
18 czerwca 2016 Wskrzeszenie krzicy i wionki świętojońskie 

 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34071,wskrzesili-krzice.html 

   wyświetleń: 1272 komentarzy: 0 

Wskrzesili krzicę 

 
Żyto świętojańskie, czyli krzyca, siane było przez wiele 

wieków w Karpatach. Prawie wszędzie uprawa krzycy 

została już zaniechana. W sobotę, 18 czerwca w Ustroniu 

odbyło się ''Sianie krzicy przed nocą świętojońskom'' w 

Zogródce gorolskiej obok Karczmy Góralskiej, dzięki 

inicjatywie prof. Daniela Kadłubca. 

Wskrzesili krzicę /fot. Mateusz Bielesz 

 Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim wraz z Wielkim 

Zbójnikiem, Janem Sztefkiem na czele, podjęła się reaktywacji 

góralskiego żyta, czyli w naszej gwarze – krzicy. Na małym 

symbolicznym poletku w Ustroniu, które znajduje się obok Karczmy 

Góralskiej, zasiano pierwszy raz od kilkudziesięciu lat ziarna żyta 

świętojańskiego. Inicjatorem tego wydarzenia był prof. Daniel Kadłubiec, 

wybitny znawca kultury ludowej naszego terenu. 
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 Krzica jest powszechnie uważana za jedną z najstarszych, a 

często najstarszą odmianę żyta. Prawie wszędzie, poza terenami 

karpackimi oraz innymi górskimi i leśnymi, uprawa jej została już 

zaniechana, głównie z powodu łatwego wypadania ziarna i 

ciemnego koloru mąki. Krzicę uprawiało się prawie wyłącznie ma 

wypalonych zrębach, a więc w związku z gospodarką żarową. Nieco 

odmienną, archaiczną formę uprawy krzycy zanotowała na Śląsku 

Cieszyńskim dr Anna Kowalska-Lewicka (GOSPODARKA I 

TRZEBIEŻ ŻAROWA W KARPATACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU. 

UPRAWA KRZYCY), w związku z wyrabianiem lasu na polanę przez 

koziarza (opis odnosi się do pierwszej połowy XIX w.). Po wypaleniu 

wielkiego drzewa, nawiezioną popiołem ziemię wokół sterczącego 

pniaka, skopywał koziarz kopaczką i w tym miejscu siał krzycę. Nie 

otrzymywano więc jednolitego pola, ale nieregularne poletka 

wielkości plamy popiołu pozostałego po spaleniu jednego drzewa. - 

takie informacje o krzicy można wyczytać z tabliczki, którą umieszczono 

przy Zogródce Gorolskiej, gdzie ją zasiano. 

 

- O uprawie krzycy dowiedziałem się od prof. Kadłubca. W 

internecie natrafiłem na portal Rafała Chruścickiego, który zajmuje 

się uprawą tego żyta. Nawiązaliśmy ze sobą kontakt, dzięki czemu 

możemy dziś zasiać krzycę, a także napić się krzycówki, której 

smak wspólnie ocenimy. - powiedział na wstępie Wielki Zbójnik, Jan 

Sztefek z Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim. 

 

Następnie głos zabrał prof. Daniel Kadłubiec, pomysłodawca wydarzenia 

- Krzice siano przed nocą świętojańską. Wiązało się to z ludowymi 

wierzeniami, według których zboże obsiane przed tym dniem miało 

wydawać bardziej obfite plony. Dzisiejsza impreza jest naprawdę 

niezwykła i wzruszająca. Przygotowywanie gruntu, sianie, 

polewanie. Tego w Ustroniu jeszcze nie było. Teraz trzeba 

koniecznie zrobić żniwa i dożynki. 

 

- W słowie gleba jest zawarte wskazanie, iż z tej gleby może coś 

wyrosnąć. W tę glebę zostało zasiane ziarno, czyli w klasycznym 

języku europejskim „semine”. Od tego terminu pochodzą słowa np. 

seminarium, inseminacja. Mówimy również często „w glebie dusz 

ludzkich”, mając na względzie rozum czy duszę człowieka. Sianie 

ziarna jest jedną z podstawowych funkcji życiodajnych. Bez tego 



nie ma przekazywania życia. Dzięki naszym dzisiejszym działaniom 

nie tylko jest sianie ziarna, ale także tworzenie gleby, aby coś 

wyrosło, co ma nas zadziwić, a może i zachwycić. - tymi słowami 

zakończył ceremonię siania krzicy dr hab. Marek Rembierz, zwany w 

Gromadzie Górali Gazdą Filozofem (i Doktorem nieobadanym). 

