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Ja Kujawiak. 
Budowanie tożsamości regionalnej poprzez 
kultywowanie zwyczaju kozy i przywołówek

I Kujawiak. Building a regional identity 
by cultivating the habit of koza and przywołówki

This article is an attempt to describe folk customs cultivated 
in Kujawy. Particular attention is focused on the author of the koza 
– the habit of saying goodbye carnival and przywołówki, which are 
associated with mating pairs. These popular in and around Inow-
roclaw habits are part of the culture that contributes to building 
a regional identity. This is due, among other things with numer-
ous participation of residents and identify with these rites. Very 
important is the fact that passed down from generation to gener-
ation the traditions are a factor of socialization and upbringing of 
children and youth.

Keywords: przywołówki szymborskie, koza, a local identity, up-
bringing by tradition.

Niniejszy artykuł jest próbą opisu zwyczajów ludowych kulty-
wowanych na Kujawach. Szczególną uwagę autor skupił na kozie 
– zwyczaju żegnania karnawału oraz przywołówkach, które związa-
ne są z kojarzeniem par. Te popularne w Inowrocławiu i okolicach 
zwyczaje są elementem kultury, która przyczynia się do budowania 
tożsamości regionalnej. Wynika to między innymi z licznego udzia-
łu mieszkańców i identyfikacji z tymi obrzędami. Bardzo ważny jest 
również fakt, że przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje 
stają się czynnikiem socjalizacyjnym oraz wychowawczym dzieci 
i młodzieży. 

Słowa kluczowe: przywołówki szymborskie, koza, tożsamość lokal-
na, wychowanie przez tradycję.
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Społeczeństwo to skomplikowana struktura, składająca się 
z wielu mniejszych części jakimi są grupy społeczne. Jego podzbio-
ry możemy klasyfikować według różnych zmiennych. Pochodzenie, 
wzrost, płeć, wiek czy wykształcenie to tylko niektóre z możliwości. 
W niniejszym artykule autor swoje zainteresowania zorientował na 
mieszkańców Kujaw Zachodnich i kultywowane przez nich tradycje 
– kozę i przywołówki – jako element budowania tożsamości regio-
nalnej. Celem, który przyświecał autorowi była chęć promowania 
tradycyjnych obrzędów z Inowrocławia i okolic, ponieważ w obec-
nych, dynamicznie zmieniających się czasach mogą być one przy-
kładem elementu spajającego społeczności lokalne. Badania zostały 
przeprowadzone w oparciu o obserwację oraz analizę tekstów. 

Tradycja – ujęcie teoretyczne

„Tradycja jest jak lustro, w którym odbijają się wieki. Tradycja 
jest jak drzewo, które swoimi korzeniami sięga głęboko w grunt” 
(Seweryn 1661: 1). Tymi słowami Tadeusz Seweryn określił, czym dla 
niego jest tradycja. Z punktu widzenia autora pracy bardzo ważne 
jest określenie jaki wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, socja-
lizację oraz przywiązanie do regionu mają zwyczaje przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza te kultywowane na Kujawach 
Zachodnich. 

W czasach cywilizacji postindustrialnej możemy odnieść wra-
żenie, że nie ma miejsca na tradycję, która pozwoliła zachować 
narodowi polskiemu swoją tożsamość w trudnych czasach zabo-
rów, a także odegrała nieocenioną rolę w procesie państwotwór-

czym oraz kulturotwórczym po odzyskaniu niepodległości. Obecnie 
w dobie wielkiej ruchliwości społecznej, zmian ludnościowych czy 
kulturowych mamy do czynienia z powolnym zanikiem tradycji. 
Współcześnie często wypierane są stare i dobre obyczaje, dlatego 
ważne jest ich kultywowanie w zgodzie z nowoczesnością. Wyjątko-
wo istotne w tym procesie są lokalne społeczności czy małe grupy 
społeczne, do których możemy zaliczyć rodziny, grupy koleżeńskie. 
To właśnie one stanowią przekaźnik kulturowy (Kowalska 2008). 

