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Najważniejszym elementem korowodu jest niesiony w nim wieniec, zwany często 

„koroną'', w którym to określeniu mieści się cała dostojność święta będącego 

ukoronowaniem pracy na polu. Dla nas piękne i barwne korony dożynkowe mają 

wartość głównie estetyczną- podziwiamy kunszt ich twórców(czy raczej twórczyń, bo 

przywilej ich wyplatania od zawsze paniom przyznawano) i mało, kto zdaje sobie 

sprawę, że przez stulecia były one przedmiotem po części magicznym. Niegdyś 

ściśle przestrzegano zasady, by koronę splatać z ostatnich kłosów, po czym wśród 

śpiewów i muzyki przenoszono ją do chaty lub dworu, gdzie czekała, aż ziarno jej 

kłosów wysiano w nowo zaoraną rolę. W ten sposób dokonywało się symboliczne 

połączenie końca i początku rolniczych prac, zgodne z kolistym rytmem 

następujących po sobie pór roku niosących ze sobą powtarzalną niezmienność 

gospodarskich obowiązków. 

Kolisty musiał być również kształt korony, a świadomość jej symbolicznego związku 

z porami roku przetrwała do dziś - w rozmowie z jedną z członkiń koła gospodyń 

wiejskich usłyszałam, że "Prawdziwa korona musi mieć 4 ramiona, bo są wiosna, 

lato, jesień i zima. I trzeba ją koniecznie upleść ze wszystkich rodzajów zbóż. 

Składniki korony mają bowiem również wartość symboliczną. Zboża, z których ją 

splatano, uchodziły za symbole dostatku i urodzaju, a w dodatku - od wieków 

związane z medycyną ludową – cenione były za swe właściwości magiczne. 

Zwłaszcza pszenicy przyznawano szczególną moc w tym względzie – odpowiednio 

honorowana zapewniała bogate przyszłoroczne plony. Spleciony ze zbóż wieniec 

starannie dekorowano.(Opisywana przez Wasilewskiego korona 

"przybiera postać rozmaitą, zależnie od tradycyj lokalnych(...) mieni się od 

kolorowych papierków i wystrzyganych świecidełek, 

Gdzie indziej wplata się doń gałązki mirtu lub czerwonych jagód jarzębin. I znów 

wybór tej barwnej dekoracji uznać należy za nie do końca przypadkowy- zarówno 

gałązki mirtu, jak i jarzębina uchodziły za strażniczki czystości, zaś wplecione w 

wieniec zapewniały, że zboże urodzi się dostatnie i jędrne. Symboliczne znaczenia 



przypisywano również kwiatom, owocom i innym roślinom zdobiącym śląskie korony 

dożynkowe. Jednak cała ta symbolika korony, wyniesiona prawdopodobnie jeszcze 

z pogańskich czasów, nie zmieniała faktu, że ostatecznie zajmowała ona poczesne 

miejsce w kościele podczas uroczystej Mszy żniwnej. 

Mieszkanki jednej ze wsi naszego powiatu wspominają, że "dawniej nigdy korona 

nie stała przed ołtarzem, tylko wisiała z boku, przy wiecznej lampie”.  

Co roku dbają też o inne dożynkowe tradycje: 

Dla naszych chłopów szykujemy „woniaczki" - małe bukieciki ze zboża i suchych 

kwiatów, broń Boże nie sztucznych - muszą być prawdziwe. No i nie ma dożynek 

bez „kołocza”. Ale takiego nieocyganionego - trzeba dać dużo masła, żeby był 

dobry. Trzeba go napiec tyle, żeby wszystkim „stykło". Niech tegoroczne korony, 

woniaczki" i ,,kołocze" zapewnią naszym rolnikom dobry rok. 


