
Ubiór 

„Ubiór mężczyzn stanowi letnią porą biała konopna koszula  

z fontaziem modrym lub czerwonym, przepasana pasem rzemiennym, 

ustrojonym niekiedy w kółka i sprzączki mosiężne, pod którym są spodnie 

zgrzebne, Parciaki zwane. Koszula taka, wyłożona na spodnie i opięta 

pasem, jest to ubiór roboczy, a przy nim w lecie, tak mężczyźni jak i kobiety, 

chodzą boso. W święto przywdziewają kamizele lub sukmany modre, 

rzadziej białe lub bure, z nizkim kołnierzem. Kamizela bywa z płótna 

lnianego lub konopnego (robocza ze zgrzebnego), z jednym krojem dla 

mężczyzn i dla kobiet. Jest to rodzaj zwierzchniej sukni czy opończy bez 

kołnierza, długiej za kolana, bez żadnego zapinania, tylko spiętej pasem 

rzemiennym lub włóczkowym, u kobiet zaś paskiem czarnym lub krajką 

czarną albo błękitną. Wierzchnie to ubranie często się przy tańcu zdejmuje, 

aby długiemi nie zawadzało połami, a klapy czy wyłogi jego zowią się 

Ożydla. Na głowę mężczyźni kładą czapki różnego kształtu, w zimie zaś 

(bogatsi) wielka czapkę, zwaną Zawściekła, z barana czarnego, z wierzchem 

granatowym, ze skrzydłami wysokiemi, związanemi wstążką modra lub 

czerwoną. W lecie chłopi radzi przykrywają głowy słomianemi 

kapeluszami. Buty noszone w zimie, mają często cholewy wywinięte. 

Kobiety zamężne noszą włosy rozpuszczone i przystrzyżone do 

połowy szyi, dziewki zaś po jednym tylko warkoczu. Mężatki głowę 

okrywają czapkami (Kap, kapie), z różnobarwnych (przeważnie 

czerwonych) kawałków perkaliku, obcisłemi na przodzie, z wierzchu nieco 

sterczącemi jakby pod grzebieniem, a z tyłu ściągniętymi na zawiązkę (…). 

Na ową czapkę w święto zarzucają chustkę; dziewki zaś chodzą   

w samych tylko chustkach na głowie, obrąbianych zwykle czarnym  (od 

brzega) i czerwoną tasiemką, z wiszącym i szeroko z tyłu rozpostartym na 

plecy końcem czyli rogiem, przy którym  (jak i przy innych rogach) 



wyskakuje z czarnej lub czerwonej włóczki kiść czyli kotka, sam kąt rogu 

zdobny w haft czarny włóczkowy. Na szyi noszą kilka i więcej sznurów 

korali lub paciorków rozmaitej barwy, u których bywa zawieszony 

szkaplerz. Do roboty w lecie służy koszula konopna biała, z drobnemi na 

ramionach wyszywankami czerwonemi (naramiennikami) idąca do bioder, 

do której dla oszczędności doszywają spód  z grubszego zgrzebnego płótna, 

zwany Nadołek. Na to idzie spódnica z wełny owiec czarnych zwana Szorc 

(...), przepasana czerwoną krajką i Zapaska (fartuch). W święta dziewczęta   

i młode kobiety kładą mały gorset różnobarwny lub pstry, starsze zaś, 

płócienkowe różnobarwne spódnice, niekiedy z galonkiem u dołu (jasnym 

lub złoto szychowym), i owijają się, wszystkie, w białe długie rańtuchy czyli 

prześcieradła; a na nogi obuwają trzewiki, zwykle przed  kościołem dopiero 

(przez oszczędność) jeżeli z drugiej wsi odbyły drogę. Trzewiki czarne 

skórzane mają kokardkę z czarnej tasiemki, i wysokie na obcasach korki; 

pod niemi są błękitne zwykle pończochy. Bardzo już rzadko widzieć można 

łapcie z kory, okręcone rzemieniem na onucach. Lepsze i odświętne ubranie 

zowią Smatami kościelnemi. (…) Ubranie na głowę panny- młodej i druhen 

zowie się Strojnik.  