Kultywowanie tradycji kształtuje tożsamość oraz historię życia 
danej jednostki. Związane jest to z procesem socjalizacji, który dzieci 
i młodzież przechodzą właśnie w małych grupach społecznych, do 
których należą. Symbolami tradycji mogą być stare fotografie, kro-
niki czy też przedmioty. Równie ważne są jednak obyczaje, obrzędy, 
zwyczaje czy przesady funkcjonujące w określonych grupach spo-
łecznych. Wszystko to odgrywa dużą rolę podczas procesu wycho-
wawczego tworząc więzi oraz kształtując postawy życiowe. Rozpa-
trując rolę tradycji w życiu człowieka na podkreślenie zasługuje fakt, 
że obchodzone święta są, według Leona Dyczewskiego, wyrazem 
przemienności i cykliczności życia społecznego, jednocześnie speł-
niając istotną funkcję, dzięki której życiu jednostek i społeczności 
nadawany jest sens (Dyczewski 2003). Obchodząc święta koncen-
trujemy się na wyznawanych wartościach, związanych z nimi wyda-
rzeniach czy osobach. Również podczas świąt tworzą się i umacniają 
wspólnoty wyznające tożsame wartości. Rola tradycji jest bardzo 
istotna, ponieważ jest ona łącznikiem między tym, co było i jest 
przeżywane obecnie, a tym jaka postawa zostanie wykształcona 
w przyszłości. 

Przekazywanie tradycji oraz obrzędowość mają ważne funkcje 
społeczne, do których należą (Łuszczyńska 1977):
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Rola tradycji w budowaniu tożsamości regionalnej jest niebaga-
telna. Dobrym przykładem są tradycje wyjątkowe dla obszaru Kujaw, 
zwłaszcza w okolicach Inowrocławia. Właśnie to miasto, rywalizu-
jące od wieków z Włocławkiem o miano stolicy Kujaw, było przez 
wiele lat jednym z niewielu miejsc, gdzie kultywowano zwyczaje nie 
spotykane w innych regionach Polski, jakimi są koza i przywołówki. 
Oba te zwyczaje związane są z Wielkanocą. 

Koza – kujawskie zapusty

Koza jest to orszak żegnający karnawał. Zwyczaj ten wywodzi 
się jeszcze z czasów pogańskich, a huczne obchodzenie zapustów, 
czyli końca karnawału, miało zwiastować szybkie nadejście wiosny 
(Krysiak 2001). Koza ma przypominać również o przemijaniu i o tym, 
że nasze życie podzielone jest na etapy. Jest czas na zabawę i ra-
dość, który właśnie ustępuje oraz czas postu i zastanowienia się 
nad własnym życiem, który ma przygotowywać do obchodów świąt 
Wielkiejnocy. Orszak składa się z kilkunastu mężczyzn przebranych 
za różne postacie. Główną postacią korowodu jest koza, która miała 
symbolizować witalność i płodność w związku z nadchodzącą wio-
sną. Jest ona również symbolem sytości, a złapanie kozy za rogi ma 
zwiastować szczęście w nadchodzącym roku. Orszak składa się rów-
nież z innych postaci i maszkarad. Na czele orszaku idzie przodow-
nik, który prowadzi cały korowód niosąc ze sobą skarbonę, do której 
spotkani mieszkańcy wrzucają datki na sianko dla kozy. W pochodzie 
uczestniczy również para młoda widoczna na zdjęciu 1, która jest 
symbolem nowego życia i rodziny. Wynika to również z tego, że koza,  
podobnie jak i wiele innych zwyczajów ludowych, miała za zadanie 
przynieść szczęście i męża pannom na wydaniu. 

Zdjęcie 1. Wesoła para młoda niosąca szczęście mieszkańcom

Źródło: archiwum prywatne autora.

Kolejną postacią w orszaku jest kominiarz, który symbolizu-
je szczęście. Mieszkańcy i przechodnie, którzy zostaną wysmaro-
wani przez kominiarza sadzą mają mieć zapewnione powodzenie 
i pomyślność. Dziad i baba to także uczestnicy orszaku kozy. Są to 
charakterystyczne postacie z dużym wiklinowym koszem. Ich zada-
niem jest zbieranie darów w zamian za zabawianie mieszkańców. 
Najczęściej były to różnego rodzaju wypieki – pączki bądź faworki, 
ale także alkohol, które były przeznaczane na wieczorną zabawę, 
zwaną podkoziołkiem. Wokół kozy krążą również pastuchowie, któ-

• regulowanie postępowania ludzi, utrwalanie panujących 
warunków społecznych;

• tradycja oraz obrzędy będące wzorami zachowań związa-
nych z wartościami wyznawanymi przez grupę, zachowań 
mających istotne znaczenie dla przebiegu życia grupy, zwią-
zanych z sytuacjami ważnymi dla całej grupy;

• integracja grup społecznych, wyznaczanie ich spoistości. 
Współtworzenie zasady odrębności, która stanowi niezbęd-
ny warunek utrzymania wewnętrznej spójności grupy;

• zaspokajanie indywidualnych potrzeb takich jak potrzeba 
uznania, więzi z grupą, bezpieczeństwa i solidarności, a tak-
że aktywności, życzliwości, przeżyć estetycznych czy współ-
działania oraz przynależności.

