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Kultura ludowa zawiera w swoim przekazie folklor, sztukę charaktery-
styczną dla społeczności, która zamieszkuje określone tereny. Powstaje ona 
ze wspólnych doświadczeń historycznych, warunków życia czy też form go-
spodarowania. Można powiedzieć, że kulturą jest zachowanie całego dorobku 
przejawów naszych przodków, są to za równo elementy materialnej kultury 
ludowej i niematerialnej, czyli duchowej kultury. 

Dla kultury ludowej ważne znaczenie mają mieszkańcy wsi, którzy na co 
dzień zajmują się uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. Przekazują oni dzie-
dzictwo kulturowe (np. tradycje, legendy, historie, obrzędowości, żniwa, do-
żynki itp.) z pokolenia na pokolenie, dlatego też z biegiem czasu pojawiają się 
powolne nowe zmiany w tradycji. Powstają nowe zwyczaje, choć starsze poko-
lenia z niechęcią przyjmują te nowości. Z biegiem czasu jednak dana nowość 
przestaje już nią być a staje się powoli przestarzałą tradycją. 

Kultura materialna jest ogółem namacalnych wytworów człowieka (np. 
meble, narzędzia, naczynia), które służą przede wszystkim do zaspokojenia 
biologicznych potrzeb człowieka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa wraz  
z możliwością przetrwania. 

W skład kultury niematerialnej (duchowej) wchodzą wytwory ludzkiej 
świadomości (np. język (jako nośnik niematerialnego dziedzictwa), tradycje, 
przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały, obrzędy świąteczne, 
wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, umiejętności związane  
z rzemiosłem tradycyjnym) o funkcji pomagającej poznać i urzeczywistnić ide-
ały dobra, piękna i prawdy. 

Region województwa małopolskiego może pochwalić się dużym zróżni-
cowaniem etnograficznym oraz etnicznym. Żyją tutaj trzy podstawowe gru-
py etnograficzne: Krakowiacy, Górale 
oraz Lachy, którzy tworzą grupy teryto-
rialne. Krakowiaków można podzielić na 
Wschodnich i Zachodnich. Górale z kolei 
to Orawiacy, Podhalanie, Kliszczacy, Gó-
rale Beskidzcy, Górale Sądeccy i Górale 
Pienińscy, Spiszacy, Zagórzanie. Z kolei 
Lachy dzielą się na Lachy Sądeckie, Li-
manowskie, Szczyrzyckie oraz Lachy od 
Dobrej. Grupy te można odróżnić od sie-
bie między innymi za pomocą strojów lu-
dowych czy gwary. Ważną rolę odgrywa 

Ludowy strój daje poczucie  
dumy, bogactwa i godności. 
Podkreśla związek ze swoją 
ziemią i jest bez wątpienia jed-
nym z najefektowniejszych ele-
mentów wchodzących w skład 
kultury wsi. Pełnił on wiele waż-
nych funkcji: od praktycznej po 
estetyczną i magiczną.
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również działalność artystyczna czerpiąca źródło z tradycji i związanych z nią 
wzornictwem, obyczajowością, obrzędami.

W Małopolsce można również spotkać grupy etniczne takie jak: Romowie, 
Ormianie, Łemkowie, Ukraińcy, Słowacy czy Żydzi. Dzięki temu, że występuje 
tu tak wiele przedstawicieli grup etnograficznych i etnicznych Małopolska wy-
różnia się wciąż żywym i wielobarwnym folklorem.

Folklor jest składnikiem niematerialnego i materialnego dziedzictwa kul-
turowego oraz częścią kultury ludowej. W jego skład wchodzi gwara, proza 
wraz z poezją ludową, pieśni (w tym ballady, kolędy, śpiew), muzyka i taniec. 
Są to również widowiska ludowe, obrzędy, obyczaje i zwyczaje, wierzenia lu-
dowe wraz z przesądami oraz legendy, podania, przysłowia, czy nawet targi, 
jarmarki oraz odpusty. 

Gwara, jako lokalna i regionalna odmiana języka jest jednym z najtrwal-
szych wyróżników tożsamości. Gwarą posługują się mieszkańcy danej wsi lub 
danego regionu. Mieszkańcy Małopolski posługują się dialektem małopolskim, 
jednak nie jest on w całym regionie jednakowy. Do gwary Małopolski może-
my zaliczyć gwarę krakowską, podhalańską, sądecką, zagłębiowską, żywiecką 
(świętokrzyską), kielecką.

