,
zupa z obiadu. Masła nie było na co dzień. Cukru to właściwie nie
używano, bo był za drogi na chłopską kieszeń. (Władysław Tęcza,
Monografia wsi Zalesie)

POŻYWIENIE CODZIENNE I ŚWIĄTECZNE
Odżywiano się chlebem razowym, ziemniakami, kapustą
z grochem lub fasolą. Spożywano dużo kasz jęczmiennych, jaglanych. Chleb pszenny, mięso były posiłkami wielkich świąt.
Maszczono olejem lnianym, konopnym lub sadłem wieprzowym.
Jadano w gromadzie z jednej wspólnej miski drewnianymi łyżkami. Nikt nie narzekał na brak apetytu. W latach głodu spożywano kaszę jęczmienną z suszoną rzepą oraz gotowano zupy
z suszonego perzu. (Jan Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych
do współczesności)

P

osiłki codzienne stanowiły potrawy gotowane
w postaci płynnych polewek i gęstych bryj, kasz,
klusek, ziemniaków, kapusty. Codziennie pito
mleko. W XX w. stopniowo zaczęto wprowadzać do
posiłku rannego potrawy niegotowane, przede wszystkim ciemny żytni chleb razowy. Na obiad zaczęto przygotowywać potrawy według wzoru miejskiego – zupę
i drugie danie.
Podstawą pożywienia był czarny razowy chleb żytni oraz kiszona kapusta z dodatkiem ziemniaków. Spożywano wiele kasz
jaglanych i jęczmiennych. Mleko, nabiał, mięso, chleb pszenny zaliczano do potraw świątecznych. Prawie wszędzie jadano z jednej
glinianej miski, posługując się drewnianymi łyżkami. Monotonność
codziennego odżywiania zakłócały prawie corocznie przedżniwne
przednówki. W tym okresie w wielu rodzinach brakowało chleba
lub pieczono go z domieszką wyki albo dużej ilości ziemniaków.
W okresie przednówków opowiadano wiele o dawnych latach głodowych, których pamięć była wciąż żywa, a wspomnienia koszmarne.
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Płynne polewki, zagęszczone bryje, kasze i kluski
– przyrządzano przez gotowanie. Polewki, nazywane
później zupami, sporządzano zwykle z mąki sypanej na
wodę lub mleko, maślankę czy serwatkę. Zupy z mleka
oraz produktów ubocznych, powstałych przy produkcji
nabiału, jedzone były zwłaszcza na śniadanie, jako potrawy sycące, ciepłe, dające siłę do pracy na cały dzień.
Ranny posiłek, pożywny i zawsze ciepły, spożywano
powoli, jak mówi się do dziś: „Żeby dudy [tj. jelita] rozgrzać”. Zupa z serwatki – polewka w podstawowej formie była gotowana tylko z dodatkiem mąki pszennej,
przypominała w konsystencji kisiel; jedzono ją z chlebem. Zupę z serwatki nazywano: „polywka” (Gniewczyna Tryniecka, Rączyna), „serwatczanka” – w Jaworniku
Polskim jedzona była z chrzanem. Z mleka zsiadłego
w Sieniawie gotowano „zupę zsiadłą”. W Krzeczowicach
i Kisielowie spożywano kaszę jaglaną na mleku, zwaną tam „weselem”. W Rożniatowie gotowano „zalewkę” – zupę z maślanki, podbijaną mąką, zalewano nią
ziemniaki. W gorące dni w Ujeznej jadano „kwaśną kaszę”: kaszę jaglaną gotowaną na maślance. W regionie
znana jest też „zupa dziadowska”, tj. woda z mlekiem,
do tego darte kluski zagniecione bez jajka.
Potrawą jedzoną powszechnie, zwłaszcza w okresie postów, niekiedy przez cały dzień, był żur gotowany z zakwasu z mąki żytniej. Żur ten był „czysty”
bez żadnych dodatków, jedzony tylko z ziemniakami.
Opowiada Apolonia Chudy z Rożniatowa, ur. 1930 r.:

Mama brała trochę z rozczynu z ciasta chlebowego, parę skórek chleba, troszkę mąki żytniej, wymieszała to wszystko ręką, to
zakisiła w kamiennym garczku „siwaku” nakrytym ścierką i pokrywką, to urosło, potem cedziła przez sito i dawała na wodę. Żur
jedzony był z ziemniakami. Ziemniaki się wypłukało, wymyło dobrze, z łupami się stawiało, na stole na półmisku, każden se ubierał,
wkroił se od razu do żuru.

Barszcze, czyli kwaśne zupy, w odróżnieniu od
żuru, podbijano mąką, śmietaną, jajkiem, mlekiem,
np. barszcz czerwony z buraków, barszcz z ogórczanki, tj. wody z ogórków kiszonych, barszcz z ogórczanki
grzybowy.
Bardzo popularna w regionie przeworskim jest
zupa gotowana na kwasie z kiszonej kapusty: „kwas”
– (Rożniatów), „kwasówka” (Jawornik Polski, Siennów),
zupa z soku z kapusty (Sieniawa), kwas z kapusty podbijany mlekiem i jajkiem (Żurawiczki). We wsiach regionu znane są: „kłócówka” inaczej „ziemniaczonka”,
rozkłócana – mieszana z kwaśną śmietaną i masłem
za pomocą kłotewki (Jagiełła), „szabaga” – zupa z liści
lebiody lub z liści młodej kapusty, gotowana w okresie
przednówka (Jawornik Polski), „partasik” – zupa z Nowosielec, gotowana z drobno pokrojonych ziemniaków,
marchewki i pietruszki, zagęszczona zasmażką – „zaprażką”. Zupa nazwana „bigos huciański” znana w Hucisku Jawornickim: ziemniaki w kostkę, kluski targane
lub krojone w kwadraciki i mleko. Tę samą potrawę
nazywano w Łopuszce Wielkiej – „hajdasz”, zaś w Ujeznej „wesele” (bo w skład potrawy wchodziły kluski
i ziemniaki, a więc mieszanina, tj. „wesele ziemniaka
i kluski”). Potrawą świąteczną był rosół, gotowany z dodatkiem przyprawy, jaką był bluszczyk kurdybanek,
zwany „kocimi bułkami”. Ten sposób przyprawiania
rosołu do dzisiaj znany jest w Grzęsce.
Letnia zupa ze świeżych owoców (czereśnie, borówki, wiśnie, śliwy węgierki, jabłka, owoce trześni),
podbijana słodkim mlekiem, śmietaną i mąką: „pamuła” (Majdan Sieniawski), „famuła” (Łopuszka Wielka,
Sietesz, Rączyna), „chamuła” (Leżachów, Rożniatów),
„śliwianka” z kluskami (Gać), „jabczanka” (Studzian).
Letnia, bo gotowana i spożywana w okresie lata oraz
o letniej, nie gorącej temperaturze, właściwej na upały.
Co ciekawe, owoce pestkowe dzikiej czereśni – trześni
(Prunus avium) w zupie, nie były drylowane. Jedząc zupę, można było je wypluwać lub jeść razem z pestkami.
Potrawy bryjowate posiadały gęstą konsystencję.
Gotowane były ze zbóż i roślin strączkowych, miały
właściwości sycące i rozgrzewające. Przykładem archaicznej potrawy gotowanej w Majdanie Sieniawskim jest
„kulasza”. Sposób jej przyrządzania polegał na uprażeniu na sucho mąki z kaszy gryczanej, gotowanej następnie z mąką pszenną aż do zgęstnienia. „Słoducha”
(sołoducha) gotowana była na zakwasie z mąki gryczanej „reczki” i jęczmiennej, słodzona cukrem, jedzona
z chlebem czarnym razowym. Maleszka „malyszka”
(Jagiełła), „maliszka” (Łopuszka Wielka) to prażona
mąka z kaszy jęczmiennej lub kaszy gryczanej, którą
mełło się w żarnach, następnie przesiewało, wypiekało

