
 
 
 

 
ŚWIĘCENIE WIANKÓW NA BOŻE CIAŁO 

 

   Każde ziele mówi: święć mnie 
 

 

 Powszechny jest w Koronie i Litwie zwyczaj poświęcania wianków w oktawę Bożego 
Ciała, podczas ostatniego nieszporu. Woń ziół uważana jest jako symbol cnoty, a Kościół  
w modlitwie, którą odmawia kapłan przy ceremonii poświęcania, prosi Boga, aby przyjął   
wonne cnoty tych, którzy składają Mu na ołtarzu wieńce i zioła. Wieńcami zdobi się           
monstrancja podczas tego nabożeństwa. Tym sposobem znaczenie dawne wieńców i ziół    
sobótkowych w pojęciach ludu polskiego uświęcone zostało przez kościół.  
 

  Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
      
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Wianki z ziół i kwiatów święcone w 
Oktawę Bożego Ciała. Złotniki, powiat         
krakowski. Fot.: Agata Psica. 



  
 Boże Ciało, święto Eucharystii, ustanowiono w 1317 roku dla całego Kościoła zachodniego. 
W Polsce celebrowane jest od 1320 roku i jest to jedno z najbarwniejszych katolickich świąt,        
którego zewnętrzną formą jest procesja do czterech ołtarzy. Uroczystość ta odbyła się po raz    
pierwszy w 1246 roku, w Leodium (Liège), a bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były widzenia 
świętej Julianny z Cornillon, przeoryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon, początkowo   
zresztą traktowane jako herezje.  
 Uroczystości Bożego Ciała obchodzone są w drugi czwartek po Zielonych Świątkach i trwają 
całą oktawę.  Po procesji na zakończenie oktawy Bożego Ciała każdy zabierał do domu brzozową 
gałązkę, z drzewek stojących przy ołtarzach. Taka gałązka przesiąknięta sacrum, poświęcona              
i okadzona miała wielką moc! Chroniła od gradobicia plony, chroniła dom i jego mieszkańców.  
 Brzozowe gałązki wtykano na granicach pola i pod pierwszą skibę, aby chroniły zasiewy 
przed chorobami i szkodnikami (często robiono z nich krzyżyki), kładziono pod strzechy, aby       
chroniły dom i zabudowania gospodarskie przed pożarem. 
 Ponoć w tym dniu ksiądz patrząc przez monstrancję mógł rozpoznać czarownice, które na 
głowach zamiast chustek miały skopce... Ale przecież poświęcone wianki chroniły dom nie tylko 
przed wszelkimi nieszczęściami, ale i przed działaniem czarownic.  
 

 

 

 Na maryackiej wieży rozkołysały się dzwony i huczą nad miastem, a trębacze wygrywają    
hejnały, zwołując wiernych na ostatnią procesyę w oktawę Bożego Ciała. To też choć dzień            
powszedni — miasto jakoś odświątnie wygląda: w rynku większa część sklepów już zamknięta,        
w kilku miejscach czerwienią się już purpurowe adamaszki i dywany, któremi ozdobiono ołtarze na 
cztery Ewangelije; po białym bruku snują się już gromadki wystrojonych mieszczan, czekających na 
procesyę, a od czasu do czasu z jednéj lub drugiéj ulicy wypływa na rynek jakieś bractwo                     
z chorągwiami, feretronami i kotłami, na których bębnią tak, że się aż w piersiach odzywa; to znowu 
pokaże się cechowa chorągiew wysmukła i sunie prosto ku kościołowi Panny Maryi. 

 
Michał Bałucki, W Boże Ciało, w: Typy i obrazki krakowskie, Wilno 1881 

 

 

 Takoż i na wsi ścielono Jezusowi pod stopy kwiaty, formowano barwne chodniki, bito            
w bębny, śpiewano pieśni. Ustrajano płoty bibułkowymi wstążkami i kwiatami, w oknach domów 
szykowano małe ołtarzyki. Procesję prowadzi ksiądz z monstrancją, za nimi w orszaku ministranci    
z dzwonkami, kobiety niosące feretrony, dziewczynki w strojach krakowskich sypiące kwiatki, dzieci 
w strojach komunijnych, bractwa kościelne, strażacy. Tak przemierzają wieś i współcześnie, idąc od 
ołtarza do ołtarza, przygotowanego specjalnie na ten dzień przez wiernych. Wierzono, że tego dnia 
sam Jezus zstępuje z ołtarza i wychodzi z kościoła, by iść z wiernymi  w procesji.  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Julianna_z_Mont_Cornillon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustianki


 
 
 
 Jest mniemanie, że kto nie był przynajmniej na pierwszej i ostatniej processyi, ten  
w ciągu roku umrze; wszyscy więc z całej parafii, starzy i młodzi, kobiety i niedorostki,    
śpieszą do kościoła. Znoszą wianki z rozchodniku, kopytniku, bobowniku, niezapominajek  
i macierzanki, które przez rok następny mają im służyć za lekarstwo (a raczej za               
prezerwatywę od chorób), zwłaszcza jeśli je ksiądz otrze o monstrancję lub poświęci. 

