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Szanowni Pañstwo

Kolejna publikacja, któr¹ oddajemy w Pañstwa rêce ma na celu promocjê obszaru, walorów dziedzictwa kulturowego 
i historycznego Lokalnej Grupy Dzia³ania „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej”. Jednym z elementów œwiadcz¹cych o odrêbnoœci 
regionu jest strój ludowy. Zw³aszcza na obszarach wiejskich odzwierciedla³ on pozycjê spo³eczn¹, a tak¿e wp³ywa³ na poczucie 
wspólnoty kulturowej. Nasze dziedzictwo kulturowe przez wieki tworzone by³o przez spo³eczeñstwo. Powsta³y tradycje i obrzêdy 
charakteryzuj¹ce region. Rozwój gospodarczy spowodowa³, i¿ tradycyjne stroje ludowe zaczê³a wypieraæ moda mieszczañska. 

W otaczaj¹cej nas dziœ rzeczywistoœci poczucie w³asnej to¿samoœci staje siê czymœ niezwykle wa¿nym i znacz¹cym. 
Obecnie dzia³aj¹ce Ko³a Gospodyñ Wiejskich zaanga¿owane s¹ w odkrywanie i poznawanie w³asnych korzeni. Przyczyniaj¹ siê do 
ochrony i pielêgnowania dziedzictwa kulturowego oraz umacnianie wiêzi i to¿samoœci regionalnej. Dziêki ich dzia³alnoœci mo¿emy 
zapoznaæ siê z tradycj¹ i histori¹ regionu, obrzêdami i zwyczajami ludowymi. Bogata tradycja jest wyrazem to¿samoœci regionalnej, 
œwiadcz¹cej o wci¹¿ ¿ywym zainteresowaniem histori¹ i kultur¹ lokaln¹. 

Dziêki mo¿liwoœciom wsparcia w obszar dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu œrodków unijnych mo¿emy powróciæ 
do autentycznoœci stroju, jako lokalnego dziedzictwa. Wspó³czeœnie wykorzystywane stroje ludowe przypominaj¹ i nawi¹zuj¹ do 
piêkna i kunsztu twórczoœci i tradycji ludowej. S¹ narzêdziem do prezentacji lokalnego folkloru, zwyczajów i obrzêdów ludowych, 
a tak¿e promocji atrakcji turystycznych regionu. 

Publikacja prezentuje proces przemian stroju ludowego w naszym regionie od okresu miêdzywojennego do czasów 
wspó³czesnych. Odtworzone stroje ludowe s¹ strojami œwi¹tecznymi i u¿ywanymi przez zespo³y obrzêdowo - œpiewacze, dzia³aj¹ce 
przy KGW, szko³ach i centrach kultury gmin.

Prezes LGD
Anna W¹sowska 
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Wprowadzenie 
 

Strój ludowy, jak okreœla siê wspó³czeœnie odœwiêtny ubiór ch³opski, stanowi³ i nadal stanowi bardzo wa¿ny znak 
okreœlaj¹cy przynale¿noœæ regionaln¹ osób go nosz¹cych. Œwiadczy o przywi¹zaniu do tradycji i poszanowaniu spuœcizny 
przodków, którzy stworzyli ubiór taki, na jaki pozwala³y im warunki, w jakich ¿yli. W ostatnich kilkudziesiêciu latach sta³ siê on 
tak¿e kostiumem zespo³ów wykonuj¹cych repertuar oparty na folklorze swojego regionu. Dobór odpowiedniego ubioru 
scenicznego dla cz³onków tego typu zespo³ów okaza³ siê nie ma³ym problemem, gdy¿ nie wszystkie powiaty województwa 
lubelskiego mia³y opracowane strojone tam powsta³e. Sytuacja taka zaistnia³a miêdzy innymi w powiecie ryckim, gdzie dopiero 
od kilku lat zaczêto czyniæ starania o to, by zrekonstruowaæ strój noszony na prze³omie XIX i XX wieku przez tamtejszych 
mieszkañców.   

Ksi¹¿ka niniejsza poœwiêcona jest strojowi ryckiemu, który do tej pory nie doczeka³ siê szczegó³owego opracowania.  
W pierwszej czêœci opisane zosta³y typy i funkcje dawnych ubiorów noszonych przez mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek.  
W kolejnych dwóch rozdzia³ach przedstawiona jest historia oraz szczegó³owy opis poszczególnych elementów stroju mêskiego, 
kobiecego i dzieciêcego, jakie dawniej noszono w powiecie ryckim. Ostatnia czêœæ poœwiêcona jest wspó³czeœnie 
rekonstruowanym strojom, w jakich wystêpuj¹ zespo³y œpiewacze oraz m³odzie¿owe i dzieciêce dzia³aj¹ce na terenie gmin: 
Dêblin, Ryki, Stê¿yca i U³ê¿. Du¿a czêœæ zespo³ów posiada ju¿ odtworzone stroje ryckie, a czêœæ wystêpuje w strojach 
krzczonowskich powszechnie nazywanych lubelskimi. Jest tak¿e niewielka grupa zespo³ów œpiewaczych wystêpuj¹cych w tak 
zwanych strojach stylizowanych na ludowe, wzorowanych w du¿ym stopniu na uproszczonym stroju krakowskim, jaki 
rozpowszechni³ siê w naszym kraju w okresie miêdzywojennym, kiedy w wiêkszoœci regionów zarzucono stroje zwane dzisiaj 
ludowymi.  

Zaprezentowany opis stroju ryckiego œwi¹tecznego i codziennego powsta³ w g³ównej mierze  w oparciu o zachowane 
elementy stroju, jakie posiadaj¹ jeszcze mieszkañcy powiatu, kilka eksponatów zachowanych w Pañstwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie oraz kolekcjê Paw³a Warownego tworzon¹ od 2002 roku. Wa¿nym Ÿród³em okaza³y siê tak¿e 
fotografie pochodz¹ce z prywatnych zbiorów rodzinnych oraz relacje osób opisuj¹cych stroje, w których chodzili ich rodzice czy 
dziadkowie.  Wszystkim osobom oraz Paw³owi Warownemu, który pozyska³ du¿o materia³ów, chcia³abym bardzo gor¹co 
podziêkowaæ. Bez ich udzia³u publikacja ta nie powsta³aby.  

W szczególnoœci dziêkujê za pomoc: Barbarze Ostrzy¿ek z Oszczywilka, Janinie i Janowi Mich z Brusowa, Janinie 
Antolak z Nowej D¹bi, Marii Siwek z Nowej D¹bi, Marii Warownej z Nowej D¹bi, Genowefie Tomaszek z Nowej D¹bi, Marii 
Kwas z Babic, Janowi Kalacie ze Skrudy, Emilii Górskiej z Bramki, Halinie Piwoñskiej z Leopoldowa, ks. dziekanowi 
Krzysztofowi Czyrce oraz cz³onkom zespo³ów dzia³aj¹cych na terenie powiatu ryckiego. 

 
Mariola Tymochowicz  

  



 

Typy, znaczenie i funkcje ubioru mieszkañców wsi 

 
Œwi¹teczny strój mieszkañców wsi, który dzisiaj nazywamy strojem ludowym, zak³adany by³ tylko w niedzielê, kiedy 

udawano siê do koœcio³a i na wa¿ne uroczystoœci rodzinne i doroczne, aby podkreœliæ ich powagê. Strój ten by³ wykonywany 
zawsze z najlepszych materia³ów i – w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych jego w³aœciciela – bywa³ bogato zdobiony. Czêsto 
inwestowano weñ spore œrodki finansowe, aby móc siê godnie zaprezentowaæ i podkreœliæ swoj¹ zamo¿noœæ. Dlatego te¿ 
zawsze bardzo dbano o tê odzie¿. Odpowiednio z³o¿on¹ (zazwyczaj na lew¹ stronê, by nie sp³owia³a) przechowywano j¹  
w skrzyniach lub kufrach w izbie, a póŸniej w komorze.  

Znacznie mniej uwagi poœwiêcano odzie¿y noszonej na co dzieñ, która mia³a byæ wygodna, os³aniaæ przed zimnem i nie 
krêpowaæ ruchów. Tym samym spoœród ubrañ noszonych przez mieszkañców wsi mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe typy: 
odzie¿ codzienn¹, strój œwi¹teczny oraz obrzêdowy. Pierwszy ubiór w œrodowisku wiejskim wykonany by³ z gorszych 
materia³ów, z regu³y nie by³ zdobiony i sk³ada³ siê tylko z niezbêdnych elementów (niekiedy by³y to zniszczone elementy stroju 
œwi¹tecznego noszone i traktowane jako strój codzienny). Mia³ on chroniæ przed ch³odem i musia³ byæ praktyczny, aby wygodnie 
mo¿na by³o wykonywaæ w nim wszelkie czynnoœci. Strój œwi¹teczny z za³o¿enia ubierany by³ tylko na wa¿ne uroczystoœci  
i musia³ siê wyró¿niaæ materia³em, czasami tak¿e krojem i bogactwem ozdób. W tym przypadku znacznie wiêksz¹ wagê 
przywi¹zywano do jego estetycznej ni¿ praktycznej strony.  

Strój obrzêdowy w niewielkim stopniu ró¿ni³ siê od œwi¹tecznego, zazwyczaj wzbogacano go o dodatkowe 
elementy/atrybuty obrzêdowe, które mia³y podkreœlaæ funkcje, jakie pe³ni³y w danym obrzêdzie osoby bior¹ce w nim udzia³. I tak 
na przyk³ad w tradycyjnym weselu jego uczestnicy wyró¿niali siê poszczególnymi rekwizytami: panna m³oda mia³a wianek, 
starosta musia³ mieæ rêcznik albo tkane p³ótno, które przewiesza³ przez ramiê lub obwi¹zywa³ siê nim w pasie, w rêku natomiast 
trzyma³ wtedy rózgê weseln¹. Staroœcina zak³ada³a na g³owê specjalny czepiec, a pan m³ody i inni dru¿bowie przypinali do 
klapek kaftana odpowiednio przygotowane bukieciki. Ten dla pana m³odego by³ zazwyczaj nieco wiêkszy.  

Na wygl¹d stroju œwi¹tecznego w poszczególnych regionach naszego kraju wp³yw mia³y ró¿ne czynniki zewnêtrzne 
takie, jak warunki klimatyczne i ukszta³towanie terenu; sytuacja gospodarcza panuj¹ca na danym terenie; niekiedy mieszkañcy 
wsi musieli przestrzegaæ nakazów, jakie w tym wzglêdzie narzucali im w³aœciciele ziemscy (na przyk³ad zakaz wykonywania 
ubrañ z lepszych gatunkowo tkanin czy stosowania okreœlonych kolorów). Kontakt z dworem, a po uw³aszczeniu tak¿e z innymi 
grupami spo³ecznymi sprawi³, ¿e pewne elementy stroju by³y od nich przejmowane. M³ode dziewczêta, które pracowa³y  
we dworze czy u zamo¿nych rodzin w mieœcie otrzymywa³y nierzadko niemodne ju¿ elementy odzie¿y od swoich pracodawców  
i w³¹cza³y je do stroju œwi¹tecznego. By³y to na przyk³ad czepce czy kaftany. Mê¿czyŸni s³u¿¹cy w wojsku wprowadzali do 
swojego ubioru niektóre elementy z mundurów wojskowych. W póŸniejszym okresie pewne innowacje zaczêli wprowadzaæ 
krawcy, kiedy zaczêto korzystaæ z ich us³ug. Tym samym strój ten podlega³ pewnym zmianom, ³¹cz¹c w sobie stare i nowe 
elementy, które dobrze ze sob¹ korespondowa³y.  
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Strój ukazywa³ tak¿e jakie mo¿liwoœci techniczne i umiejêtnoœci osi¹gnêli mieszkañcy danego regionu. Dawniej 
wszystkie elementy, a z czasem tylko wybrane takie, jak koszula, spódnica czy spodnie przygotowywano we w³asnym zakresie, 
a to wi¹za³o siê z wykonaniem wielu czynnoœci. Pocz¹wszy od zasiania, obróbki lnu, uprzêdzenia nici, utkania materia³u  
(w niektórych regionach specjalizowano siê w wykonywaniu tkanin o ró¿norodnych i skomplikowanych splotach), nastêpnie 
uszyciu danej czêœci ubioru i ozdobieniu jej na przyk³ad haftem. Zdolniejsze dziewczêta mog³y siê przy tym wykazaæ swoimi 
umiejêtnoœciami tkackimi i hafciarskimi, a tak¿e zmys³em artystycznym w opracowywaniu nowych wzorów, by wyró¿niæ swój 
strój w³aœnie poprzez takie detale.  

Wszelkie wprowadzane innowacje musia³y byæ jednak zaakceptowane przez autorytety lokalne (starsze pokolenie), 
które czuwa³y nie tylko nad w³aœciwym jego wygl¹dem, ale tak¿e nad tym, czy wszyscy nosz¹ stroje zgodne z ich pozycj¹ 
spo³eczn¹. Podlega³y one tym samym wewnêtrznej cenzurze. Musia³y byæ zgodne z zasadami moralnymi, etycznymi  
i estetycznymi panuj¹cymi w danym regionie.  

Strój œwi¹teczny by³ wizytówk¹ jego w³aœciciela. Dawniej po ubiorze poznawano, kto z jakiego regionu pochodzi,  
a nawet z jakiej wsi. Wnioskowano tak¿e kto do jakiej grupy wiekowej przynale¿y i czy wywodzi siê z zamo¿nej czy ubogiej 
rodziny. By³ nie tylko rzecz¹, ale bardzo wa¿nym znakiem, za poœrednictwem którego przekazywane by³y istotne informacje  
o jego nosicielach, przede wszystkim o przynale¿noœci stanowej, regionalnej, zamo¿noœci, wieku i stanie cywilnym. Pe³ni³ on 
zatem bardzo wa¿ne funkcje spo³eczne i kulturowe, które obecnie nie s¹ ju¿ w³aœciwie odczytywane, dlatego warto je 
przypomnieæ.  

Strój odzwierciedla³ tak¿e przynale¿noœæ grupy spo³ecznej, regionalnej, etnicznej czy narodowej. Po ubiorze 
rozpoznawano kto nale¿y do swoich, a kto do obcych, a tak¿e z jakiej czêœci kraju przyby³. Mieszkañcy jednej parafii mogli po 
wprowadzonych w ubiorze detalach na przyk³ad po kolorze spódnicy b¹dŸ fartucha, dok³adnie okreœliæ, kto z jakiej wioski siê 
wywodzi. 

Ubiór by³ wyznacznikiem pozycji spo³ecznej i zamo¿noœci poszczególnych mieszkañców. Bogaci gospodarze nosili 
ubiory wykonane ze szlachetniejszych materia³ów oraz dro¿szych, zró¿nicowanych i lepszych gatunkowo dodatków. Wyró¿niali 
siê tak¿e elementami odzie¿y, na które nie wszystkich by³o staæ, posiadali na przyk³ad ko¿uchy, a kobiety nosi³y prawdziwe 
korale. Wspó³czeœnie odtwarzane stroje œwi¹teczne najczêœciej wzorowane s¹ na tych, które nosili zamo¿ni mieszkañcy wsi.  