Dzieci chodzą boso i z gołą zwykle głową. Obleczone są w długie 

konopne koszulki opasane krajką. Na zimę, odziewają je w starzyznę po 

ojcach, nie zawsze dokładnie przykrojoną. 

Ubiory powyżej skreślone, robione zwykle przez miejscowych tkaczy 

i kobiety, w każdej niemal wsi doznają lekkiej odmiany. Pod Ożarowem, 

Opatowem i Rakowem różnice te już biją w oczy. Pod Zawichostem rogi 

chustek na głowie u dziewcząt szerzej się rozpościerają, skracając się na 

długość. Pod Opatowem i Ostrowcem kobiety nie noszą już kamizeli ale 

sukmanki; tu kap u mężatek bywa daleko niższy i okrąglejszy, 

różnokolorowy; zastępuje go niekiedy czepiec biały z falbankami, nie dosyć 



osłaniający Kędry (t. j. włosy rozpostarte z tyłu po ucięciu pannie młodej 

warkocza przez starościny w czasie oczepin, zwykle przy pieśni śpiewanej  

o Chmielu). Pod Staszowem i Połańcem, u chłopów gęsto ukazuje się 

czerwona rogatywka na głowie. (…)1 

Świątniczanie prawie wszyscy są tkaczami i trudnią się wyrobkiem po 

okolicznych włościach. Zewnętrzną postacią niczem nie różnią się od 

chłopa pańszczyźnianego, bo chodzą w takich samych kamizelach,  

w modrych sukmanach i baraniej czapie, mają tylko pewne wybitne cechy 

w przewlekłej mowie i zawieszeniu głosu. Przy robocie przy pługu, mają jak 

inni koszulę na wierzch wyłożoną, w stanie pasem szerokim skórzanym 

spiętą, ze szkaplerzem przez plecy przewieszonym i z kamizelą zwykle na 

ramieniu złożoną, spodnie sukienne, buty długie po kolana i czapkę rogatą  

z modrego sukna z wązką obwódką z wełny czarnego barana. W święto 

parobczaki mają na głowie, jedni duże czapki baranie, drudzy czarne 

kapelusze z wełny prostych owiec z wetkniętemi małemi pęczkami 

kwiatów z pod których w wijących się puklach spadają po obu stronach 

twarzy gęste czarne albo blond włosy. Koszule lniane bez kołnierza,  

z przewieszonym przez ramię nowym szkaplerzem, zawiązane u szyi 

modremi albo czerwonemi wstążkami (fontaziami), na koszulach 

obwiązane pasem włóczkowym modre albo białe sukmany, z wywiniętemi 

czasem suknem podszytemi klapami. Starzy nieraz biała kostką spinają 

koszulę u szyi, a trzymają w reku kij wiśniowy z rzemykiem przez dziurkę  

u góry przewleczonym, albo laskę sak łąkową nabijaną w każdym sęczku 

mosiężnemi gwoździkami. 

Strój dziewcząt bywa suty; chustki różnej barwy ściskają im głowy, 

związane sztucznym węzłem nad samem czołem, a w spadającym końcu na 

plecy, kryje się warkocz dziewiczy, z jakim się dopiero rozstają na zawsze  
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 O. Kolberg, „Sandomierskie …”, PWM, Wrocław, 1976, s. 18-20, (zachowano pisownię oryginalną). 



w dniu wesela. Od obydwóch  skroni wymykają się małe kosmyki włosów,  

a na szyi pełno świeci się korali i paciorków szklanych, sięgających aż do 

piersi krzyżykiem mosiężnym, lub jakim okrągłym medalem z wizerunkiem 

N. Panny Częstochowskiej, lub też innego jakiego świętego. Koszule 

najczęściej kartonowe, mają z włóczki wyszycia na obu ramionach,  

a gorsety sznurowe z przodu, zachodzą aż za stan, przykrywając cokolwiek 

fartuszki białe i sfałdowane różnobarwne spódnice, sięgające aż do kostek 

nóg, ubranych w pończochy modre lub białe i trzewiki. Każda przytem 

okrywa się pewnym rodzajem prześcieradła obszernego i osłaniać 

mogącego całą postać. (…)”2 
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 O. Kolberg, „Sandomierskie …”, PWM, Wrocław, 1976, s. 243-244,  (zachowano pisownię oryginalną). 