się w piekarniku; jedzona z masłem i cukrem. Do bryi
dodawana była omasta, którą stanowiła słonina, mleko,
śmietana, zaś w czasie postów – olej lniany.
Innymi popularnymi potrawami były: groch z kapustą – kapusta z grochem, która to potrawa stanowi
pożywienie typowe dla regionu, spożywana zarówno
w wersji postnej podczas wieczerzy wigilijnej, w Środę Popielcową, jak i niepostnej, z dodatkiem słoniny.
Ważne miejsce w pożywieniu ludowym stanowiły kluski, które ze względu na sytość cenione były wyżej od
ziemniaków, a jako potrawa droższa – spożywane były
nie na co dzień. Wśród potraw mącznych wyróżniają się gotowane i pieczone pierogi, podobnie wysoko
wartościowane jak kluski. Pierogi, bardzo charakterystyczne dla regionu przeworskiego, przygotowuje
się z kapusty słodkiej i sera, a także popularne tzw.
„ruskie” – z ziemniaków i sera, pierogi z kaszy gryczanej i kapusty, z kaszy gryczanej i grzybów, z kaszy
gryczanej i sera, z kapusty kiszonej i grzybów, z kaszy
jaglanej, z bobu.
Z mąki i ziemniaków przyrządzano kluski, tzw.
szwaby, szwabskie pierogi, w kształcie kulistym. Potrawą kojarzoną z piątkiem, a więc postną a sytą, były
kluski tzw. parzaki, znane w Gaci, Urzejowicach. Są to
kluski pieczone drożdżowe, zaparzone po upieczeniu
wrzącym mlekiem, spożywane z dodatkiem roztopionego masła, cukru i pokruszonego białego sera.
Najpopularniejszymi napojami były napoje mleczne: mleko słodkie, mleko kwaśne, maślanka. Znana była kawa z buraków cukrowych, gotowana z dodatkiem
kostek cykorii i palonych na blasze ziarnek jęczmienia
(Gniewczyna Tryniecka, Nowosielce). Kawę tę nazywano w Urzejowicach „buraczanką”: na blasze palono żyto, aż do uzyskania brązowego koloru; po wysuszeniu
zawijano ziarna w szmatkę i tłuczono młotkiem bądź
mielono w żarnach. W wodzie gotowano buraki cukrowe, po odcedzeniu, wrzącym wywarem z buraków zalewano mielone i palone żyto, dodawano cykorię, zabielano mlekiem. Pito także lecznicze herbaty z ususzonych
kwiatów lipy, z gałęzi malin leśnych, z liści poziomek,
z „patyczków” wiśni. Juszka to nazwa kompotu z suszonych owoców (gruszek, śliwek, jabłek), gotowanego
i pitego w Majdanie Sieniawskim, nie tylko podczas
wieczerzy wigilijnej. W Gorliczynie znany jest napój
warzywny z buraków ćwikłowych, zwany „napojem na
krew”, wzmacniającym, leczniczym dla osób chorych
na anemię czy zatrutych alkoholem. „Napój na krew”
używany jest także jako zakwas do barszczu czerwonego. Innym napojem pitym podczas prac polowych
była woda z miodem. Przy okazji wesel i uroczystości
pito wódkę własnego wyrobu (samogona, bimber) oraz
kupowane w browarach piwo. Alkohol zagryzano chlebem i słoniną, bobem i gotowanymi jajami.
Uroczystością lokalną, podczas której dochodzi do
spotkania członków rodziny i spożywania specjalnie
przygotowanej potrawy, jest odpust parafialny. W regionie przeworskim tą specjalną potrawą był wytrawny
pieróg pieczony z ciasta drożdżowego z nadzieniem
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z kaszy gryczanej i ziemniaków: kana blasze, z dwóch stron, a następnie
szany pieróg (Sieniawa), pirog reczany
opierano placki o boki garnka i pieczo(Majdan Sieniawski), piróg (Leżachów),
no brzegi „kraje” placków – jedzone
ziemniaczak (Rożniatów). Pieróg to
z masłem. Targanice z Jawornika Polzarazem przykład wpływów ruskich
skiego i targańce z Sieniawy to placki
w regionie przeworskim, leżącym na
pieczone na blasze z dodatkiem sody
obszarze polsko-ruskiego Pogranicza
lub drożdży oraz kwaszonej kapusty.
Nadsańskiego.
Ciasto to wypiek, który musi wyPOŻYWIENIE WIELKOPOSTNE
rosnąć na drożdżach lub sodzie przed
I WIELKANOCNE
pieczeniem, zaś placek może być kruchy, ucierany, przekładany, raczej
tradycyjnym pożywieniu
cienki i płaski. Podstawowe ciasto
ważne miejsce zajmowały
drożdżowe to okrągła bułka drożdżoposiłki postne spożywane
Piec kaflowy z kapą i blachą,
wa, zwana „buchtą”. Do tradycyjnych
w środy i piątki, w adwencie i w ciągu
Rączyna 2013 r. Fot. K. Ignas,
ciast należały przede wszystkim cia40-dniowego Wielkiego Postu przed
Muzeum w Przeworsku
sta drożdżowe, pieczone z dodatkiem
Wielkanocą. Popularne potrawy pojabłek (np. „jabczok” z Mikulic, „jabstne zanotowane na terenie regionu
czak” – Rożniatów), śliwek, innych dostępnych owo- przeworskiego to: zupa z kwasu z kapusty kiszonej,
ców sezonowych. Drożdżowe były także „zawijańce” żur, postne ziemniaki, kapusta z grochem maszczona
nadziewane marmoladą, konfiturą wiśniową, śliwko- olejem lnianym, ziemniaki z cebulą i olejem lnianym,
wą, czy „zawijok z makiem”. Znanym w regionie prze- niemaszczone jagły, niemaszczona kasza „pęcok” ubiworskim daniem, pochodzącym z kuchni plebańskiej, ta w stępie.
jest tort fasolowy, pieczony z fasoli „piękny Jaś”, przekładany marmoladą z jabłek. Plackiem wypiekanym
Na okres zimy i postu jest zasuszona rzepa, jabłka, różne
najczęściej z okazji Wielkanocy jest przekładaniec, dziko rosnące gruszki i śliwki, choć robaczywe, to nie szkodzi. Na
zwany też mazurkiem królewskim, przekładany ma- chleb suszą ziarna na piecu, które miele się w żarnach i z takiej
są makową, masą orzechową i marmoladą jabłkową mąki powstaje dobry zdrowy chleb. (…) W tym czasie dorastające dzieci mielą w żarnach żyto na chleb lub pszenicę na kluski
(Gorliczyna). Z Rożniatowa pochodzi przepis na mioczy pierogi. W okresie Wielkiego Postu nie można jadać żadnych
downik z malasem. Malas (melasa) pochodziła z wygo- potraw maszczonych skwarkami. Jeżeli zdarzyło się komuś jeść
towanych buraków cukrowych, o konsystencji miodu. w okresie karnawału strawę maszczoną słoniną, to te naczynia
Amoniaczki, ciastka wykrawane, pieczone z dodatkiem podlegały wyparzeniu w piecu chlebowym i umieszczeniu ich na
amoniaku, czy alberty, także wykrawane, przekładane strychu. Na okres postu kupowano garnki, miski nowe z gliny,
masą kajmakową, rozpropagowane zostały przez kur- a łyżki także nowe z drzewa, nie skażone żadną słoniną. (Józef
sy gotowania i pieczenia. Ciastem typowo wielkanoc- Dec, Historia wsi Tryńcza)
nym jest sernik w bardzo wielu odmianach, np. sernik
z ziemniakami z Ujeznej, syrnik w krate z krupami
Pierwszym dniem Wielkiego Postu jest Środa Po(z dodatkiem kaszy gryczanej) z Pigan, czy drożdżowa, pielcowa, zwana w regionie: „Wstępną Środą”, bo staucierana baba bądź babka na parze. Z kolei przykła- nowiła wstęp do Wielkiego Postu. Obowiązywał post od
dem archaicznego ciasta drożdżowego wypiekanego mięsa i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Ludność
z okazji Bożego Narodzenia jest rodzaj bułki drożdżo- wiejska faktycznie pościła, nie jadła do syta: „Pośniwej – strucla z makiem, o powierzchni zdobionej cha- sko było!”. Przestrzegano zwłaszcza postu w środy,
rakterystycznymi splotami – warkoczami z ciasta, tzw. piątki i soboty. Nazywano te dni suchymi, bo wtedy
„kosą plecioną”.
„suszyło się”, tzn. jedzono potrawy suche, bez omasty.
Kilka rodzajów placków wypiekanych było na bla- W ciągu całego okresu Wielkiego Postu jedzono bardzo
sze pieca czy kuchni kaflowej, która zastąpiła dawne jednostajnie, czysty żur gościł stale w jadłospisie. Jepiece z nalepą. Na blasze pieczono także skrawki ciasta dzono „na pośno”: chleb z czosnkiem, surową kiszoną
pierogowego, uzyskując chrupiące suche placki smaro- kapustę z beczki, bób pieczony na blasze kuchni lub
wane masłem. Popularne były też talarki z ziemniaków gotowany (podobnie jak groch) i jedzony jak cukierprzypiekane z obu stron i solone: „pieczki” (Jagiełła). Do ki. Bób uważano za pożywienie sycące: „Bób to syć”.
najpopularniejszych placków, do których upieczenia Inne potrawy postne: kluski z suszonymi śliwami czy
niezbędna była rozżarzona blacha pieca – należały pro- gruszkami, kapusta z grochem, kapusta z ziemniakami
ziaki, „prozioki” okrągłe niewielkie placuszki, z dodat- „rozkłóconymi”, ziemniaki krojone w talarki pieczokiem prozy (sody oczyszczonej). W Rożniatowe znane ne na blasze, pieczona kasza jaglana „jagły z jabłkabyły placki z makiem: ciasto jak na knedle, uformo- mi” (Gniewczyna Tryniecka), pieczona kasza gryczana,
wane w cienkie placki, z dodatkiem mielonego maku. ziemniaki wypiekane w popiele, tj. zapiekane w piecu
Z Dębowa i Gniewczyny Trynieckiej pochodzi przekaz w garnkach żeliwnych. Maszczono tylko olejem lniao okrągłych plackach drożdżowych, które były pieczone nym lub konopnym. W Sieteszy w Środę Popielcową

jedzono zupę nazywaną „dziad”, gotowaną ze śliwek
suszonych i klusek. W Białobokach i Gaci znana jest
zupa postna – „ogórczanka” z ziemniakami. Monotonię
jedzenia ilustruje przysłowie: „We Wstępną Środę zapuść brodę, żurek wstaw na murek”. Potrawą kojarzoną z okresem postu i przednówka jest suszona, sucha
rzepa. Rzepa, kiedyś popularna w wiejskich uprawach,
wyparta została przez ziemniaki. W czasie późnej jesieni bulwy rzepy suszono na strychu. Rzepę tę gotowano i spożywano z kaszą jęczmienną.