Najbiedniejsi nie zawsze mieli kompletny strój œwi¹teczny, a nierzadko, by go uzupe³niæ, posi³kowali siê tañszymi 
imitacjami w postaci chocia¿by dmuchanych korali. Starsze pokolenie przekazywa³o m³odszemu poszczególne elementy stroju 
(sukmanê, kaftan, gorset), zazwyczaj te, które nale¿a³o nabyæ od rzemieœlników zajmuj¹cych siê ich produkcj¹. Pozyskanie 
poszczególnych czêœci ubioru wi¹za³o siê czêsto z du¿ymi wyrzeczeniami, a nierzadko nawet z podjêciem dodatkowej pracy, by 
móc skompletowaæ ca³y strój. Dlatego te¿ by³ on w szczególny sposób szanowany, by mo¿na go by³o d³ugo nosiæ (z regu³y 
posiadali oni jeden komplet ubioru codziennego i œwi¹tecznego). Buty, kupione od szewca lub na targu, w drodze do koœcio³a 
niesiono w rêku, a dopiero przed wejœciem do œrodka zak³adano na nogi. Dziêki takim zabiegom jedna para butów noszona by³a 
przez ca³e ¿ycie, a nierzadko po œmierci w³aœciciela przekazywano je innemu krewnemu.  
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Strój móg³ równie¿ nieœæ informacje o wieku lub stanie cywilnym osoby, która go nosi³a. By³o to istotne szczególnie dla 
m³odych ludzi, którzy szukali wspó³ma³¿onków. Ubiór panny wyró¿nia³ siê przede wszystkim ¿ywymi kolorami, wiêksz¹ iloœci¹ 
ozdób pasmanteryjnych i bi¿uterii. Tylko one mog³y wychodziæ z domu bez nakrycia g³owy, nosiæ wianuszek lub kwiaty we 
w³osach. Tylko panny, a w niektórych regionach m³ode mê¿atki, mog³y zak³adaæ gorsety.1 Dawniej by³ on przypisany tylko 
m³odym osobom, o czym obecnie siê ju¿ nie pamiêta. Zamê¿ne kobiety nosi³y za to kaftany i nie mog³y w miejscach publicznych 
chodziæ bez nakrycia g³owy. Poniewa¿ zgodnie z tradycj¹ po oczepinach stawa³y siê pe³noprawnymi kobietami, którym nie 
wypada³o ju¿ zachowywaæ siê i wygl¹daæ jak panienka. Z kolei kawalerowie wyró¿niali siê bukiecikami przy kapeluszach oraz 
tym, ¿e  nie mogli nosiæ sukmany, która przypisana by³a gospodarzom i ¿onatym mê¿czyznom. Pierwszy raz zak³adali je 
w³aœnie do œlubu. Starsi ludzie nosili natomiast stroje o bardziej stonowanych, ciemnych kolorach i ju¿ z regu³y nie wprowadzali 
do nich ¿adnych innowacji.  

W tradycyjnym stroju odnajdziemy tak¿e pewne detale, które chroni³y cz³owieka przed szkodliwymi dzia³aniami istot 
demonicznych, z³ymi ludŸmi czy chorobami. Aby siê ich ustrzec, noszono czerwone korale czy wst¹¿eczki (mê¿czyŸni 
zwi¹zywali nimi rozciêcie na piersiach w koszuli, kobiety przywi¹zywa³y je do w³osów lub sznurowa³y nimi gorsety). Kolor 
czerwony ju¿ w staro¿ytnoœci odbierany by³ jako ten, który chroni³ przed demonami i niebezpieczeñstwami. Uwa¿ano tak¿e,  
„¿e posiadanie czerwonego przedmiotu powinno przynosiæ szczêœcie, a przynajmniej odwracaæ pecha”2. Na Kurpiach  
i Kaszubach takim apotropeionem by³y bursztyny, a w Krakowskiem – kolczyki z korala. 

W strój œwi¹teczny wpisany by³ tak¿e swoisty kanon kobiecego piêkna typowy dla „mody wiejskiej”. Starano siê dodaæ 
uroku kobiecie poprzez uwydatnienie okreœlonych czêœci cia³a poszczególnymi elementami ubioru. Pojawia³y siê zatem mocno 
marszczone spódnice podkreœlaj¹ce biodra, bufiaste rêkawy, które mia³y zaakcentowaæ posturê kobiety, bo w³aœnie te o obfitych 
kszta³tach by³y bardzo wówczas cenione. �le widziane by³y za krótkie spódnice czy wydekoltowane koszule. Strój mia³ 
przyci¹gaæ uwagê swoim estetycznym wygl¹dem, odpowiednio dobranymi detalami i ozdobami.  

Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e dawniej na wsi zwracano uwagê, aby strój, b¹dŸ jego niektóre elementy, nak³adaæ stosownie do 
okolicznoœci. Dlatego te¿ przestrzegano zasad, by w okresie Wielkiego Postu czy Adwentu, w celu uszanowana tego 
szczególnego czasu wyciszenia i przygotowania siê do dwóch najwa¿niejszych œwi¹t katolickich, byæ w³aœciwie ubranym  
w stonowane i raczej ciemne kolory. Zamê¿ne kobiety zak³ada³y wówczas czarne kaftany, fartuchy i chustki na g³owê oraz 
spódnice w fioletowym lub bordowym kolorze. Dziewczynki i panienki do stonowanego stroju we w³osy wplata³y fioletowe lub 
czarne wst¹¿ki. Na czarno ubiera³y siê tak¿e, id¹c na pogrzeb wspó³mieszkañca swojej wsi. Wszystkie kobiety zak³ada³y 
wówczas czarne chustki. 

Wymienione funkcje kulturowe i spo³eczne stroju dzisiaj staj¹ siê nieczytelne, bo nie ma ju¿ wœród nas ludzi, którzy 
rozumieli znaczenie u¿ytych w nim znaków. Jeszcze w niedalekiej przesz³oœci ludzie starsi byli nosicielami wiedzy z zakresu 

                                                           
1 Obecnie gorsety nosz¹ wszystkie cz³onkinie zespo³ów folklorystycznych niezale¿nie od wieku. Jest to jeden z najczêœciej pope³nianych b³êdów przy wspó³czesnym 
odtwarzaniu i noszeniu strojów ludowych. 
2 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przes¹d, znaczenie, Warszawa 2007, s. 230. 
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obyczajowoœci – to oni ubierali pañstwa m³odych do œlubu, dzieci do chrztu oraz zmar³ych do trumny – tym samym pilnowali, 
aby znajomoœæ znaków i symboli nie ulega³a zapomnieniu lub nie by³a b³êdnie interpretowana. Zarzucenie strojów œwi¹tecznych 
na rzecz tañszych, a przede wszystkich nie ró¿nicuj¹cych klasowo ubiorów fabrycznych sprawi³a, ¿e pamiêæ o ubiorach naszych 
przodków zanika. W wielu regionach kraju zaprzestano noszenia strojów ludowych jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, coraz mniej 
jest te¿ osób, które mog¹ dok³adnie opisaæ jak on wygl¹da³ i jak w³aœciwie powinien byæ noszony. Nie zawsze po tylu latach 
udaje siê skompletowaæ wszystkie elementy dawnego stroju, dlatego wszelkie dzia³ania na rzecz zachowania i opracowania 
nieopisanych jeszcze typów strojów jest obecnie kwesti¹ priorytetow¹ dla etnologów i regionalistów.  
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Proces rozwoju i zanikania strojów ludowych na terenie Powiatu Ryckiego 

 
Zarys historyczny obszaru 

Powiat Rycki, po³o¿ony nad Wis³¹ i Wieprzem, przynale¿y obecnie do województwa lubelskiego, ale w przesz³oœci 
kilkakrotnie zmienia³ swoj¹ przynale¿noœæ administracyjn¹. Historiê osadnictwa tych terenów wi¹zaæ nale¿y ju¿ ze 
staro¿ytnoœci¹, co potwierdzaj¹ badania archeologiczne. Pierwsze osady w Sobieszynie i Dr¹¿gowie, powsta³e nad Wieprzem  
i Œwink¹, zwi¹zane by³y z kultur¹ przeworsk¹. Œlady kolejnych odnaleziono tak¿e w Bobrownikach, Dêblinie, Krukówce, Irenie, 
Masowie i Sêdowicach3. W œredniowieczu powstaj¹ nowe miejscowoœci, z których wyró¿niaæ zaczyna siê Stê¿yca jako wa¿ne 
centrum handlowe (ze wzglêdu na swoje po³o¿enie nad brzegiem Wis³y), ale tak¿e z uwagi na zaistnia³e tu wydarzenia 
historyczne. W 1575 roku oby³ siê tu sejm konwokacyjny, a w 1606 roku Rokosz Zebrzydowskiego, kiedy szlachta polska 
odmówi³a pos³uszeñstwa Królowi Zygmuntowi III Wazie4. Pierwsze wzmianki o miejscowoœci Ryki pochodz¹ z pierwszej po³owy 
XV wieku, stanowi³a ona wówczas wieœ królewsk¹ wchodz¹c¹ w sk³ad starostwa radomskiego, a póŸniej stê¿yckiego.5  
O Dêblinie, kolejnym mieœcie tego powiatu, wzmiankowano w 1397 roku. Wieœ ta zosta³a nabyta przez Grota z Jankowic6.  

Miêdzy XV a XVIII wiekiem obszar obecnego powiatu w du¿ej czêœci przynale¿a³ do ziemi stê¿yckiej, która stanowi³a 
pó³nocno wschodni¹ czêœæ województwa sandomierskiego. Ziemia ta „na prawym brzegu Wis³y po³o¿ona, i ta w³aœnie mia³a od 
pó³nocy œciany zawiœlañskiej po³owy ziemi czerskiej, od pó³noco wschodu ziemiê £ukowsk¹, od po³udnia przez rzekê Wieprz 
województwo lubelskie i od po³udniowego zachodu rzekê Wis³ê (od ujœcia Wieprza do ujœcia Radomki)”7 pod wzglêdem 
administracji koœcielnej wchodzi³a w obrêb diecezji krakowskiej i archidiakonatu radomskiego, czyli przynale¿a³a do Ma³opolski. 
Na prze³omie XVIII i XIX wieku ziemia stê¿ycka przesta³a istnieæ jako samodzielna jednostka administracyjna – jej obszar zosta³ 
podzielony pomiêdzy trzy powiaty: garwoliñski, ³ukowski i pu³awski. Historyczny podzia³ tych ziem znajduje odzwierciedlenie  
w dzisiejszych stosunkach gwarowych, bowiem na obszarze nale¿¹cym niegdyœ do powiatu garwoliñskiego obserwuje siê 
dominacjê cech mazowieckich, zaœ na pozosta³ym terenie dominacjê cech ma³opolskich8. W wieku XIX opisywany obszar, 
wchodz¹c w sk³ad powiatu garwoliñskiego, zaliczany by³ do Podlasia. W latach 1845 - 1866 oraz 1912 - 1918 Ryki przynale¿a³y 
do Guberni Lubelskiej, a w okresie miêdzywojennym do województwa lubelskiego. Z kolei w 1944 roku Ryki by³y w powiecie 
garwoliñskim województwa warszawskiego9.  

                                                           
3 Przyczynek do dziejów powiatu ryckiego. Publikacja okolicznoœciowa z okazji 15 lecia powiatu, Ryki 2014, s. 7-8. 
4 Op. cit., s. 8-9. 
5 Encyklopedia Ryk, http://www.ryki.pl/assets/files/encyklopedia.pdf. 
6 K. Kurzyp, Dêblin. Szkice z dziejów miejscowoœci i okolic, Dêblin 1994, s. 4. 
7 Z. Gloger, Geografia historyczna. Województwo Sandomierskie, Kraków 1903, http://literat.ug.edu.pl/glogre/0034.htm (15.03.2015). 
8 S. Warcho³, Gwary dawnej Ziemi Stê¿yckiej, Wroc³aw Warszawa Kraków,1967, s. 6 -7. 
9 Przyczynek do dziejów powiatu ryckiego, op. cit., s. 16.  
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Powiat Rycki pierwszy raz powo³any zosta³ w 1956 roku i przy³¹czony do województwa warszawskiego. Podczas 
kolejnej reformy administracyjnej obowi¹zuj¹cej od 1 czerwca 1975 roku powiat zosta³ zlikwidowany, a jego terytorium 
podzielono na cztery gminy (Ryki, Nowodwór, Stê¿yca, U³ê¿) i przy³¹czono do województwa lubelskiego. Gminy K³oczew  
i Trojanów wesz³y w obrêb województwa siedleckiego. Dawny podzia³ trójstopniowy przywrócono w 1999 roku i powsta³o 
wówczas Starostwo Powiatowe w Rykach, w którego sk³ad wchodzi³o miasto i gmina Ryki, miasto Dêblin oraz gminy: K³oczew, 
Nowodwór, Stê¿yca, U³ê¿. Tworzy ono po³udniowo  zachodni¹ czêœæ województwa lubelskiego i graniczy z powiatami: na 
zachodzie z garwoliñskim, na pó³nocy z ³ukowskim, na wschodzie z lubartowskim, a na po³udniu z pu³awskim. Zmiennoœæ 
przynale¿noœci administracyjnej omawianych ziem wi¹za³a siê z ich peryferyjnym po³o¿eniem, miêdzy dwoma regionami 
historycznymi Mazowszem i Ma³opolsk¹, co mia³o te¿ wp³yw na kulturê tego powiatu, w której mo¿emy zaobserwowaæ przejête 
zjawiska, w tym te¿ strój, z obu tych krain.  

Na wygl¹d ubiorów noszonych na omawianym terenie mia³y wp³yw tak¿e panuj¹ce tu warunkami klimatyczne  
i gospodarcze. Miejscowa ludnoœæ zajmowa³a siê g³ównie rolnictwem i hodowl¹ zwierz¹t dla w³asnych potrzeb. Praca na roli nie 
pozwala³a w pe³ni na utrzymanie rodziny, gdy¿ wystêpuj¹ tu ma³o urodzajne gleby bielicowe i p³owe. Wiêkszoœæ gospodarzy 
zmuszona by³a do podejmowania dodatkowych prac pozarolniczych. Czêœæ z nich zajmowa³a siê ró¿nymi wiejskimi rzemios³ami 
lub najmowa³a do pracy w okolicznych dworach, by poprawiæ swoj¹ sytuacjê ekonomiczn¹. Jak czytamy w S³owniku 
Geograficznym Królestwa Polskiego, w drugiej po³owie XIX wieku w Rykach i Stê¿ycy dzia³a³y m³yny, tartaki, gorzelnie  
i browar10. W innych miejscowoœciach by³y tak¿e cegielnie, nadto huty szk³a w Falentynie i Bobrownikach oraz fabryki kafli  
w Rososzy. W 1834 roku przez miasteczko poprowadzono drogê z Warszawy poprzez Garwolin do Lublina11. Budowa tego 
traktu przyczyni³a siê do rozwoju wsi rz¹dowej Ryki oraz okolicznych miejscowoœci. „W 1836 hrabia Jan Jezierski wykupi³ dobra 
nale¿¹ce do Ryk i za³o¿y³ na granicy dzia³ów wodnych Wieprza i Wis³y 31 stawów o pow. 301 ha lustra wody. W Ÿród³ach 
historycznych z 1929 r., Ryki wymieniane by³y nawet jako „stolica karpi" (najwiêksza w Polsce)” . 

Handlem w miasteczkach zajmowa³a siê g³ównie ludnoœæ ¿ydowska, która trudni³a siê tak¿e ró¿nymi innymi 
rzemios³ami. W Rykach najwiêcej by³o krawców i szewców. Dziesiêæ rodzin zajmowa³o siê tkactwem12. Od nich to mieszkañcy 
okolicznych wsi nabywali tkaniny fabryczne i pasmanteriê, a tak¿e korzystali z us³ug krawieckich. Wszystkie wymienione 
powy¿ej czynniki, czyli trudna sytuacja ekonomiczna w tym praktycznie samowystarczalnoœæ ch³opów (wykonywanie w³asnych 
materia³ów lnianych i we³nianych), kontakty z dworem, oraz korzystanie z us³ug lokalnych rzemieœlników sprawi³y, ¿e na 
omawianym terenie wykszta³ci³ siê odrêbny typ stroju zaliczany do odmiany mazowieckiej, ale ró¿ni¹cy siê od tych, jakie 
ukszta³towa³y siê w s¹siednich subregionach. 

