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Droga Krzyżowa
Stacja IV Spotkanie z Matką (fragment)

W Jerozolimie miejsce spotkania Jezusa z Matką nazywa się Spasmos – świątynia Łkania. Według przekazu Tradycji Maryja spotkała się z Jezusem twarzą w twarz już na drodze krzyżowej. Nie mogło być inaczej. Skoro stanęła potem pod krzyżem Syna, musiała Go spotkać wcześniej, przynajmniej z daleka, sercem,
załzawionymi oczami.
Żaden z Ewangelistów nie miał odwagi opisywać cierpienia, jakiego doznała Maryja, gdy zobaczyła
Jezusa prowadzonego na śmierć. Nikt nie zachował Jej słów na drodze krzyżowej.
Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater domyśla się słowa: „fiat” na Jej wargach. Powtórzyła pewnie Maryja przy Jezusie idącym na śmierć to, co już powiedziała na samym początku wspólnej z Nim drogi, kiedy w czasie Zwiastowania usłyszała od anioła, że pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus,
Zbawiciel. Potem z ust Symeona przyjęła dopowiedzenie pierwszego zwiastowania, że Jej droga chodzenia
za Jezusem będzie się łączyć z mieczem boleści.
Abp Stanisław Nowak

fot. Sławomir Dzitkowski

(Szczątek Polskiego Misterium?)

„Posłuchajcie Bracia Miła…”
Liryczny monolog Marii opłakującej pod krzyżem śmierć
syna (zwany w literaturze przedmiotu Lamentem Świętokrzyskim, Żalami Matki Boskiej pod krzyżem, Planktem
świętokrzyskim, a czasem po prostu Planktem) znajdował
się w jedynym, nie istniejącym już dziś zapisie ręcznym,
sporządzonym około r. 1470. O niezwykłości ocalonego
w dziewiętnastowiecznym przekazie utworu przesądza nie
tylko jego kunszt artystyczny, ale i wyjątkowa na
tle ówczesnej liryki religijnej tonacja wypowiedzi
Marii, odsłaniającej swą najgłębszą rozpacz i apelującej do otaczających ją ludzi o współczucie i zrozumienie. Spopularyzowana przez piśmiennictwo
oraz sztuki plastyczne europejskiego średniowiecza
scena lamentu pod krzyżem nie miała jednoznacznego oparcia w Nowym Testamencie. Udział Marii
w Męce uwzględnił tylko św. Jan w słowach:
A obok krzyża jezusowego stały: matka jego
i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i obok
Niej stojącego ucznia, którego miłował, rzekł do
Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł
do ucznia: „Oto Matka Twoja”. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie. (J, 19, 25 – 27).
Rozwinięcie janowego epizodu stało się dziełem
literatury apokryficznej. (…) Apokryficzna wersja sceny pod krzyżem przeniknęła do wyobraźni
religijnej średniowiecza. Rozwijający się i przesycany nowymi treściami kult maryjny (na Zachodzie zwłaszcza od XI wieku, w Polsce w szczególności od w. XIII) wzbogacał compassio Marii
coraz to liczniejszymi szczegółami. Nie dotyczyło to wyłącznie zdarzeniowej warstwy pasji. Istotę owych dopełnień stanowiły próby przenikania
w głąb duszy matki. Scena emanowała bólem, bezradnością i rozpaczą. Maria stawała się uniwersalnym symbolem ludzkiego cierpienia. Jej tragedia
miała poruszać ludzkie emocje i wywoływać współczucie; jej lament przeradzał się w skargę jednostki niezasłużenie bolejącej i buntującej się wobec
doznanej krzywdy. (…)
Lament Marii mógł być odtwarzany w okresie
uroczystości Wielkiego Tygodnia: podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek. Zarówno jego treść jak
monologowa forma i bezpośrednie zwroty do słuchających skłaniają ku (niejednokrotnie wyrażanemu już w literaturze przedmiotu) przypuszczeniu,
że zapisany około 1470 roku tekst był tylko fragmentem większej całości dramatycznej: jakiegoś
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zaginionego polskiego misterium pasyjnego.
Średniowieczna poezja polska wydała arcydzieło czystej
liryki, wyrażające cierpienie osamotnionej jednostki, podniesione do godności najgłębszego, ludzkiego doświadczenia
egzystencjalnego.
Teresa Michałowska,
Średniowiecze, Warszawa 2000
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Wielka dojrzałość ludzka i wiara,
z jaką Matka Boska przyjęła bolesną
wieść o własnym cierpieniu związanym z losem swojego Syna, są treścią
wydarzeń stanowiących tzw. Ścieżki
Najświętszej Maryi Panny. Już w chwili Zwiastowania Matka Boska wiedziała, że Jej serce przeszyje miecz boleści
oraz, że Jej wielkie posłannictwo i miłość muszą być utwierdzone i uszlachetniane przez cierpienie. Świadkiem
pierwszej Boleści NMP był sam Józef,
który będąc z Maryją w świątyni, słyszał, jak starzec Symeon skierował do
Niej słowa: „Oto On przeznaczony jest
i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
Proroctwo Symeona, Ucieczka do
Egiptu, Pan Jezus zagubiony w świątyni,
Spotkanie na drodze krzyżowej, Maryja
u stóp krzyża, Pan Jezus na łonie swej
Matki, Złożenie Pana Jezusa do grobu
i samotność Maryi to najważniejsze wydarzenia z życia Matki Boskiej, nazwane Siedmioma Boleściami Najświętszej
Maryi Panny. Tych siedem tajemnic,
które kryje w sobie Bolejące Serce Matki Boskiej stało się inspiracją dla wielu
artystów, również dla Ireny Woch – pochodzącej z Radomska rzeźbiarki, dzięki której radomszczanie mogą podążać
Ścieżkami Matki Boskiej Bolesnej. Artystka na podstawie Siedmiu Boleści
NMP zaprojektowała i wykonała siedem płaskorzeźb, które umieszczone są
na dziedzińcu Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego przy klasztorze O.O.
Franciszkanów w Radomsku.
Irena Woch, podobnie jak Jej starsza
siostra, również artystka, związana jest
szczególnie z Poznaniem, gdzie obie
studiowały. Jednak Radomsko – miasto, w którym się urodziła i wychowała,
jest dla Niej także ważnym miejscem,
do którego często powraca.
Na przełomie lat ’70 – ’80 działała
w zarządzie poznańskiego okręgu
Związku Polskich Artystów Plastyków
i zajmowała się wówczas pracą społeczną. Po wprowadzeniu stanu wojennego
organizację rozwiązano i artystka powróciła do rodzinnego miasta.
Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych,
m.in. w Warszawie i Poznaniu; również
w największym w Polsce, cyklicznym przedsięwzięciu wystawienniczym – Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Poznaniu. Jej
dzieła prezentowane są m.in. w Muzeum
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Maryjne Ścieżki
Ireny Woch
Narodowym w Poznaniu oraz w Muzeum
Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Obecnie należy do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Oddział w Radomsku, z którego to inicjatywy, by ocalić zabytki skazane na unicestwienie, zaprojektowała Lapidarium na Starym
Cmentarzu w Radomsku. Poza tym jest autorką rzeźby Chrystusa w Kościele Parafialnym w Woli Blakowej.
Rodzina Ireny Woch, w której życiu
obecne było zawsze zainteresowanie sztuką plastyczną, zaprzyjaźniona była z klasztorem O.O. Franciszkanów. Przez wiele lat
razem z siostrami przygotowywała dekoracje kościoła franciszkańskiego na Święta
Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Gwardianem klasztoru O.O. Franciszkanów
w Radomsku był wtedy Ojciec Urban, który zimą na przełomie 1990 – 1991 roku
zaproponował rzeźbiarce zaprojektowanie
i wykonanie Ścieżek Matki Boskiej Bolesnej.
Pierwotnie Ojcowie Franciszkanie planowali zamówić cykl obrazów na temat Siedmiu Boleści NMP. Irena
Woch wspomina: „Przed
Bożym
Narodzeniem,
gdy szłam do klasztoru,
by na prośbę Ojca Gwardiana wykonać dekoracje
świąteczne, zafascynował
mnie ten plac na franciszkańskim dziedzińcu.
Spadł wtedy świeży śnieg
i było tak biało, tak czysto…” Wtedy też zrodził
się pomysł, by na murze
odgradzającym
ogród
od dziedzińca kościelnego wykonać płaskorzeźby odzwierciedlające owe
Maryjne Ścieżki. „Ponadto dziedziniec klasztorny
ma to do siebie, że mogą
się tam zbierać ludzie. Pomysł wydawał się dobry.
Po wykonaniu wstępnych
projektów rysunkowych,
które oddawały moje wyobrażenia na ten temat,
Ojcowie udostępnili mi
salę, w której mogłam pracować”. Centralne części

poszczególnych kompozycji zostały wykonane w postaci form gipsowych, a po sporządzeniu odlewów umieszczone na murze
kościelnym. Pozostałe elementy dorabiane
były z tzw. narzutu. Pomiędzy płaskorzeźbami przedstawiającymi Boleści Matki Boskiej znalazły się również trzy dodatkowe,
stanowiące swoiste przerywniki. Znajdują się na nich fragmenty modlitw do Matki Boskiej, ozdobione ornamentem roślinnym oraz motywem dłoni wyciągniętych
w poszukiwaniu Matki.
Prace nad projektem i wykonaniem
Ścieżek Maryjnych trwały prawie przez
cały rok.
10 października 1991 roku Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia Ścieżek Maryjnych a Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego przy klasztorze O.O. Franciszkanów w Radomsku stał się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej.
Tekst i foto: Joanna Ćwiek