Pieśni ludowe są ważnym elementem, który zapisał się w polskiej tradycji 
i kulturze. Należą do najstarszych form artystycznych i na przestrzeni wieków 
powstało ich tysiące. Przekazywane przez wieki z pokolenia na pokolenie: ba-
wiły, wychwalały Boga, motywowały do pracy itp. Pieśni towarzyszyły naj-

rozmaitszym obrzędom. Wśród pieśni na 
uwagę zasługują również ballady ludowe 
i kolędy.

Ballady ludowe opowiadają o histo-
rycznych, niezwykłych wydarzeniach 
legendarnych a ich bohaterami są ludzie 
pochodzący ze wsi. Ballada opowiada  
o zwadach, krzywdach, zbójcach, czy też 
karach, które są za nie wymierzane.

Kolędy cieszą się niesłabnącą po-
pularnością w Polsce już od XVI wie-
ku. Początkowo kolędy związane były 
z nadejściem Nowego Roku, później 
związano je z Bożym Narodzeniem. 

W Małopolsce  istnieje wie-
le Regionalnych Zespołów 
Folklorystycznych,  Zespo-
łów Pieśni i Tańca, Kapel  Lu-
dowych, Grup  Śpiewaczych, 
czy  Śpiewaków Ludowych,  
którzy prezentują  obrzędy, 
obyczaje oraz odzwierciedlają 
często już zapomniane trady-
cje regionu, które odnaleźć 
możemy w tańcu, muzyce, 
śpiewie, zwyczajach, czy stro-
jach ludowych.



5

Tradycja śpiewania kolęd przekazywana była  
i jest w dalszym ciągu z pokolenia na pokolenie. 
Najstarszą z polskich kolęd jest „Zdrów bądź, 
Królu Anielski” pochodząca z 1424 roku. Ko-
lędy dzielą się na noworoczne, literackie, ludo-
we, pastorałki. Do dzisiaj przetrwało ponad 500 
kolęd i pastorałek. Na Krajowej Liście Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego wpisane 
zostało Kolędowanie Dziadów Noworocznych 
na Żywiecczyźnie, które obecnie jest wyrazem 
dbałości o tradycję.

Tańce narodowe również przekazywane są  
z pokolenia na pokolenie a co za tym idzie od-
grywają ważną rolę w dziedzictwie kultury nie-
materialnej. Wśród polskich tańców narodowych 
bardzo znane są polonez, mazur, kujawiak, obe-
rek, krakowiak. Tańce narodowe w przejawie 
kultury związane były z określonymi środowiska-
mi i spełniały określone funkcje. W kształtowa-
niu ich formy muzycznej i tanecznej ważną rolę 
odgrywały środowiska szlacheckie, magnackie, 
mieszczańskie, a także scena polska. Polskie tań-
ce narodowe również wpisują się w Krajową Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Muzyka ludowa jest zarówno najstarszym  
i najcenniejszym dobrem wchodzącym w skład 
kultury niematerialnej, czyli duchowej. Grana dla 
własnej przyjemności, rozrywki, towarzysząca 
różnym uroczystościom (np. weselnym, dożynko-
wym) umilała pracę (np. podczas darcia pierza),  
a nawet towarzyszyła wojownikom podczas po-
lowań, czy wypraw wojennych. W Małopolsce na 
uwagę zasługuje wpisana na Krajową Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego umiejęt-
ność wytwarzania instrumentu i praktyka gry na 
kozie (dudach podhalańskich), która jest jednym 
z elementów kultury górali staropodhalańskich.

Wesele krakowskie nie mogło się 
obejść bez głośnej muzyki i tańców, 
skocznych krakowiaków. A wesele  
w Małopolsce jak przed wiekami 
wciąż jest obchodzone hucznie pomi-
mo tego, że wiele starodawnych oby-
czajów weselnych wciąż jest żywa, 
lecz przybrana w nową formę (np.  
w miejsce tradycyjnych oczepin 
wchodzą w nowoczesnym stylu 
wspólne zabawy lub gry, do których 
o północy wyciąga się gości wesel-
nych) itd.