 

                                                           
10 S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego, T. X, Warszawa 1989, s. 89 -90. 
11 Z. Lipski, Ryki. Siêganie do korzeni, Ryki 2004, s. 16. 
12 Ryki   Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume VII (Poland), http://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_poland/pol7_00550p.html (15.03.2015). 



4545454545
 

Cechy charakterystyczne stroju ryckiego 
 
Strój noszony przez mieszkañców Powiatu Ryckiego jest jednym z szesnastu, jakie wykszta³ci³y siê na terenie 

województwa lubelskiego (nale¿¹ do nich: podlaski z odmian¹ nadbu¿añsk¹, w³odawsk¹, radzyñsk¹ i mazowieck¹; che³mski, 
³ukowski, lubartowski, Powiœla Pu³awskiego, krzczonowski, krasnostawski, bi³gorajsko - tarnogrodzki, sitarzy bi³gorajskich, 
janowski, zamojski, hrubieszowsko - tomaszowski, szlachty zaœciankowej z okolic Miêdzyrzeca, a tak¿e stanowi¹ce osobn¹ 
grupê ubiory œwi¹teczne ludnoœci ruskiej zamieszkuj¹cej tereny wschodnie)13. Stroje te s¹ zró¿nicowane, co wynika z warunków 
gospodarczych panuj¹cych w danych subregionach, ró¿nic czasowych w ich powstawaniu oraz z przynale¿noœci tego terenu do 
trzech ró¿nych obszarów etnograficznych (ma³opolskiego, mazowieckiego i wschodniego z wp³ywami ruskimi). Do po³owy XIX 
wieku by³y one w ca³oœci wykonane z tkanin samodzia³owych, a po uw³aszczeniu, kiedy upowszechni³a siê gospodarka 
pieniê¿na i na wieœ zaczê³y docieraæ towary produkcji fabrycznej wiêkszoœæ ubiorów œwi¹tecznych uleg³a zasadniczym 
przemianom.  

Strój noszony przez mieszkañców Powiatu Ryckiego jest najbardziej wysuniêtym na pó³nocny zachód, s¹siaduje on od 
wschodnio - pó³nocnej strony ze strojem ³ukowskim, od wschodnio po³udniowej z powiœlañskim, od zachodnio - pó³nocnej  
z ko³bielskim (garwoliñski by³by najbli¿szy, ale nie zosta³ dotychczas opracowany), a od zachodnio - po³udniowej z radomskim. 
Zaliczany jest on do grupy mazowieckiej, gdy¿ pewne jego elementy w stroju kobiecym wykonane by³y z tkanin w pasy tzw. 
pasiaków, a ponadto niektóre czêœci odzie¿y by³y typowe dla tej odmiany. W tej czêœci Mazowsza kobiety szy³y spódnice  
z pasów u³o¿onych poprzecznie i pod³u¿nie. Zastosowanie tkanin z pod³u¿nymi pasami stanowi³o wyró¿nik dla tej czêœci 
regionu. We wszystkich s¹siaduj¹cych strojach oraz w tych noszonych na terenie Powiatu Ryckiego szyto fartuchy z materia³ów 
w poziome pasy. Z kolei w odmianie ko³bielskiej pojawia³y siê one sporadycznie. W ryckim i s¹siednim powiecie garwoliñskim 
powszechnie szyto spódnice o takim samym uk³adzie pasów. Natomiast w ³ukowskim, ko³bielskim i radomskim wystêpowa³y 
zapaski naramienne, a w ryckim i ³ukowskim zachowa³y siê p³achty noszone przez kobiety narzucone na plecy lub prze³o¿one 
przez ramiê. W wymienionych strojach haft rozwin¹³ siê w niewielkim stopniu (np. ko³bielskim, radomskim), w ³ukowskim nie 
by³o go w ogóle, a w powiœlañskim haft p³aski rozpowszechni³ siê dopiero w ostatnim okresie jego istnienia. Najwiêcej 
wspólnych elementów strój œwi¹teczny z omawianego terenu ma z tym noszonym w powiecie garwoliñskim. W obu przyjê³y siê 
czerwone gorsety o takim samym kroju i czerwone t³o w spódnicach tkanych w poziome pasy, co mo¿e œwiadczyæ, ¿e strój  
z tych dwóch obszarów stanowi³ jeden typ. Wymaga to jednak dok³adniejszego przebadania ubiorów z terenu Powiatu 
Garwoliñskiego, by móc ostatecznie postawiæ tak¹ tezê. W niniejszej ksi¹¿ce zajmujemy siê tylko strojem noszonym w Powiecie 
Ryckim.   

Prezentowany poni¿ej strój, który noszony by³ przez mieszkañców Powiatu Ryckiego, ulega³ w przeci¹gu swojego 
istnienia stopniowym zmianom, które zaczê³y nastêpowaæ po uw³aszczeniu. Jeszcze na pocz¹tku II po³owy XIX wieku by³ on 
                                                           
13 Zob. M. Tymochowicz, Typologiczne zró¿nicowanie strojów ludowych z obszaru województwa lubelskiego, [w:]  Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, w ramach serii 
Atlas Polskich Strojów Ludowych, red. Anna Weronika Brzeziñska,  Mariola Tymochowicz, Wroc³aw 2013, s. 181 190. 
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wykonywany we w³asnym zakresie przez gospodynie i w ca³oœci z tkanin samodzia³owych. Mêski sk³ada³ siê z koszuli i spodni 
lnianych, sukiennej kamizelki i sukmany, pasa skórzanego lub we³nianego, wysokich butów z cholewami oraz kilku nakryæ g³owy 
noszonych odpowiednio do pory roku (maciejówki, kapelusze s³omiane, czapki baranie). Strój kobiecy zawiera³ lnian¹ koszulê, 
spódnicê, fartuch, p³achtê naramienn¹, nakrycie wierzchnie, a tak¿e gorset, kaftan, nakrycia g³owy (czepiec i pó³czepiec, 
chusty), buty wykonanych u szewca oraz dodatku w postaci korali.  

Strój mêski z powszechnego u¿ycia wyszed³ ju¿ na pocz¹tku XX wieku, nieco d³u¿ej zachowa³y siê elementy odzie¿y 
codziennej, któr¹ wykonywano z materia³ów samodzia³owych. W okresie miêdzywojennym mê¿czyŸni ubierali siê ju¿ 
powszechnie w odzie¿ miejsk¹ z materia³ów fabrycznych. W monografii wsi Dr¹¿gów Józef Grzechnik podaje, ¿e: „oko³o roku 
1885 - 9 ubierano siê prawie zawsze tylko w wyroby fabryczne. […] kupowanych w osadzie Baranów. Ubranie robocze jest 
przewa¿nie z "cejgów". Jedynie bielizna noszona jest lniana w³asnego wyrobu. Cieplejszym okryciem s¹ krótkie "kurtki" na 
wacie lub ko¿uchy, pokrywane materia³em fabrycznym. Na nogach buty z cholewami, niezbêdne do codziennego brodzenia po 
b³otach i chodzeniu po roli. Œwi¹tecznym okryciem zimowym s¹ futra, podszyte skórkami lub ko¿uchem. Niektórzy nosz¹ nie 
podszyte jesionki. Na nogach w dni œwi¹teczne nosz¹ przewa¿nie kamasze i to zarówno w lecie, jak i w zimie. Nakryciem g³owy 
jest maciejówka granatowa, a m³odzie¿ nosi "cyklówki". W okresie zimowym niektórzy posiadaj¹ ciep³e czapki baranie. Ubranie 
œwi¹teczne kosztuje dzisiaj 40 50 z³. i ró¿ni siê od ubiorów miejskich tem, i¿ jest mniej dopasowane i z lichszego materia³u. 
Prawie wszyscy mê¿czyŸni nosz¹ miêkkie ko³nierzyki i krawaty. Robocze buty z cholewami kosztuj¹ na jarmarku 20 - 22 z³,  
a zamawiane u szewców miejscowych – 30 z³. Kamasze 18 z³. 

Strój kobiecy, w szczególnoœci panieñski niewiele ró¿ni siê od ubiorów miejskich. Ró¿nica tkwi tylko w gorszej jakoœci 
towaru i mniej dopasowanych sukienkach. Na g³owach nosz¹ ma³e kolorowe chusteczki z kwiatami. W latach ostatnich coraz 
czêœciej na g³owach pojawiaj¹ siê berety. Nikt nie nosi kapeluszy i to zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety. Starsze wiekiem kobi ety 
w okresie zimowym nosz¹ ma³e chustki we³niane, a w razie braku palta na wacie lub na skórkach zak³adaj¹ du¿e we³niane 
chusty. Obuwie jest ró¿ne, poczynaj¹c od bucików z cholewkami d³u¿szymi lub krótszymi – do ró¿nie modnych pantofelków na 
wysokich obcasach i niskich, przy tem bywaj¹ koloru czarnego, ¿ó³tego, szarego i jasnego. Dawne spódnice ca³kowicie zanik³y, 
a ich miejsce zajmuj¹ mniej lub bardziej obcis³e sukienki. Nale¿y nadmieniæ, i¿ moda z miasta przyjmuje siê w latach ostatnich 
niezmiernie szybko”14.  

Na podstawie powy¿szego opisu oraz zachowanej dokumentacji fotograficznej mo¿na wnioskowaæ, ¿e tradycyjny 
kobiecy strój œwi¹teczny pod koniec lat trzydziestych XX wieku noszony by³ ju¿ tylko przez starsze pokolenie. Poszczególne 
jego elementy takie, jak spódnice, fartuchy czy chusty starsze kobiety zak³ada³y jeszcze do lat szeœædziesi¹tych XX wieku.  

Ca³oœciowe opisanie stroju mêskiego, który noszony by³ ponad sto lat temu, okaza³o siê bardzo trudne, gdy¿ praktycznie 
nie zachowa³a siê ¿adna z jego czêœci. Przedstawiona rekonstrukcja stroju z tego regionu powsta³a w oparciu o dwa opisy. 
Pierwszy z 1865 roku odnajdziemy w tomie Mazowsze Oskara Kolberga, który zamieœci³ w rozdziale dotycz¹cym ubioru list  
                                                           
14 J. Grzechnik, Monografia wsi Dr¹¿ków pow. Garwoliñskiego, praca dyplomowa wykonana w Zak³adzie Polityki Ekonomicznej i Agronomii Spo³ecznej pod kierunkiem 
doc. dr a W. Bronikowskiego, r. ak. 1938/39, Wydzia³ Rolniczy (maszynopis), s. 254. 
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M. Skotnickiego. Opisa³ on w nim stroje noszone przez mieszkañców Stê¿ycy, Moszczanki i Ryk. Ogólne informacje o ubiorze 
zawarte s¹ tak¿e w cytowanej ju¿ monografii wsi Dr¹¿ków opracowanej przez Józefa Grzechnika. W wymienionych publikacjach 
s¹ tak¿e zamieszczone informacje o stroju kobiecym, o którym znajdziemy tak¿e zdawkowe dane w katalogu15 wydanym  
w 1956 roku, kiedy to w Domu Kultury w Garwolinie prezentowano wystawê: Sztuka ludowa powiatów Garwolin i Ryki.  
W podanym tam spisie eksponatów wymienionych jest kilkanaœcie spódnic, fartuchów, czepce, koszule, gorsety, sukmany i pas 
ze stroju mêskiego. Niestety nie uda³o siê nam ustaliæ, gdzie póŸniej trafi³y te eksponaty i jaki by³ ich los. 

Kobiecy ubiór, który zachowa³ siê o kilkanaœcie lat d³u¿ej od mêskiego, w ostatnim okresie swojego istnienia podlega³ 
najintensywniejszym zamianom. Wprowadza³y je g³ównie m³ode kobiety, które wnosi³y do swojego ubioru elementy z mody 
miejskiej. Wówczas to tkaniny samodzia³owe chêtnie zastêpowano materia³ami fabrycznymi, a tradycyjne proste kroje 
zmieniano na nowe fasony np. spódnic czy koszul. Po I wojnie œwiatowej powszechnie organizowano na wsiach kursy szycia 
dla kobiet (w ramach dzia³alnoœci powstaj¹cych wówczas Kó³ Gospodyñ Wiejskich), gdzie zapoznawa³y siê one z modnymi 
wówczas miejskimi wzorami. Druga wojna œwiatowa ostatecznie po³o¿y³a kres tradycyjnym strojom noszonym w tym regionie. 
Po 1945 roku sporadycznie mo¿na by³o spotkaæ kobiety, które nosi³y jeszcze niektóre elementy dawnego stroju, najczêœciej by³y 
to we³niane fartuchy w pasy zwane tu burkami.  

Ze wzglêdu na szybko zachodz¹ce przemiany, które w efekcie doprowadzi³y do zaniku ubioru ludowego na omawianym 
obszarze, próby odtworzenia i opisania tego typu stroju okaza³y siê doœæ trudnym zadaniem badawczym. Ze stroju mêskiego 
zachowa³y siê tylko nieliczne eksponaty z codziennego ubioru (koszule i portki). Nie uda³o siê odnaleŸæ tak¿e wszystkich czêœci 
stroju kobiecego. Jedyne muzeum, które posiada w swojej kolekcji elementy tego stroju to Pañstwowe Muzeum Etnograficzne  
w Warszawie. Pozosta³e, wykorzystane do niniejszego opracowania, pochodz¹ z kolekcji Paw³a Warownego, a tak¿e od 
prywatnych osób mieszkañców Powiatu Ryckiego, którzy nam ich u¿yczyli. Cennym Ÿród³em materia³owym okaza³y siê tak¿e 
fotografie pochodz¹ce g³ównie z prywatnych albumów rodzinnych. Niestety zdjêcia s¹ tylko czarno bia³e, nie zawsze te¿ ich 
jakoœæ by³a wystarczaj¹ca, by móc na przyk³ad stwierdziæ, jak dok³adnie dany element stroju wygl¹da, jaki ma kolor i z jakiego 
materia³u zosta³ wykonany. Dlatego te¿ niektóre elementy opisywanych tutaj strojów, których nie uda³o siê odnaleŸæ, zosta³y 
opisane i odtworzone na podstawie relacji najstarszych mieszkañców powiatu oraz zgromadzonej dokumentacji fotograficznej, 
nie posiadaj¹ wiêc pe³nego opisu.  

 
  

                                                           
15 H. Nowosad, Wystawa sztuki ludowej powiatów Garwolin i Ryki, Garwolin 1956. 
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Ch³opcy, Babice gm. Trojanów lata '40
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Starsza kobieta, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40Gospodarze, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40
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Gospodarze zim¹, Babice gm. Trojanów lata '40
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Mê¿czyŸni i ch³opcy zim¹, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40

Starszy mê¿czyzna, Babice gm. Trojanów lata '40 Pogrzeb, Bazanów gm. Ryki lata '40

Zdjêcie grupowe, Babice gm. Trojanów lata '40



52 

 

52

     

Starsze ma³¿eñstwo z rodzin¹, Babice gm. Trojanów lata '40 M³odzie¿, Czernic gm. K³oczew pocz¹tek lat '40
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Roczny ch³opczyk, Brusów gm. Ryki lata '40Ch³opiec, Babice gm. Trojanów lata '40
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Rodzeñstwo, Babice gm. Trojanów lata '40

Grupa m³odzie¿y, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40 Pogrzeb, Bazanów gm. Ryki lata '40

M³odzie¿ podczas zabawy zim¹, Czernic gm. K³oczew pocz¹tek lat '40
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Starsza kobieta, Czernic gm. K³oczew lata '40Starsza kobieta, Zalesie gm. Ryki lata '40
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Wesele, Przykwa gm. K³oczew lata '40
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Starsze ma³¿eñstwo z wnukiem, 
Zadybie gm. K³oczew lata '40

Starszy mê¿czyzna z nowo¿eñcami, 
Babice gm. Trojanów lata '40

¯niwa, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40 M³ode kobiety, Zawita³a gm. Nowodwór lata '40

M³odzieniec, Czernic gm. K³oczew lata '40 Ch³opiec, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40
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M³odzie¿ szkolna, okolice Ryk lata '40

Wesele, Czernic gm. K³oczew lata '40 Odœnie¿anie drogi, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '40

Kurs szycia, Czernic gm. K³oczew lata '40
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Siostry, Nowa D¹bia gm. Ryki 1943 r. 