Misterium

Podjęcie inicjatywy wystawienia cyklu widowisk misteryjnych „Żale Matki
Bożej Bolesnej” w siedmiu świątyniach
Radomska i okolic przez Miejski Dom
Kultury, Muzeum Regionalne i wspierające je Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
jest częścią szerszego programu i wynika
z od dawna już dojrzewającej idei zintegrowania społeczności radomszczańskiej
wokół wydarzeń kulturalnych, o charakterze masowym, łączącym w sobie ele-



menty ludyczne, estetyczne i kultowe.
Okazja do jej realizacji nadarzyła się w
chwili ponownego spotkania dyrektora
Krzysztofa Zygmy z reżyserem Szczepanem Szczykno, który już wcześniej wystawił z dużym powodzeniem podobne
misterium w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Tak szeroko zakrojony obecny projekt,
będący właściwie precedensem w skali
miasta spotkał się szczęśliwie z poparciem
ze strony władz zarówno
świeckich jak i kościelnych, które udzieliły mu
niezbędnego
wsparcia.
Patronat honorowy objął
Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław
Nowak, co otworzyło drogę do współpracy z podległymi kurii parafiami
i klasztorami, od których
współudziału zależała założona przez realizatorów
formuła misterium procesyjnego, odgrywanego
w wielu miejscach, w tym
wypadku w świątyniach
kultowo związanych z postacią matki Chrystusa.
Zainteresowanie
realizacją projektu inscenizacyjnego ze strony
świeckich i duchownych
mieszkańców
miasta
i okolic przekroczyło najśmielsze oczekiwania.

Do prac przygotowawczych włączyły
się gremialnie osoby związane z środowiskiem artystycznym, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, proboszczowie licznych parafii, przeorzy, gwardianie
i ojcowie klasztorów. Patronat medialny
objęły wszystkie wychodzące w Radomsku tygodniki, częstochowskie rozgłośnie
radiowe tu słyszalne, lokalna telewizja
i portale internetowe. Wiele osób prywatnych przyczyniło się do realizacji projektu w formie nieodpłatnych usług, udostępnienia pomieszczeń oraz zaplecza
logistycznego i materiałowego. To najlepszy dowód jak wielkie istnieje zapotrzebowanie na możliwość uczestnictwa
w wydarzeniach umożliwiających naturalne obcowanie ludzi między sobą i dostęp do przeżyć natury duchowej i estetycznej. Dowód w satysfakcjonujący sposób
potwierdzający celowość naszej inicjatywy,
w tej właśnie, a nie innej formie.
Widowiska misteryjne, jak żadne
inne spełniają poczynione przez nas
założenia ze względu na ich formę teatru otwartego, a ich właściwości integracyjne, gdzie widzowie uczestniczą
w rozgrywającej się akcji znane są już
od czasów średniowiecza
Misterium jako gatunek dramatyczny wywodzący się zasadniczo
z obrzędów liturgicznych w późniejszym
czasie przeszedł ewolucję w kierunku
usamodzielnienia się poprzez utratę
ściśle religijnego charakteru. Niemniej
po części ten związek z kościołem został
zachowany poprzez kontynuację tradycji
przedstawień obrazujących mękę Pańską
i narodziny Chrystusa, w Polsce właściwie
nie przerwaną, choć przechodząca różne
fazy rozwoju i intensyfikacji. Prawdziwy nawrót do średniowiecznej tradycji w ludowej formie, gdzie zachowane
zostały elementy folklorystyczne datuje
się na okres powojenny, kiedy to formuła
dramatu misteryjnego zainteresowała
teatr profesjonalny. Na „nowo” odkryte i opracowane dla potrzeb teatru teksty średniowiecznej poezji i pieśni religijnych stały się podstawą scenariuszy
wielu przedstawień nawiązujących do
tradycji średnich wieków, choć wzbogaconymi stylistyką współczesną, niekiedy
nowocześnie rewolucyjną i zgodną
z najnowszymi trendami inscenizacyjnymi inspirowanymi dokonaniami takich
twórców jak Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Henryk Tomaszewski czy Leszek
Mądzik, gdzie do głosu doszła symboliczna wymowa rekwizytu, ruchu i oprawy
scenicznej.
W obecnej realizacji jaką zaprezentujemy pojawią się wszystkie te elementy
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sztuki teatralnej dodatkowo wzbogacone
udziałem chóru, zapewni to „zejście się”
reżysera Szczepana Szczykno, szczególnie uwrażliwionego na ten nurt teatralny
ze scenografami Michałem Zaskórskim
i Joanną Sroczyńską, którzy legitymują
się szeregiem doświadczeń przy podobnych realizacjach. Szczykno, reżyser teatrów stołecznych i kilkuletni dyrektor teatru w Opolu odznacza się wyjątkowym
wyczuciem mistycznej symboliki słowa
dawnej poezji i głębokim pietyzmem
wobec literatury religijnej. W jego zainteresowaniach tematyką religijną nie bez
znaczenia są osobiste koneksje, dyskusje
i penetracje odniesień liturgicznych, jakie
prowadzi ze swoim bratem, który jest osoba duchowną. Forma jaka nadaje spektaklom i ich głęboko przemyślana konstrukcja, gdzie słowo uzyskuje nośność
równoważną w stosunku do ruchu, rekwizytu i otoczenia scenicznego, oscyluje w kierunku rozwiązań nacechowanych
nowatorstwem, po części opartych na
wzorach teatru otwartego.
Atrakcyjności wizualnej, pełnej wyrazistej, niekiedy wstrząsającej wręcz wymowy symbolicznej można spodziewać
się po aranżacjach Zaskórskiego, który
wywodzi się z teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prowadzonego przez Leszka Mądzika właśnie, teatru o światowej renomie i dokonaniach,
które odcisnęły swoje piętno na polskiej,
współczesnej sztuce teatralnej, gdzie elementy scenografii uzyskują wartość
znaczeniową nie mniejszą niż słowa.
Zaskórski prowadzi od 1980 roku swój
własny teatr scenograficzno-pantomimiczny „ANIMACJA” w Żytnie. Jest to
teatr autorski, w którym wizje twórcy
uzyskują bardzo specyficzny i osobisty
wyraz. Dosadniej niż w słowa ukazują
sens przesłania zapadającego głęboko
w pamięć dzięki bardzo atrakcyjnemu
wizualnie entourage.
Podstawą spektaklu będzie przepojona tragizmem poetyka Lamentu
Świętokrzyskiego z 1470 roku, w którym
Maria odsłania swoją głęboką rozpacz po
utracie syna. Wymowa tej wzruszającej
w swojej prostocie poezji w niektórych
fragmentach nie ustępuje sile wyrazu poezji
współczesnej, aczkolwiek
jej bezpośrednie, mniej wyrafinowane
odniesienie do uczuć matki zamęczonego
człowieka, ale jednocześnie i Boga, niesie taki ładunek emocji, jaki w poezji
współczesnej spotyka się nader rzadko.
Trudnej i odpowiedzialnej roli matki Chrystusa podjęła się Anita Pawlak
Zygma (dyr. Miejskiego Domu Kultury),
która znakomicie dostosowuje swoje niebanalne możliwości głosowe do trudnych
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i ciągle zmieniających się właściwości
akustycznych siedmiu świątyń. Jej silny,
znakomicie „postawiony” głos, któremu
potrafi nadać konieczny w tej roli odcień
histerii oraz bardzo wyrazisty, pełen
zaangażowania i pasji sposób gry, zdolne
są widzów zaangażować emocjonalnie,
tak dalece, że współodczuwają boleść
i rozpacz.
Okres Wielkiego Postu jest czasem
służącym oczyszczeniu się ze wszelkich namiętności i wkroczeniu w aurę
odradzającej się przyrody z równą jej
świeżością, toteż akcja parateatralna,
którą zaproponowaliśmy, ma inny jeszcze niż wyłącznie estetyczny i integracyjny
charakter, jest mianowicie świętem, i tak
jak każde święto niesie ze sobą możliwość
przeżyć na miarę katharsis.
Całe to przedsięwzięcie wymagające
ogromnego wysiłku organizacyjnego nie
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc ze strony władz, osób i instytucji, którym z tego
miejsca pragniemy wyrazić serdeczne
podziękowanie. A są to: Przewodniczący
Rady Miejskiej, Prezydent Miasta, Starosta Powiatu Radomszczańskiego, Wójtowie
gmin Żytno Wielgomłyny i Gidle, przeorzy, gwardianie i bracia zgromadzeń zakonnych oo. Franciszkanów w Radomsku,
oo. Dominikanów w Gidlach, oo. Paulinów w Częstochowie i Wielgomłynach,
proboszczowie kościołów w Żytnie, Gidlach, Maluszynie i Matki Bożej Królowej
Polski w Radomsku, chór Viollety i
Pawła Ojrzyńskich, patroni medialni:
Tygodnik Katolicki Niedziela, tygodniki
radomszczańskie: Po Prostu Informacje,
Komu i Czemu, Gazeta Radomszczańska,
Dziennik Łódzki, Radio Fiat, Radio Jasna
Góra, Radio Łódź, Telewizja NTL Radomsko, portale internetowe: Radomsko24.
pl., Noworadomsk.pl., autorzy serwisu

fotografii artystycznej i reporterskiej z Towarzystwa Fotograficznego im. E. Osterloffa, członkowie Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum z jego przewodniczącym Dariuszem Solarzem, artysta malarz Stanisław
Imieniński, fotografik Sławomir Dzitkowski, kostiumy Małgorzata Walicka,
uczestnicy warsztatów i zajęć w pracowniach: fotograficznej, plastycznej, wokalnej i teatralnej Miejskiego Domu Kultury, Kaflarnia Kazimierza Grochowskiego,
Zakład Stolarski Jarosław Borek, Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Radomsku,
Hotel Barbary i Andrzeja Kopców „Zameczek”, oraz wszyscy Ci, których tutaj
nie zdołaliśmy wymienić, a którzy swoją
ofiarnością i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tak szeroko zakrojonej
inicjatywy.
Konrad Grzywiński

Zdjęcia z prób Misterium - Żale Matki Bożej
Bolesnej wykonał Sławomir Dzitkowski
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Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
przy klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku
02.03.2007 r. (piątek) – godz. 19.00

W zewnętrzną ścianę zakrystii wmurowano trzy tablice
epitafijne mieszczan z początku XX wieku.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika
przy klasztorze oo. Paulinów w Wielgomłynach
- 04.03.2007 r. (niedziela) – godz. 11.30

Pierwsze wzmianki o parafii w Wielgomłynach pochodzą z 1369
roku, a została ona ufundowana przez rodzinę Koniecpolskich. W
XVII wieku klasztor rozbudowano. Elewacja budynków kościoła i
klasztoru została odrestaurowana na początku lat 90. XX wieku.