Przekazywanie tradycji oraz znaczenia symboli ma istotne zna-
czenie, jeśli chodzi o kształtowanie postaw obywatelskich oraz wy-
chowanie patriotyczne.

Przedstawiciele władzy, jak również nauczyciele, są odpowie-
dzialni za wychowanie społeczeństwa do odpowiedzialności za 
państwo. Podstawy takiego wychowania przekazywane są w szkole, 
a w interesie rządzących leży ukierunkowanie tego procesu zgodnie 
z interesem narodu dla dobra całej ludzkości (Mojsiewicz 1981). Od-
powiedzialność ta jednak nie powinna spoczywać jedynie na wymie-
nionych grupach społecznych. Kształtowanie odpowiednich postaw 
powinno być zadaniem dla wszystkich, zaczynając od rodziców. Po-
stawy obywatelskie i patriotyczne mogą być również kształtowane 
we wszelkiego rodzaju organizacjach zrzeszających dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Również w nieformalnych grupach społecznych ta-
kich jak żeglarze, działkowcy, wędkarze, miłośnicy militariów, ale 
również wśród mieszkańców Kujaw może być prowadzony proces 
wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Człowiek dzięki oby-
watelskiej postawie, w której został wychowany, zna rzeczywistość 
i umie pełnić swoją rolę społeczną. Zasadniczym celem takiego wy-
chowania jest to, aby człowiek był obywatelem zdolnym do działa-
nia skierowanego na kształtowanie wspólnoty, a także to, aby znał 
swoje prawa, jak i obowiązki wobec państwa, narodu, lokalnej spo-
łeczności i innych ludzi oraz potrafił samodzielnie wybrać kierunek, 
który chce obrać w swoim życiu (Stradowski 2013). Bardzo ważne 
w procesie wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego dzieci 
i młodzieży jest eksponowanie wartości takich jak dyscyplina, umi-
łowanie ładu i porządku, pracowitość, sumienność, a także poczucie 
własnej godności, zaufania do innych, dostrzeganie sensu własne-
go działania oraz wolności i poczucie sprawiedliwości (Drzeżdżon 
2008). Równie istotne jest przekazywanie młodszym pokoleniom 
tradycji kultywowanych na danym terenie. 

Znaczącą pomocą w procesie wychowania obywatelskiego są 
symbole. To one, będąc znakiem umownym, pełnią funkcję zastęp-
czą wobec szerokiego pojęcia. Często reprezentują one coś, co może 
być określane jako sens życia. Przykładami takich symboli mogą być 
krzyż jako symbol religijny, obrączka symbolizująca miłość bez wy-
rzeczeń czy flaga narodowa, która jest symbolem więzi z narodem 
(Jasińska-Kania, Maroda 2002). Człowiek uczy się zapamiętując ob-
razy, które kojarzy z symbolami niosącymi treść ważną dla niego. 
Obok znaczenia dosłownego symbol posiada wiele znaczeń ukry-
tych, dlatego ważna jest tutaj rola wychowawców, aby pozwolili 
odkryć najważniejsze znaczenia (Stradowski 2013).
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Kujaw. Zwyczaj reaktywowany przez grupy sołeckie, stowarzysze-
nia wiejskie czy szkoły stał się przyczynkiem do większej integra-
cji podczas wspólnej zabawy w związku z kultywowaniem trady-
cji ludowej. Ważną rolę orszaków kozy w życiu „małej ojczyzny” 
może potwierdzać również fakt, że w Inowrocławiu początkiem 
obchodów jest spotkanie w ratuszu z przedstawicielami władz. 
Podkreśla to wyjątkowość obrzędu, który kultywowany jest na 
terenie miasta i z którym utożsamiają się mieszkańcy. Koza Mą-
tewska przemierzająca miasto odwiedza instytucje oświatowe 
takie jak przedszkola i szkoły podstawowe, dzięki czemu dzie-
ci od najmłodszych lat mają okazję poznać obrzędy kujawskie. 
Również mieszkańcy domów czy bloków zlokalizowanych na 
trasie przemarszu bardzo chętnie wychodzą na ulice, aby razem 
z kozą pożegnać karnawał. Niewątpliwie jest to przejaw integracji 
i utożsamiania się z lokalnymi tradycjami, które są charaktery-
styczne dla Inowrocławia i okolic. Warty podkreślenia jest rów-
nież fakt, że zwyczaj kozy kultywowany w Inowrocławiu znalazł 
się w obszarze zainteresowań naukowych etnografów. W 2011 
roku orszak obserwowali etnografowie z Warszawy, Rumunii 
oraz Włoch w ramach unijnego projektu Carnival King of Europe 
(http://inowroclaw.naszemiasto.pl 2016).