Legenda o Grocie  Łokietka/
 Jaskini Królewskiej

Kto nie słyszał o Władysławie Łokiet-
ku, który ukrywał się w Grocie Kró-
lewskiej przed Czechami? Kiedy Wa-
cław II król czeski najechał na Polskę  
i zajął Kraków Władysław musiał ucie-
kać i na swoją kryjówkę wybrał trud-
no dostępną jaskinię, która znajduje 
się na Chełmowej Górze w Ojcowie. 
Łokietka do groty spuszczono po li-
nie, gdyż wejście do niej zasłaniała 
ogromna pajęczyna. W ten sposób 
wojska Wacława II zostały zmylone, 
gdyż uważali oni, że Władysław na 
pewno nie schronił się w Jaskini, po-
nieważ w tak szybkim czasie pająk 
nie odbudowałby swojej pajęczyny. 
Wierna okoliczna ludność przynosi-
ła królowi pożywienie. Jego żołnie-
rze przysięgli mu wierność i pomoc  
w odzyskaniu władzy. Dzięki zebra-
nym wieścią przez mieszkańców 
Prądnika król doskonale wiedział, co 
dzieje się w Krakowie i wybrał odpo-
wiedni moment by opuścić kryjówkę. 
Powrócił on do miasta i triumfalnie 
odzyskał koronę. Schronienie kró-
la nazywane jest Grotą Łokietka lub 
Jaskinią Królewską i wciąż żyje w pa-
mięci miejscowej ludności.
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Legendy, podania, wierzenia ludowe w Ma-
łopolsce sięgają często do odległych początków 
powstania wsi i miast oraz wyjaśniają ich zna-
czenie. Opowiadają one również o prawdziwych 
wydarzeniach z odległej przeszłości oraz o tych 
fantastycznych związanych z wierzeniami ludowy-
mi. Istnieje wiele opowieści, które dotyczą życia 
małopolskich świętych oraz błogosławionych oraz 
wiele legend wyjaśniających powstanie m.in. róż-
nych form ostańców skalnych, których licznym 
występowaniem mogą pochwalić się regiony Ma-
łopolski. 

W skład dziedzictwa kultury niematerialnej 
wpisuje się również wiedza i praktyki dotyczące 
przyrody i wszechświata (wyobrażenia, umiejęt-
ności danej wspólnoty kulturowej warunkowane 
środowiskiem naturalnym) takie jak m.in. meteoro-
logia ludowa, tradycyjne metody leczenia, wiedza  
i praktyki dotyczące przyrody itp. Ważne znaczenie 
odgrywa również wiedza i umiejętności związane  
z rzemiosłem tradycyjnym (kontynuowanie  
i przekazywanie umiejętności swoim następcom).

Obrzędy ludowe wśród społeczności lokalnej 
trwają od zawsze, wiele z nich nawiązuje do świąt. 
Święto to szczególny magiczny czas, czas prze-
znaczony na odpoczynek i chwile spędzone w gro-
nie najbliższych. Obrzędy są składnikiem tradycji  
i kultury ludzkiej, znalazły one również odzwier-
ciedlenie w poezji, prozie i dramacie. To jedno  
ze źródeł wiedzy o naszej tradycji. 

Obyczaje zespalają ludzi i łączą ich bardzo sil-
ną więzią. Towarzyszą nam nie tylko w codzienno-
ści, ale wpisują się w integralną część naszej kultu-
ry. W Małopolsce da się odczuć silne przywiązanie 
mieszkańców do tradycji. Dbają oni o podtrzyma-
nie dawnych obyczajów. Do dnia dzisiejszego prze-
trwało tutaj wiele wciąż kultywowanych obrzędów, 