Starsza kobieta z wnukiem, Nowa D¹bia 1942 r. Dziewczynka, Nowa D¹bia gm. Ryki 1942 r. Dziewczynka, Nowa D¹bia gm. Ryki 1944 r.

Rodzeñstwo, Nowa D¹bia gm. Ryki 1942 r. M³ody mê¿czyzna, Oszczywilk gm Ryki 1947 r. 
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M³odzie¿, Ownia gm. Ryki lata '20M³odzie¿, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '20
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M³ode kobiety, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '20Mê¿czyŸni Babice gm. Trojanów lata '20
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Panny, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '20Mê¿czyŸni, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '20
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Spotkanie rodzinne, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '70

Dziadek z wnuczkami, Brusów gm. Ryki 1942 r. Zdjêcie rodzinne, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '50 

Spotkanie rodzinne, Brusów gm. Ryki lata '60
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Bracia, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '50M³odzie¿, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '20
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Babcia z córk¹ i wnuczkiem, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '60Zbieranie ga³êzi, Bazanów gm. Ryki lata '50
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Dziadek z wnukiem, Nowa D¹bia gm. Ryki lata '60Babcia z wnuczk¹, Babice gm. Trojanów lata '60
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Posi³ek na polu przy pracy, Bazanów gm. Ryki lata '60Kobieta z dzieckiem, Zadybie gm. K³oczew lata '60
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Chrzest, Brusów gm. Ryki 1970 r.
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Opis stroju œwi¹tecznego i codziennego z terenu Powiatu Ryckiego 

 
Strój mêski 
 

W okresie miêdzywojennym na omawianym terenie, jak wynika miêdzy innymi z dokumentacji fotograficznej, mê¿czyŸni 
powszechnie nosili ubrania wzorowane na modzie miejskiej. Element, który przetrwa³ najd³u¿ej, to lniana koszula i spodnie 
noszone na co dzieñ oraz wysokie buty z cholewami. Poni¿ej opisana zosta³a – na ile to by³o mo¿liwe – najstarsza odmiana 
stroju mêskiego, odnotowano tak¿e zmiany, jakie zasz³y w niej do 1939 roku.   
 

Uczesanie i nakrycia g³owy 
 
Ró¿ni³y siê one w zale¿noœci od pory roku. W drugiej po³owie XIX wieku do stroju œwi¹tecznego i do pracy zak³adano 

latem s³omiane kapelusze z ¿ytniej s³omy (wykonane technik¹ warkoczow¹ i zszywane niæmi), z pó³okr¹g³¹ g³ówk¹ i du¿ym 
rondem. Te œwi¹teczne by³y czêsto przyozdobione ciemn¹ wst¹¿k¹, któr¹ przewi¹zywano g³ówkê i obszywano brzeg ronda.  
W tym okresie noszono tak¿e granatowe rogatywki szyte z czterech klinów, które obwiedzione by³y czarnym ko¿uszkiem.  
W zimie zamo¿ni gospodarze nak³adali wysokie czapki baranie zwane roz³upami, z charakterystycznym rozciêciem z boku 
sznurowanym kolorow¹ wst¹¿k¹. Noszono tak¿e czarne czapki barankowe, wysokie w kszta³cie walca, które specjalnie trzeba 
by³o od góry rêk¹ wgnieœæ do œrodka tak, aby powsta³ rowek. 

Od pocz¹tku XX wieku bardzo popularne sta³y siê czapki nabywane na targach i jarmarkach tak zwane maciejówki  
i kaszkiety w granatowym lub czarnym kolorze. Niewiele siê one od siebie ró¿ni³y, maciejówka mia³a tekturowy daszek 
lakierowany na czarno, przyozdobiony paskiem lub sznurkiem. Kaszkiety czêœciej by³y noszone przez m³odych mê¿czyzn.  
W zimie zak³adano ciep³e czapki baranie. 

Mê¿czyŸni zawsze golili brody, zostawiali sobie tylko niewielkie w¹sy przystrzy¿one od ust, a pozostawione od nosa.  
Z opisu M. Skotnickiego wynika, ¿e w drugiej po³owie XIX wieku, w okolicach Moszczanki i Stê¿ycy, mê¿czyŸni nosili w³osy 
równo uciête, spadaj¹ce z ty³u, a¿ na ramiona, z przodu sczesywane na czo³o, równo przyciête. „Noszenie tak przyciêtych 
w³osów upiêksza nawet brzydk¹ twarz i dodaje jej powagi”16. W póŸniejszym okresie mê¿czyŸni mieli krótko przystrzy¿one 
w³osy czesane z przedzia³kiem na bok. M³odzi mê¿czyŸni nie nosili w¹sów.  

 
  

                                                           
16 O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. 26, Mazowsze, cz. III. Wroc³aw Poznañ 1963, s. 19. 
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Koszule 
 
Wykonane by³y z p³ótna lnianego, ta œwi¹teczna z lepszego gatunkowo materia³u. Noszone by³y bezpoœrednio na ciele. 

Krój mia³y przyramkowy, te z okresu miêdzywojennego  z karczkiem, czyli na plecach by³a przymarszczone. Oba typy koszul 
mia³y pod szyj¹ rozciêcie prawie do pasa i niewielk¹ stójkê lub ko³nierzyk. Od pocz¹tku XX wieku dodatkowo naszywano w tym 
miejscu wykonany z fabrycznego materia³u gors zwany przodzikiem, którym obszywano te¿ stójkê i mankiety (by³ to materia³ 
bia³y lub w delikatne paski). Lniana czêœæ koszuli by³a zas³oniêta, a tylko te doszyte z bawe³ny by³y widoczne spod marynarki.  
Z czasem mê¿czyŸni zaczêli nak³adaæ do tych koszul wymienne ko³nierzyki przypinane na guziki. Rozpiêcie przy koszuli 
zapinane by³o na ca³ej d³ugoœci na 3 szklane guziki, a wczeœniej zawi¹zywane kolorow¹ wst¹¿eczk¹ pod szyj¹. Rêkawy by³y 
d³ugie, proste spiête w w¹ski mankiet zapinany na jeden guzik, niæmi lub tasiemk¹. Pod pachami, by swobodniej móc poruszaæ 
rêkami, wszyty trójk¹tny klin zwany wtokiem. Koszule by³y d³ugie, siêga³y do po³owy uda, noszone pierwotnie na wypust w stroju 
œwi¹tecznym i przepasane pasem skórzanym lub we³nianym.  

W okresie miêdzywojennym mê¿czyŸni nosili tak¿e koszule bawe³niane, produkcji fabrycznej, rozpinane na ca³ej 
d³ugoœci, ze stójk¹ lub ko³nierzykiem. Wk³adane by³y ju¿ do spodni. M³odsi podczas œwi¹t zak³adali do tych koszul krawaty,  
a czasami tak¿e muszki. Na nie nak³adano kamizelki i marynarki o miejskim fasonie zapinane na jeden, póŸniej te¿ na dwa 
rzêdy guzików. 

Kamizelki 
 
W okresie miêdzywojennym, wed³ug posiadanych informacji, kamizelki szyto z czarnej we³enki o kroju miejskim, zawsze 

z podszewk¹. By³y dopasowane (miewa³y z ty³u pasek, którym mo¿na by³o regulowaæ wciêcie w pasie) i siêga³y do pasa.  
Z przodu by³y zapinane bezpoœrednio pod szyjê lub mia³y trójk¹tne – p³ytsze lub g³êbsze – wyciêcie. Po obu stronach zapiêcia 
znajdowa³y siê symetryczne niewielkie wyciêcia na kieszenie lub same patki. Zapinana by³a na jeden czasami dwa rzêdy 
guzików. Na kamizelki nak³adano kaftan lub marynarkê. W takim uk³adzie bywa³o, ¿e kamizelki w ogóle nie nak³adano,  
a w ch³odniejsze dni ubierano dziane bezrêkawniki z dekoltem w serek, zgodnie z panuj¹c¹ mod¹ miejsk¹.  

Kamizelki nak³adane na co dzieñ mog³y byæ dodatkowo ocieplane, podszywane watolin¹. By³y nieco d³u¿sze i zapinane 
pod sam¹ szyj¹ na jeden rz¹d guzików.  

W zbiorach Paw³a Warownego odnajdziemy kamizelkê i marynarkê uszyte z p³ótna lnianego, która nale¿a³y do bogatego 
gospodarza z Babic, gm. Trojanów. Prawdopodobnie wzorowane by³y na garniturach letnich, jakie nosili w³aœciciele ziemscy, 
mieszczanie w okresie wakacyjnym. 
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Pasy 
 
By³y w¹skie, skórzane zwane rzemokami, noszone na koszuli, w zimie opasywano nimi sukmanê. Stosowano równie¿ 

nieco szersze pasy we³niane, najczêœciej w kolorze czerwonym17 lub w kolorowe pasy. 
 

Spodnie 
 
W lecie powszechnie noszono lniane portki o prostym kroju. Ich nogawki by³y w¹skie, natomiast w kroku mia³y wszyty 

prostok¹tny klin. W górnej czêœci by³y podwiniête, z przodu na œrodku lub z boku mia³y rozporek zapinany na jeden guzik.  
W zimie niektórzy nosili po dwie, a nawet trzy pary takich spodni jednoczeœnie, w póŸniejszym okresie s³u¿y³y one za kalesony 
pod spodnie nabywane od krawca. Lniane spodnie odœwiêtne, wykonane z lepszego gatunkowo materia³u, niektóre kobiety 
farbowa³y na czarno lub granatowo. 

Na pocz¹tku XX wieku noszono w tym regionie ju¿ spodnie we³niane z materia³ów fabrycznych w ciemnych kolorach, 
szyte przez krawców. Mia³y one w¹skie nogawki, które wpuszczano do wysokich butów z cholewami. W tym te¿ okresie 
popularne sta³y siê spodnie bryczesy, zwane tak¿e butelkowymi. Szyte by³y z materia³ów fabrycznych w kolorze szarym, 
zielonym, br¹zowym b¹dŸ granatowym, zachowa³a siê tak¿e jedna para szarych spodni z we³ny w „jode³kê”. Spodnie tego typu 
w górnej czêœci do kolan by³y szerokie, bufiaste, a poni¿ej mia³y w¹skie nogawki z rozciêciem sznurowanym lub zapinanym na 
guzik. Posiada³y one równie¿ kieszenie z przodu, po boku i jedn¹ z ty³u. Zawsze noszone by³y do butów z cholewami. 
Kawalerowie, którzy mieli w¹skie ³ydki, aby takie spodnie dobrze siê prezentowa³y, obwijali ³ydki rêcznikami lnianymi i dopiero 
zak³adali spodnie i oficerki tak, aby but nie odstawa³ od nogi.  

W okresie miêdzywojennym m³odzi mê¿czyŸni nabywali tak¿e garnitury o ró¿nym kroju, niektóre z nich mia³y spodnie  
o szerokich nogawkach i noszone by³y ju¿ do butów wi¹zanych, skórzanych do kostki. 

 
Nakrycia wierzchnie 

 
Katany  wykonane by³y z ciemnego materia³u lnianego lub barchanu. Siêga³y do bioder. Zapinane by³y z przodu na kilka 

guzików wysoko pod szyjê i mia³y niedu¿y wyk³adany ko³nierzyk, miewa³y te¿ kieszenie. W zimie by³y podbijane watolin¹. 
Noszono je powszechnie jeszcze w latach powojennych podczas codziennych czynnoœci. 

Marynarki  upowszechni³y siê na pocz¹tku XX wieku i szyte by³y przez krawców, pocz¹tkowo z w³asnych tkanin 
samodzia³owych farbowanych na kolor czarny lub granatowy, a póŸniej z fabrycznych wed³ug fasonów miejskich.  

                                                           
17 J. Grzechnik, op. cit., s. 254. 
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Sukmany. Szyli je z we³nianego sukna folowanego wêdrowni albo ma³omiasteczkowi krawcy. Mo¿na by³o tak¿e kupiæ 
gotowe na jarmarku. Wykonywano je w dwóch kolorach br¹zowym i szarym. By³y d³ugie, zapinane na haftki, z ko³nierzykiem. 
Trudno jednak ustaliæ obecnie, bez zachowanych eksponatów, jak one ostatecznie wygl¹da³y. Bardzo ogólny ich opis podaje  
M. Skotnicki:  

 
Krój sukmany podobny do dawnych kapot, d³ugoœæ nieco powy¿ej kostek; z ty³u nierozcinana, fa³dzista, w stanie zaœ  

z przodu rozciêta, zapinana na haftki, ma na piersiach szeœæ pêtlic i tyle sznurów z ka¿dej strony. Klapy z sukna czerwonego lub 
b³êkitnego, ko³nierz robot¹ tak jak u dawnych kontuszów, wywijany i na wpó³ zszyty. Ca³a sukmana obszyta na oko³o taœm¹,  
a s¹ ni¹ obszyte i szwy z ty³u. W lecie zwykle wolno na koszuli noszona nie zapinana; w zimie zaœ lub ch³odniejszej porze 
przepasana pasem, który latem otacza³ koszulê”18.  

 
Jak podaje Józef Grzechnik pod koniec lat trzydziestych w sukmanach chodzili biedni mieszkañcy wsi Dr¹¿gowo.19 

M³odzi mê¿czyŸni z regu³y w okresie miêdzywojennym nosili ju¿ czarne we³niane p³aszcze o miejskim fasonie.  
Burki20. Nakryciem wierzchnim zak³adanym w dni powszednie by³a burka, szyta z grubego sukna, jak podaj¹ 

respondenci, w kolorze granatowym lub be¿owym (nie zachowa³o siê ¿adne tego typu nakrycie, brak te¿ dokumentacji 
fotograficznej). By³a d³uga siêga³a prawie do kostek, odcinana w pasie i z ty³u poni¿ej pasa mia³a doszyte po dwie fa³dy z ka¿dej 
strony. By³y one przes³oniête specjalnie doszytym w tej czêœci paskiem. Zapinano je na obartle – ko³eczki drewniane 
przek³adane przez pêtle. Po bokach mia³a kieszenie wpuszczane ze skosa. Ko³nierz by³ wyk³adany podobny jak w sukmanach, 
z ty³u by³ dopinany szpiczasty kaptur. Rêkawy posiada³y niedu¿e, wywijane mankiety. Nakrycie tego typu nie mia³o ¿adnych 
ozdób. Najczêœciej mê¿czyŸni zak³adali je, gdy wybierali siê w d³u¿sz¹ podró¿ wozem, a w zimie na ko¿uch21. 