Przywołówki – rywalizacja o panny

 Drugim z obrzędów, które przetrwały w Inowrocławiu, są 
przywołówki. Ten zwyczaj również praktykowany jest w Szym-
borzu, które było wsią rodzinną Jana Kasprowicza. Zwyczaj ten 
jest kultywowany przez założony w Szymborzu Klub Kawalerów. 
Tradycja początkowo obejmowała większy obszar Kujaw, jednak 
z czasem ograniczyła się do dzisiejszej dzielnicy Inowrocławia. 
Zwyczaj ten ma na celu kojarzenie ze sobą par. Jeden z wybra-
nych kawalerów wspinał się na drzewo lub dach i stamtąd wy-
krzykiwał charakterystyczne wierszyki o pannach, które miały 
zostać wykupione przez swojego wybranka dzięki czemu unikały 
obfitego dyngusa w lany poniedziałek (Sikorska 1997). Od same-
go początku, czyli 1832 roku, organizatorem przywołówek jest 
Klub Kawalerów. Jego powstanie wiąże się z okresem zaborów 
i rywalizacji o względy szymborskich panien, które bardzo często 
wiązały się z niemieckimi gospodarzami zamieszkującymi sąsied-
nią wieś – Miechowice. Miejscowi kawalerowie nie mogąc pogo-
dzić się z tym, że panny wybierają zaborców, w najważniejsze dla 
katolików święto – Wielkanoc – wchodzili na drzewa i wykrzyki-
wali krytyczne uwagi pod adresami dziewcząt. Tak rozpoczęła się 
tradycja przywołówek szymborskich. Krytyka dosięgała również 
innych kawalerów, którzy nie popierali przywoływania panien. 
Obecnie forma przywołówek uległa nieznacznej zmianie. Panny 
przywoływane są ze specjalnie wybudowanej ambony zwanej 
trybuną. Same przygotowania do przywołówek trwają cały rok. 
Członkowie Stowarzyszenia Klubu Kawalerów obserwują wszyst-
kie panny powyżej 16 roku życia zamieszkałe na terenie Szym-
borza oraz ich partnerów czyniąc zapiski w specjalnym zeszycie. 
Przez dwa tygodnie przed Wielkanocą codziennie wieczorem 
rozbrzmiewa dźwięk zabytkowej trąbki z czasów I wojny świa-
towej widocznej na zdjęciu 3, który oznacza, że komitet Klubu 
Kawalerów czeka na wszystkich, którzy chcą wykupić swoje pan-
ny (Krysiak 2001). 

rzy „śmigają” batem po nogach głównie kobiety, co ma im zapew-
nić powodzenie wśród mężczyzn. W korowodzie idą również osoby 
przebrane za niedźwiedzie, które symbolizują wiosenne przebudze-
nie, a także za żydów, którzy skrupulatnie zbierają datki w swoje 
kapelusze. Wszystkiemu towarzyszy kapela grająca skoczne melodie 
do tańca (Sikorska 1997). Podsumowaniem całego dnia harców kozy, 
która odwiedza mieszkańców jest zabawa ostatkowa zwana podko-
ziołkiem. Sama nazwa wywodzi się od tego, że skarbonki z datka-
mi na zabawie pilnowała postać przebrana za kozę. Ta sama osoba 
o północy wraz z rozpoczęciem postu rozganiała rogami uczestników 
do swoich domów. Obrzęd kozy w najbardziej tradycyjnej formie za-
chował się w Szymborzu, które jest obecnie dzielnicą Inowrocławia, 
jednak zachowało swój wiejski charakter. Zwyczaj kozy kultywowany 
jest tam od początków XIX wieku i do dziś polega na odwiedzaniu 
poszczególnych domów mieszkańców. Mieszkańcy chętnie włącza-
ją się w zabawy, obdarowując przebierańców datkami, ponieważ 
wierzą, że przynosi to szczęście. Wynika to z tego, że obrzęd kozy 
zawsze uważano za swego rodzaju magiczny. Mieszkańcy dawne-
go Szymborza wierzyli, że niewpuszczenie kozy do domu przynosi 
pecha i nieurodzaj. Jednym z nieszczęść, które mogło spotkać taką 
rodzinę to fakt, że córka zostanie starą panną, co w tamtych czasach 
było tragedią (Sikorska 1997). 