 
Oskar Kolberg, DWOK, tom 5; Krakowskie, część I  

 
 
 Ale chłopska gospodyni na monstrancji wianka nie zawiesiła… Taki przywilej mieli tylko 
mieszkańcy dworu. Dawniej wianki były odbierane przez kościelnego, zawieszane na drążkach       
i kładzione nad ołtarzem. Po oktawie gospodyni mogła odebrać swój wianek z kościoła.  
W czasach, gdy po lekarstwo szło się na łąkę i na pole, a nie do apteki, przez cały rok korzystano 
z okazji by wzmocnić moc leczniczych roślin i ziół.  Na Boże Ciało wito wianki z ziół rosnących przy 
domach, pożytecznych, przydatnych cały rok i niewysokich, czyli jeśli z krwawnika, to tylko            
z listków.  Popularna była także macierzanka, kurdybanek, kopytnik, rozchodnik, lubczyk, babka,  
 z której wito ładne wianuszki, układane „w kokardkę”. Wianki z jednego lub dwóch, trzech ziół  
wiązano razem wstążeczką. Często było ich trzy, pięć lub dziewięć. Niektórzy zostawiali je  
w kościele po pierwszej procesji przez osiem dni, a niektórzy przynosili je do kościoła dopiero  
w oktawę Bożego Ciała i w tym dniu były poświęcane. W domu wieszano je nad drzwiami         
wejściowymi albo w izbie i towarzyszyły człowiekowi w najważniejszych momentach jego życia: 
przy narodzinach, ślubie i śmierci. 

 
 

Wianki te i zioła poświęcone zawieszają na ścianach, u obrazów lub nad drzwiami,                
i przechowują przez rok cały, przypisując im cudowne własności. Kładą je pod podwalinę 
zakładanych domów, pod pierwszy snop, zwieziony do stodoły we żniwa, okadzają jak     
sobótkowemi dom i gumna w przekonaniu ochrony od pioruna, także dobytek w wilię św. 
Jana i dzieżę chlebną. W wielu domach wito zawsze 9 tych wianków, każdy z innego ziółka,  
a mianowicie: z macierzanki, rozchodniku, nawrotka, kopytniku, rosiczki, mięty, ruty,       
stokroci i barwinku. Używany jest także lubczyk, kopelnik, targownik i dzwonki,  
w Krakowskiem bobownik i niezapominajki, w Wielkopolsce gałązki lipy i jabłecznik.     
Wiankiem z rozchodniku okadzają dom przed burzą, wierząc, iż od tego rozchodzą się 
chmury gradowe i pioruny. W języku staropolskim było wyrażenie „wiankami nakadzić”,    
a gdy komu przychodziło coś bardzo łatwo i szczęśliwie, mówiono: „jakby wianki wił”.  
 

Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903 

 

 



 
 Święcone wianki przydawały się nie tylko ludziom ale i zwierzętom. Kto miał mleczną krowę, 
ten bardzo o nią dbał, dlatego do kościoła zanoszono także wianek uwity tylko z pokrzywy, który       
w potrzebie był lekarstwem dla zwierzęcia. Należało przelać przez niego mleko i dać krowie do picia. 
Współcześnie wiemy, że w uzdrawianiu krowy dużą zasługę miało zawarte w pokrzywie żelazo.       
Krowy podczas cielenia okadzano również poświęconą macierzanką. Aby zapewnić ochronę           
zwierzętom gospodarskim wianki wieszano również w stajni. 

 
 Ale podczas tych ośmiu dni oktawy         
należało się także liczyć z pewnymi ograniczenia-
mi. Przestrzegano np. Więc w oktawę, puść     
otawę (nie koś w tym dniu), nie tnij zboża ni    
kapusty, bo znajdziesz rdzeń pusty. W tym      
okresie kobiety nie mogły prać bielizny kijanka-
mi, bo sprowadziłyby do wsi pioruny. 
 
 Nie martwiły się tym szczególnie dzieci       
i wyczekiwały procesji, bo w niektórych             
parafiach w oktawę Bożego Ciała, błogosławi się 
szczególnie dzieciom i wszystkie dzieci,                 
uczestniczące w procesjach, są obdarowywane 
słodyczami i owocami. Tak jest po dziś dzień      
w wielu kościołach powiatu krakowskiego. 

 

    Monika Dudek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 2 Wianki z ziół i kwiatów święcone           
w Oktawę Bożego Ciała. Kraków—Wolica,   
powiat krakowski. Fot.: Joanna Nowosielecka. 
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