Ko¿uch. W zimie bogaci gospodarze zak³adali d³ugie ko¿uchy ze skóry owczej, w kolorze ciemno br¹zowym lub 
naturalnej wyprawianej skóry z ko³nierzem szalowym barankowym (niektórzy z karaku³ów), które mog³y byæ zdobione 
naszyciami z we³ny. Nabywano je na jarmarkach w miasteczkach. Niektórzy gospodarze nak³adali je pod sukmany, by w ten 
sposób zabezpieczyæ te jasne futra przed zabrudzeniem. W póŸniejszym okresie popularne sta³y siê krótkie ko¿uchy, siêgaj¹ce 
do po³owy uda. By³y wykonane z ciemnych skór i mia³y wyk³adany mniejszy ko³nierz lub stójkê z czarnego futra baraniego. 
Takim samym futrem zdobione by³y brzegi i rêkawy ko¿ucha. Zapinany by³ na pêtelki i mia³ po obu stronach z przodów naszyte 
kwadratowe kieszenie, równie¿ na brzegu zakoñczone futerkiem. Nabywano tak¿e serdaki ze skór baranich, krótkie siêga³y do 
po³owy bioder, zapinane by³y podobnie jak ko¿uchy na pêtelki, nie mia³y ko³nierzyka i ozdób.  

                                                           
18 O. Kolberg, op. cit., s. 32. 
19 J. Grzechnik, op. cit., s. 254. 
20

 Burka – s³owo to u¿ywane by³o zarówna jako regionalna nazwa fartucha, u¿ywana tylko w tym powiecie, a tak¿e  na  nakrycia wierzchnie u¿ywane przez mê¿czyzn 
(nazwa ta mia³a szerszy zasiêg, stosowana by³a te¿ w innych czêœciach województwa lubelskiego). 
21 Opis na podstawie relacji: Z. Warownej, B. Zarêby, L. Grzyb. 
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Obuwie 
 
Do stroju œwi¹tecznego mê¿czyŸni wk³adali wysokie czarne buty z cholewami , nabywane u szewców lub na 

jarmarkach. Cholewy, jak czytamy u Kolberga, by³y d³ugie i marszczone, a poniewa¿ but i cholewy by³y bardzo obszerne i ¿eby 
te ostatnie nie opada³y œci¹gane bywa³y rzemykami i spinane na sprz¹czki22. Stopê przed w³o¿eniem do buta okrêcano onuc¹, 
zrobion¹ z  kawa³ka p³ótna. 

Na co dzieñ w ch³odne dni zak³adano, wykonywane we w³asnym zakresie z sukna, buty zwane berbeciami, które 
sznurkiem obwi¹zywano na ³ydkach. Chodzono tak¿e w drewniakach. Stolarz robi³ drewnian¹ podeszwê, a szewc dorabia³ 
pas ze skóry na górn¹ czêœæ. Mog³y byæ noszone jak k lapki , czasem podeszwa by³a g³êbiej wydr¹¿ona, dziêki czemu stopa 
mog³a byæ ca³a os³oniêta. W zimie wyrabiano walonki  ze s³omy technik¹ warkoczow¹, które nak³adano na buty do prac przy 
domu. By³o w nich cieplej i nie œlizga³y siê na œniegu. Do butów skórzanych wk³adano wiecheæ ze s³omy, ¿eby by³o w nich 
cieplej. By³o to mo¿liwe, gdy¿ buty by³y z regu³y wiêksze. Szewcy szyli je tylko w trzech rozmiarach. W okresie miêdzywojennym 
popularne sta³y siê kamasze skórzane ze sztywniokiem lub bez. Na wiosnê do jesieni, kiedy tylko zrobi³o siê cieplej chodzono 
boso.   

 
Dodatki do ubiorów 

 
Na co dzieñ zim¹ noszono uszyte z we³ny lub z sukna  rêkawiczki  z jednym palcem. 
Niektórzy mê¿czyŸni, z bardziej zamo¿nych rodzin, do stroju œwi¹tecznego w kamizelkach przypinali na dywisce 

zegarki , które noszono w bocznej kieszeni.  
 

  

                                                           
22 O. Kolberg, op. cit. , s. 32. 
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Kapelusz s³omiany, Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 

Zegarek kieszonkowy, Brusów gm. Ryki, ze zbiorów W. Cielocha. 

Kapelusz s³omiany, Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 
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Koszula Mêska,  Ryki, ze zbiorow P. Warownego. 

Koszula mêska, Nowa D¹bia  gm. Ryki, 
ze zbiorow P. Warownego.
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Koszula mêska, Nowa D¹bia  gm. Ryki, ze zbiorow P. Warownego. 

Koszula mêska - wtok, Nowa D¹bia  gm. Ryki, 
ze zbiorow P. Warownego. 



77777777

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kamizelka mêska lniana, Babice gm. Trojanów, ze zbiorow P. Warownego.
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Portki lniane, Nowa D¹bia  gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego.
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Spodnie butelkowe, 
Nowa D¹bia  gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego. Portki lniane, Nowa D¹bia  gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego.
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Spodnie butelkowe, Nowa D¹bia  gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 
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    TABLICA nr. I
spodnie butelkowe - raporty tkanin
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Marynarka lniana, Babice gm. Trojanów, ze zbiórow P. Warownego. 
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Serdak mêski, Zalesie gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 
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Strój kobiecy 
 
Strój kobiecy, od po³owy XIX wieku do koñca swojego istnienia czyli do pierwszej po³owy minionego stulecia, podlega³ 

wielu przemianom. Pewne jego elementy zanika³y, a w ich miejsce wprowadzane by³y nowe. Na pocz¹tku XX wieku zast¹piono 
materia³y samodzia³owe fabrycznymi i wprowadzono nowe fasony. Te zasadnicze zmiany mo¿na by³o zaobserwowaæ, 
przygl¹daj¹c siê ubiorom starszych kobiet, które nosi³y najstarsz¹ odmianê stroju w zestawieniu z m³odszymi, które 
wprowadza³y coraz wiêcej zapo¿yczonych nowoœci z mody miejskiej23. Strój œwi¹teczny, jak podkreœla³y nasze rozmówczynie, 
zawsze by³ dobierany do okolicznoœci, w których brano udzia³. Na przyk³ad skromne i ciemne ubrania zak³adano na pogrzeb,  
a ¿ywe kolory na wesele. Kobiety zawsze stara³y siê, by ich strój schludnie wygl¹da³, by³ dobrze wyprasowany lub 
wymaglowany, a niektóre jego elementy by³y wykrochmalone, aby jak najlepiej siê w nim prezentowaæ. Œwiadczy³ on przecie¿  
o swoim w³aœcicielu, nierzadko rzutowa³ tak¿e na opiniê o ca³ej rodzinie. 
 

Uczesanie i nakrycia g³owy 
 
Kobiety zamê¿ne w³osy chowa³y pod czepcem, a póŸniej pod chustk¹, prawdopodobnie spina³y je zwiniête w kok. M³ode 

panny czesa³y siê z przedzia³kiem w dwa lub jeden warkocz, które przewi¹zywa³y kolorowymi wst¹¿kami. Zatyka³y w nie tak¿e 
kwiaty24. W okresie miêdzywojennym nasta³a nowa moda, m³ode dziewczêta mia³y najczêœciej w³osy œciête do ramion lub 
krócej, odpowiednio modelowane. Gospodynie nadal mia³y w³osy spiête do ty³u, schowane pod chust¹. 

Czepce. Jeszcze w pierwszej po³owie XIX wieku zamê¿ne kobiety w tym regionie nosi³y czepce tiulowe lub muœlinowe. 
Nie zachowa³y siê one do dzisiejszych czasów i trudno je odtworzyæ ze szczegó³ami. Bardzo oglêdny opis przedstawi³  
M. Skotnicki, który podaje, ¿e by³ on „spuszczony nieco z ty³u dla pomieszczenia w nim w³osów w zwój zwiniêtych. Przód 
czepca oblamowany jest szlark¹ w z¹bki ubran¹. Czepiec ma wierzch bufiasty, jest obszerny i siedzi na g³owie bez ¿adnych 
podpiêæ.”25 Skoro nie zachowa³ siê ¿aden czepiec, to nale¿y przypuszczaæ, ¿e zaprzestano je nosiæ pod koniec XIX lub na 
pocz¹tku XX wieku.  

Do dziœ zachowa³y siê czepce tiulowe innego typu – mia³y p³ask¹ g³ówkê z doszytymi dwiema d³ugimi szarfami 
zawi¹zywanymi pod szyjê w du¿¹ kokardê. G³ówka uszyta by³a z kilku w¹skich pasków prostok¹tnych i dwóch trójk¹tnych 
wykonanych z koronki, bawe³nianego tiulu lub batystu maszynowo haftowanego w drobne motywy kwiatowe. Ca³a g³ówka 
obszyta by³a dooko³a marszczon¹ falbank¹ zakoñczon¹ koronk¹ bawe³nian¹ produkcji fabrycznej. Do g³ówki doszyte by³y  

                                                           
23 Wa¿ne jest, aby przy odtwarzaniu stroju ustaliæ z jakiego dok³adnie okresu ma on powstaæ, by nie ³¹czyæ najstarszych elementów z nowymi. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e 
inne stroje powinny byæ odtwarzane dla m³odych kobiet (inna bêdzie kolorystyka, bêd¹ one bardziej ozdobne i odpowiednie do ich wieku elementami np. gorset), dla 
osób starszych bêd¹ one w bardziej stonowanych barwach. 
24 O. Kolberg, op. cit., s. 20. 
25 Op. cit., s. 34. 
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po bokach szarfy z tiulu lub cienkiego batystu, d³ugoœci oko³o 75 cm. By³y one wê¿sze u góry (przy g³ówce), w dolnej czêœci 
mia³y doszyt¹ dodatkowo ozdobn¹ falbankê wykonan¹ z fabrycznej koronki o d³ugoœci oko³o 10 cm. Szarfy na ca³ej d³ugoœci 
by³y obszyte drobn¹ bawe³nian¹ koronk¹. Niektóre kobiety, jak opisywa³y respondentki, nak³ada³y na czepce jeszcze chusty 
ozdobne wi¹zane pod brod¹. Ten typ nakrycia g³owy, mimo ¿e wyszed³ z mody na pocz¹tku minionego stulecia, by³ u¿ywany 
podczas oczepin. Nazywano je œlubnymi, by³y pieczo³owicie przechowywane jako element stroju zak³adanego zmar³ej  
do trumny, co mia³o miejsce jeszcze w latach 60 70. XX wieku.  

Nieco d³u¿ej zachowa³y siê pó³czepce  tiulowe lub iglicowe. Kupowano je, podobnie jak te opisane wy¿ej, od ¯ydów lub 
na targach czy jarmarkach. By³y bia³e, tiulowe lub perkalowe, ozdabiane koronk¹ – materia³y u¿yte do ich wykonania by³y 
produkcji fabrycznej lub haftowane w motywy roœlinne. G³ówka, znacznie wê¿sza (st¹d nazwa pó³czepiec), od strony twarzy 
kszta³tem zbli¿ona by³a do trójk¹ta, a od ty³u by³a lekko zaokr¹glona. Ca³oœæ by³a obszyta drobn¹ marszczon¹ koronk¹.  
Po bokach mia³y doszyte dwie d³ugie szarfy, nieco wê¿sze od tej strony, obszyte koronk¹ lub ozdobnie wykoñczone szyde³kiem. 
Szarfy te zawi¹zywano pod szyj¹ w du¿¹ kokardê, a ich koñce odpowiednio wyk³adano, by widoczne by³y zdobienia.   

Chusty. Na co dzieñ kobiety powszechnie nosi³y chusty, a w okresie miêdzywojennym tak¿e i od œwiêta.  
Te wykonywane na co dzieñ, zazwyczaj z kwadratowego kawa³ka p³ótna obszytego na brzegach, by³y bia³e, by nie by³o w nich 
gor¹co w lecie. Bywa³y te¿ farbowane, we w³asnym zakresie na ¿ó³to. Nosi³y je tak¿e m³ode panienki podczas prac  
w gospodarstwie i w polu. Kobiety zawi¹zywa³y je pod brod¹, a w ostatnim okresie tak¿e z ty³u g³owy. W zimie we³niane chusty 
krzy¿owano pod brod¹ i wi¹zano z ty³u na karku, by w ten sposób szczelnie os³oniæ ca³¹ g³owê i szyjê.  

Odœwiêtne chusty, które obowi¹zkowo musia³y nosiæ mê¿atki, wi¹zano pod brod¹, by³y one lekko przesuniête do ty³u  
w stronê czubka g³owy, aby ods³oniæ czo³o i czêœæ w³osów. Zazwyczaj kobiety posiada³y w swoich skrzyniach kilka chust  
z ró¿nych rodzajów tkanin, dobiera³y je stosownie do pory roku i okolicznoœci, w jakich bra³y udzia³. By³y to chusty perkalowe, 
pluszówki, kaŸmirówki, popelinowe i szalinówki. By³y kwadratowe, jednobarwne lub drukowane, produkcji fabrycznej, nabywano 
je na targach, jarmarkach lub od wêdrownych handlarzy. Perkalowe chusty szyte z perkalu by³y najczêœciej bia³e, wielkoœci 
oko³o 80x80 cm  i nie posiada³y frêdzli. Czêsto po upraniu by³y specjalnie krochmalone.  

Pluszówki , wykonane by³y z jednobarwnego pluszu (w kolorze czarnym lub br¹zowym), który z jednej strony by³ g³adki, 
a z drugiej wyt³aczany w zgeometryzowane wzory, te posiada³y frêdzle. By³y du¿e, mia³y oko³o 125x125 cm, sk³adano je  
w poprzek lub w prostok¹t i zak³adano na g³owie, opada³y a¿ na ramiona. By³y to kosztowne chusty, na które nie wszystkie 
gospodynie by³o staæ.  

KaŸmirówki  to jednobarwne, g³adkie zazwyczaj bez wzoru chusty z frêdzlami z cieniutkiej we³enki. Najczêœciej 
nabywano je w kolorze czarnym, ale bywa³y tak¿e bia³e. Niektóre mia³y œrodek z czarnym t³em, a wzory kwiatowe na brzegach. 
Mia³y wymiary oko³o 100x100 cm lub 130x130 cm. Te mniejsze, sk³adane by³y w trójk¹t i wi¹zane pod brod¹, a ich rogi siêga³y 
prawie do pasa. Wiêksze sk³adano w prostok¹t i nak³adano na g³owê, opada³y na ramionach, nie by³y zawi¹zywane tylko 
podtrzymywane rêk¹ na piersiach. Chustê tego typu nak³adano najczêœciej na mniejsz¹ chustê z batystu, ¿eby kaŸmirówka nie 



86 86
  

zsuwa³a siê z g³owy. Du¿e chusty tego typu by³y w póŸniejszym okresie przecinane na cztery czêœci i robiono z nich mniejsze 
chustki na przyk³ad dla córek.  

Popelinówki by³y podobne do mniejszych kaŸmirówek tylko w kolorze bia³ym i z bia³ymi frêdzlami, zawi¹zywano je pod 
brod¹. W zimie zak³adano tak¿e barankowe, drogie chusty wykonane z grubej miêsistej we³nianej tkaniny. Szalinówki 
wystêpowa³y tu w dwóch odmianach – mniejsze zak³adane tylko na g³owê i wiêksze, którymi os³aniano tak¿e ramiona. By³y 
wzorzyste z dominacj¹ motywów kwiatowych komponowanych na jednobarwnym tle, zazwyczaj czerwonym, czarnym, 
zielonym, bia³ym, kremowym lub czarnym. Brzegi mia³y g³adkie i mog³y byæ wykoñczone frêdzlami. Niekiedy gospodynie same 
dorabia³y frêdzle z jedwabnych nici, aby w ten sposób ozdobiæ chustê. Oddawane by³y do prania praczkom, które odpowiednio 
je krochmali³y, co sprawia³o, ¿e ³adnie uk³ada³y siê na g³owie.  