Pierwszy kościół wzniesiony był zapewne przez księcia Leszka Czarnego po lokacji miasta. Obecny ufundowany w 1328 roku przez Władysława Łokietka, rozbudowany
i restaurowany był w 1543 r. przez królową Bonę, a następnie
przebudowany po pożarze w 1641 r.
W latach 1728 – 37 wzniesiono obecny murowany klasztor i przebudowano kościół. Prezbiterium i nawę nakryto
wówczas ceglanym sklepieniem, a od zachodu dodano wieżę. Dzwonnicę z bramą wjazdową wybudowano ok. połowy
XVIII wieku. Budynki franciszkańskiego zespołu klasztornego remontowano kilkakrotnie w wiekach XIX i XX.
10 października 1991 roku abp Stanisław Nowak nadał
kościołowi rangę Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
i dokonał poświęcenia Dróżek MB Bolesnej, umieszczonych
w murze otaczającym dziedziniec kościelny.
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego jest budowlą gotycką, której nadano barokowy charakter.
Zwrócony jest prezbiterium ku wschodowi (orientowany).
Jest murowaną świątynią jednonawową z prezbiterium
zakończonym zewnątrz wielobocznie, wewnątrz półkoliście. Zewnątrz ściany są oszkarpowane. Wewnątrz zachowało się gotyckie, dekoracyjne, ceglane obramienie wejścia
od strony zachodniej (portal) i późnobarokowe wyposażenie. Na późnobarokowy wystrój świątyni składają się ołtarze, ambona, stalle, konfesjonał i ławki. Z drugiej połowy
XVIII wieku pochodzą też tabernakulum, wieczna lampa,
krucyfiks w głównym ołtarzu a w ołtarzach bocznych obrazy
Matki Boskiej i Św. Antoniego oraz Ukrzyżowanie w korytarzu klasztornym. Wewnątrz kościoła, na ścianie pod chórem umieszczona jest barokowa tablica nagrobna Stanisława
de Nadolie Laczky z 1626 r.
W prezbiterium przechowywany jest krzyż procesyjny
z drugiej połowy XIX wieku.
W ołtarzu bocznym znajduje się obraz Stygmatyzacja
św. Franciszka pędzla Adama Styki.



Obecny kościół powstał na miejscu starej, drewnianej
świątyni. Początkowo budowla miała formę gotycką, dopiero później została przebudowana w stylu barokowym.
W kościele znajduje się wiele cennych zabytków, np. portale późnogotyckie, kamienna chrzcielnica gotycka, antepedium oraz Pieta – drewniana rzeźba polichromowana z ok.
1430 roku, cudami słynąca. Obecne wyposażenie kościoła
i zakrystii jest barokowe.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie
09.03. 2007 r. (piątek) – godz. 17.00
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Obecny kościół został zbudowany w latach 1860 – 1874
wg projektu Stanisława Gołębiowskiego, na miejscu drewnianego – neoromański, murowany, jednonawowy z transeptem i dwiema wieżami. Ołtarze eklektyczne (koniec XIX
wieku), w bocznym obraz Chrystusa na krzyżu (w. XVIII),
konfesjonał klasycystyczny z obrazem św. Hieronima i malowanymi ornamentami (koniec w. XVIII). W ołtarzu głównym XVIII – wieczny
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. W tym kościele Sługa
Boża Wanda Malczewska miała widzenie Męki Pańskiej, rozmawiała z Chrystusem i Matką Najświętszą.

Kościół Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej w Gidlach
11.03.2007 r. (niedziela) – godz. 17.00

orientowany, murowany, jednonawowy z transeptem, z prostokątnym prezbiterium i dwiema niewykończonymi wieżami od zachodu. Ołtarz główny rokokowy z rzeźbami późnogotyckimi śś. Mikołaja i Jana Chrzciciela. W wielkim ołtarzu
późnobarokowym znajduje się obraz Matki Boskiej Pocieszenia słynący łaskami.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski
w Radomsku
18.03.2007 (niedziela) – godz. 19.00

Kościół został zbudowany w latach 1751 – 1767 na miejscu drewnianej kaplicy pochodzącej z 1646 roku. Niegdyś
był to ośrodek kultu Matki Boskiej Bolesnej propagowany
przez oo. Kartuzów, którzy przybyli do Gidel w 1646 roku
sprowadzeni przez Zuzannę z Przerębskich Oleską. Początki zakonu Kartuzów sięgają XI wieku, a jego założycielem
był św. Bruno z Kolonii. Wyposażenie kościoła jest w stylu
późnobarokowym i rokokowym. Na wyposażenie kościoła
składają się: ołtarz główny późnobarokowy z polichromowaną rzeźbą stiukową Pieta pod krzyżem i postaciami świętych, dwa ołtarze boczne, rokokowe z obrazami śś. Brunona i
Macieja, cztery ołtarze malowane, iluzjonistyczne, rokokowe
z obrazami śś. Barbary, Klary, Józefa i Wojciecha. W kościele
zachowała się późnobarokowa, iluzjonistyczna polichromia,
która przedstawia architekturę ołtarzy bocznych. Zachowały się również pochodzące z II poł. XVIII wieku rokokowe,
intarsjowane stalle, konfesjonały, ławki, drzwi do zakrystii.

Parafię erygował biskup częstochowski Stefan Bareła
1 lipca 1982 roku. Pierwszym proboszczem i budowniczym plebani, sal katechetycznych i w znacznej mierze
kościoła został ks. Józef Olek. Budowę kościoła wg projektu dr inż. arch. Zbigniewa Białkiewicza rozpoczęto
w lipcu 1986 roku. Kamień węgielny poświęcony przez
Ojca Świętego Jana Pawła II w ściany powstającego kościoła wmurował biskup Stanisław Nowak 1 października 1989 r.
We wrześniu 1999 roku obowiązki proboszcza przejął
ks. Roman Szecówka. Pierwsza Msza św. w nowym kościele
została odprawiona podczas Pasterki w 2002 r. W roku 2003
powstał ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i Droga Krzyżowa wg projektu S. Maristellii ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W bocznej kaplicy
znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Od 5 maja 2005 roku
odbywa się w tym miejscu adoracja Najświętszego Sakrað
mentu.			
			

Kościół św. Mikołaja w Maluszynie
16.03.2007 r. (piątek) – godz. 18.00

Kościół został zbudowany w latach 1777-87 na miejscu drewnianego. Odnawiany w latach 1880 – 1903,
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Klasztor O.O. Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie
Aula im. O. Augustyna Kordeckiego
25.03.2007 r. (niedziela) – godz. 17.15

Jasna Góra jest jednym z najważniejszych miejsc kultu
maryjnego. Znajduje się tam obraz Matki Bożej z dzieciątkiem pochodzący z Bełza, w którym od XV wieku w katolicyzmie, szczególnie polskim, Maryja czczona jest jako Matka
Boża Królowa Polski. Ponadto jest ważnym centrum pielgrzymkowym. Szczególne znaczenie to miejsce ma dla Polaków od 1 kwietnia 1656 roku, gdy Jan Kazimierz złożył Śluby
Lwowskie, powtórzone 26 sierpnia 1956 roku w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego.
Początkowo nazwę „Jasna Góra” kojarzono z białymi, bezdrzewnymi szczytami wapiennymi. Po raz pierwszy to określenie (Clarus Mons) pojawiło się w dokumencie z 1388 roku.
Nazwę tę nadali wzgórzu Paulini - zakonnicy przybyli
z Węgier, gdzie ich macierzysty klasztor św. Wawrzyńca określano jako: In Claro Monte Budensi (na Jasnej Górze w Budzie).
Najcenniejszym skarbem i tajemnicą Jasnej Góry jest Obraz
Matki Bożej, zwanej Jasnogórską albo Częstochowską. To właśnie On w szczególny sposób przyciąga pielgrzymów ze wszystkich stron świata, którzy w modlitwie ofiarowują Matce Bożej swe
tajemnice, prośby, zmartwienia i pragnienia....Z jednej strony historia Obrazu Jasnogórskiego otoczona jest legendą, tajemnicą, tradycją ustną, z drugiej zaś strony badacze i historycy sztuki pragną
dojść prawdziwego rodowodu tego dzieła. Według jednej z legend
Obraz namalował Św. Łukasz Ewangelista na drewnie pochodzącym ze stołu Najświętszej Rodziny. Później został On przewieziony
z Jerozolimy do Konstantynopola i złożony w świątyni, skąd książę
ruski Lew urzeczony Jego pięknością, po usilnych prośbach otrzymał bezcenną relikwię od cesarza Konstantyna i przewiózł ją na
Ruś. Tutaj Obraz zasłynął cudami, a kiedy Ludwik Węgierski prowadził na Rusi walki, Obraz ukryto w bełskim zamku. Odnalazł Go
tam nowy zarządca Rusi – Władysław Opolczyk, który przewiózł
dzieło do Opola.
Aula im. O. Augustyna Kordeckiego to powstała w latach
90. XX wieku w czasie prac modernizacyjnych twierdzy jasnogórskiej sala, na miejscu wybranej ziemi w murze kurtynowym
pod wałami, po których chodzą pielgrzymi, odprawiając drogę
krzyżową. Służy jako miejsce wielkich zgromadzeń, kongresów,
sympozjów oraz różnych spotkań. Nowoczesna architektura
stawia to pomieszczenie w randze najwybitniejszych osiągnięć
budownictwa XX wieku w Polsce.