W
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Zakwas na żur, Dębów 2011 r. Fot. K. Ignas,
Muzeum w Przeworsku

W czasie postu jedzono suchą rzepę ze strychu i żur kiszony
w „baszczowniku”. Z nastaniem wiosny biedniejsi mieszkańcy
zbierali lebiodę na zupę. Najpospolitszą potrawą w ciągu lata była
famuła z dzikich czereśni. A już największym przysmakiem była
kasza jaglana tłuczona w stępie. Powszechnie żartowano, że przez
wieś można przejść bezpiecznie tylko w południe, kiedy młodzi
mieszkańcy jedzą gorącą kaszę i nie mają czasu na zaczepki, bo
muszą w kaszę dmuchać. Jako omasty używano oleju z siemienia
lnianego i konopnego. Przed świętami Bożego Narodzenia olejarnia
olejarza Futomy była oblegana przez okolicznych mieszkańców.
Dzieci straszono, że jak będą za dużo maczać chleb w oleju, to im
pępkiem wyjdzie. Za rarytas uważano „maliszkę”, tj. prażoną mąkę jęczmienną. Jedzono ją z donicy – domownicy siedzieli dokoła
i nabierali potrawę drewnianymi łyżkami i maczali w roztopionym
maśle, które znajdowało się w dołku zrobionym na środku tej maleszki. Jeśli któreś z dzieci za dużo maczało, dostawało od milczącego i uważnego ojca łyżką w czoło, aby się „umiarkowało”. (Ludwik
Kuźniar, Łopuszka Wielka dawniej i niedawno)

Przykład ustnego folkloru, zawierającego treści
dotyczące tradycyjnego jedzenia wielkanocnego, związany jest ze zwyczajem „żoczków”, praktykowanym
niegdyś w okolicach Przeworska (Białoboki, Dębów,
Grzęska, Krzeczowice, Maćkówka, Nowosielce, Żurawiczki). W Wielkim Tygodniu, po Kwietnej (Palmowej) Niedzieli chodziły po domach dzieci, zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki. Dzieci miały ze sobą krzyżyk – pasyjkę, bądź krzyżyk z kłokoczki, palmę i koszyk, do którego zbierały datki: jaja, gomółki z sera,

drobne pieniądze. Zwyczajowi temu, zwanemu: „żoczki” („żaczki” – dawna nazwa uczniów), „żoczkowanie”,
„chodzenie po Kwietnej Niedzieli” towarzyszył tekst,
rytmicznie melorecytowany:
Już nam tu nastaje ta Kwietna Niedziela
Będziemy witały Pana Zbawiciela.
A czemże go witać kwioteczków nie widać.
Mroźna zima była, kwiatki wymroziła.
W zielonym ogrojcu lilija rozkwita
Najświętsza Panienka z Jezusem się wita.
Witaj, Jezu Panie, proszę na śniadanie
Do domu mojego bardzo ubogiego.
Będzie rybka z miodem, nie umorzy głodem
I kapłon pieczony, niechaj będzie Jezus Chrystus
pochwalony.
Jo mała dziedzina, nie wiem co łacina
Pocierza nie umiem, pisma nie rozumiem.
Jo malutki żoczek, wylozem na krzoczek,
A z krzaczka na wodę rozbiłem se brodę.
Szedł Pan Jezus z nieba, dał mi kromkę chleba,
A ja mu tyż za to kwioteczek na lato.
Pan Jezus maluśki pogubieł pieluszki,
jo pieluszki noszę, a was gosposieńko
o jajeczko proszę, a jak nie jajeczko
dajcie gomółeczkę, będziemy witali Świętą Panieneczkę.
Jedzie Jezus, jedzie, pozabierał śledzie,
kiełbaski zostawił, a nam błogosławił.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Gomółki z sera wyrabiane powszechnie na terenie
regionu (Gać, Głogowiec, Gniewczyna, Grzęska, Leżachów, Sietesz, Ubieszyn, Ujezna) przybierały formę
większego lub mniejszego stożka czy gałki, a niekiedy formowano je w kształt malutkich kaczek, kurczątek, a nawet szyszek (w wersji przekąski jako „szyszki
piwne” znane w Dobrej, Czercach). Przygotowywano
je przez cały okres Wielkiego Postu. Suszono przez
kilka dni na piecu, w piecu chlebowym, w bratrurze,
nad płytą kuchenną (w workach, wiązkach słomy, specjalnych drewnianych klatkach), a obecnie suszy się
je za pomocą elektrycznej suszarki. Zanoszono je do
poświęcenia w Wielką Sobotę. Podczas śniadania wielkanocnego spożywano gomółki wkruszone do żuru.
W tekście pojawiają się dwa dania typowe dla kuchni
dworskiej: pieczony kapłon i ryba z miodem, będące
przykładem wykwintnego jedzenia, odpowiedniego, by
poczęstować samego Jezusa. Końcowy fragment pieśni,
w którym mowa jest o postnych śledziach i wielkanocnej kiełbasie, stanowi swoistą ilustrację do uczucia kulinarnej tęsknoty za tłustym sytym jedzeniem.
W Wielkim Tygodniu stosowano zabiegi „pożegnania”
z postnym, uprzykrzonym jedzeniem:
W Wielką Środę wyrzucają z domu resztki śledzi, na znak,
że pościć wkrótce przestaną. W przystępie dobrego humoru wysyłają do sąsiadów po śledzie dziatwę, która tu i ówdzie z niczem odprawiana, staje się później przedmiotem żartów. W Wielki Piątek wykradają parobcy barszcz gospodyni i zawieszają na
sznurku u drzewa, ciesząc się, że go już tak często jadać nie będą.
(Aleksander Saloni, Lud przeworski)
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Gomółki serowe, wyk. Elżbieta Kud, Gać 2018 r.
Fot. K. Ignas, Muzeum w Przeworsku