Na wzór chust kupowanych kobiety tka³y lniane chustki w kratê zwane parcionkami. By³y one wykonywane w dwóch, 
trzech kolorach w drobn¹ krateczkê (np. br¹zowo zielone). Nosi³y je tak¿e dzieci. By³y doœæ du¿ych rozmiarów. Kobiety same 
robi³y tak¿e chustki z frêdzlami na drutach czy na szyde³ku z w³asnej we³ny. Te wykonywane na szyde³ku, zwane puchówkami 
lub puchatkami, by³y najczêœciej w kolorach czarnym, bia³ym oraz buraczkowym. Zazwyczaj tego typu bia³e chusty zak³adano 
do koœcio³a. Niektóre gospodynie z Woli Koryckiej wyszywa³y na rogach jednobarwnych chust wzory kwiatowe. W okresie 
miêdzywojennym w Wielkim Poœcie starsze kobiety nosi³y te¿ czarne szale a¿urowe z frêdzlami. By³y one szerokie sk³adane na 
pó³ i mia³y oko³o 2,5 m d³ugoœci. Zak³ada³y je na g³owê i dwa razy okrêca³y na szyi.  

W ostatnim okresie istnienia stroju kobiecego, m³ode dziewczêta i mê¿atki w dni œwi¹teczne do stroju miejskiego nie 
zak³ada³y ju¿ chustek. W ch³odniejsze dni nosi³y berety, a jedynie w zimie we³niane chusty. Do pracy w polu nadal wszystkie 
kobiety zak³ada³y chustki, co nale¿y t³umaczyæ ju¿ nie nakazami, ale wzglêdami praktycznymi, by w³osy nie przeszkadza³y im  
w czasie pracy i by chroniæ g³owê przed nadmiernymi promieniami s³oñca.  

Po uw³aszczeniu przyj¹³ siê zwyczaj ubierania do trumny kobiet w ich stroju œwi¹tecznym, w póŸniejszym okresie by³y to 
ju¿ ciemne garsonki, ale nadal nak³adano im chusty czy szale na g³owê. Zwyczaj ten jest praktykowany wspó³czeœnie. 

 
Koszule 

 
Najstarszy typ koszul noszonych przez kobiety by³ o kroju przyramkowym, wykonany z lnianego p³ótna z d³ugimi 

rêkawami. Siêga³y one za kolana i mia³y niewielki ko³nierzyk lub stójkê, zapinane na piersiach. W póŸniejszym okresie w lecie,  
w dni powszednie, noszono koszule o kroju ponczo, z krótkim rêkawem i z dekoltem w karo lub zaokr¹glonym, obszyte 
bawe³nianym materia³em. By³y te¿ noszone perkalowe koszule ze stójk¹ z naddo³kiem

25 z p³ótna lnianego, by w ten sposób 
zaoszczêdziæ na kupnym materiale, bo ta czêœæ nie by³a widoczna, schowana w spódnicê. Po upowszechnieniu siê kaftanów 
koszule nie by³y ju¿ u¿ywane w stroju œwi¹tecznym. 

                                                           
25 Op. cit., s. 33. 
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W okresie miêdzywojennym popularne sta³y siê bluzki , które zast¹pi³y wczeœniejsze kaftany, o podobnym kroju. By³y 
one wykonywane z fabrycznych materia³ów ró¿nych gatunkowo (np. w lecie z  tzw. markizety). Szyli je krawcy (póŸniej te¿ 
niektóre gospodynie nauczy³y siê szyæ na maszynach na kursach i same je wykonywa³y) najczêœciej w kolorze bia³ym, 
niebieskim, ró¿owym, granatowym i czarnym. Krój wzorowany by³ na modzie miejskiej. By³y dopasowane w talii, szyte z klinów, 
do³em od pasa nieco szersze. Rozpinane by³y na ca³ej d³ugoœci z przodu i zapinane na guziki, pod szyj¹ mia³y stójkê lub 
ko³nierzyk (pó³okr¹g³y, który móg³ byæ kanciasty lub dodatkowo ozdobiony falbank¹). Po obu stronach, przez ca³¹ d³ugoœæ 
zapiêcia mia³ zrobione trzy lub dwie zaszewki, albo trzy szczypanki. Tak zwane pasowane bluzki mog³y mieæ doszyt¹ falbankê  
u do³y zwan¹ ch³opk¹. Mia³y d³ugie lekko bufiaste rêkawy spiête w mankiet lub zwê¿aj¹ce siê ku do³owi. Noszono je zazwyczaj 
na wierzchu na spódnicê i fartuch. Bluzki na co dzieñ szyto z flaneli tak¿e wzorzystej o podobnym kroju jak œwi¹teczne tylko 
mniej zdobne.  

 
Gorsety 

 
M³ode kobiety na koszulach nosi³y gorsety. By³y one wykonane z czarnego aksamitu lub z cieñszej czarnej we³enki.  

W pó³nocnej czêœci powiatu, granicz¹cej z powiatem garwoliñskim, bywa³y te¿ czerwone. Krój mia³y dopasowany, sk³ada³ siê  
z dwóch przodów i pleców skrojonych z trzech czêœci. Podszyty by³ podszewk¹ lnian¹ lub bawe³nian¹. Z przodu by³ sznurowany 
kolorow¹ wst¹¿k¹ na haftki. Wyciêcie pod szyj¹ by³o doœæ g³êbokie, zaokr¹glone (w jednym z zachowanych gorsetów brzegi 
wyciêcia by³y dodatkowo ozdobione z¹bkami z tego samego materia³u). Dolna krawêdŸ przyozdobiona by³a tackami (kaletkami) 
zaokr¹glonymi lub œciêtymi do³em w trójk¹t. Gorsety obszywane by³y na wszystkich krawêdziach, a tak¿e tackach tasiemk¹  
w innym kolorze: czarne gorsety ró¿ow¹ (mog³a byæ ona marszczona), a czerwone czarn¹. Niektóre obszyte by³y srebrn¹ lub 
z³ot¹ pasmanteri¹ prost¹ lub falist¹. Dodatkowo mog³y mieæ naszyte takie same ozdoby wzd³u¿ zapiêcia, a z ty³u po szwach. Na 
niektórych naszywano dekoracyjnie cekiny. Ten element stroju zaprzestano nosiæ na pocz¹tku XX wieku, gdy¿ na zachowanej 
dokumentacji fotograficznej ju¿ nie wystêpuj¹.  

 
Kamizelki, serdaki 

 
W okresie miêdzywojennym i tu¿ po wojnie kobiety ubiera³y w dni robocze grubsze kamizelki  albo serdaki  ze skór 

owczych. By³y one watowane, szyte z sukna. We³niane kamizelki, nieco szersze niedopasowane, siêgaj¹ce lekko za biodra, 
wykonywane by³y przez krawców. Zapinano je na guziki wysoko pod szyj¹. Wszystkie brzegi (przy zapiêciu, dolna krawêdŸ  
i przy kieszeniach) by³y obszyte czarnym welwetem lub czarnym futrem barankowym. Niektóre by³y watowane lub podszyte od 
wewn¹trz sztucznym futrem.  Kamizelki  robiono tak¿e z we³ny na drutach. 
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Kaftany 
 
Starsze kobiety do stroju œwi¹tecznego zak³ada³y kaf tan szyty z we³ny z 3 czêœci: 2 przody i ty³, lekko rozszerzaj¹cy siê 

od do³u, w ciemnych kolorach. By³ on zapinany symetrycznie na ca³ej d³ugoœci, z przodu po bokach mia³ szczypanki na ca³ej 
d³ugoœci. Brzegi na dole móg³ mieæ obszyte ozdobn¹ tasiemk¹. Ko³nierzyk by³ pó³okr¹g³y. Rêkawy lekko bufiaste u góry 
zwê¿aj¹ce siê ku do³owi27. Z ryciny podpisanej: od ¯elechowa do £ukowa, umieszczonej w Dzie³ach wszystkich, Mazowsze 
Oskara Kolberga, gdzie s¹ uwiecznione cztery postacie w tradycyjnych ch³opskich strojach, mo¿na wnioskowaæ, ¿e w tej okolicy 
kobiety w drugiej po³owie XIX wieku nosi³y kaftany dopasowane, siêgaj¹ce do po³owy bioder. Mia³y one wyk³adany 
dwuczêœciowy ko³nierz, zapinany na guziki i mia³y wywijane rêkawy28.  

 
Spódnice 

  
W tym regionie spódnice  nazywane by³y sorcówkami lub ciasnochami, od koñca XIX wieku powsta³o tu kilka typów 

spódnic ró¿ni¹cych siê krojem, rodzajem materia³u i jego faktur¹. Najstarsze szyte by³y z tkanin lnianych, by³y d³ugie  
i marszczone w pasie. Pod koniec XIX wieku w okolicach Stê¿ycy i Moszczanki starsze kobiety nosi³y jeszcze bia³e spódnice, 
ale jak podaje autor perkalowe mocno marszczone29. W tym okresie i na pocz¹tku XX wieku powszechnie szyto ju¿ spódnice  
z tkanin lniano - we³nianych lub we³niane o splocie prostym lub rz¹dkowym, w pasy pod³u¿ne (zwane pod³u¿nicami)  
i poprzeczne (zwane poprzecznicami). Zszywano je z trzech lub czterech pó³ek. Jedna pó³ka by³ to p³at tkaniny o szerokoœci 
oko³o 70 cm, jego szerokoœæ wi¹za³a siê z wielkoœci¹ warsztatu tkackiego. Spódnica na bokach i z ty³u w górnej czêœci by³a 
uk³adana w drobne zak³adki lub marszczona. Przód bywa³ g³adki, niekiedy uszyty z gorszego materia³u, gdy¿ nie by³ widoczny – 
zawsze przykryty fartuchem. Ca³oœæ wszywano w pasek – oszewkê, która mog³a byæ z innego materia³u. By³a ona zazwyczaj 
d³u¿sza, gdy¿ jej przed³u¿enie stanowi³y troczki, którymi zawi¹zywano spódnicê na przodzie (tam te¿ by³o rozciêcie u³atwiaj¹ce 
w³o¿enie spódnicy). Niektóre spódnice w tym miejscu mia³y guziki. U do³u spódnice podszywano dodatkowym pasem materia³u 
dla wzmocnienia, a czasami wszywano tam te¿ taœmê zwan¹ szczotk¹ (w takim samym kolorze jak spódnica lub czarn¹), która 
mia³a zabezpieczaæ brzeg przed strzêpieniem siê.  

Kolorystyka stosowanych tkanin w spódnicach, a tak¿e uk³ad i rodzaje pasów by³y bardzo ró¿ne. Zmienia³y siê one  
w zale¿noœci od panuj¹cej mody, a tak¿e posiadanych barwników (wczeœniej wykonywano je we w³asnym zakresie, a od koñca 
XIX wieku stosowano fabryczne). Pasy by³y w¹skie mia³y od 0,5 do 3 cm i tkane ko³o siebie w powtarzaj¹cy siê raport, 
przedzielony kilkucentymetrowym pasem t³a. Pasy zazwyczaj komponowane by³y w dwóch, trzech niekiedy czterech kolorach 

                                                           
27 Opis na podstawie relacji: Janiny Antolak, Zofii Puzio. 
28 Op. cit., s. 36. 
29 Op. cit., s. 33. 
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(np. t³o czerwone lub czarne, a pasy zielone, bia³e i czarne). Spódnice z tkaniny z przewag¹ czerwonego t³a w poziome pasy 
szyto czêœciej we wsiach le¿¹cych w pó³nocnej czêœci powiatu 30.  

Szyto tak¿e spódnice z materia³ów tkanych w drobn¹ kratê, zachowa³y siê takie w Muzeum Etnograficznym  
w Warszawie (fioletowo ró¿owo bia³¹), a trzy inne by³y eksponowane na wystawie w Garwolinie w 1956 roku (we³niana, zielona 
w kartkê czerwono niebiesk¹; lniana w czerwono szafirow¹ kratkê; w zielono czerwon¹ kratê o kroju nowoczesnym).  

W okresie miêdzywojennym popularne sta³y siê spódnice, które nazywano tak¿e kieckami z plisami uk³adanymi w ró¿ny 
sposób. Szyte by³y w kilku wersjach z pó³ek lub klinów trapezowatych od czterech do oœmiu zwê¿aj¹cych siê u góry. 
Wykonywano je z g³adkich materia³ów fabrycznych, bawe³nianych lub we³nianych w kolorach zielonym, fioletowym, szarym, 
bordowym (bywa³y te¿ w kratê). Z przodu w górnej czêœci by³y wszyte w oszewkê bez zak³adek, g³adko (ta czêœæ przykryta by³a 
fartuchem), a z ty³u lub z boku uk³adane by³y w drobniejsze lub szersze plisy (zak³adki zaprasowano na ca³ej d³ugoœci spódnicy). 
Z ty³u kliny mog³y byæ nieco d³u¿sze i dodatkowo specjalnie zszyte np. drobniutko marszczone w tym miejscu, co sprawia³o,  
¿e tworzy³y coœ w rodzaj ogona nieco d³u¿szego od przodu. Inne spódnice mia³y z ty³u szersze plisy u³o¿one kantem na 
zewn¹trz, które odpowiednio stercza³y. By³y te¿ spódnice uk³adane w drobne plisy na ca³ej prawie szerokoœci z w¹skim, g³adkim 
pasem z przodu. W dolnej czêœci oko³o 8 10 cm od brzegu, wszystkie rodzaje tych spódnic, na ca³ej szerokoœci mia³y 
najczêœciej naszyte po dwie, trzy czarne taœmy fabryczne (o szerokoœci oko³o 1 2 cm). U do³u pod spodem dla wzmocnienia  
i usztywnienia by³y one obszyte na ca³ej szerokoœci dodatkowym pasem materia³u (szerokoœci oko³o 10 cm) oraz taœm¹ tzw. 
szczoteczk¹. Spódnice te z przodu po lewej stronie posiada³y rozciêcie z zapiêciem na guzik, troczki b¹dŸ haftkê, a po prawej 
wszyt¹ kieszeñ, ukryt¹ pod jedn¹ z fa³d lub zszyciem klinów. Spódnice w plisy po zdjêciu by³y sk³adane w harmonijkê zgodnie  
z zagiêciami i uk³adane w kufrach, w ten sposób nie trzeba by³o ich za ka¿dym razem prasowaæ. 

W okresie miêdzywojennym panienki i m³ode mê¿atki chodzi³y tak¿e w sukienkach fasonu miejskiego takich, jakie  
w tym okresie by³y modne.  

 
Fartuchy 

 
Na spódnicê kobiety zawsze nak³ada³y fartuchy nazywane tu burkami. Do stroju œwi¹tecznego szyto je z we³nianej 

tkaniny w poziome pasy z dwóch szerokoœci tak zwanych pó³ek. Materia³ by³ przymarszczony lub uk³adany w wiêksze zak³adki 
zaprasowywane na ca³ej d³ugoœci. Wszyty by³ w d³ugi pas materia³u zwany oszewk¹ (z tej samej lub innej tkaniny), który 
wystawa³ poza szerokoœæ fartucha i stanowi³ jego troczki. Fartuch by³ szeroki, siêga³ poza biodra, d³ugoœci¹ prawie dorównywa³ 
spódnicy lub by³ od niej krótszy o oko³o 5 cm. Burka po jej zdjêciu by³a specjalnie sk³adana, w harmonijkê, zgodnie  
z utworzonymi zak³adkami. Potem by³a sk³adana na trzy lub zwijana w k³êbek. Tak powsta³e zawini¹tko by³o obwi¹zywane 
dooko³a troczkami, dziêki takim zabiegom fa³dy by³y zawsze zaprasowane.  