Twórcy Misterium
„Żale Matki Bożej Bolesnej”
Szczepan Szczykno – absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Był dyrektorem Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu;
otrzymał Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki im. Stanisława
Wyspiańskiego dla młodego twórcy oraz nagrodę na Festiwalu Klasyki Polskiej. Zrealizował m.in. „Akropolis” Wyspiańskiego w Teatrze w Opolu, „Kartotekę” Różewicza w Teatrze Studio
w Warszawie, „Krzesła” Ionesco w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, „Tango” Mrożka w Teatrze Powszechnym w Łodzi, ponadto filmy paradokumentalne: „Wrocławskie ślady” Edyty Stein, „Nowy kontrakt wyobraźni” (z udziałem prof. Marii Janion).
Współpracuje z Klubem Kultury „Falenica”. Napisał scenariusz
i obecnie reżyseruje „Żale Matki Bożej Bolesnej” – misterium
wg poezji staropolskiej i dawnych pieśni wielkopostnych.
Anita Pawlak – Zygma – absolwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku. W 1990 roku reprezentowała Polskę na
I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
w Izmirze (Turcja), otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki
dla młodych twórców teatru. W sezonie artystycznym 1990 – 1991
pracowała w Teatrze Lalek Pinokio w Łodzi, w latach 1991 – 1993
jako wykładowca w Państwowym Studium Kulturalno – Oświatowym i Bibliotekarskim w Opolu. Razem z mężem – Krzysztofem
Zygmą założyła i prowadziła jeden z pierwszych prywatnych teatrów działających w Polsce „Teatr Rzeczy Znalezionych” z siedzibą
w Opolu i Łodzi. Spektakle teatru reprezentowane były na wielu
krajowych festiwalach teatralnych. Przez wiele lat związana była
z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi. Od marca 2003 roku jest dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
Violetta Ojrzyńska- pedagog specjalny, absolwentka WSP
w Częstochowie, podopieczna Elżbiety Zapendowskiej, Jacka
Mełnickiego i Beaty Pałki – ówczesnych instruktorów Opolskiego Studia Piosenki; absolwentka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego na kierunku dziennikarstwo; w latach
1994 – 95 związana z grupą Mariusza Kozubka – założyciela jedynego w Polsce offowego teatru religijnego - Teatru A.
Paweł Ojrzyński- nauczyciel, absolwent WSP w Częstochowie na kierunku wychowanie muzyczne, absolwent Szkoły Informatyki przy Politechnice Częstochowskiej; członek Chóru
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który pod dyrekcją Krzysztofa
Pośpiecha koncertował w kraju i za granicą. Od 1996 roku nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Gidlach; instruktor szkolnych zespołów wokalno – instrumentalnych, które corocznie zdobywają nagrody na Przeglądach
i Festiwalach Wokalnych.
W latach 2005 – 2006 p. Ojrzyńscy prowadzili zajęcia z chórem
i zespołem instrumentalnym powstałym przy Sanktuarium Matki
Bożej w Gidlach. Od 2005 roku są instruktorami Studia Wokalnego, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku.
Scenografię do spektaklu zaprojektowali i wykonali Michał
Zaskórski – twórca teatru Animagia przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Żytnie oraz Joanna Sroczyńska – plastyk
Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
Zdjęcia do projektu wykonał Sławomir Dzitkowski – radomszczanin, od 2005 roku pracuje w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku jako instruktor Koła Fotograficznego; brał udział
w ogólnopolskich konkursach fotograficznych.
Motywem, na którym został oparty projekt zaproszenia i plakatu, jest obraz radomszczańskiego artysty malarza Stanisława Imienińskiego. Obraz powstał po śmierci brata – bliźniaka artysty.
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Wielkanoc na wsi radomszczańskiej
W poniższym artykule nie uda się prześledzić i wskazać zagadnień rozpatrywanych
przez badaczy polskiej kultury ludowej. Jest
on jedynie próbą sprostania zapotrzebowaniu pedagogów na tematy związane z historią
i kulturą regionalną.
Mówiąc o obyczajach radomszczańskich
trzeba brać pod uwagę nieprecyzyjność tego
określenia. Na przestrzeni dziejów powiat radomszczański zmieniał się zarówno pod względem zajmowanego obszaru, jak i przyporządkowania centrom administracyjnym. Trzeba też
wiedzieć, że opisy zwyczajów ludowych pochodzą w większości dopiero z około połowy XIX
wieku, czyli z czasu bardzo intensywnych przemian wsi polskiej. Badania naukowe były prowadzone w powiecie radomszczańskim głównie
przez Muzeum Archeologiczne i etnograficzne
w Łodzi na przełomie lat 50 i 60 XX wieku, część
zebranych wówczas materiałów nie jest opracowana i opublikowana. Radomszczańskie nadto jest miejscem ścierania się wpływów silniejszych, ościennych ośrodków kulturowych. To
zjawisko obok procesów związanych z zamieraniem dawnych obrzędów i wprowadzaniem
nowych lokalnych zwyczajów przez kler, ziemiaństwo i wybitne jednostki spośród samych
chłopów może spowodować, że czytelnicy natrafią na opis zwyczaju znanego im z dzieciństwa ale praktykowanego w ich domu, czy miejscowości inaczej.
Zwyczaje mieszkańców małego miasta jakim było Radomsko nie odbiegały zasadniczo
od panujących wśród okolicznej ludności wiejskiej. Stykano się przecież często, czy to przy
okazji jarmarków, czy uroczystości kościelnych
(trzeba pamiętać, że parafia radomszczańska
obejmowała też okoliczne wsie). Warunki życia również były podobne, wielu mieszczan radomszczańskich utrzymywało się całkowicie lub
częściowo z rolnictwa. Można się spodziewać
większej swobody wynikającej z wcześniejszego zatracania funkcji magicznych i traktowania
wyłącznie jako zabawy , takich zachowań jak:
ostatkowe zwyczaje ekspiacyjno- oczyszczające (przyczepianie ostatkowej „kłody” przez wyrostków wszystkim kobietom nie tylko pannom,
śmielszego posypywania popiołem), wielkanocne zwyczaje oczyszczająco-zalotne (polewanie
wodą w lany poniedziałek nie tylko młodzieży
i osób bezżennych bez składania życzeń i otrzymywania w zamian suchego dyngusu). Był też
prawdopodobnie w Radomsku zwyczaj odwiedzania Grobów Pańskich w trzech, wcześniej
czterech kościołach, co na wsi z oczywistych
względów nie mogło być praktykowane.
Środa Popielcowa (04. 02-10.03)
Dzień ten rozpoczyna sześciotygodniowy post, będący okresem przygotowawczym do Świąt Wielkanocnych. Nazywano
go też Popielcem lub Wstępną Środą.
O północy z wtorku na środę zabawy ostatkowe musiały umilknąć. Dzwony kościelne ogłaszały Wielki Post. Szaleństwo zapustów ustępowało miejsca powadze i umartwieniu. Niektórzy
wierzyli, że gdyby nie przerwano zabawy, mógłby do izby wpaść zły duch i tańczyć.
 Wszystko co napisano powyżej ma na celu uzmysłowienie
czytelnikowi istnienia różnych teorii badawczych stosowanych
dla poznania zagadnień roku obrzędowego.
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Z piotrkowskiego znane jest opowiadanie
o człowieku, który chcąc się dalej bawić po północy trafił do diabelskiej karczmy i jedynie
w porę wyrażony żal i gorące modlitwy uratowały go od piekła. Czasem rozbijano o północy garnek z popiołem i natychmiast kończono
zabawę.
Podczas nabożeństwa odprawianego w
tym dniu, po mszy świętej, kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Ceremonia ta
ma uzmysłowić wiernym kruchość życia
i doczesnych uciech oraz skłonić ich do pokuty i modlitwy. Obecność w tym dniu w
kościele była dla wszystkich obowiązkowa.
Środa Popielcowa była dniem brudzących
i ośmieszających żartów, głównie urządzali je
kawalerowie pannom. Najczęstsze było obsypywanie się popiołem i przypinanie klocka-kłody.
Przeważnie tak jak we Włynicy, kawalerowie robili sztuczny tłok przy drzwiach kościoła, by wychodzącym pannom niepostrzeżenie przypiąć
do pleców „klocek”. Był to najczęściej woreczek
z popiołem, łeb śledzia lub szmatka. Klocek
przyczepiano pannom, które w karnawale nie
wyszły za mąż, przede wszystkim tym „podobającym się” i w wieku odpowiednim do małżeństawa.
Wstępna Środa pozwalała też za pomocą wróżb zerknąć w przyszłość. Rolnicy obawiali się w tym dniu deszczu, gdyż uważali go
za zapowiedź suchego roku. Dziewczęta zaś
wyczekiwały dziada proszalnego, by przyczepić mu niepostrzeżenie nitkę do pleców. Jeśli
nitka prędko spadła, dziewczyna spodziewała się prędkiego zamęścia. Z Popielcem łączyły się kiedyś tańce kobiet odbywane „na urodzaj”. Kobiety zebrane w karczmie piły alkohol
i wykonywały taniec z wysokimi skokami, „by
konopie i len wysoko rosły” .W wieluńskim
urządzano dawniej, w Środę Popielcową wkup
do bab- zabawę w czasie której młode mężatki musiały się wkupić do grona kobiet zamężnych fundując starszym poczęstunek i muzykę. Tańce i ucztowanie w tym dniu, sprzeczne
z całą popielcową atmosferą, były energicznie
zwalczane przez duchownych.
Gospodynie rozpoczynały dzień od starannego szorowania garnków, by nie pozostały
w nich czasem ślady zapustnej tłustości. Trzeba było ugotować postną strawę, gdyby skaziła ją resztka tłuszczu, mogłoby to sprowadzić
na niedbałą gospodynię i jej bliskich straszne
 Mszał tak to tłumaczy: „ Od niepamiętnych czasów popiół jest
obrazem ułomności i przemijania człowieka, znakiem żałoby i
pokuty. Nie tylko u Izraelitów, ale u Egipcjan, Arabów i Greków
posypywanie głowy popiołem wyrażało skargę, smutek, skruchę,
pokutę. Na tym tle zrozumiałe są starochrześcijańskie zwyczaje i
formy pokutne: rozpoczynając publiczną pokutę wielcy grzesznicy
przywdziewali zgrzebne szaty i włosiennice, posypywali sobie głowy
popiołem, żyli o chlebie i wodzie. ....Począwszy od VII w. Była dniem
rozpoczynającym liturgiczny okres pokuty. Za takie grzechy jak:
morderstwo, nierząd, zaparcie się wiary....nakładano ciężkie praktyki
pokutne i wykluczano z liturgii eucharystycznej od Środy popielcowej
aż do Wielkiego Czwartku. Praktykowanie pokuty publicznej traciło
z czasem na znaczeniu, aż wreszcie zanikło. Przetrwał jednak duch
pokuty i ceremonia posypywania popiołem. Papież Urban II polecił
ją wszystkim wierzącym na rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest
czasem powszechnej pokuty.”
 W Wojnowicach prócz tego na początku postu, kawalerowie
smarowali szyby w domach gdzie była panna na wydaniu.
W Myśliwczowie w ostatki kobiety przebierały się w starą odzież,
wchodziły do chałup i obsypywały domowników popiołem. Za
to były obdarowywane i zapraszane do zabawy.
 W południowej części Radomszczańskiego wkup do bab
odbywał się w ostatki.