Na święta wielkanocne zabijano świnię, gotowano
jaja, pieczono chleb i paskę. Zwyczajem przeworskim
niezmiennie praktykowanym jest święcenie korzenia
„laski” chrzanu, który gospodarz wykopuje rankiem
w Wielką Sobotę. Dawniej do poświęcenia zanoszono
znaczną ilość produktów – „cały kosz jedzenia” w wielkich „koszykach jarmarcznych z wieczkiem”, w siewnicy. Święcone spożywano następnie przez dwa dni
świąt, aż do ostatniego okruszka. Osobno, w drugiej
ręce, niesiona była paska, zapakowana w białą płócienną chusteczkę czy haftowaną serwetę.
Na Wielkanoc pieką chleb z razowej mąki pszennej, rozczyniony w połowie na kwasie, w połowie na drożdżach i zowią go
„paskami”; gotują jaja, tłuste mięso wieprzowe i kiełbasy; biorą
sól, pieprz, ocet i wszystko to w sobotę przed południem znoszą
w koszach do dwóch lub trzech chat, wprzód oznaczonych. Ksiądz
przyjeżdża do wsi i święci wszystkim od razu. Po poświęceniu powracają do domów; ale nim wejdą do chaty, obnoszą jadło świąteczne trzy razy naokoło chaty, zapewne na pamiątkę, że po trzech
dniach spoczynku w grobie Chrystus zmartwychwstał.
W Wielką Niedzielę, po rezurekcji, przystępują do spożycia
jajka święconego. Zjadłszy je w milczeniu, raczą się paską, mięsem i kiełbasą. Dawniej wynosili „święcone” na granice swych pól
i tam zjadali śniadanie, w celu sprowadzenia urodzaju. Goszczą
się, podając jadło na talerzach i posługując się widelcami, chociaż
i tak się zdarza np. w Rozborzu, że przy jedzeniu uważają, stosując się do dawniejszej mody, samorodnych widelców. Jadło zapijają
obficie octem, co, ze względu na rodzaj i niestrawność jadła, nie
może być bardzo naganne. Przy święconym jajku ustać powinny
wszelkie urazy wśród rodziny. (Aleksander Saloni, Lud wiejski
w okolicy Przeworska)
Paskę zaś robią z pszennej mąki, dodając do niej jaja, szafran,
imbir, liście bokowe. Każda z kobiet stara się, ażeby do oświęcenia
przyjść z jak największą i najładniejszą paską. (…) Kiedy gospodynie robią ciasto, gospodarzowi nie wolno zaglądać do ciasta, bo
by się paska popsuła; nie wolno im też zaglądać do pieca, gdzie piecze się paska, chleb, placki, bo by im wąsy posiwiały. (…) Święcone
składa się z jaj, kiełbasy, słoniny, chleba żytniego, placków z serem,
masła, sera, chrzanu, soli i paski. (…) Paska ubrana w kwiaty, barwinek, obłożona mięsem, jajami, a na wierzchu kładą najpiękniejsze pisanki. (Józef Kantor, Zwyczaje świąt Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy w okolicy Jarosławia)
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Paska to słodka okrągła bułka, wielkości bochenka
chleba, pieczona w nagrzanym piecu chlebowym po
upieczeniu chleba, z mąki pszennej, z dodatkiem jaj,
drożdży, tłuszczu, rodzynek. Powierzchnia paski bywała bez ozdób; na powierzchni mógł znajdować się krzyż
napisany palcem na cieście, mogła być lukrowana lub
posmarowana jajkiem, wtykano w powierzchnię paski – gałązki asparagusa, bądź ozdobę stanowił krzyż
usypany z maku oraz „wianek” – warkocz z ciasta wokół krawędzi paski. Paskę pieczono na okrągłej formie
„patelni”. Kobiety konkurowały ze sobą, która upiecze
największą paskę. Obecnie, gdy miejsce paski zajęła
baba lub bułka, osobno do poświęcenia gospodyni zanosi babkę, przybraną bukszpanem, asparagusem czy
barwinkiem, zapakowaną w serwetkę.
Wspomina Janina Marek z Ujeznej, ur. 1930 r.:
Dziadek zanosił święcone w siewnicy. Święcono po domach,
w budynku szkoły. Szło się święcić „po gospodarsku”, czyli że gospodyni szła ubrana w zapaskę. Święcono mięso, kawałek szynki,
masło ozdobione różyczką, ser z miętą – sercowata plaskanka ususzona półtora tygodnia wcześniej nad blachą, jaja, gomółki – małe
postacie kaczek z tego sera, buteleczka octu, sól, chrzan – korzenie,
laski oczyszczone, chleb. Chrzanu kawałek wrzucano do studni, żeby
nie było robactwa w wodzie. Paskę wypiekano, z jaj – dużo dawało
się, żeby była żółciutka, drożdży, cukru, mąki, w dużych okrągłych
patelniach. Paska z wierzchu była gładka, bez ozdób. Pakowano
ją w białe płócienne chusteczki. Baranki pieczone z mąki, drożdży
i wody, formy do baranków się pożyczało.

Do święcenia zanoszono także ziemniak surowy
dawany później do sadzenia. Masło do poświęcenia
zdobiono kształtem „różyczki”, krzyżyka lub za pomocą drewnianych matryc formowano w kształt baranka. Po poświęceniu, koszyk z jedzeniem stał nietknięty aż do śniadania wielkanocnego. Wierzono, że
kto zje święcone przed śniadaniem wielkanocnym,
ten dostanie kurzej ślepoty (Głogowiec) albo mrówki
rozmnożą się w domu (Grzęska, Świętoniowa). Baranki
pieczono też z ciasta chlebowego, używając żeliwnych
form. Zwykle gospodyni – właścicielka form wypiekała
kilka baranków lub pożyczała formy innym. Baranka
z chleba kroiło się i jadło kromeczki posmarowane
masłem. Baranek do poświęcenia mógł być również
kupny – gipsowy lub z cukru.

Kosz ze święconym. Tryńcza 2011 r. Fot. K. Ignas,
Muzeum w Przeworsku

Drewniana matryca do formowania baranka z masła,
Siedleczka, 1. poł. XX w. Ze zbiorów Muzeum
w Przeworsku. Współczesna drewniana matryca
do formowania baranka z masła, wyk. Krzysztof
Pelc, Handzlówka 2015 r. Fot. K. Ignas, Muzeum
w Przeworsku

W Niedzielę Wielkanocną po rezurekcji, uroczyście spożywano śniadanie wielkanocne. Na wstępie
„zadzielano się jajkiem”, życząc sobie pomyślnego
doczekania do następnych świąt Zmartwychwstania.
Poświęcone jajka kroi się na połówki lub na ćwiartki
– dla każdego domownika, jedną dodatkową dla osób
z rodziny, które są nieobecne, jedną dodatkową cząstkę
dla zmarłych. Gospodarz, trzymając talerz z jajkami,
modli się: „Panie Boże, dziękujemy Ci za ten przeżyty
rok, któryśmy przeżyli w zdrowiu i szczęściu, że obdarzyłeś nas zdrowiem, że omijały nas złe przypadki.
Daj nam przeżyć w zdrowiu następny rok i abyśmy się
spotkali za rok w tym samym gronie lub jeszcze większym”. (Życzenia przekazane przez Józefa Rachwała
z Gniewczyny Trynieckiej). Każdemu podaje jajo jak
opłatek wigilijny. Częścią jaja dla nieobecnego dzielą się wszyscy. Połówkę dla zmarłych w Poniedziałek
Wielkanocny wyrzuca się na podwórko dla ptaków
lub zanosi na cmentarz. Po zadzieleniu się jajkiem,
spożywano żur, już niepostny, z dodatkiem wkrojonego jaja, kiełbasy, szynki, chrzanu, pokruszonego
sera – gomółki.
Czas Wielkanocy stanowił przerwę w głodowym
okresie przednówka. Końcem kwietnia i w maju zrywano młode liście szczawiu, mlecza i gotowano zupy.
W drugiej połowie maja również pojawiały się pierwsze owoce: czereśnie i jagody trześni, z których gotowano zupy owocowe. W maju podbierano ziemniaki,
jedzone z kwaśnym mlekiem. W czerwcu dojrzewał
bób, gotowany, jedzony na ciepło i zimno. W ciągu
miesiąca dojrzewały leśne borówki, które spożywano
na świeżo, gotowano w zupach, a także suszono w celach leczniczych.
Do obrzędowych dorocznych dań należała też jajecznica spożywana przez pasących krowy z okazji
Zielonych Świątek. W Majdanie Sieniawskim jedzono tzw. „smażenicę”, bardzo sytą potrawę smażoną
na mleku, z jednego jaja i z dodatkiem mąki. W Żurawiczkach w tym dniu częstowano pastuchów „jaśnicą” – smażonymi jajami. Wypasanie krów na trawie
sprawiało, że dawały więcej mleka i nabiał odgrywał

Pieczenie baranka z formy żeliwnej. Wyk. Zofia Hadro,
Wierzbna 2018 r. Fot. K. Ignas, Muzeum w Przeworsku

większą rolę w jadłospisie w tym czasie. Z niecierpliwością czekano żniw i chleba z nowej mąki. Pożniwny
dostatek mąki pozwalał przyrządzać potrawy mączne,
zwłaszcza pierogi.
POŻYWIENIE ADWENTOWE

