
Zestawienie świąt i obrzędów ludowych w 2021 roku 

 

STYCZEŃ 

 01.01.2021r. – święto: Nowy Rok 

                        zwyczaj: jukace/jukoce 

 06.01.2021r. – święto: Trzech Króli 

                        zwyczaje: orszak Trzech Króli; święcenie złota, kadzidła i mirry;  

                        święcenie kredy i zapisywanie na drzwiach domów: K+M+B 

 

LUTY 

 02.02.2021r. – święto: Matki Boskiej Gromnicznej (Ofiarowania Pańskiego) 

                        zwyczaje: święcenie gromnic, a następnie malowanie płomieniem  

                        znaku krzyża na suficie po powrocie do domu 

 03.02.2020 r. – święto: św. Błażeja 

                        zwyczaj: święcenie małych świeczek, które po przystawieniu do okolic  

                        gardła miały uśmierzać ból 

 11.02.2012 r. – święto: Tłusty Czwartek 

                         zwyczaje: spożywanie pączków/faworków; tradycja pomyjki 

 14.02.2021 r. – święto: Walentynki  

                         zwyczaj: obdarowywanie się własnoręcznie wykonanymi karteczkami  

                         z wyznaniami miłości/przyjaźni 

 ostatnie dni karnawału – święto: Comber Babski 

                                           zwyczaje: radosne biesiadowanie kobiet 

 16.02.2021r. – święto: Ostatki 

                        zwyczaje: zabijanie pijaka 

 17.02.2021r. – święto: Popielec (Środa Popielcowa) 

                        zwyczaje: popielcowe klocki (ciągnięcie kloca); wkupne do bab; kłoda  

                         popielcowa; posypywanie głów popiołem w kościele 

 od święta Trzech Króli do Środy Popielcowej – zwyczaje: zapusty; kusaki 

 Od Tłustego Czwartku do Środy Popielcowej – zwyczaje: chodzenie z kozą 

 

 



MARZEC 

 12.03.2021 r. – święto: Gregorianki (Gregory) 

                                      zwyczaje: uroczyste żegnanie absolwentów i witanie  

                                      pierwszoklasistów 

 21.03.2021 r. – zwyczaj: topienie marzanny 

 22.03.2021 r. – zwyczaj: chodzenie z gaikiem 

 28.03.2021r. – święto: Niedziela Palmowa 

                        zwyczaje: szukanie zajączka; pucheroki; święcenie palm; procesje 

 

KWIECIEŃ 

 Ostatnie dni wielkiego postu – zwyczaje: wieszanie śledzia; pogrzeb żuru 

 01.04.2021r. – święto: Wielki Czwartek 

 02.04.2021r. – święto: Wielki Piątek 

 01.04 - 02.04. – topienie i palenie Judasza 

 03.04.2021r. – święto: Wielka Sobota 

zwyczaje: święcenie pokarmów; malowanie pisanek 

 04.04.2021r. – święto: Pascha/Wielkanoc 

zwyczaje: siwki; rezurekcja; śniadanie wielkanocne; dzielenie się 

jajkiem 

 noc z 04.04. na 05.04. – zwyczaj: dziady śmigustne 

 05.04.2021r. – święto: Śmigus-dyngus/Lany Poniedziałek 

                        zwyczaje: polewanie się wodą;  kurek dyngusowy; siuda baba;  

                        wołoczebne; chodzenie z Konopielką; racyjki; chodzenie z pasyjką;  

                        święcenie i obchodzenie pól 

MAJ 

 23.05.2021 r. – święto: Zielone Świątki; święto polskiego chłopa; święto ruchu   

                          ludowego 

                                      zwyczaje – roduś; dekorowanie domów zielenią (najczęściej  

                                      gałązkami brzozy); zdobienie domów tatarakiem; wołowe/końskie   

                                      wesele; dekorowanie przydrożnych kapliczek i krzyży;  królowie na   

                                       polach – wyścigi w pędzeniu wołów; wybieranie najładniejszej  

                                      dziewczyny we wsi i nadawanie jej miana królowej, obdarowywanie   

                                      wiankiem; słupy majowe 



CZERWIEC 

 03.06.2021 r. – święto: Boże Ciało  

                         zwyczaje: tworzenie dywanów kwiatowych; procesje do ołtarzy;      

                         zabieranie do domów brzozowych gałązek; wicie wianków 

 10.06.2021 r. – zwyczaj: pochód Lajkonika 

 23.06.2021 r. – święto: Noc Świętojańska/Noc Kupały/Sobótka 

                         zwyczaje: palenie sobótek; obrzęd ścinania kani; puszczanie wianków   

                         w nurt rzeki; tańce wokół palenisk; skakanie przez ogień; kąpiel             

                         sobótkowa 

 

LIPIEC 

 02.07.2021 r. – święto: dzień Matki Boskiej Jagodnej 

 

SIERPIEŃ 

 06.08.2021r. – święto: Przemienienie Pańskie 

                                   zwyczaje: święcenie kopru 

 15.08.2021r. – święto: Matki Boskiej Zielnej  

   zwyczaje: święcenie ziół, kwiatów  i płodów rolnych 

 16.08.2021r. – święto: dzień św. Rocha 

                                    zwyczaj: święcenie zwierząt 

 08.2021 r. – święto: dożynki, Święto Plonów  

                                zwyczaje: wicie wieńców, przepiórka 

 

WRZESIEŃ 

 12.09.2021 r. – święto: Matki Boskiej Siewnej 

                                     zwyczaj: święcenie zbóż 



 

LISTOPAD 

 02.11.2021 r. – święto: Zaduszki/Dzień zaduszny  

                                    zwyczaje: rozpalanie ogni zaduszkowych i wywodzące się z tej tradycji      

                                    zapalanie zniczy 

 11.11.2021 r. – święto: dzień św. Marcina 

                                     zwyczaje: przyrządzanie gęsi; wypiekanie rogali; pochody marcińskie 

 24.11.2021 r. – święto: Katarzynki  

                          zwyczaje: wróżby dla kawalerów 

 29.11.2021 r. – święto: Andrzejki 

                          zwyczaje: wróżby dla panien 

 

GRUDZIEŃ 

 04.12.2021 r. – święto: Barbórka  

 06.12.2021 r. – święto: dzień św. Mikołaja 

 okres adwentu – zwyczaj: prządki (prząśniczki) 

 24.12.2021 r. – święto: Wigilia 

 zwyczaje: pośnik; przystrajanie izby snopkami zboża; siano pod   

obrusem; pasterka; pierwsza gwiazdka; dzielenie się opłatkiem; puste 

miejsce przy stole 

 25.12.2021 r. – święto: Boże Narodzenie  

 okres bożonarodzeniowy – zwyczaje: tradycje budowania szopek        

              bożonarodzeniowych; kolędowanie 

 26.12.2021 r. – święto: dzień św. Szczepana  

  zwyczaje: sypanie owsa 

 31.12.2021 r. – święto: Sylwester 

                          zwyczaje:  draby noworoczne 

 

 