Boże Narodzenie to czas, kiedy 
domy przystrajane są w choinki  
i kolorowe światełka, zachował się 
również do czasów dzisiejszych sta-
rodawny zwyczaj chodzenia po Ko-
lędzie z szopką, a po Nowym Roku  
z  Gwiazdą, Turoniem i Kozą, zwierzę-
tami, które symbolizują siłę witalną.  
Mało gdzie można spotkać już teraz 
topienie bałwana. Zgodnie z tradycją 
wielu gospodarzy nadal uważa, że 
jaka wigilia taki cały rok. Stół wigilij-
ny nakrywany jest białym obrusem, 
na którym położony zostaje ozdob-
ny talerz i na nim położone zostają 
opłatki. Obok nich świeca „Caritas” 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
Bardzo ważne jest pozostawienie na 
stole dodatkowego pustego talerza 
dla wędrowca ubogiego. Wiecze-
rza Wigilijna poprzedzona zostaje 
wspólną modlitwą, składaniem sobie 
życzeń oraz łamaniem się opłatkiem 
na znak pojednania. W niektórych 
domach wieczerza wigilijna składa 
się z 12 dań na znak 12 apostołów 
i 12 miesięcy roku. Menu wigilijne 
uwzględnia pewne zwyczajowe zasa-
dy mianowicie, że obowiązkowo musi 
znaleźć się barszcz czerwony z bura-
ków lub zupa grzybowa, potrawa ryb-
na, śledź, danie z kapusty i grzybów, 
kluski z makiem, grzybowe nadzienie 
do uszek, pierniki, orzechy i kompot 
z suszonych owoców. Nocna Msza 
Święta zwana „pasterką” kończy ob-
chody wigilijne. W szkołach istnieje 
też piękny zwyczaj urządzania wigilii 
klasowych. 

Szopkarstwo Krakowskie w tym 
coroczny konkurs na najpiękniejszą 
Szopkę Krakowską wpisuje się w  Li-
stę Krajowego Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego.
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Szopka krakowska  - wystawa  
w Muzeum Nadwiślański Park  
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek 
Lipowiec w 2018 r.

Podłaźniczka w Muzeum Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie  
i Zamek Lipowiec w 2018 r.
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tradycji i zwyczajów. Obrzędowość doroczna ma 
silny związek z rokiem kościelnym i świętami 
katolickimi, pracą w gospodarstwie czy również 
ludowymi wierzeniami, które swoimi korzenia-
mi sięgają jeszcze czasów pogańskich. Motywy 
ludowe i religijne często przenikają się. Oprawa 
plastyczna charakterystyczna dla danego regionu 
towarzyszy wielu obrzędom. Obrzędy i zwycza-
je, choć są częścią kultury ludowej coraz częściej 
odchodzą już w niepamięć. Niektóre zwyczaje 
przekształciły się w zabawy i widowiska, inne 
przystosowane zostały do nowych warunków,  
a jeszcze inne całkowicie zanikły. 

Z największymi kościelnymi świętami 
związek z tradycją odczuwa się najmocniej. Do 
tych świąt zaliczamy: najważniejsze dla chrze-
ścijan święto Wielkiej Nocy, Boże Narodzenie, 
Boże Ciało czy też dzień Wszystkich Świętych.  
W przypadku uroczystości państwowych ważną 
rolę odgrywa rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości (11 listopada 1918 r.) oraz rocz-
nica uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji  
(3 maj 1791 r.). 

Wśród zwyczajów i obrzędów związanych 
ze świętami wyróżnić możemy: Adwent, Wigi-
lię, chodzenie po kolędzie, Dzień św. Szczepana 
(26 grudnia), Święto Matki Boskiej Gromniczej 
(Ofiarowania Pańskiego (2 luty), Dzień św. Błaże-
ja (3 luty), Dzień św. Agaty (5 luty), Wielki Post, 
Środę Popielcową, Niedzielę Palmową, Śmigus 
Dyngus, Chodzenie z kołatkami w Wielkim Ty-
godniu, Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielo-
ne Świątki), Święto Trójcy Świętej, Święto Matki 
Bożej Zielnej (15 sierpnia), Święto Przemienienia 
Pańskiego. 