nieszczęścia, jako karę za łamanie postu.
Dawny post wiejski polegał nie tylko na
powstrzymywaniu się od spożywania potraw
mięsnych, nie jedzono wówczas też nabiału
(wszelkich produktów wyrabianych z mleka
i jaj) nie używano w kuchni tłuszczu za wyjątkiem niewielkich ilości oleju. Starano się jeść
niewiele prostych potraw. Post łagodzono nieco w niedziele i półświęta a zaostrzano szczególnie w „suche dni” (środy i piątki). Starsze
pokolenie przestrzegało surowego postu również w soboty i wigilie dni Matki Boskiej oraz
niektórych Świętych Pańskich.
W wieku XVII i XVIII powszechnie wierzono, że konsekwentne przestrzeganie postów ułatwia zbawienie duszy. Podróżujący po
naszym kraju cudzoziemcy ze zdziwieniem
obserwowali surowość polskiego postu i gorliwość z jaką do tych praktyk podchodzono.
Z jednej strony nauki kościoła, z drugiej nakazy właścicieli ziemskich i kary nakładane
przez nich na włościan za nieprzestrzeganie
zaleceń kościoła (obowiązku uczestniczenia
we mszy świętej, przestrzegania nakazanych
postów i obowiązku spowiedzi wielkanocnej
itp.) spowodowały, że lud podchodził do praktykowania postu z wielką gorliwością. Jeszcze
w końcu XIX wieku a nawet na początku XX,
w opinii mieszkańców wsi wykroczenia przeciwko przepisom kościelnym były większym
przestępstwem niż kradzież czy poranienie.
W końcu XIX wieku wieś radomszczańska pościła z całą surowością przez sześć tygodni Wielkiego Postu. W niektóre dni dodatkowo suszono tj. wstrzymywano się od
spożywania normalnych posiłków umartwiając ciało uczuciem głodu. Przez sześć
tygodni nie wolno było spożywać przede
wszystkim żadnych potraw okraszonych
tłuszczem zwierzęcym. Zakazany był również nabiał. Ograniczano się do niewielkiej
ilości bardzo skromnych potraw. Przyrządzano je głównie z kapusty kiszonej, ziemniaków lub kaszy - do tego podawano żur
lub kwaśnicę, czasem polewkę z serwatki
kraszoną olejem. Jedzono więc najczęściej
niekraszoną kaszę lub ziemniaki bez omasty bądź spółkę (tj. kaszę lub kluski z kapustą albo rzepą). Do przybieru był żur (z
mąki żytniej, rzadziej owsianej) lub kwaśnica. Jeśli potrawa wymagała okrasy, gospodyni używała niewielkiej ilości oleju lnianego,
zaprawiała go czasem wyciągiem z gorczycy
dla nadania gorzkiego smaku, by dodatkowo
umartwić ciało. Nieco urozmaicenia do postnej strawy wnosiły niewielkie ilości suszonych
ryb, grzybów i owoców (głównie dzikich). Najgorliwiej poszczono w Wielki Czwartek i Piątek. Wtedy tylko raz dziennie jedzono niewielkie
 Mięso było na chłopskim stole rarytasem, niewielkie jego ilości
jedzono tylko z okazji największych świąt kościelnych lub rodzinnych.
 Kapusta kiszona była szykowana w Radomszczańskiem w
znacznych ilościach jako zimowy zapas jedzenia, aż po wiek XX
była to kapusta modra (dziś nazywana czerwoną) Kiszono całe
główki lub liście ubijając je starannie w beczkach. Część tych
beczek zakopywano w ziemi z przeznaczeniem na wiosnę. Kiszona
kapusta miała często późną wiosną już nieprzyjemny zapach, ale w
opinii ludu uchadziła wówszas za specjalnie zdrową wręcz leczniczą
potrawę. Długo przetrwał tu archaiczny zwyczaj kiszenia kapusty w
dołach ziemnych wylepionych gliną.
 Kwaśnicę przyrządzano gotując rozcieńczony wodą kwas
z kiszonej kapusty z dodatkiem grzybów suszonych, czasem
pieprzu i liścia bobkowego ( laurowego).



ilości ziemniaków lub żytni placek zwany męcywołkiem pieczony na trzonie kuchennym.
Z udojonego w czasie Wielkiego Postu mleka
wyrabiano masło i sery. Sery starannie suszono
i przeznaczano na posiłki podczas sianokosów.
Masło umiejętnie przechowywano lub klarowano. Powstałe przy wyrobie masła i sera produkty uboczne, maślankę i serwatkę zlewano wraz
z częścią mleka do specjalnej beczki. Ten silnie
sfermentowany płyn, wiosną i wczesnym latem
był napojem chłodzącym. Przyrządzano też na
nim polewki i gotowano ryby. W gospodarstwach dużych i średniozamożnych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą zabijano świnię. Za najkorzystniejszy do zabicia świni czas
uchodził marzec. Mięso i tłuszcze z marcowego
uboju miały się najlepiej przechowywać. Szczególnie ważne było dobre przechowanie tłuszczu bo pozyskane teraz słonina i sadło musiały
wystarczyć na cały rok. Solono je więc i prasowano po czym dodatkowo konserwowano poprzez wędzenie lub suszenie. Tak przygotowane
wieszano za piecem lub na strychu- zawsze pod
przykryciem.
W czasie Wielkiego Postu obowiązywał też
kategoryczny zakaz udziału we wszelkiej wesołości a więc oczywiście spotkań przy muzyce i
alkoholu w karczmie ,wesołych śpiewów, gwarnych zebrań. Był to czas powagi i umartwienia ,
żalu za grzechy i rozpatrywania Męki Pańskiej.
Pojmowana na sposób magiczny wiara katolicka dyktowała przekonanie o nieuchronności
kary za niepodporządkowanie się tym zakazom
i to kary straszliwej która dotknie całą gromadę.
Nieco odmiany dla szczególnie spragnionej rozrywki młodzieży przynosił środek postu.
Niedziela Laetare ( 01.03- 04.04) – zwana też Białą, Gajową, Czarną, Śmiertną
Jest to czwarta niedziela wielkiego postu,
czyli Śródpostna. Przypada ona przed środą
wyznaczającą półpoście. W Wieluńskim i Sieradzkim w tym dniu chodzono z gaikiem.
Z niedzielą tą wiązał się wygasły już zwyczaj topienia Marzanny. Marcin Bielski (zmarły w 1576
r.) tak o nim pisał: ”Za mej to jeszcze pamięci był