 

Impreza była wpisana również w obchody związane z nocą 

świętojańską. Na jej zakończenie wodami Wisły popłynęły tradycyjne 

wianki. Wcześniej zostały uplecione przez sympatyczki Gromady Górali. 

Teraz pozostaje już tylko czekać na pierwsze plony krzicy. 

teksy i zdjęcia : Mateusz Bielesz 
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Gorolsko zogródka 
Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim 

KRZICA, KRZYCA, ŻYTO ŚWIENTOJAŃSKIE,  formy gwarowe: "krzica" 

„krzyca", „ikrzyca", skrzyca" (Secale cereale var. multicereale), 

*roślina dwuletnia lub nawet wieloletnia  (pierwszy rok zielonka, drugi 

ziarno) 

*idealna na zielonkę 

*nadaje się idealnie na poletka śródleśne jako pasza dla fauny 

*bardzo dobrze sprawdza się w uprawach ekologicznych 

*doskonale zacienia ziemię dlatego też jest agresywna dla chwastów 

*wysokość łanu po wykłoszeniu 1,8-2m 

*wartość pokarmowa słomy zbliżona do siana 

*konsumpcja (mąka ma lekko słodkawy smak) 
Krzica jest powszechnie uważana za jedną z najstarszych, a często najstarszą 

odmianę żyta, że prawie wszędzie, poza terenami karpackimi oraz innymi 

górskimi i leśnymi, uprawa jej została już zaniechana, głównie z powodu 

łatwego wypadania ziarna i ciemnego koloru mąki. 

Krzicę uprawiało się prawie wyłącznie na wypalonych zrębach a więc w 

związku z gospodarką żarową. Jej typowa uprawa wygląda następująco: po 

ścięciu lasu pozostałe odpadki drzew, jak korę, gałęzie, wierzchołki oraz całe 

poszycie leśne ścięte i wysuszone, składano na kupy i spalano następnego 

roku na wiosnę (lub czasem późną jesienią tegoż roku), a popiół 

równomiernie rozrzucano. Wiosną, po wypaleniu, pomiędzy pozostałymi 

pniakami kopało się ziemię motykami i wysiewało się krzycę.  

Nieco odmienną, archaiczną formę uprawy krzycy zanotowała  na Śląsku 

Cieszyńskim, dr Anna Kowalska-Lewicka (GOSPODARKA I TRZEBIEŻ ŻAROWA 

W KARPATACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU. UPRAWA KRZYCY)  w związku z 

wyrabianiem lasu na polanę przez koziarza (opis odnosi się do pierwszej 

połowy XIX w.). Po wypaleniu wielkiego drzewa nawiezioną popiołem 

ziemię wokół sterczącego pniaka skopywał koziarz kopaczką i w tym 

miejscu siał krzycę. Nie otrzymywano więc jednolitego pola, ale 

nieregularne poletka wielkości plamy popiołu pozostałego po spaleniu 

jednego drzewa. 

Zogródka powstała w tym miejscu dzięki uprzejmości właściciela terenu.  

Opiekę nad Gorolską Zogródką sprawują pod okiem Najwspanialszego 

Zbójnika nad zbójnikami prof. Daniela Kadłubca, który przypomniał o 

tradycji siania przez goroli krzicy - pasjonaci z Gromady Górali.  

Natomiast nasiona krzicy zawdzięczamy p. Rafałowi Chruścickiego, który 

nie tylko krzycę reaktywuje, ale też nam podarował, i to dzięki jego pasji 

opisanej na : http://www.krzyca.webity.pl/krzyca-historia/ z czego 

skorzystaliśmy - doszło do tego naszego kolejnego historycznego 

akcentu.  