N

ajpóźniej przed pierwszą niedzielą adwentu kończono wszystkie prace jesienne, roboty
polowe. Do 1 listopada gleba powinna zostać
zorana, aby dać spokój zmarłym spoczywającym w ziemi. Zakaz ten wyrażało przysłowie: „Kto w adwencie
ziemię pruje, temu trzy lata choruje”. W okresie adwentu zwyczajem powszechnie praktykowanym były wieczorne spotkania, tzw. „wieczornice”. Kobiety
zbierały się w jednym domu, by przy wspólnej pracy
śpiewać pieśni adwentowe i ludowe, modlić się. Także
mężczyźni spotykali się, gawędzili, śpiewali pobożne
pieśni. Do wieczornych prac adwentowych należało:
„obczynianie” – obieranie rzepy z naci; darcie pierza
z piór gęsich lub kaczych – tzw. „skubaczki”; przędzenie nici lnianych na przęślicach i kołowrotkach, tzw.
prządki; haftowanie obrusów, serwetek, wyszywanie
makatek, szydełkowanie; łuskanie „kszycie” grochu;
rozłupywanie orzechów; przygotowywanie ozdób na
drzewko; wykonywanie „pająków”, tj. przestrzennych
dekoracji ze słomy i bibuły do przystrojenia izby; robienie kwiatów z bibuły do ozdoby obrazów religijnych.
Od końca listopada rozpoczynało się tłoczenie oleju
z nasion lnianych i konopnych. W każdej większej
wsi działała olejarnia. W okresie adwentu obowiązywał post. Maszczono olejem lnianym lub konopnym.
Patronem cieszącym się znacznym kultem w regionie przeworskim był Święty Mikołaj Biskup, opiekun
dzieci, panien, ale także pasterzy, gospodarstw domowych, chroniący przed wilkami. Jego wezwania nosiły
kościoły w Urzejowicach, Majdanie Sieniawskim, Sieteszy, Pruchniku. Zwyczajem znanym w Maćkówce,
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a także w nieistniejącej już wsi Mokra Strona, było
pieczenie dla dzieci pieczywa w kształcie figurki „Mikołaja”. Mikołaje formowano ręcznie z ciasta drożdżowego lub piernikowego przy pomocy formy blaszanej,
i pieczono. Mikołaje z ciasta drożdżowego nazywano
„kraczokami”, gdyż po wyrośnięciu i upieczeniu figurka przybierała niezgrabny kształt. Mikołaje – kraczoki
miały guziki z pieprzu, oczy z kawy. Z czasem pieczone
„mikołaje” zastąpiono kupowanymi w sklepie, piernikowymi, zdobionymi kolorowymi lukrami i staniolem,
produkowanymi w wytwórniach w Kańczudze – Tadeusza Słowika i Jana Chruszcza oraz Stanisława Kuźniarowskiego w Jarosławiu.
Od połowy grudnia rozpoczynał się czas świniobicia, zwyczajowo był to 13 grudnia – dzień św. Łucji,
co wyrażało przysłowie: „Święto Łuce świnie tłuce”.
Tydzień lub dwa przed Bożym Narodzeniem zarzynało się świnie „na mięso”, żeby było „co jeść na święta”. Niektórzy hodowali
trzodę specjalnie na tę okazję. Robiło się „kiszki kaszane”(z krwi
i kaszy gryczanej), „kiszki bułczane” („kiszka bułczana Liberka”
robiona z mieszaniny: boczku, cebuli, bułek pszennych moczonych
w rosole z podgardla), a także salceson, kiełbasy. Te ostatnie wędzono, a następnie wieszano na grubych belkach strychu, gdzie znajdowały się aż do świąt. Część mięsa marynowała się („kreszała”)
nasolona lub w zalewie octowej. W Maćkówce istnieje nadal stary
zwyczaj „chodzenia ze spyrką”, tj. z wyrobami masarskimi: kiszką,
kiełbasą, boczkiem, słoniną, żeberkami i nieraz z polędwicą, przeznaczonymi dla członków rodziny. Gospodyni przygotowywała „zawiniątko” z mięsem i przez dzieci podawała siostrom, braciom czy
innym bliskim osobom. Dzieci zawsze dostawały od obdarowanych
parę groszy, dlatego chętnie „chodziły ze spyrką”. Często rodzina
umawiała się co do terminu „świniobicia”, żeby otrzymywane dary
nie psuły się, ale w odpowiednich odstępach czasu służyły kolejno
do wyżywienia rodzin”. (Renata Chomik, Zwyczaje, obrzędy
oraz wierzenia adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii pw.
św. Barbary w Przeworsku)

Sposób przygotowania wyrobów ze świni spisuje bardzo dokładnie Katarzyna Domin, w 1930 r. słuchaczka Szkoły Gospodyń Wiejskich w Albigowej. Ze
świni pozyskiwano smalec, słoninę, sadło; wyrabiano
kiełbasy, kiszki, salceson.
Bić świnie najlepiej w czas chłodny, bo wtedy łatwo przechować mięso, które należycie przyprawione trwać może kilka
miesięcy niezmienione. Na 24 godziny przed zabiciem nie powinno się dawać świni żadnego pokarmu prócz płynnego. Dnia
poprzedzającego bicie świni należy przygotować wszystko, co
będzie nam potrzebne: koryto do sparzenia świń, hak na powale
do zawieszenia jej, kilka cebrzyków i wielkich mis, parę garnków, ostre noże, maszynkę do robienia kiełbas, sól i korzenie. Do
zabicia świni zawołać tego, kto dobrze to wykonać potrafi. Krew
należy chwytać, gdyż potrzebną będzie do przyprawienia kiszek.
Chwytać ją do naczynia, do którego daliśmy trochę soli, aby nie
krzepła. Gdy krew już wypłynie, położyć świnię na koryto, parzyć wrzącą wodą i skrobać ze sierści, a po takim oczyszczeniu
zawiesić na hakach za tylnie nogi i dzielić. Najpierw odjąć głowę
i włożyć do zimnej wody, następnie przeciąć środkiem brzuch
przez całą świnię, wyjąć kiszki, żołądek, płuca, wątrobę i serce
do podstawionego naczynia. Kiszki i żołądek musi się należycie
oczyścić i opłukać, a inne części tylko opłukać.
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Poza typowymi tradycyjnymi wędlinami przygotowanymi z udziałem rzeźnika (masarza), potrawami
przyrządzanymi przy okazji świniobicia przez gospodynie była galareta mięsna: studzienina oraz przygotowywana jako suty i pożywny posiłek na czas żniw
w kamionkowych garnkach lub szklanych wekach
– kiełbasa, tj. mięso kiełbasiane, zalewane smalcem:
kiełbasiane (Grzęska), kiełbasa smalcówka (Ubieszyn),
będąca przykładem konserwacji mięsa.
WIGILIA GODNICH ŚWIĄT

N

a tle występującego wśród chłopów lęku przed
nieurodzajem, klęskami żywiołowymi i głodem, rozwinęła się magia obfitości, polegająca
na stosowaniu praktyk magicznych, z dziedziny magii naśladowczej, mających zapewnić zdrowie i siłę,
wpłynąć na dostatnie zbiory i urodzaj, udany chów
zwierząt, udaną wytwórczość nabiału. Zabiegi te przeprowadzano w okresie szczególnym, w czasie świąt
Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Niespotykana w innych porach roku obfitość jedzenia przyrządzanego w dniu Wigilii i spożywanego
podczas wieczerzy wigilijnej związana była z „wywołaniem” obfitości, urodzaju na wszystkie składniki
jedzonych potraw. Uczta wigilijna miała specyficzny
charakter uczty pojednania, stanowiła wstęp do świąt.
Uczestniczyli w niej wszyscy członkowie rodziny łącznie ze służbą; zapraszano na nią dusze zmarłych, dzielono się ze zwierzętami. Składniki potraw: mak, grzyby,
groch, miód, suszone owoce, były zarazem elementami
dań ze styp pogrzebowych.
Zmiany w zestawie potraw wigilijnych szły w kierunku zmniejszenia ich ilości oraz poszerzenia o włączenie potraw z ryb – kupnych śledzi czy ryby smażonej (karpia). Pożywienie świąteczne bożonarodzeniowe
składało się z mięsa wieprzowego, wędlin, rosołu,

pieczonej drożdżowej strucli, pączków – pampuchów.
Jedzono też wówczas orzechy, jabłka, suszone owoce.
Tradycyjnymi wypiekami były wykrawane pierniczki
zawieszane na choince.
Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda na niebie, wnosi gospodyni
pierwsze danie, a gospodarz, wziąwszy opłatki posmarowane miodem, obdziela niemi członków rodziny i domowników. Ci, ułamując
sobie nawzajem po kawałku opłatka, składają życzenia „szczynścia i zdrowia”. Nie zawsze jednak łamaniu opłatkiem towarzyszy składanie życzeń; często, jak np. w Rozborzu, zjadają podany
w milczeniu, rozkoszując się tylko słodyczą miodu. Popiwszy wódki,
i dawszy nawet malutkim dzieciom spróbować po „kapce” przeciwko „robokom”, zasiadają wszyscy do wieczerzy „wilji”, która
składa się zazwyczaj z następujących potraw:
1. Kapusta z grochem, albo z „maśluchami” (grzyb Boletus
luteus) [maślakami], omaszczona olejem z cebulą.
2. Barszcz z grochem.
3. Grzyby na rzadko z octem.
4. Pirogi z „suszkami” (suszone owoce).
5. Kluski z makiem i miodem.
6. Pirogi z „makuchem” (z wytłoczynami z siemienia lnianego).
7. Pirogi z ziemniakami.
8. Kasza jaglana ze śliwkami.
9. Pirogi z kapustą.
10. Kluski z powidłem.
11. Kutia.
12. Susz do picia (odwar z suszonych owoców).
Przed jedzeniem gospodarz wkłada opłatek pod miskę, a na
łyżkę nabiera grochu i rzuca go w cztery kąty sieni, mówiąc za
każdym razem: „Ne wilku grochu, nie przychodź nom tu do roku”.
Po zjedzeniu każdej z potraw, zagląda gospodarz pod miskę, w celu
przekonania się, czy opłatek nie przylepił się do jej dna; byłoby to
przepowiednią urodzaju na to, co znajdowało się w misce. (Aleksander Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska)
W Grodzisku smażą w dzień wigilijny na oleju tzw. „pampuchy” rodzaj wielkich pączków (…) Najpierw wsadzają do pieca
strucle, a potem chleb i w czasie pieczenia chleba chłopi wychodzą
z domu, gdyż kobiety sądzą, że jeśliby chłop w domu wtedy siedział,
to pieczywo się nie uda. (Józef Kantor, Zwyczaje świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy w okolicy Jarosławia)