ten zwyczaj u nas po wsiach, iż na białą niedzielę [w] poście topili bałwana, jeden ubrawszy snop
 Tłuszcz był tak pożądanym i świadczącym o zamożności
produktem że czasem posuwano się do oszustwa zawieszając
kawałki drewna okryte płótnem. Świadczy o tym pośrednio tekst
piosenki z radomszczańskiego „ Kiedym się zalecał sadełko
wisiało. Jakem się ożenił kajsik się podziało”
 Zwyczaj wnoszenia do wsi zielonego drzewka- gaika został
opisany w Radomszczańskiem w poniedziałek wielkanocny.
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konopii albo słomy w odzienie człowiecze, który
wszystka wieś prowadziła gdzie najbliżej było jakie
jeziorko czy kałuża, tam zebrawszy z niego odzienie wrzucali do wody śpiewając żartobliwie: Śmierć
się wije po płotu, szukający kłopotu etc. Potem najprędzej do domu od tego miejsca bieżeli, który albo
która się wtenczas powaliła albo powalił, wróżbę tę
mieli iż tego roku umrze. Zwali tego bałwana Marzanna.”10 Jan Długosz uważał ten zwyczaj za starodawny i wiązał go z niszczeniem pogańskich bożków za czasów Mieszka I.
Półpoście lub Środopoście (04.03-07.04)
W tym dniu był zwyczaj bicia żuru- wybijania półpościa. Kawalerowie pod drzwiami domów w których mieszkały panny tłukli garnki,
wrzucali do tych domów garnki z popiołem,
mazali okna i drzwi.11 W Opoczyńskim i Brzezińskim rysowali smołą na domach i płotach
panien postacie męskie. Wszystkie te psikusy, podobnie jak figle popielcowe, były rodzajem napiętnowania za trwanie w panieństwie.
Zabiegi te miały też zwrócić uwagę na panny
i zapewnić im w przyszłości zamęście. Dawnym i zatartym zwyczajem było wieszanie na
rozciągniętym między drzewami sznurku słomianej kukły- „chłopa” i garnka z żurem. W
niektórych wsiach kawalerowie przyczepiali
niepostrzeżenie do pleców panien kokardki
lub kartki z napisem „Szukam męża”.
Niedziela Palmowa ( 15.03-18.04)
W Niedzielę Palmową, nazywaną też Niedzielą Kwietną, odbywa się w kościołach święcenie „palm” na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Radomszczańska
palma to bukiet związany z gałązek wierzby z
dodatkiem borówek (czasem innych zielonych
gałązek). Podobnie wyglądała palma wielkanocna w całej Polsce środkowej. Miejsce
związania gałązek, uchwyt bukietu, zdobiono czasem białą lub różową bibułą - rzadziej
upiększano dodatkowo wstążką zawiązaną w
kokardę. Początkowo łamano palmy po drodze do kościoła. Bywało że na przykościelnym
cmentarzu. Z czasem zaczęto przygotowywać
bukiet wcześniej by móc go ustroić.

10 Cytat za Lechowa I., Tradycyjny rok obrzędowy we wsiach
Polski środkowej(zróżnicowanie i przemiany), „Prace i Materiały
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (seria
etnograficzna) ,t. 3 : 1987 , nr24, s. 47. Badacze upatrują w tym
zwyczaju pozostałości składania krwawych ofiar.
11 Ks. Prał. Marian Dumała, który był proboszczem parafii gidelskiej
w latach 70 , 80, 90 XX w. wspomina ten zwyczaj jako ciągle żywysmarowano okna w domach osób bezżennych, nie tylko panien. Za
jego proboszczowania zdarzyło się wysmarowanie okna farbą w
domu pięćdziesięcioletniego wdowca, niedawno owdowiałego.