W Małopolsce są również obchodzone święta 
o nieco innym charakterze, takie jak: Dzień Ko-

Święta Wielkanocne również  
posiadają wiele pięknych zwy-
czajów związanych z dawnymi 
obrzędami. W niedzielę poprze-
dzającą święci się palmy, a w pa-
rafii zazwyczaj organizowany jest 
konkurs na najładniejszą palmę. 
Ta stara wielkanocna tradycja 
jest ciągle żywa w wielu miejsco-
wościach Małopolski. Na uwagę 
zasługują wielkanocne palmy 
(nawet powyżej 30 m) w Lipnicy 
Murowanej, które co roku rywa-
lizują w konkursie na najwyższą  
i najpiękniej udekorowaną palmę. 
W niedzielę Palmową w okolicach 
Krakowa można natknąć się rów-
nież na Pucheroki. Bardzo zna-
ne jest również Misterium Drogi 
Krzyżowej organizowane w Kal-
warii Zebrzydowskiej. W Wiel-
ką Sobotę święci się pokarmy 
tzw. święconkę, w której skład 
wchodzą: chleb, jaja kolorowe, 
wędliny, chrzan, sól itp., aby spo-
żyć je na śniadanie Wielkanocne  
w Wielką Niedzielę. W Wielka-
nocny Poniedziałek odbywa się  
Śmigus Dyngus, a w okolicy 
Wieliczki można spotkać „Siudą 
Babę” w towarzystwie usmolone-
go Cygana. 

Wieczorem w Zielone Świątki 
(uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, kończą okres Wielka-
nocy) zapalane są ognie sobó-
tek, a w święto Matki Boskiej 
Zielnej święci się ziele. 
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Święconka

Pisanki
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biet (8 marca), Dzień Matki (26 maj), Dzień Bab-
ci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka (21, 22 stycz-
nia, 1 czerwca), Wigilia św. Katarzyny (24/25 
listopada), Wigilia św. Andrzeja (29/30 listopad), 
Dzień św. Barbary (4 grudnia), Dzień św. Miko-
łaja (6 grudzień), Dzień św. Łucji (13 grudzień), 
Dzień św. Marka (25 kwiecień), Noc Świętojań-
ska (21/22 czerwiec) czy też takie jak darcie pie-
rza, wodzenie niedźwiedzia, topienie marzanny,  
a także Święto Plonów (dożynki). 

Warto wspomnieć o głównym animatorze 
kultywowania tradycji i obrzędów ludowych 
Kole Gospodyń Wiejskich. Już od ponad 150 
lat KGW mają zasadniczy wpływ na wiejskie 
życie. Zajmują się one głównie kultywowaniem 
tradycji m.in. poprzez doskonalenie i pod-
trzymywanie sztuki kulinarnej, promowanie  
i sprzedaż wyrobów rękodzieła artystycznego  
i ludowego, kultywowaniem folkloru i sztuki lu-
dowej. KGW biorą udział również w organizo-
waniu wielu uroczystości, takich jak: odpusty, 
dożynki, festiwale i konkursy ludowe, pokazy 
ludowej twórczości, inscenizacje regionalnych 
obrzędów i wiele innych. Razem też spędzają 
Dzień Kobiet, Dziecka, czy Dzień Strażaka, 
organizują loterie fantowe, wycieczki, zajmują 
się przygotowaniem wieńców dożynkowych na 
święto plonów czy też już w mniejszym stopniu 
organizują kursy szycia, warsztaty haftu itp. 

W kołach gospodyń wiejskich ważna jest 
tradycja, która jest bardzo szanowana i ciągła, 
często tradycja ta sięga nawet trzech pokoleń 
kobiet (córka, matka, babcia). W Polsce koła 
gospodyń wiejskich przeżywają swój renesans. 
W ostatnich latach aktywność kół gospodyń 
wiejskich wzrasta, ich odrodzenie nastąpiło 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz  

Jedną z najstarszych polskich 
tradycji religijnej i narodowej jest  
Boże Ciało. Wtedy na ulicach 
obchodzone są liczne uliczne 
precesje wiernych, połączone ze 
strojami regionalnymi i sypaniem 
kwiatów. Staropolski zwyczaj 
mówi, że należy zabrać gałązkę  
z przystrojonego ołtarza do 
domu by chroniła przed ogniem, 
piorunami i robactwem. W okta-
wę święta Bożego Ciała (w na-
stępny czwartek przypadający po 
tym święcie) na ulicach Krakowa 
można spotkać Pochód Lajkoni-
ka, zwanego również Konikiem 
Zwierzynieckim. Ten doroczny 
zwyczaj i jednocześnie wido-
wisko wpisane zostało na Listę 
Krajowego Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego.