Potrawą wigilijną, typową dla wsi pogranicza polsko-ruskiego, jest kutia, nazywana także „bitą pszenicą”:
Najulubieńszą potrawą jest kutia, kucia, nie wszędzie jednakowo i smacznie przyrządzana. Robią ją zaś w ten sposób: do maku
utartego w misie (w makutrze) leją gotowane mleko słodkie, dodając do tego gotowanej pszenicy i sporą ilość miodu, i tak zmieszane
podają na stół w misce lub gospodyni rozdziela każdemu z osobna
na talerz. Przed podaniem kutii gospodarz stojąc kreśli krzyż nad
miską, modli się, a gospodyni przemawia do wszystkich, życząc im
zdrowia, prosząc Boga o urodzaje, poczem gospodarz nabrawszy
na łyżkę kutii, rzuca ją do sufitu; ile pszenicy ziarnek przylepi się
do powały, tyle będzie kop pszenicy w przyszłym roku, a ile ziarnek
maku, tyle snopów żyta. (Józef Kantor, Zwyczaje świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy w okolicy Jarosławia)
Barszcz grzybowy z grochem, Mirocin 2016 r.
Fot. K. Ignas, Muzeum w Przeworsku

Z czego zaś składała się wieczerza wigilijna przygotowana w kuchni dworskiej, możemy dowiedzieć

się z dokładnego opisu Heleny z Wolskich Turno,
z Siennowa:
Stół wigilijny nakryty był białym obrusem, pod którym położone było cienką warstwą siano, samym środkiem, żeby się
kieliszki z winem nie przewracały. Zaświecona była duża lampa, wisząca i dwa kandelabry, stojące po dwóch jego bokach.
Na płaskich podstawach ułożone były, jako dekoracja, strucle,
a w środku na kloszu kryształowym, podpartym kutą w srebrze karjatydą – suszone bakalie, figi, daktyle, migdały w łupkach, rodzynki na gałązkach, całe gronka suszonych winogron.
Na dwóch talerzykach leżały opłatki. Wypatrywano wieczornej
gwiazdy, a gdy się pojawiła, wszyscy gromadzili się w jadalni.
Oboje rodzice brali opłatki obchodząc wszystkich biesiadników,
później wszyscy dzielili się, nawzajem składając życzenia. Zasiadano do stołu, jedno miejsce zostawało wolne. Najpierw podawane były dwie zupy: jedna biała, migdałowa albo rybna,
druga czerwona – barszcz. Za mojej pamięci podawano tylko
jedną – barszcz czerwony z uszkami z grzybów. Następnie: liny w galarecie, ryby smażone z kapustą z grzybami, szczupaki
z wody, karpie w szarym sosie z rodzynkami, kutia, kompot
z suszonych owoców i bakalie na deser. Naturalnie były wróżby: odrobinę kutii chłopcy nabierali na łyżki i w sieni rzucali na
sufit. Czego więcej zostało na suficie – maku czy pszenicy – wróżyło urodzaj tegoż. (Helena z Wolskich Turno, Wspomnienia
z rodzinnego gniazda)

DAR POŻYWIENIA DLA KOLĘDNIKÓW

S

zczodraki to niewielkie bułeczki drożdżowe z mąki pszennej lub żytniej. Wypiekane były w okresie
bożonarodzeniowo-noworocznym z przeznaczeniem na dar dla kolędników, ubogich i dzieci. W regionie przeworskim występuje wiele form kolędowania.
Kolędują począwszy od dnia św. Szczepana – 26 grudnia, dzień ten dlatego też nazywany jest „Kolędą” (tj.
25 grudnia – Boże Narodzenie, 26 grudnia – Kolęda),
w ostatnim dniu starego roku – 31 grudnia (kolędnice
w Majdanie Sieniawskim), 1 stycznia (dzieci chodzące „po szczodraczkach”, turki noworoczne w Urzejowicach, droby w Sieteszy, służaje w Manasterzu),
5 i 6 stycznia – na Trzech Króli (kolędnicy z gwiazdą
w Majdanie Sieniawskim). Kolędnicy składają rymowane życzenia, recytując je lub odśpiewując, których
intencją jest zapewnienie – zaklęcie słowne urodzaju
na kapustę, groch, bób, zboża (pszenica, żyto, jęczmień,
proso), ziemniaki:
Życzenia noworoczne z Żurawiczek:
Na szczęście, na zdrowie na ten Nowy Rok!
Żeby się wóm uródziła kapusta i groch!
Żytko i wszystko, pszeniczka i proso!
Żebyście nie chodzili boso!
Ziemniaki jak pniaki, bób jak chodaki!
Życzenia szczodrackie z Pantalowic:
Pieczone tu szczodraki, bochnaki, powiadali nom!
Jak nie docie szczodraka, bochnaka, dajcie chleba krom!
Siedzi pani na stołeczku, daje dzieciom po szczodroczku,
Dejcie że i nom! Zapłaci wam Pan Bóg z nieba i ten święty Jon!
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zwyczaje i obrzędy

zwyczaje i obrzędy
Po złożeniu życzeń, kolędnicy wypowiadali żądanie, prośbę o dar: szczodraków, bochenków chleba,
kromek chleba. W Majdanie Sieniawskim zachowała
się archaiczna, o XVI-wiecznym rodowodzie, kolęda
śpiewana w wigilię Trzech Króli – 5 stycznia przy okazji
kolędowania z gwiazdą. W tekście kolędy mowa jest
o żywnościowych darach, których oczekują kolędnicy:
słoninie, kiełbasie, grochu, mięsie cielęcym. Wiadomo,
że nie życzą sobie suchej rzepy i marchwi. Gospodarze, aby zapewnić sobie powodzenie, zobowiązani
byli przyjąć i szczodrze obdarować kolędników: „Jak
ktoś kolędy nie przyjmie, ten nie będzie miał szczęścia przez cały rok”.
Allum bespe, allum bespe.
Ros gracyja, wielka biskupija, dziś dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczodry wieczór.
A dajże nam Królu niebieski, dziś dobry wieczór (…)
Gospodarzu, gospodyni
A idźże ty do komory, ukroj słoniny.
Idź na fasę, zdejm kiełbasę
Będziemy cię pamiętali, tak długie czasy.
Suchej rzepy, ani marchwi, nie bierzemy.
za to, Panie Gospodarzu, nie dziękujemy.
Grochu misę, ciele łyse, to weźniemy,
Za to, Panie Gospodarzu, podziękujemy.

POŻYWIENIE WESELNE

W

jesiennym okresie dostatku urządzano
zwykle wesela na wsi. Pożywienie weselne
jest przykładem pożywienia obrzędowego,
zdecydowanie różniącego się od potraw codziennych.
Po przyjeździe z kościoła, goście weselni częstowani
byli śniadaniem, na które składało się: kawa zbożowa, drożdżowa bułka, masło, ser. W Wólce Ogryzkowej w latach 60. XX w. na śniadanie podawano: kawę,
pierogi z jagłami, studzieninę (galaretę mięsną), chleb,
ser twardy do piwa, wódkę. Na obiad zaś podawano:
rosół z krupami, mięso, pierogi z jagłami, pierogi z serem. W Tryńczy częstowano gości weselnych obiadem
dwudaniowym: rosołem z krupami i kapustą z gotowanym mięsem. Jadłospis uczty weselnej uległ najszybciej zmianom, podlegał wpływom miejskim, bowiem
urządzenie wesela stało się sprawą prestiżową, za tym
zaś szła potrzeba demonstracji zamożności, nowoczesności. Organizacją uczty weselnej zaczęły zajmować
się wyspecjalizowane w gotowaniu i pieczeniu gospodynie, kucharki, zw. „kuchennymi”.
Jak bardzo współczesne wesela odbiegają od tych dawnych
jeszcze zapamiętanych, gdzie na przyjęciu podawano kapustę,
chleb razowy. Urozmaiceniem było pieczywo białe drożdżowe,
ser gomółkowy suszony i piwo z beczek podawane w dzbankach
glinianych. Jeśli w dzbankach szklanych, to u zamożniejszych.
Wódkę dawniej pito z jednego kieliszka. To jakoś bardziej łączyło
i nie pozwoliło być pominiętym. (Jan Rudnicki, Sietesz od czasów dawnych do współczesności)
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Kiedy przed oknem grają i śpiewają, z pieca chlebowego wyciągają pieczone, gorące pierogi, bardzo smaczne i miętkie, zrobione z pszennego ciasta razowego, w które nałożono kaszy jaglanej
dobrze przyrządzonej, wielkości niewielkiego przetaka okrągłego.
Przybyłych gości częstują tymi pierogami ciepłymi i kawą. W komorze jest piwo Okocim i spora ilość rumu, żadnych wódek nie ma, rum
ma ciemny kolor i miły zapach, bardzo dobry z herbatą i piwem.
(…) Po powrocie z kościoła młodą parę witają przed drzwiami do
domu chlebem i solą, muzykanci grają marsze, goście zasiadają
do stołów, na których pełno masła, sera, kawa i chleb pszenny oraz
rum. Po śniadaniu młodzi tańczą, starsi przy stołach, każdy ma
własny rum w kieszeni. Kobiety przygotowują obiad. Na pierwsze
miejsce idzie dobry, kiszony z żytniej mąki barszcz na pół z mięsem
(flaczki). Mięso gotowane jest na rosół, do którego w garnkach glinianych, w piecu chlebowym są upieczone krupy hreczane. Mięso
podają w kawałkach. (…) Każde wesele trwa dwa, trzy dni, dlatego tylko, by to, co jest nagotowane lub napieczone, nie zepsuło się,
gdyż jest grzech marnować dary Boże”. (Józef Dec, Wspomnienia
z przeżytych lat i czterech wojen)