Gdy wychodzono z kościoła z poświęconymi palmami miano w rękach cenny przedmiot
o znaczeniu magicznym. W mniemaniu ludu
posiadał on rozliczne właściwości. Wzajemne
uderzanie się poświęconymi palmami było życzeniem zdrowia, urodzaju i bogactwa. Bywało
też, że po powrocie z kościoła palmą uderzano
trzykrotnie dzieci ze słowami: a nie zanoś się”,
co miało wyleczyć je ze spazmatycznego płaczu.
Uderzenie palmą po głowie miało zapobiegać
bólom głowy. Bazie z poświęconych palm zjadano jako skuteczny środek na ból gardła, febrę
i suchoty. Do powszechnych zwyczajów należało też wtykanie gałązek z palmy w strzechę by
chroniły dom przed piorunem. W izbie palmę
przechowywano za świętym obrazem (najczęściej Matki Boskiej Częstochowskiej), chroniła
bowiem dom od wszelkich nieszczęść. Potrzebna była przez cały rok. Gałązek z niej używano
do okadzania bydła, osób chorych i uroczonych.
Kotki wkruszano obok innych święconych ziół
do naparów leczniczych. Uderzano witkami
palmowymi „na szczęście”, wypędzane po raz
pierwszy na wiosenne pastwisko, zwierzęta gospodarskie. Poświęcone gałązki (czasem wykonane z nich krzyżyki) zatykano w polach aby
strzec zasiewów od gradu. Kiedy rozpoczynano
orkę bywało, że podkładano kawałek palmy pod
pierwszą skibę.12
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki
Tydzień (16-21 .03 – 19-24. 04)
W tym Tygodniu Kościół rozpamiętuje wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa „oprócz bogactwa czytań biblijnych i głębokich tekstów liturgicznych obrzędy Wielkiego
Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i symboli (palmy, umycie nóg, procesja do
„ciemnicy”, odsłonięcie i adoracja Krzyża , Grób
Pański, ogień-światło, paschał, woda itp.) Liturgia tych dni koncentruje się na końcowych
wydarzeniach życia Chrystusa, ukazuje przede
wszystkim Jego ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, w tym również i nasze zwycięstwo.13 „W tym tygodniu codzienna obecność w
kościele była obowiązkowa14. We dworach odbywały się w całym Wielkim Poście czytania
czeladzi modlitw pasyjnych i fragmentów nabożnych pism- w ostatnim tygodniu przykładano do tego szczególną wagę. Był to czas nie tylko
ostatecznego oczyszczenia duchowego i przygotowania na święto Zmartwychwstania Pańskiego, ale też czas nerwowej krzątaniny gospodarskiej. Przygotowywano się do świąt w domu.
Gospodarstwo wymagało dopełnienia zabiegów
magicznych związanych z zapewnieniem sobie
pomyślności w uprawie i hodowli w nadchodzącym sezonie oraz wcześniejszego wykonania
prac potem objętych zakazami.
12 W Opoczyńskim rozpowszechniły się palmy typu wileńskiego.
Rózgi wykonane z kilku wierzbowych witek okręconych
„wężem” z kwiatów sztucznych i suszonych tak wysoko, że
tylko same czubki wierzbowych gałązek są widoczne.
Palmy kurpiowskie przypominają strzeliste kwiatowe kolumny.
Pień ściętego drzewka (jodły lub świerka),któremu pozostawiono
zielony czubek oplata się widłakiem, wrzosem i borówką oraz
zdobi obficie bibułkowymi kwiatami i wstążkami. Na Kurpiach
wierzy się , ze dzieci wyrosną duże jak palmy.
Góralskie palmy to kilka witek wierzbowych albo leszczynowych
zwieńczonych czubem z wierzbowych bazi, jedliny, kwiatów bibułkowych
i bardzo długich wstążek. Układa się je jedna za drugą i mocno związuje
ze sobą, tak by otrzymać wysoką, wiotką, pełną wstążek rózgę.
13 Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki
Tydzień i oktawę Wielkanocy, Opole 2001
14 Szlachta poczuwała się do patrialchalnej opieki nad chłopami w
tym i do starań o zbawienie ich dusz. Zachowały się rozporządzenia
gospodarskie właścicieli majątków w których przewidywali oni
kary (finansowe i cielesne) za min. nieuczestniczenie poddanych w
mszach niedzielnych i świątecznych i nie spowiadanie się.
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Deszcz w Wielkim tygodniu wróżył cały rok
mokry. Wielkanoc lub Wielki Tydzień w Radomszczańskim uważano za korzystny do odstawiania dziecka od piersi. Uważano, że jest źle
by dziecko ssało pierś przez dwa Wielkie Piątki
bo „wszystko przecycka”. W Wielki Poniedziałek
wystrzegano się sadzenia ziemniaków, w wielki wtorek zaś starano się posadzić choć trochę
grochu (pomyślny do sadzenia grochu miał być
też Wielki Czwartek). Wielki Czwartek i Piątek
uważano też za dnie stosowne do kastrowania
zwierząt gospodarskich, a za niekorzystne dla
wszelkich praktyk leczniczych. We wsiach położonych nad rzekami wierzono w oczyszczającą i
uzdrawiającą moc wody. O świcie w Wielki Piątek czerpano wodę z rzek lub kąpano się w niej.
Woda pozyskana oczywiście z zachowaniem
różnych lokalnych praktyk magicznych miała moc leczniczą zapewniała też zdrowie i urodę na resztę roku. Wielki Piątek, dzień śmierci
Chrystusa, niósł ze sobą szczególne zagrożenie
działalnością złych mocy, głównie czarownic,
trzeba więc było zadbać o magiczne zabezpieczenie bydła. W Wielki Piątek nie wolno było już
piec chleba by nie „zapiec” deszczu. Obejście i
izbę na święta starannie sprzątano i dekorowano. We Włynicach izbę przystrajano gałązkami
cisu. Typową ozdobą dla tego okresu były ptaszki (gołąbki, skowronki lub kogutki) robione z
wydmuszek lub gliny, zdobione bibułką albo
kolorowym papierem. Wydmuszki owijano paseczkiem ponacinanej bibułki a w otwory wkładano skrzydełka i ogonek z kolorowej bibułki
złożonej w harmonijkę. Z użyciem wydmuszek
robiono też pająki (wiejskie naśladownictwo żyrandola) które zawieszano u sufitu. Wydmuszki przybierano paskami z kolorowego papieru i
nawlekano na lniane nitki na przemian z kwiatkami z bibuły i przytwierdzano do pałączków z
wikliny. Wykonywano też na Wielkanoc pająki
kuliste. Robiono je wbijając w bryłkę gliny długie
słomki w które zatykano białe i barwione pierze
kacze. Obrazy i ołtarzyk domowy otrzymywały
nową dekorację z bibułkowych kwiatów (czasem kwiaty wykonywano z piór). W oknach zawieszano wycięte z białego papieru lub bibułki
kwiaty. Zdobieniem izby zajmowały się głównie
panny. W Wielki Piątek zasłaniano lustro czarną tkaniną. Wierzono, że przeglądając się w ten
dzień można zobaczyć w lustrze diabła. Trzeba
też było przygotować świąteczne jedzenie. Na
Wielkanoc przygotowywano dość dużo różnego
jedzenia. Przede wszystkim święcone złożone z
jajek (zdobionych woskiem i farbowanych w naturalnych barwnikach), kiełbasy, mięsa, chleba,
sera, masła, chrzanu tartego i w kawałkach octu i
soli, niekiedy miodu. Dokładano do tego siemię
lniane do siewu, kilka ziemniaków do sadzenia i
olej do pielęgnacji krowich wymion. Wymienione pokarmy układano w topolowej niecce lub
donicy glinianej (często na specjalnym obrusku)
albo w wiklinowym koszu i starannie ubierano
barwinkiem lub borówkami. W Radomszczańskiem na Wielkanoc pieczono kołacz- ciasto
z mąki pszennej lub białej żytniej z dodatkiem
mleka cukru i jaj.15 W Rzekach Wielkich robiono specjalne babki z twarogu wymieszanego z
cukrem i śmietaną. Znano też kwaśną potrawę
z mięsa i jajek. Gotowane jajka i mięso (gotowane, pieczone?) krojono mieszano i zalewano
maślanką, odstawiano do ukiszenia na kilka dni.
15 Kołacz przetrwał w słowach piosenki ludowej „Cegośmy pożundali
tegośmy doczekali, jajka świncunego, kołacza pszynnego, Alleluja!”
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Potrawa ta była związana z dawnym obyczajem
zakazującym palenia ognia i gotowania w Niedzielę Wielkanocną.
W Wielki Czwartek po odezwaniu się kołatki
z kościoła zdarzało się, że dzieci obiegały z kołatkami wieś (zwyczaj taki opisuje Władysław Reymont w „Chłopach”). W Wielki Piątek w kościołach urządzano Groby Pańskie, zwyczajową
straż przy tych grobach pełnili młodzi mężczyźni przebrani za żołnierzy lub „turków” (w XX
wieku byli to przeważnie członkowie lokalnych
ochotniczych straży ogniowych).
W Wielką Sobotę odbywało się święcenie pokarmów. Proboszcz wyruszał na wieś by święcić
przygotowane na Wielkanoc jadło. We wsiach
w których był dwór ksiądz najpierw święcił stół
dziedzica a potem wychodził na podwórze gdzie
oczekiwały go kobiety wiejskie. We wsi w której
dworu nie było, gospodynie znosiły kosze i misy
do domu którejś z godniejszych osób i tam odbywało się święcenie. W Niedośpielinie jadło
gospodarza domu stawiano na stole, pozostałych ludzi na czysto umytej podłodze. W Babczowie święcenie pokarmów z całej wsi odbywało się w szkole. Z czasem zmiejszyła się liczba
pokarmów przygotowanych do święcenia, tak
że mieściły się w małym koszyku lub na talerzu.
W Wielką Sobotę w kościele odbywało się
też święcenia wody i ognia połączone z odnowieniem przyrzeczeń chrztu. Przynoszono do
domu święconą wodę, która miała służyć przez
cały rok. Część gospodarstw miała specjalną
butelkę na święconą wodę przywiezioną z pielgrzymki do Częstochowy. Wodą święconą kropiono domostwo, wlewano ją do studni, żegnano się zwilżonymi palcami wyruszając w
podróż, kropiono nią bydło i ludzi w czasie magicznych zabiegów leczniczych, święcono bydło wyprowadzane pierwszy raz na pastwisko
dla zabezpieczenia przed złymi mocami, zwilżano nią ziarno siewne, kropiono pola, zagony,
drzewa, błogosławiono nowożeńców, była potrzebna nieustannie jako środek zabezpieczający przed złymi mocami, chroniący życie i zdrowie, zapewniający powodzenie rozpoczynanych
przedsięwzięć . W kościele zbierano też gorliwie
resztki niedopalonych cierni (najczęściej gałązek
głogu), w domu wkładano je za święte obrazy lub
wtykano w strzechę by chroniły dom przed pożarem. We Włynicach robiono z nich maleńkie
korony cierniowe i zawieszano pod obrazami.
Bywało też ,że wygaszano ogień pod kominem i
rozpalano go ponownie od ognia poświęconego
- przyniesionego z kościoła.
Niedzielę Wielkanocną (22.03-25.04) rozpoczynano od uroczystej porannej mszy zwanej Rezurekcją, połączonej z procesją.16 W Sieradzkiem wierzono, że w tym dniu słońce skacze
z radości a umarli poruszają się w grobach. W
Radomszczańskiem jedna z legend o skarbach
ukrytych pod Bąkową Górą mówi, że tylko
raz w roku „w samą Rezurekcyją” otwierają się
drzwi wiodące do ukrytych bogactw.
Po Rezurekcji chłopi jeden przez drugiego
starali się jak najprędzej dotrzeć do domu. Te
wyścigi, podobnie jak kiedyś po utopieniu Marzanny, miały przynieść zwycięzcy powodzenie
w gospodarstwie i życiu a nieszczęście tym co

się przewrócą. Na przełomie XIX i XX wieku,
kiedy rozpowszechniły się na wsi jako zwierzęta pociągowe konie, ścigano się bryczkami i wozami. Dochodziło do groźnych kolizji i zwyczaj
ten był energicznie zwalczany przez księży, niemniej uprawiano go jeszcze w okresie międzywojennym.
Według wspólnego słowianom mitu o stworzeniu świata przez Boga i Diabła, Pan Bóg strącił Diabła pod ziemię i przykuł go tam łańcuchem. Łańcuch ten każdego roku na wiosnę
staje się tak słaby, że grozi zerwaniem i uwolnieniem Złego. Połączenie i ponowne umocnienie tego łańcucha dokonywało się corocznie
w chwili zmartwychwstania Chrystusa lub uderzenia pierwszego wiosennego grzmotu. Niemniej łańcuch ten systematycznie słabnie i Diabeł uwolni się wreszcie na koniec świata.
Po powrocie do domu z kościoła gospodarz obchodził całą zagrodę i kropił ją święconą wodą. Dopiero potem można było przystąpić
do uroczystego spożywania święconego jadła.
Świąteczne śniadanie rozpoczynała rodzina od
dzielenia się poświęcanym jajkiem z chrzanem i
składania sobie życzeń.17 Następnie spożywano
resztę święconego jedzenia. Wierzono w magiczne działanie święconych pokarmów. Potarcie rąk
i nóg poświęcaną słoniną czy szynką zabezpieczało przed ukąszeniem żmii (zostawiano więc

16 Dawniej msza rezurekcyjna odprawiana była o północy lub
wieczorem w Wielką sobotę. Mszy tej często towarzyszyły
lokalne zwyczaje. W radomszczańskim bywało, że strażnicy
Grobu Pańskiego na znak dany przez organistę przewracali się na
posadzkę z wielkim łoskotem. Goście z odległych okolic często
brali ten zwyczaj za efekt pijaństwa chłopów.