W  pierwszym tygodniu po Bo-
żym Ciele w niezwykłej małopol-
skiej wsi Zalipie organizowany 
jest konkurs na najpiękniej zdo-
bioną chatę. Wielobarwne kwieci-
ste wzory zdobią  bielone ściany 
domów, a nawet  ich otoczenie.

W miejscowości Bobowa wciąż 
działa liczna grupa koronkarek, 
które wytwarzają koronki przy 
użyciu specjalnych „Klocków”. 
Odbywają się tam Międzynaro-
dowe Festiwale Koronki Klocko-
wej oraz ogólnopolskie konkur-
sy koronkarskie, gdzie można 
przyjrzeć się technice wyrobu 
koronek.
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w ostatnim czasie po wprowadzeniu nowej ustawy o Kołach Gospodyń 
Wiejskich, która daje im nowe możliwości.

Festiwale, przeglądy, konkursy, imprezy lokalne, kulinarne, regionalne  
w tym targi, jarmarki, odpusty również odgrywają dużą rolę w niematerial-
nym dziedzictwie kulturowym. W Małopolsce odbywa się wiele atrakcji kul-
turalnych oraz imprez lokalnych w ciągu całego roku kalendarzowego. Obcho-
dzi się również uroczystości takie jak: powitanie i pożegnanie lata, tradycyjne 
festyny, które urozmaicone są często występami gwiazd, konkursów i loterii 
czy zespołów tanecznych. Festyny kończą się zazwyczaj zabawą taneczną do 
białego rana. Imprezy plenerowe przyciągają rzeszę zwiedzających poprzez 
prezentowanie niezwykle malowniczego i atrakcyjnego obrazu wsi, a wśród 
mieszkańców wzbudzają lokalny patriotyzm i dumę.

Dziedzictwo kulinarne polskiej wsi wraz z wysoką jakością produktów 
żywnościowych przyczyniły się do powstania wyśmienitych potraw regio-
nalnych. Małopolska może pochwalić się bogatym dziedzictwem kulinarnym 
wśród produktów i potraw regionalnych, na które to składają się dwie tradycje 
kulinarne: tradycyjna kuchnia chłopska i kuchnia dworska. Wśród nawy-
ków żywieniowych Małopolan, które utrzymują się do dzisiejszych czasów 
największy wpływ miały miejscowe produkty rolne. Wśród pożywienia jada-
nego na wsi można było wyróżnić pożywienie zwykłe i świąteczne. Wśród co-
dziennych posiłków na stołach panowały różnorodne kasze, ziemniaki, groch, 
kiszonki, natomiast w czasie świąt głównym daniem było mięso, które zalicza-
ne było do produktów luksusowych. Kuchnia dworska, czyli kuchnia elit to tra-
dycyjne potrawy i produkty, które gościły na stołach w pałacach i zamkach. Dla 
tej kuchni charakterystyczne było mięso, bardzo często dziczyzna oraz inne 
towary luksusowe sprowadzane z zagranicy. 

Wpływ na kształt polskiej sztuki kulinarnej znaczne oddziaływanie miały 
obyczaje związane z religią: święta ko-
ścielne, liczne uroczystości, długotrwałe 
posty. Na jej rozwój wpłynęły także kon-
takty z innymi kulturami w czasie zagra-
nicznych wyjazdów Polaków. W XI wie-
ku do Polski dotarła kultura Indii i Chin,  
a dzięki kontaktom z Ormianami osiadły-
mi w Polsce, kultura orientalna. Kuchnia 
polska to również wpływ kuchni francu-

Charakterystyczne dla Pol-
skiej kuchni potrawy to: bigos, 
kapusta, grzyby, ziemniaki, 
pierogi, potrawy mięsne, zupy, 
ryby, pasztety, wędliny, chleb, 
ciasta, a także miody pitne  
i wódka.
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skiej, włoskiej, czeskiej, rosyjskiej, austriackiej, węgierskiej, niemieckiej oraz 
kultury hebrajskiej wniesionej przez Żydów. 

Kuchnia kulinarna cieszy się bardzo dużym powodzeniem na wszelakich 
targach, imprezach okolicznościowych itp. Potrawy kulinarne wytwarzane  
w zgodzie z tradycją są istotnym elementem tworzenia kultury danego regionu. 

Oscypek
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