                                                           
30 W. Kolago, Strój ko³bielski, APST, cz. IV, z. 8, Wroc³aw 1970, s. 8.  
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Tkaniny, z których szyto burki by³y wykonywane na warsztatach tkackich we w³asnym zakresie o splocie p³óciennym lub 
rz¹dkowym. Osnowa najczêœciej by³a lniana, a w¹tek we³niany. Uk³ady i kolorystyka pasów by³a ró¿na. Najstarsze burki mia³y 
czarne lub granatowe t³o i cienkie bia³e pr¹¿ki tkane poziomo (w póŸniejszym okresie, jak podawa³y respondentki, tego typu 
fartuchów u¿ywano na co dzieñ). Z czasem kolorystyka burek uleg³a poszerzeniu. Pasy wykonywano z kolorowych nici  
w ró¿nych uk³adach (wê¿sze i szersze ko³o siebie) tworz¹cych raport, a t³o pozostawa³o ciemne. Niektóre fartuchy by³y 
wykonane w bardzo ¿ywych kolorach, ale zazwyczaj dominowa³y barwy stonowane ciemne, które wyró¿nia³y siê dwoma czy 
trzema barwniejszymi pasami. Niektóre tkaczki wykonywa³y w dolnej czêœci osobny raport w odmienne uk³ady pasów, ni¿ te 
zastosowane na ca³oœci. Mia³y one tak¿e ozdobne iglicowanie. Nazywano je burk¹ ze szlakiem. 

W ostatnim okresie kobiety do stroju œwi¹tecznego nosi³y tak¿e alpagowe czarne, d³ugie fartuchy, siêgaj¹ce za biodra  
z szerszymi troczkami z tego samego materia³u. Szyte by³y z trzech elementów prostok¹tnego przodu i dwóch klinów  
po bokach, wê¿szych u góry.  Mog³y mieæ brzegi na dole zaokr¹glone lub kanciaste. Mia³y tak¿e kieszonkê po prawej stronie. 
Na dole znajdowa³y siê ozdobnie naszyte dwie lub trzy zaszewki, a niektóre kobiety w dolnej czêœci zdobi³y je haftem p³askim 
czarnymi niæmi, we wzory kwiatowe na ca³ej szerokoœci. By³y tak¿e fartuchy alpagowe o podobnym kroju jak wy¿ej opisane  
z karczkiem z przodu i z szelkami krzy¿owanymi na plecach. Szelki na ramionach i czêœciowo z ty³u oraz brzeg fartucha by³y 
obszyte plisowan¹ falbank¹31. Nosi³y je m³ode panienki i mê¿atki. 

Fartuch u¿ywany na co dzieñ szyty by³ z p³ótna lnianego lub bia³ej bawe³ny, podobnie jak œwi¹teczny, by³ szeroki (mia³ 
mniejsze zak³adki  niezaprasowywane na ca³ej d³ugoœci) os³ania³ prawie ca³¹ spódnicê. Niektóre by³y te¿ d³ugie, nazywano je 
bia³ymi burkami i u¿ywano do prac w polu np. do podbierania zbo¿a czy zbierania ziemniaków. Do codziennych prac przy domu 
u¿ywano tak¿e burek we³nianych czarnych lub granatowych w bia³e pr¹¿ki, a po drugiej wojnie œwiatowej w wielobarwnych 
fartuchów w pasy kobiety u¿ywa³y do pracy w polu (by³y to prawdopodobnie te ze œwi¹tecznych ubiorów) jeszcze przez 
kilkadziesi¹t lat.  
 
  

                                                           
31 Opis na podstawie relacji Zofii Warownej.  
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Nakrycia wierzchnie 
 

Chusta naramienna  w ch³odne dni pe³ni³a funkcjê p³aszcza (na odziew). Sk³adano je po przek¹tnej w trójk¹t 
i narzucano na g³owê lub ramiona, by³y na tyle du¿e (rozmiar oko³o 150x150 cm), ¿e okrywano nimi ca³¹ postaæ. Ochraniano siê 
tak¿e nimi w czasie deszczu, zarzucano je wówczas na g³owê. Noszone by³y tak¿e z³o¿one w prostok¹t i prze³o¿one przez 
ramiê. By³y one we³niane, produkcji fabrycznej najczêœciej kraciaste, zakoñczone frêdzlami.  

W Powiecie Ryckim noszone by³y trzy rodzaje chust naramiennych: jesionki – trochê cieñsze, dubeltówki – typowo 
zimowe, ciê¿kie, bo by³y dwa razy grubsze od jesionek i st¹d ich nazwa oraz barankowe z grubej miêsistej we³ny zazwyczaj 
czarne z frêdzlami. Na te ostatnie chusty staæ by³o tylko najbogatsze gospodynie. Chusty tego typu by³y u¿ywane jeszcze kilka 
lat po drugiej wojnie œwiatowej.  

P³achetka, kilim, zwany te¿ zawojem, by³ to jeden z najbardziej archaicznych elementów stroju z omawianego terenu. 
Wykonany by³y z bia³ego p³ótna lub z we³ny.32  Noszono go jako szal na plecach lub przewieszony przez ramiê. 

Przyjació³ka  zwana te¿ szub¹, stanowi³a element odzie¿y œwi¹tecznej. By³ to rodzaj pelisy z granatowego sukna. 
Siêga³a za kolana. Podszywana by³a futrem lub p³ótnem. Mia³a krój s³upowy i by³a dopasowana do figury. Z przodu g³adka,  
a z ty³u uk³adana w fa³dy od pasa. W zimie d³ugi ko³nierz i wy³ogi wy³o¿one mia³y futerkiem z jagni¹t. Zapinana na metalowe 
guziki i zdobiona taœm¹ innego koloru33. Biedniejsze gospodynie, których nie by³o staæ na ich zakup, nosi³y w zimie sukmany  
o takim samym kroju jak mê¿czyŸni. 

Swetry  dziane noszono na co dzieñ, by³y rozpinane z przodu na guziki, z niewielkim ko³nierzykiem. Wykonywano tak¿e 
kamizelki równie¿ rozpinane i bez ko³nierzy.  

Ko¿uchy. W ostatnim okresie noszono ciemne ko¿uchy, które by³y znacznie krótsze od tych wczeœniejszych (które 
nosili mê¿czyŸni), siêga³y za biodra. Obszyte by³y na brzegach, przy rozpiêciu, na stójce lub niewielkim ko³nierzu i na brzegach 
rêkawów czarnym barankowym futrem. Zapinano je na pêtelki zaczepiane na dwa guziki. Przyszyte mia³y tak¿e z boku po obu 
stronach kwadratowe lub zaokr¹glone kieszenie, które tak¿e by³y obszyte barankowym futerkiem. Móg³ byæ tak¿e ozdobiony 
wzd³u¿ zapiêcia i na brzegach rêkawów pasowym wyszyciem w krzy¿yki z kolorowej we³ny na przyk³ad w kolorze ¿ó³tym, 
br¹zowym lub czarnym. 

 
  

                                                           
32 O. Kolberg, op. cit., s. 33. 
33 Op. cit., s. 33. 
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Bielizna 
 
Koszule spodnie, halk i . Zak³adano je, kiedy upowszechni³y siê dopasowane kaftany, pod którymi nie trzeba by³o 

nosiæ koszul. Wykonywano je z p³ótna lnianego zazwyczaj z dwóch prostok¹tnych p³atów materia³u, zszytych na ramionach,  
z doszytym krótkim rêkawem. Wykrój na g³owê by³ pó³okr¹g³y lub w karo. Siêga³y do kolan lub by³y krótsze do po³owy uda,  
nie by³y dopasowane. Zazwyczaj obszywano je na dekolcie i na brzegach rêkawów lamówk¹ z bia³ego materia³u bawe³nianego. 
Tego typu halki nosi³y starsze kobiety, panienki szy³y dla siebie halki z dwóch p³atów materia³u, zszytych po bokach, gór¹ 
po³¹czone by³y dwoma rami¹czkami. Zdobiono je czêsto lamówk¹ lub na przyk³ad mere¿k¹ w geometryczny wzór  
lub delikatnym bia³ym haftem p³askim o motywach roœlinnych z inicja³ami ich w³aœcicielki. Osobno wykonywano halki zak³adane 
pod spódnice, które równie¿ szyto z p³ótna lnianego z dwóch p³atów materia³u lekko rozszerzaj¹cych siê ku do³owi. Te¿ mog³y 
byæ haftowane.  

 
Obuwie 

 
Do stroju œwi¹tecznego zak³adano trzewiki dopasowane (zdobione na przyk³ad na niektórych szwach dziurkowaniem  

lub dodatkowym podwójnym szwem, w górnej czêœci naszytym o wzorze liœcia), sznurowane za kostkê, na niewielkim obcasiku. 
Noszono tak¿e wysokie buty z cholewami zwanymi oficerkami, które modne by³y jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX wieku.  
W ciep³e dni a¿ do jesieni chodzono powszechnie boso. 

 
Dodatki do ubiorów 

 
Korale szklane ró¿nokolorowe – panny posiada³y z regu³y 3 - 4 sznury, które noszono przy samej szyi. W ostatnim 

okresie kobiety kupowa³y tak¿e korale imituj¹ce per³y, zazwyczaj jeden sznur.  
Poñczochy we³niane noszono w zimie, wykonywano je na drutach lub nabywano w miasteczku. Utrzymywano je na 

udach za pomoc¹ specjalnej gumki lub obwi¹zywano sznurkiem. 
Rêkawiczki  na zimê dziane z jednym palcem lub piêcioma, zazwyczaj same kobiety wyrabia³y na drutach.  
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Strój dzieci 
 
Dzieci do ósmego roku ¿ycia ubierano dawniej w d³ugie koszule lniane, które przewi¹zywano paskiem. Koszule te mia³y 

z przodu karczek i nazywano je sukienkami, ubierano w nie zarówno dziewczynki, jak i ch³opców. PóŸniej robiono je tak¿e  
z flaneli. Józef Grzechnik podaje, ¿e: 

Ubiory ma³ych dzieci przedstawia³y siê ró¿nie w zale¿noœci od zamo¿noœci rodziny. Bardzo du¿o dzieci w okresie 
zimowym przebywa³o stale w domu z barku butów i cieplejszego ubrania. Okryciem zimowym by³a sukmanka. W lecie chodzi³y 
przewa¿nie w koszulach przewi¹zanych paskiem34.  

 
Dzieci, które chodzi³y do szko³y, otrzymywa³y dziane sweterki i serdaki wykonane z owczej we³ny. W lecie do szko³y 

chodzi³y boso. A ksi¹¿ki nosi³y w uszytych z p³ótna torbach z dwoma uszami35.  
W okresie miêdzywojennym, w zale¿noœci od zamo¿noœci finansowych rodziny, dzieci mia³y stroje szyte na wzór tych, 

jakie nosili doroœli. Ch³opcy nosili spodnie d³ugie lub za kolana i do tego, koszule lniane i kurtki zazwyczaj watowane  
z ko³nierzykiem oraz czapka z daszkiem. W³osy mieli krótko przystrzy¿one. Dziewczynki do szko³y chodzi³y w sukienkach  
z materia³ów fabrycznych o ró¿nych fasonach. W³osy mia³y d³ugie zwi¹zane w warkocz, a niektóre ju¿ krótkie do ramion  
z grzywk¹ lub czesane z przedzia³kiem na boku. W zimie zak³ada³y palta lub grube chusty naramienne, na g³owach nosi³y 
we³niane chusty.  
 
 
  

                                                           
34 J. Grzechnik, op. cit., s. 255 
35 Opis na podstawie relacji Marii Bienias. 
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Pó³czepek tiulowy , Brusów gm. Ryki ze zbiorów J. Mich,
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Czepek, Babice gm. Trojanów, ze zbiorów P. Warownego,
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Chustaka lniana na g³owê, Barmka gm. K³oczew

Chusta pluszówka, 
Nowa Dabia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak.
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Chusta we³niana, 
Nowa Dabia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak.

Chustka na g³owê, 
Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego.

Szal, Nowa Dabia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak.
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Koszula damska, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów P. Warownego.

Koszula do karmienia piersi¹, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów P. Warownego.
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Halka lniana starszej kobiety,Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego.

Halka lniana, Kleszczówka gm. Ryki. ze zbiorów P. Warownego.
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Halki lniane, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego.
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Ozdobna mere¿ka na przodzie halki,
 Kleszczówka gm. Ryki. ze zbiorów P. Warownego.

Ozdobny Haft z inicja³ami na przodzie halki, 
Kleszczówka gm. Ryki. ze zbiorów P. Warownego.

Ozdobny haft z inicja³ami na przodzie halkij, Kleszczówka gm. Ryki. ze zbiorów P. Warownego.
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Halka ze stanikiem, Zawita³a gm. Nowodwór, 
ze zbiorów A. Poœpiech.

 Halka, Zawita³a gm. Nowodwór, ze zbiorów A. Poœpiech.
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Gorset, gm. Ryki ze zbiorów P. Warownego.
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Serdak damski, Nowa D¹bia, ze zbiorów P. Warownego,

Alpagowa ciasnocha, Leopoldów gm. Ryki, 
ze zbiorów H. Piwoñskiej.

Ciasnocha z fabrycznej takniny, Brusow gm. Ryki, ze zbiorów J. Mich. 
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Ciasnocha, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak.

przód ty³
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 Ciasnocha, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak. 

 Ciasnocha, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak. Brzeg ciasnochy z taœm¹ tzw szczoteczk¹, , Brusow gm. Ryki, ze zbiorów J. Mich. 
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Ciasnocha - ty³, Czernic gm. K³oczew, 
ze zbiorów Zespo³u CZERNICZANKI.

Ciasnocha, Leopldów gm. Ryki, ze zbiorów H. Piwoñskiej.
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Ciasnocha, Ryki, ze zbiorów P. Warownego. Kiecka, Brusów gm. Ryki, ze zbiorów J. Mich. 
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Ciasnocha, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak. Kiecka, Brusów gm. Ryki, ze zbiorów J. Mich. 

Kiecka w tzw wachlarz, 
Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów J. Antolak.

Kiecka, Bramka gm. Czernic, 
ze zbiorów P. Warownego.

Kiecka, Leopoldów gm. Ryki, 
ze zbiorów H. Piwoñskiej. 
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TABLICA nr II - raporty spódnic
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Kiecka, Wiêcków gm. Trojanów, ze zbiorów KGW Swaty. 

Kiecka, Stara D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 
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TABLICA nr III - raporty spódnic
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Sorcówka, Oszczywilk gm. Ryki, 
ze zbiorów B. Ostrzy¿ek. 
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TABLICA nr IV - raporty spódnic
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Zestawienie ciasnocy z burkiem, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów P. Warownego.

Zestawienie ciasnocy z burkiem, Swaty gm. Ryki, 
ze zbiorów KGW Swaty.
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Granatowy burek w bia³e paski, Swaty gm. Ryki, 
ze zbiorów KGW Swaty. 

Fartuch alpagowy z kieszonk¹, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów J. Antolak. 

Brzeg fartucha alpagowego, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów J. Antolak.

Czarny burek ze szlakiem, Trojanów, 
ze zbiorów P. Warownego. 
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Czerwony bryt na burek, Swaty gm. Ryki, 
ze zbiorów KGW Swaty. 

Granatowy bryt na burek ze szlakiem, Swaty gm. Ryki,
 ze zbiorów KGW Swaty. 
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TABLICA nr V - raporty fartuchów
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Burek, Wola Korycka Górna gm. Trojanów, 
ze zbiorów M. Bienias. 