 Gospodarstwo Rolne DAMAZYNKA 
Kłódka 19, 86-318 Rogóźno 

+48 603 850 903, chruscicki@interia.eu 
 

 

Szanowny Pan 

Jan Sztefek  

Prezes zwany Wielkim zbójnikiem 

GROMADY GÓRALI 

 

Szanowny Wielki Zbójniku, 

Wielkim zaszczytem i przyjemnością jest dla mnie wesprzeć tak zacną Gromadę Górali 

kilkoma ziarnami żyta Krzycą zwanego lub też Żytem Świętojańskim. Przeto otrzymasz 

ile potrzebujesz tak by morgi Twoje obsiane były a i oko cieszyć mogły. 

Pamiętaj przeto by dbać o nią a plonem obfitym obdarzyć Cię może. Jeżeli zdrowia          

i chęci nie zabraknie Ci Wielki Zbójniku w co głęboko wierzę, plon ów na chleb 

nastarczyć może czego życzę z całego serca. 

Jeśli fantazja Cię najdzie Wielki Zbójniku której jak miarkuje brakować Ci nie może              

i uda się Tobie napitku utoczyć z ziaren tej nieziemskiej rośliny to i o moim zdrowiu             

a może i gardle zapomnieć nie możesz. 

Dziękuję za wpis na Waszej stronie www.gorale.ustron.pl a i ja o zgodę zapytuję czy 

link do Waszej strony na mojej znaleźć się może? Gdyż ważna to rzecz kulturę                     

i tradycję krzewić. 

 

Łącząc Wyrazy Szacunku 

       Rafał Chruścicki 

Sporządzono w odpowiedzi na pismo Wielkiego zbójnika Jana Sztefka Roku Pańskiego 19 kwietnia 2016. 

 

www.krzyca.webity.pl 



Gospodarstwo Rolne 
DAMAZYNKA 

Kłódka 19, 86-318 Rogóźno 
+48 603 850 903, chruscicki@interia.eu  

 

        Szanowny Pan 
        Jan Sztefek 
        Prezes zwany Wielkim 
Zbójnikiem 
        GROMADY GÓRALI 

 
Szanowny Wielki Zbójniku, 
 
Z wielkim zaszczytem zawiadamiam Cię Wielki Zbójniku, iż posłałem Tobie 

naczynie wypełnione tym co udało się utoczyć po raz pierwszy z ziaren Krzycy 
czy też Krzicy jak ją zwą w Twoich stronach. 

Z przyjemnością przyjąłem wiadomość, że siew Żyta KRZYCY Świętojańskim 
zwanym na jutrzejszy dzień tj. 18-tego czerwca A.D. 2016 r. naznaczyłeś i całą 
Gromadę Górali na ceremoniał ten zwołać kazałeś.  

Przeto pamiętaj by zanim Krzycy siew zaczniesz trochę napitku popróbować 
gdyż ręka wtedy pewniejsza i oko bystrzejsze co ważne bo i równiej morgi 
obsiane wtedy będą. 

Po siewie zapomnieć nie możesz kurzu z gardła spłukać tym że napitkiem a 
co ważniejsze recenzyję wydać na temat tego coś popróbował. 

Pokłoń się w moim imieniu proszę bardzo Wielki Zbójniku swojej Gromadzie, 
pokłoń się również Panu Profesorowi Danielowi Kadłubcowi, który to wszystko o 
Krzycy wymyślił dzięki czemu mogłem poznać Ciebie Wielki Zbójniku a może w 
przyszłości całą Twoją Gromadę na co liczę. 

Bardzo dziękuję za wspomnienie mnie w zaproszeniu na ceremoniał siania 
Krzycy przed Nocą Świętojańską ale zupełnie nie było potrzeby. 
                                                                                                                                               

 

Sporządzono przed Nocą Świętojańsko A.D. 17 czerwca 2016 

www.krzyca.webity.pl 

http://www.krzyca.webity.pl/


 

 

Teraz zdjęcia: Agata Janusz Czudek. Pomoc Janusz Czudek 

całość z filmikami jest pod adresem 

https://1drv.ms/f/s!Avrb8_TTEmKykoQQoUJX4RDM1HHdJQ 
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Teraz zdjęcia: Joanna Pyka 

 

   



 

 

 

 

   

  



  

 

 

 

  



  

  

 



 

 



 

 

Teraz zdjęcia: Jan Sztefek  

 



 

 



 

 

 



 

 



   

Teraz zdjęcia: Mateusz Bielesz

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 