Do zadań starościny weselnej należało upieczenie
malutkich porcji chleba, tzw. szyszek, husek (Urzejowice, Gać, Jagiełła). Przybierały one rozmaite kształty: okrągłych placuszków o średnicy ok. 2–3 cm z nadzieniem
z kapusty, ptaszków (a konkretnie gąsek „husek”, które
są symbolem dobrobytu), kwadracików o końcówkach
zlepionych pośrodku, ciastek – amoniaczków. Starościna
(swaszka) obsypywała szyszkami pannę młodą i gości
weselnych, życząc, by niczego w życiu im nie zabrakło,
co jest przykładem archaicznej magii obfitości. W drodze do kościoła, starościna szyszkami obdarowywała
również dzieci i ubogich, dziadów proszalnych.
Rytualnym momentem wesela było dzielenie kołacza – korowaja, korowala – specjalnego weselnego
chleba, towarzyszące zwyczajowi „białego wieńca”,
a wiążącego się z przekazywaniem darów przez gości,
tańcami gości z parą młodych i poczęstunkiem kromką kołacza i kieliszkiem wódki. Korowaj, korowal – był
pieczony, a następnie przybierany i krojony przez starościnę, a spożywany przez wszystkich uczestników.
Na wesele pieczono około 10 sztuk korowajów, ale tylko jeden korowaj, ten największy o średnicy do 50 cm,

Korowal z Rożniatowa. Korowale upieczone zostały
z okazji „Festynu pod platanem” XVII Przeglądu Grup
Śpiewaczych w Zarzeczu w 2015 r., którego tematem
były pieśni weselne korowajowe. Fot. K. Ignas, Muzeum
w Przeworsku

Korowal z Maćkówki

był przybrany ozdobami z ciasta, zielonymi gałązkami
asparagusa, kwiatami muszkateli (pelargonii) czy cukierkami, kwiatami z papieru. Podczas współczesnych
wesel podobną funkcję pełni tort, a także chleb, który
otrzymują młodzi, wchodząc do domu weselnego. Powracający do domu goście otrzymywali kromkę korowala, nazywaną „gościnnikiem”.

pracy w lesie przy drzewie był tzw. kociołek, znany np.
w Urzejowicach, Studzianie (tu nazywany „tuszonką”).
Kociołek, tj. stawiany w ognisku, żeliwny garnek na
stopkach z przykrywką, w którym przez 2–3 godziny zapiekano mięso z dodatkiem warzyw i przypraw.
Z kolei przy okazji kopania ziemniaków, tradycyjnie
palono ognisko i spożywano pieczone ziemniaki.
Przykładem pieczywa wypiekanego z myślą o wędrowcach, jakimi byli jeszcze do końca lat 60. XX w.
dziady proszalne, były razowe bułki „bochnaki”. Według przekazu z Gaci, gospodynie przed dniem Wszystkich Świętych wypiekały „bochnaki” z razowej mąki.
Bochnakami obdarowywano biednych, którzy 1 i 2
listopada przychodzili na cmentarz i pod kościół, aby
modlili się za zmarłych.

O pieczeniu szyszek traktowały przyśpiewki weselne skierowane do starościny:
Nasza starościna szyszek nie upiekła,
miała pójść do nieba, to pójdzie do piekła.
Nasza starościna całą noc nie spała,
choć szyszek napiekła, to się nie wyspała.
A nasi swatkowie to mają dwa brzuchy,
jeden na pierogi, drugi na pampuchy.
(Jan Domka, Nowosielce w legendzie i historii, w literaturze
i wspomnieniach)

POŻYWIENIE POLOWE ZWIĄZANE
Z PRACAMI POLOWYMI, LEŚNYMI,
PODRÓŻĄ, PIELGRZYMKĄ

O

kres lata na dawnej wsi to czas żmudnych prac
polowych, to także czas pielgrzymek, pieszych
czy konnych podróży, związanych ze szczególnym rodzajem pożywienia. Pożywienie polowe – zabierane w podróż oraz spożywane w przerwach podczas
prac polowych (sianokosów, żniw, młocki), przybierało stosowną do warunków formę – suchego prowiantu, który można było szybko spożyć, a więc chleba,
placków: pierożków pieczonych, „kapuśniaczków”,
sera smażonego z kminkiem lub sera rozmieszanego
z masłem, którym smarowano kromki chleba i proziaki. Pożywienie to nazywano w Leżachowie „zmłockowym”, np. pierogi „zmłockowe”, ponieważ jedzone
było przy okazji pracy przy młóceniu zboża. Napojem
pitym w takich sytuacjach była woda źródlana lub woda z prywatnych studni. Pracującym w polu przynoszono także gotowaną kawę zbożową, kwaśne mleko,
kompot owocowy. Inne placki o podobnym przeznaczeniu to placki flisackie zabierane na spływ, znane np.
w Piganach oraz targańce (Sieniawa) czy targanice (Jawornik Polski), pieczone z prozą, z dodatkiem kapusty
kwaszonej i cebuli. Plackiem wypiekanym przy okazji
pieczenia chleba był tzw. podpałek znany z Majdanu
Sieniawskiego, który jest regionalną odmianą podpłomyka. Potrawą spożywaną w plenerze, przy okazji np.

Korowal zdobiony figami z ciasta, Majdan Sieniawski

POŻYWIENIE ZAPUSTNE

O

d Tłustego Czwartku do północy do wtorku
przed Środą Popielcową trwał okres zapustów,
tzw. zapust, zapusty. Czas jedzenia i picia oraz
zabawy bez ograniczeń, przed Wielkim Postem.
Ostatnie dni zapust, zwane „mięsopustem”, obchodzą wesołemi tańcami po karczmach. W domu goszczą się „skaruchami”,
tj. plackami z razowej pszennej mąki i słoniną, czyli „szpyrką”.
(Aleksander Saloni, Lud wiejski w okolicy Przeworska)

Dawnym pożywieniem zapustnym była słonina gotowana z cebulą. Najpowszechniejszym pożywieniem
zapustnym regionu przeworskiego są słodkie: pampuchy – pączki, oponki, faworki – chrust, a ostatnio także
pięknie wykrawane i formowane róże karnawałowe.
GARKUCHNIA MIEJSKA