Burek z koñca XIX w., Czernic gm. K³oczew, 
ze zbiorów H. D¹browskiej. 

Burek, Czernic gm. K³oczew, 
ze zbiorów H. D¹browskiej. 

Fartuch burek, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów P. Warownego. 
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TABLICA nr VI - raporty fartuchów
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TABLICA nr VII - raporty fartuchów



122 122

Dwa bryty tkaniny na burek, Gózd gm. K³oczew, 
ze zbiorów L. Grzyb. 

Burek z tzw. we³enki, Gózd gm. K³oczew, 
ze zbiorów L. Grzyb. 

Burek, Gózd gm. K³oczew, 
ze zbiorów L. Grzyb. 

Bryt tkaniny na burek (niezszywany), Gózd gm. K³oczew, 
ze zbiorów L. Grzyb. 
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  TABLICA nr VIII - raporty fartuchów
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Burek ze szlakiem i ozdobnym iglicowaniem, Bramka gm. K³oczew, 
ze zbiorów P. Warownego. 

Burek w pionowe pasy, Gózd gm. K³oczew, ze zbiorów L. Grzyb. 
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TABLICA nr IX - raporty fartuchów
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Tkany pasek na oszewkê i troki do burka, Czernic gm. K³oczew, ze zbiorów H. Dabrowskiej. 

Sposób przechowywania burka, Nowa D¹bia gm. Ryki,
 ze zbiorów P. Warownego. 

Sposób przechowywania burka, Nowa D¹bia gm. Ryki, 
ze zbiorów P. Warownego. 

Sposób sk³adania burka, Nowa D¹bia gm. Ryki, ze zbiorów P. Warownego. 
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Wspó³czesne rekonstrukcje strojów z Powiatu Ryckiego  
 

Stroje ludowe w województwie lubelskim zaprzestano nosiæ ostatecznie po II wojnie œwiatowej, pojedyncze jego 
elementy by³y jeszcze zak³adane przez starsze kobiety (np. fartuchy, chustki), ale g³ównie do ubioru codziennego. W drugiej 
po³owie XX wieku, kiedy dawna kultura wsi by³a w zaniku, aby podtrzymaæ niektóre jej tradycyjne formy na wsiach zaczê³y 
powstawaæ zespo³y prezentuj¹ce folklor w³asnego regionu. Cz³onkowie tych zespo³ów potrzebowali odpowiednich kostiumów 
scenicznych stosownych do wykonywanego repertuaru, czyli stroju ludowego. Sta³ siê on znów potrzebny – pojawi³ siê jednak 
problem, jaki typ odtwarzaæ. W przypadku Lubelszczyzny bardzo popularnym by³ wówczas strój krzczonowski b³êdnie nazwany 
lubelskim36. Sta³ siê on na wiele lat strojem uniwersalnym, kojarzonym z naszym województwem. By³ chêtnie odtwarzany nawet 
przez zespo³y amatorskie w subregionach, w których strój by³ dobrze opracowany. Cieszy³ siê tak du¿ym powodzeniem miêdzy 
innymi dlatego, ¿e by³ barwny i dobrze prezentowa³ siê na scenie. Du¿a popularnoœæ tego stroju sprawi³a, ¿e w ostatnim okresie, 
uleg³ on znacz¹cym uproszczeniom. Zespo³y z braku odpowiednich œrodków finansowych, zaczê³y samowolnie wprowadzaæ w 
nim ró¿ne zmiany, zasadniczo zmieniaj¹ce jego wygl¹d. Z tych samych powodów czêœæ zespo³ów szy³a na swoje potrzeby 
stroje stylizowane na ludowe. By³y to zazwyczaj kwieciste lub jednobarwne spódnice, bia³e bluzki i fartuchy oraz czarne gorsety. 
Do tego zak³ada³y chusty szalinówki, i czarne trzewiki sznurowane. By³y one identyczne dla wszystkich. Stworzony zosta³ tym 
samym stereotypowy i ponadregionalny wizerunek stroju ludowego. Pope³niane w tym okresie liczne b³êdy, które by³y masowo 
powielane, sprawi³y, ¿e obecnie bardzo trudno je niwelowaæ (np. zarzucanie na ramiona ma³ych szalinówek, które powinny byæ 
na³o¿one na g³owê i zawi¹zane pod brod¹37). Wa¿nym sta³o siê tym samym przekonywanie zespo³ów folklorystycznych do 
odtwarzania strojów noszonych w przesz³oœci w ich miejscowoœciach, gdy¿ powinni byæ z nich dumni i u¿ywaj¹c ich œwiadomie 
podkreœlaæ przynale¿noœæ do swojego subregionu. 

W powiecie ryckim dwanaœcie Zespo³ów folklorystycznych (Zespó³ Œpiewaczo-Obrzêdowy „Pelagia” KGW z Karczmisk, 
Zespó³ Œpiewaczy „Babeczki” z Zawita³y, Zespó³ Œpiewaczego KGW z Rososzy, Zespo³u Œpiewaczego „Pelagia” z Leopoldowa, 
Zespó³ „K³oczewiacy” z K³oczewa, Zespo³u Œpiewaczego „Moszczanianki” z Moszczanki, Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Sarn, 
Zespó³ Œpiewaczy z Oszczywilka, Zespó³ Œpiewaczy „Czemierniczanki” z Czernica, KGW z Bazanowa, Zespó³ KGW ze Swat, 
Zespó³ KGW z Owni) ma ju¿ zrekonstruowane stroje wzorowane na noszonych w tym regionie na prze³omie XIX i XX wieku 
(jeden dodatkowy komplet strojów jest w Miejsko Gminne Centrum Kultury w Rykach). Rekonstruowane stroje wykonane 
zosta³y z zachowaniem podstawowych zasad istotnych przy odtwarzaniu tego typu ubiorów. Nie s¹ one jednolite, czyli posiadaj¹ 
odpowiednio zró¿nicowane zdobnictwo i kolorystykê, maj¹ w³aœciw¹ d³ugoœæ, w wiêkszoœci dobrze dobrane tkaniny. Pewne 

                                                           
36 Nazwê t¹ wprowadzi³ J. Œwie¿y, który opracowa³ ten typ stroju, ale niestety w jednej ze swoich publikacji (Stroje ludowe Lubelszczyzny, Warszawa 1954), nazwa³ strój 
krzczonowski – lubelskim, prawdopodobnie dlatego, ¿e by³ to jedyny strój, jaki zachowa³ siê w powiecie lubelskim, a czêsto od nazwy miasta powiatowego nadawano 
nazwê wystêpuj¹cym tam ubiorom œwi¹tecznym.  
37 M. Tymochowicz, Siedem grzechów g³ównych pope³nianych przy odtwarzaniu strojów ludowych, [w:] Tam na Podlasiu, V, Codzienny i œwi¹teczny ubiór ludnoœci 
Po³udniowego Podlasia, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowiñska 2014, s. 149-158. 
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zastrze¿enia budzi dobór kolorów np. kamizelek i sukman mêskich oraz wykonanie, a tak¿e dobór niektórych elementów w 
stroju kobiecym np. kaftany z za d³ug¹ baskink¹ z ty³u38 czy aksamitna kamizelka z haftem na brzegach39. Nadto panie z 
zespo³ów same wprowadza³y pewne innowacje do stroju, jak chocia¿by doszywanie bia³ej koronki do dolnej krawêdzi fartucha, 
czego nie czyniono dawniej. Ra¿¹cym b³êdem jest zak³adanie gorsetu przez starsze panie, co w przesz³oœci tak¿e nie by³o 
praktykowane. Stanowi³ on wy³¹cznie element stroju panienek i m³odych mê¿atek. W koszuli i w kaftanie, jak t³umacz¹ 
cz³onkinie zespo³ów, szczególnie w lecie jest im gor¹co. Dlatego te¿ niektóre pracownie krawieckie proponuj¹ pewne 
uproszczenia – doszywaj¹c tylko ko³nierzyk czy stójkê oraz mankiety do kaftana. W tym regionie nie by³oby takiej potrzeby, bo 
nie zak³adano koszul pod kaftan, noszono tylko halki. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mimo pewnych b³êdów, wiêkszoœæ strojów 
zosta³a odtworzona z ogromn¹ starannoœci¹, a tak¿e co wa¿ne ró¿ni¹ siê od siebie i pojawiaj¹ siê w nich oryginalne, 
zachowane elementy (spódnice, fartuchy i chustki). Ka¿dy z zespo³ów ma inny komplet, ró¿ni¹cy siê g³ównie fasonem i kolorem 
spódnic oraz fartuchów, dziêki czemu odró¿niaj¹ siê od siebie. 

Tym samym tradycyjny strój rycki ponownie jest u¿ywany, a  ci co go nosz¹ tak jak w przesz³oœci ich przodkowie, za jego 
poœrednictwem mog¹ podkreœlaæ przynale¿noœæ do swojego regionu. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e niniejsza publikacja przys³u¿y 
siê kolejnym zespo³om, które zdecyduj¹ siê na jego rekonstrukcjê. 
  

                                                           
38 Wzorowany na kaftanie, jaki wystêpowa³ w stroju ko³bielskim,  fot. „Mazurzy” z parafii Ko³biel z pocz. XX w. W. Kolago, Strój ko³bielski, op. cit., s. 14-15.  
39 Wzorowana na zachowanej we³nianej kamizelce z miejscowoœci Leopoldów z okresu miêdzywojennego, prawdopodobnie jedyny tego typu egzemplarz. Zastrze¿enia 
budzi krój i haft, który w tym regionie siê nie rozwin¹³. 
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Zespó³ Œpiewaczy KARCZMISKA w zrekonstruowanych strojach ryckich 

 ZESPOÙY Z GMINY DÆBLIN, RYKI, STÆÝYCA, UÙÆÝ W ZREKONSTRUOWANYCH STROJACH 
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Zespó³ Œpiewaczy KARCZMISKA w zrekonstruowanych strojach ryckich 
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Rososzyw zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Rososzyw zrekonstruowanych strojach ryckich

KGW ze Swat w zrekonstruowanych strojach ryckich 
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KGW ze Swat w zrekonstruowanych strojach ryckich 
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KGW Bazanów w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespóù PELAGIA z Leopoldowa w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespóù PELAGIA z Leopoldowa w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespóù PELAGIA z Leopoldowa w zrekonstruowanych strojach ryckich KGW z Owni w zrekonstruowanych strojach ryckich
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KGW z Owni w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespó³ Œpiewaczy MOSZCZANIANKI z Moszczanki w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespó³ Œpiewaczy MOSZCZANIANKI z Moszczanki w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespó³ Œpiewaczy z Oszczywilka w zrekonstruowanych strojach ryckich
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Zespó³ Œpiewaczy z Oszczywilka w zrekonstruowanych strojach ryckich

Zrekonstruowane stroje ryckie z Miejskiego – Gminnego Centrum Kultury w Rykach 
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Zrekonstruowane stroje ryckie z Miejskiego – Gminnego Centrum Kultury w Rykach 
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Rokitni w strojach ryckich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Rokitni stylizowanych strojach ludowych, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy z KGW U³ê¿ w strojach ryckich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy z KGW U³ê¿ w zrekonstruowanych strojach ryckich i stylizowanych, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Paw³owic w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich (tzw. lubelskim), fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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KGW z Sierskowoli w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich 
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Klub Aktywnych Kobiet ze Stê¿ycy w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Klub Aktywnych Kobiet ze Stê¿ycy, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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KGW BrzeŸce w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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KGW BrzeŸce w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy KGW z Paprotni w stylizowanych strojach ludowych, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ Œpiewaczy z KGW Sarny fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 



156 156

 

Zespó³ Tañca Ludowego Dêbliniacy w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej”
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Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludowego Ryki w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej" 
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Zespó³ ludowy przy Zespole Szkó³ w Stê¿ycy, w zrekonstruowanych strojach krzczonowskich, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej”
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Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludowego przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Jana III Sobieskiego, w strojach krzczonowskich i krakowskich, 
fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej” 
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Zespó³ ludowy przy Zespole Szkó³ w Stê¿ycy w stylizowanych strojach ludowych, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej” 
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Schola Radoœæ ze Stê¿ycy w stylizowanych strojach ludowych, fot. z archiwum LGD „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej”
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W publikacji, do opracowania tekstu, wykorzystano eksponaty pochodz¹ce z kolekcji:

?Pañstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,

?Pana Paw³a Warownego, 

?Pani Janiny Antolak z Nowej D¹bi, 

?KGW ze Swat, 

?KGW z Leopoldowa, 

?KGW z Oszczywilka, 

?KGW zMoszczanki, 

?Zespo³u „Czerniczanki”, 

?Zespo³u „Pelagia” z Leopoldowa 

?oraz KGW z Rososzy.

Kilka elementów stroju znajduje siê w œwietlicy w GoŸdzie oraz k¹ciku regionalnym szko³y w GoŸdzie. 

Inni mieszkañcy powiatu posiadaj¹ pojedyncze elementy stroju, g³ównie burki, szalinówki i chusty jesionki, gdy¿ te trzy 
elementy najd³u¿ej by³y u¿ywane.
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Lista respondentów 

Zofia Puzio, zam. Bazanów (nagranie 2015);

Janina Antolak, zam. Nowa D¹bia (nagranie 2015); 

Genowefa Tomaszek, zam. Nowa D¹bia (nagranie 2015);

Maria Bienias, Wola Koryniecka (nagranie 2015); 

Zofia Warowna, zam. Nowa D¹bia (nagranie 2015);

Boles³aw Zarêba, zam.  Kazimierzyn, (nagranie 2003);

Stanis³awa Filipek, zam. Krainowo (nagranie 2005);

Halina Polak, zam. Oszczywilk (nagranie 2007);

Emilia Gruza, zam. Ownia (nagranie 2015);

Kazimiera Kêpka, zam. Ownia (nagranie 2015);
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Zdjêcia archiwalne z prywatnych albumów rodzinnych na potrzeby publikacji udostêpnili:

1. Barbara Ost¿yrzek z Oszczywilka

2. Janina i Jan Mich z Brusowa

3. Genowefa Tomaszek z Nowej D¹bi

4. Zofia Warowna z Nowej D¹bi

5. Marzena Warowna z Nowej D¹bi

6. Janina Antolak z Nowej D¹bi

7. Halina i Roman Babik z Czernica

8. Teresa i Tadeusz Kania z Czernica

9. Iwona Przybysz z Czernica

10. Maria i Jerzy Kwas z Babic

11. Renata Wardal z Brusowa

12. Jadwiga Mi³osz z Bazanowa

13. Anna Poœpiech z Zawita³y

14. Henryka Mi³osz z Zawita³y

15. Wanda Mróz z Leopoldowa

16. Janina £ojszczyk z Bazanowa

17. Alina Gruza z Bazanowa 

18. Janina Owcarz z Bazanowa

19. Urszula Jêdrys z Bazanowa

20. Henryka Kozdrój z Bazanowa

21. Bo¿ena Radko z Bazanowa

22. Marianna Wardal z Bazanowa

23. Helena D¹browska z Rososzy



166166



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISBN  

978-83-941436-1-9

Druk i sk³ad: Wydawnictwo „ZORZA” – Marek £ukasiak 
Ryki 2015 

Nak³ad: 400 egz.

WYDAWCA: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Lepsza Przysz³oœæ Ziemi Ryckiej”
ul. Wyczó³kowskiego 10A; 08-500 Ryki; lgdryki@gmail.com; www.lokalnagrupadzialania.pl
Opracowanie tekstu: Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
Fotografie i reprodukcje wykona³: Pawe³ Warowny

dr Mariola Tymochowicz 





ISBN 978-83-941436-1-9