17 Chrzan był główną przyprawą wielkanocną.
18 Pito też alkohol, w drugiej połowie XIX wieku wódkę.
19 Niewielkie ilości kawy lub herbaty nabywano tylko z
okazji świąt, na co dzień zadowalano się serwatką, wodą lub
namiastkami kawą gotowaną z uprażonych żołędzi czy herbatą
zaparzoną z liści poziomek

nieco jedzenia do późniejszego wykorzystania w
magii). Skorupki ze święconych jajek też miały
szczególne zastosowanie magiczne, rozrzucano
je po kątach izby by wypędzić myszy i szczury,
czasem dawano skorupki kurom by dobrze się
niosły lub gospodynie wkładały skorupki do nasion lnu przeznaczonych do siewu „by się len lepiej łuskał” Do zabiegów hodowlanych należało dawanie święconego chleba bydłu i koniom.
Resztki poświęconego jedzenia dane kotu i psu
miały chronić je przed wścieklizną.
Dawniej w Wielkanocną Niedzielę nie gotowano posiłków, obowiązywał zakaz naruszania
święta pracą tak daleko posunięty, że nie wolno było nawet ścielać łóżek i czesać włosów, nie
odwiedzano się też wzajemnie – spędzano ten
dzień w domu w ścisłym gronie rodziny. Kiedy
zwyczaje te nieco złagodniały, obiad wielkanocny obejmował najczęściej kluski z rosołem wołowym, kapustę z grochem (lub kapuśniak na
kiełbasie)18. Kolacja składała się z kołacza, kiełbasy, mięsa, jajek oraz herbaty lub kawy.19 W
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Babczowie obiad wielkanocny miał składać się
kiedyś z dziewięciu potraw przygotowanych w
Wielką Sobotę.
Z pogody w tym dniu wróżono o przyszłych zbiorach, uważano ze deszcz spowoduje gnicie zboża a pogoda przepowiada wielki urodzaj. Dziecku urodzonemu w
Wielkanoc przepowiadano szczęśliwy los.
Wielkanocny poniedziałek był dawniej
dniem składania życzeń osobom starszym lub
stojącym wyżej w hierarchii społecznej. Dzieci przychodziły z życzeniami do dziadków i
chrzestnych, biedni do bogatych- dawano im za
to malowane jajka, kołacz (placek), czasem kawałek kiełbasy i trochę pieniędzy - nazywano to
suchy dyngus. Mokry dyngus urządzali najczęściej kawalerowie pannom oblewając je wodą.
Urządzanie dyngusu dziewczynie świadczyło o
jej powodzeniu, było wyrazem hołdu dla dziewczyny i miało jej zapewnić szybkie zamęście Rodzice wywdzięczali się za to kawalerom częstując
ich wódką, chlebem i kiełbasą. Uważano też, że
gdyby dziewczyna nie została polana na Wielkanoc, to cały rok będzie chora.20 Obchodzenie wsi
przez kawalerów z kurkiem (żywym lub sztucznym kogutem) nie zachowało się w okolicach
Radomska. Przetrwał natomiast zwyczaj obchodzenie w tym dniu domów przez panny z gaikiem (nowym latkiem). W niewielkich grupach
przychodziły one najczęściej z sąsiedniej wsi.
Gaik to ubrany świątecznie czubek świerku lub
sosny o wysokości 100-150 cm. We Włynicach
na czubku gaika siedziała laleczka na biało ubrana w okolicach Kobiel i Niedośpielina tej laleczki
nie było. Gaik był suto wystrojony wydmuszkami,
ptaszkami z wydmuszek, wycinankowymi kogucikami, bibułkowymi kwiatami (lub kwiatami z piór)
, zawsze były na nim wstążki z pasków bibuły (bardzo rzadko jedwabne, wypożyczone od dziewcząt)
przywiązane do czubka lub do gałązek na kokardę.
Czasem gaik zdobił wieniec z bibułowych kwiatów.
Ozdoby te powtarzały więc elementy znane już ze
świątecznego wystroju izby.21 Dziewczęta obracały gaikiem przed oknem, zapraszano je do izby
gdzie śpiewały wesołe piosenki i składały życzenia
gospodarzom, odwdzięczano im się za to suchym
dyngusem w postaci placka, surowych jajek, kiełbasy lub drobnych pieniędzy. Obnoszenie zielonego drzewka łączyło się z magicznym przywoływaniem wiosennej wegetacji i płodności. W czasie
badań prowadzonych w Radomszczańskiem w latach 1955-1965 zanotowano wiele fragmentów gaikowego repertuaru.
Najpierw, przed chatą dziewczyny śpiewały piosenkę na powitanie.
A wyjżyjno gospodyni
Złote latko w twoi sini
Nas gaicku nas,
Ludziom scyńście das,
(ze Stobiecka Miejskiego)
Nas gaicek w lesie rosnął
a teraz go panny niosą.
Nas gaicek, nas zielony,
wstązeckami ustrojony
20 Często występujące razem z dyngusem słowo śmigus
oznaczało uderzenie śmignięcie. Gałązką wierzbową, jałowcową
lub z głogu uderzano dziewczyny po nogach i polewano wodą
aż nie zostały wykupione. Uderzenie obok polewania miało
znaczenie oczyszczające. W Radomszczańskim nie opisano
takiego zwyczaju.
21 W Rzejowicach, Babczowie, Niedośpielinie choinkę ubierano
w różne świecidełka, wstążki i papierki, tak że nie było
widać drzewka. W Babczowie zwyczaj ten zachował się do lat
sześćdziesiątych XX wieku. Z gaikiem chodziły tu dziewczęta
13-14 letnie, w małych grupach. Zwyczaj ten uprawiano od
Poniedziałku Wielkanocnego do Zielonych Świątek.
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(z Gidel)
Następnie mogły byś wykonywane
zwrotki opisujące gaik
Na nasym gaicku lalka ustrojono,
co nom ustroiła pani obdarzono.
Na nasym galku śpilecki, wstunzecki
Co nom ubierały klaśtorne dziwecki.
(z Gidel)
W dalszej części gaikowego repertuaru była
wesoła piosenka w której panny wychwalały
gospodarzy i zalotnie żartowały z parobka.
Nasz gaiczek z lasu idzie,
Przyglądają mu się wszyscy ludzie
Idzie ci on idzie po zielonym moście,
Przyglądają mu się panowie i goście
Nasz gospodarz, pan bogaty
Ma koniki kieby katy,
A te koniki nie takie by były.
Ale barobeczek jest do nich ogniwy
Jak ci on da konikowi siana
idzie ci se idzie, do dziweczki z rana.
A jak ci da koniowi sieczki
idzie ci se idzie na noc do dzieweczki
Pani gospodyni w lustereczku stoi
w jedwabny czepeczek główkę sobie stroi
A niech ją tak stroi, bo jej tak przystoi
i my tak będziemy kiedy dorośniemy
po każdej zwrotce refren:
Gaiku zielony, pięknie przystrojony
przyszliśmy tu z gaikiem, z gaikiem
siedzi kura z jajkiem.
Jak kureczka zniesie, pani nam wyniesie.
(z Babczowa)
Na zakończenie, po otrzymaniu od gospodarzy suchego dyngusu złożonego z surowych jajek, placka, kiełbasy lub drobnych
pieniędzy, dziewczęta dziękowały piosenką
albo drwiły ze skąpstwa gospodarzy
Podziękowanie za poczęstunek
Panie Boże zapłać,
Bo to miło chwila,
Żeby wom się w polu
Pszenicka rodziła
(ze Stobiecka Miejskiego)
Zesłanie Ducha Świętego (10.05-13.06)
czyli Zielone Świątki zamykało okres wielkanocny w kościele. W wigilię tego święta obowiązywał ścisły post. Na Zielone Świątki gospodyni
piekła placek i przygotowywała świąteczne jadło.
Dawniej obowiązywał w tym dniu zwyczaj jedzenia na śniadanie jajecznicy. Do końca okresu
międzywojennego majono domy i ich otoczenie
zielenią. Przynoszono wielką ilość zielonych gałęzi z drzew liściastych, najczęściej używane były
brzoza i jarzębina. Duże gałęzie a nawet małe
drzewka umieszczano w kątach izby i za łóżkami, obrazy i ściany strojono tatarakiem. Tataraku i gałęzi używano też do dekoracji domu z zewnątrz i obejścia. Majono płoty i wysypywano
drogę tatarakiem (niektórzy właściciele ziemscy
zakazywali niszczenia drzew w ich lesie). W czasie tego święta dokonywano zabiegów magicznych związanych z zabezpieczeniem bydła i plonów. Zielone Świątki to w Sieradzkiem wiejski
dzień pasterzy połączony z wyborem pasterskiego króla, często kończony zabawami przy ognisku na pastwiskach. Powszechne były w tym
dniu zabawy na świeżym powietrzu i urządzanie
majówek za miastem.
Wśród zwyczajów wielkanocnych cały czas

pojawia się jajko. Występuje ono jako święconka
wielkanocna, pisanka - świąteczny dar dla ukochanego czy ukochanej, suchy dyngus dla składających świąteczne życzenia bliskich i obcych,
(nawet skorupki mają wartość magiczną); jajko
święcone od którego tradycyjnie rozpoczynamy śniadanie wielkanocne, dzieląc się nim jak
opłatkiem; jajko gotowane włożone do nasion
lnu przygotowanych do siewu by siewca zjadł je
w polu; jajko surowe jako dar dla panien oprowadzających po wsi gaik. Wreszcie jajko występuje jako jajecznica jedzona niegdyś na śniadanie w Zielone Świątki. Jajko było oczywistym
symbolem życia znanym od zawsze we wszystkich kulturach. Było rozumiane jako życie, jego
kwintesencja i potencja. Początkowo nieruchome wnętrze jaja ma możliwość przeistoczenia
się w żywe stworzenie. Zawiera nieprzeniknioną
tajemnicę odradzania się życia. Było więc atrybutem bogów słońca i płodności. „Posługiwanie się więc pisankami w okresie świąt wiosennych ... wskazuje na magiczne zaklinanie życia,
urodzaju, karzące się zwracać do zmarłych istot
mających większą niż człowiek moc odnawiania życia, wspierania dokonanych już wysiłków
pracy. Potwierdza to również zdobienie wielkanocnych jajek. Wszystkie ornamenty ( geometryczne, roślinne , rzadziej zwierzęce) były jakby magicznym zakodowaniem prośby o życie”22
Krystyna Filarowska
22 CiołekT., Olęzki J., Zadrożyńska A., Wyrzeczysko. O świętowaniu
w Polsce, Białystok 1976, s. 166. XVI-XVIII, t. I-II, Warszawa 1976
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