W

arto wspomnieć jeszcze o potrawach podawanych w publicznych restauracjach, piwiarniach z garkuchniami, knajpach i jadłodajniach istniejących w mieście Przeworsku w okresie
międzywojennym. W naszym archiwum zachowała się
interesująca notatka Leona Trybalskiego, twórcy Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, który opisał dania
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serwowane przez karczmy i prywatne traktiernie działające w Przeworsku w okresie międzywojennym. Daniem najpopularniejszym, sprzedawanym m.in. chłopom odwiedzającym miasto w dni targowe był „posilny
rosół wieprzowy z kawałkami mięsiwa”. Serwowano
także kiszkę z kapustą, studzieninę, kapustę z grochem
oraz galaretkę z grochu. Popularną przekąską do piwa
był groch z solą i pieprzem oraz gotowany bób. Potrawy
te układają się w gotowy regionalny jadłospis.
W latach mojej młodości ojciec mój zabierał mnie do karczmy
znajdującej się w domu obok ówczesnego szlabanu, przy którym
pobierano myto. Szlaban, o którym wspominam, był w miejscu,
o którym dziś można mówić – naprzeciw drzwi głównych Szkoły
nr 2. Droga bowiem zwana traktem cesarskim, biegła zakręcając
w kierunku miasta i biegła przez środek rynku.
Zabierał mnie ojciec dlatego, że tam przy piwie dla ojca Żyd
arendarz podawał groch albo bób. Był to groch polny okrągły, gotowany na sucho podawany z solą i pieprzem. Do piwa był rarytasem,
bardzo lubianym podaniem. Z opowiadania ojca mego, który zmarł
w wieku 80 lat wiem, że w karczmach przeworskich podawano
również jako dania spożywcze: studzieninę (zimne nóżki) z octem siedmiu zbójów, na czosnku z pieprzem na wierzchu, zwykle
bardzo tłusto pokrytym smalcem pochodzenia gotowanych nóżek;
rosół z wędlin, które gotowano razem (szynki, kiełbasy, boczki,
itp.), bardzo tłusty był przysmakiem chłopów okolicznych wiosek
przyjeżdżających na targ lub jarmark przeworski; rosół ten podawano z bułką ciemną zw. razówką pszenną; kapusta z grochem
polnym, okrągłym z kawałkiem (porcją) ziemnego boczku z dodatkiem chleba ciemnego, razowego lub żytniego pytlowanego. Była
także nie lada przysmakiem zwłaszcza w okresie postów galaretka
z grochu polnego z olejem konopnym. Galaretka ta z wierzchu
posypana pieprzem do smaku. Dodawano, co wpływało na podniesienie, smaku roztartego czosnku.
Rosół z wędlin podawano także w prywatnych traktierniach
w domach przeworskich rzeźników: Rolskiego Macieja – karczma
przy Małym Rynku, Chmurowicza w domu przylegającym do apteki przeworskiej, po którym pozostały tylko wnęki w ścianie apteki, na których umieszczano gliniane garnki z rosołem. Rosoły te
przygotowywano na jarmark. Jeśli go nie zjedzono, tłuszcz z niego
zbierano i jako smalec zbierany rozprzedawano biedocie jako artykuł niepełnowartościowy. (Wspomnienia Leona Trybalskiego)

NA ZAKOŃCZENIE

N

ie jest trudno pisać o pożywieniu, rozpisać
pożywienie na pory, rodzaje, gatunki, opisać
smaki, konsystencje i zapachy, sporządzać listy potraw, wypisy ze źródeł dotyczące kulinariów…
Trudniej jest przyrządzać potrawy, gotować i piec, tak
smakowicie i z taką wprawą, i takimi mistrzowskimi
umiejętnościami jak gospodynie wiejskie. Umiejętności te nabywane przez lata, przez pokolenia, drogą
tradycyjną przez pomoc i samodzielną pracę w kuchni, są bezcenne. Jest to wiedza ludu, prawdziwy folklor, nie zapisana, którą da się poznać i zrozumieć
jedynie przez przekaz tradycyjny, bezpośredni. Bo
nauczyć się gotować naprawdę można tylko wtedy,
gdy w gotowaniu się uczestniczy, pomaga, przygląda, smakuje…
Pisząc tekst wstępny do wydawnictwa „Śladami
dawnych smaków powiatu przeworskiego”, nieustannie miałam przed oczami stoły: biało nakryte, stylowo
i pomysłowo udekorowane, pachnące, z półmiskami, kloszami pełnymi starannie ułożonych słodkich
ciast, placków, ciastek, wytrawnych kapuśniaczków,
proziaków i potraw wszelakich, jaki by nie był temat
prezentacji kulinarnych. Myślałam wciąż o gospodyniach, które z promiennym uśmiechem, częstują i zapraszają serdecznie do skosztowania, do degustacji. Za
tym gestem stoi ogrom pracy, jaką panie gospodynie
wkładają w przygotowanie, zorganizowanie imprezy,
pokazu, prezentacji, poczęstunku; stoi czas poświęcony, tak drogocenny we współczesnym świecie, stoi
wreszcie ludzka życzliwość, dobroć i bezinteresowność, czyli serce, które nadaje najlepszy i ostateczny
smak potrawom. r
Katarzyna Ignas
Muzeum w Przeworsku
Zespół Pałacowo-Parkowy
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„ŚLADAMI DAWNYCH SMAKÓW
POWIATU PRZEWORSKIEGO
– TRADYCJA KULINARNA W ZGODZIE Z DARAMI ZIEMI”

P

owiat przeworski przystąpił do realizacji wskazanego projektu wraz
z Paniami zrzeszonymi w lokalnych Kołach Gospodyń
Wiejskich (KGW), Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
Gminy Zarzecze i Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Gać z terenu powiatu przeworskiego.
Partnerami przedsięwzięcia był również: Zespół Szkół
Zawodowych w Przeworsku,
Zespół Szkół w Zarzeczu
oraz Zespół Szkół w Kańczudze. Celem projektu było
zachowanie i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego
wsi powiatu przeworskiego poprzez wyeksponowanie
różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych i obrzędów z nimi związanych, sprzyjających poprawie jakości
życia mieszkańców wsi, dzięki działaniom ukierunkowanym na integrację międzypokoleniową.

Dziedzictwo kulinarne regionu
wymaga wsparcia i popularyzacji,
a w tym ważna jest aktywizacja społeczeństwa, budowanie współpracy międzypokoleniowej, promocja
i prezentowanie własnego regionu, wskazywanie i podkreślanie jego walorów i cech wyróżniających
spośród innych. To właśnie obszary
wiejskie często postrzegane są jako
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nośniki ludowości, tradycji,
lokalnych zwyczajów, obyczajowości. Działania ukierunkowane na zachowanie tych
lokalnych tradycji, przysłużą
się podniesieniu ogólnej świadomości regionalnej i umiejętności dostrzegania wartości i potencjału w lokalnym
dziedzictwie. Współczesne

społeczeństwa powinny zadbać, by to, co przeszłe pokolenia osiągnęły na przestrzeni dziejów,
nie zostało zapomniane, a trwało w świadomości spadkobierców wypracowanego dziedzictwa
kulturowego. Dużym zagrożeniem dla współczesnego dziedzictwa kulturowego jest małe
zainteresowanie szczególnie młodszej części
społeczeństwa, zanika tradycja, obrzędy, obyczajowość, młodzi tracą zainteresowanie i chęć
poznania wartości, na których wyrosła ich własna kultura. Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu
odgrywa ogromne znaczenie zwłaszcza w dobie globalizacji, szybkiego

tempa życia i zachodzących w nim
zmian, migracji młodego pokolenia
do innych regionów. Konieczne jest
zatem podejmowanie działań, które
przysłużą się poznaniu, zachowaniu
kultury i tradycji konkretnych regionów, wpłyną na postawy otwartości
na dorobek kulturowy pokoleń, sięganie po wielowiekowe rodzime tradycje, produkty, które jednocześnie
związane będą z rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich. Niezbędna jest edukacja społeczeństwa poprzez prezentowanie pozytywnych działań i efektów tych działań, zmierzających
do prezentowania własnego regionu, jego walorów
i charakterystycznych cech. Wszystkie powyższe działania nie mogą odbyć się bez zaangażowania lokalnego społeczeństwa, najbardziej
zagłębionego w tematyce tego co tradycyjne
i regionalne.
Pierwszym etapem projektu były przeprowadzone w kwietniu 2018 roku warsztaty kulinarne w trzech wyżej wskazanych szkołach
pt. „Tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi”. Warsztaty skierowane były do młodzie-

ży szkolnej (18–20 lat) uczącej się w klasach o kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie
potrawy gotowane były z wykorzystaniem lokalnych
produktów, świeżych warzyw, owoców, różnego rodzaju kasz i innych pełnowartościowych składników.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich podzieliły się swoją
wiedzą i doświadczeniem związanym z tradycyjnymi

lokalnymi potrawami z młodzieżą, która w obecnych czasach coraz
częściej zapomina o swoich korzeniach tworzących tradycję i kulturę. Całość zakończona została degustacją wspólnie przygotowanych
i udekorowanych potraw.
Głównym założeniem projektu
jest wydanie niniejszej publikacji,
odnoszącej się do tradycji kulinarnej powiatu przeworskiego, bogatej w tradycyjne przepisy, potrawy i smaki kojarzone
z babcinymi specjałami, które w obecnych czasach są
pomijane i zapominane, a które są wyrazem dorobku
pokoleń i cechą wyróżniającą nasz region spośród in-

nych. Całość ujęta została zgodnie z ich występowaniem i przygotowywaniem w poszczególnych porach
roku, z uwzględnieniem produktów lokalnej ziemi
wówczas występujących. Ponadto w publikacji odnaleźć można również opisy obrzędów związanych
z przygotowywaniem potraw, tradycji mającej związek z kuchnią polską charakterystyczną dla naszego obszaru, wiersze nawiązujące między innymi do
tradycji kulinarnych i produktów ziemi przeworskiej,
które pochodzą z bogatej twórczości lokalnej poetki
pani Bronisławy Wołowiec.
Działania związane z podkreślaniem roli tradycji
kulinarnych regionu to nie tylko szansa na zintegrowanie lokalnej społeczności, która wspólnie dążyć
będzie do zachowania pamięci o smaku i wyglądzie
tego co regionalne, ale również promowanie wsi jako
miejsca do życia i rozwoju. r
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