W Inowrocławiu swoją siedzibę znalazły dwie grupy przebiera-
jące się za kozę i jej orszak. Wspomniana wcześniej Koza Szymborska 
– jest to najdłużej działająca grupa na Kujawach z około 200 letnią tra-
dycją. W jej strukturach działają często dwa lub trzy pokolenia rodzin 
pochodzących z Szymborza. To właśnie dzielnica, z której wywodzi 
się koza jest głównym obszarem jej działania. Drugą z grup jest Koza 
Mątewska, której orszak widoczny jest na zdjęciu 2, założona w prze-
mysłowej dzielnicy Inowrocławia. W 2016 roku Koza Mątewska po 
raz 95 uświetniła zakończenie karnawału. Wzorowana jest na Kozie 
Szymborskiej, jednak skupia się ona na promowaniu zwyczaju kozy 
w całym Inowrocławiu, dlatego jej trasa przemarszu jest bardzo roz-
budowana (Kasińska, Mikołajczak, Strachanowski 2001). 

Zdjęcie 2. Koza Mątewska na ulicach Inowrocławia

Źródło: archiwum prywatne autora.

Rolę kozy w budowaniu lokalnej tożsamości i wspólno-
ty podkreśla fakt, że barwne orszaki przebierańców powstały 
w ostatnich latach w bardzo wielu miejscowościach na terenie 
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„U pana A jest panna, 
Na imię jej Anna, 
Potrzeba na nią wiadro mydliska,
Do umycia brudnego pyska,
Taczkę żużli z kruszwickiej kuźni.
Niech tak nie choleruje,
Bo to na pannę nie pasuje.

U pani X jest tam jedna panienka, 
Na imię jej Krysieńka,
Niech śpi, niech się nie boi,
Bo za nią Stachu stoi, ten ją wykupił.
Potrzeba tam na nią buteleczkę pachnącej wody,
Dla jej pięknej urody!” (Aleksandrowicz 1982: 166)

Najstarsze przywołówki zachowane w księgach Klubu Kawale-
rów pochodzą z czasów po II wojnie światowej. Rymowanka z 1946 
roku brzmi następująco: „potrzeba tam na nią, Atlantyk wody i dwie 
grace, niech sobie tam wykołacze, ta co obcych kawalerów szanuje, 
a szymborskich chłopców krytykuje” natomiast z 1954 roku: „Szybko 
chodzi, wolno wpada, taka marynarska zasada. Miał chęci służyć 
w marynarce, tylko że miał przy nogach za duże palce, a pod sto-
pami dostał odparzenia i do cywila przeniesienia. Do pracy się nie 
chwyta, bo mówi, że to rzecz nabyta. Lepiej jest ręce w kieszeni 
schować i po Racicach sobie często spacerować. Huligan Szymbor-
ski” (Kasińska 2012: 8). Większość panien z nadzieją wyczekiwała 
słów rymowanki „ten ją wykupił”, ponieważ oznaczało to, że ma 
powodzenie wśród mężczyzn. Mimo swej humorystycznej formy, 
lokalnej atrakcji w 2006 roku odbył się proces sądowy o zniesławie-
nie, który został rozstrzygnięty na korzyść Klubu Kawalerów (http://
www.tygodnikprzeglad.pl 2016). Mimo okazjonalnej krytyki zwyczaj 
ten jest chętnie kultywowany przez mieszkańców dzielnicy, a sa-
mym przywołówkom przysłuchują się również mieszkańcy innych 
dzielnic i sąsiednich miejscowości. Jako jedyny w swoim rodzaju 
obrzęd wielkanocny przywołówki szymborskie w 2016 roku decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zostały 
wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego (www.ki24.
info 2016). 

Podsumowanie

Człowiek zawsze tworzył zbiorowości i wspólnoty, które uła-
twiały rozwój. Więzi, które łączyły go z innymi powodują, że czło-
wiek jako istota społeczna wchodzi również w relacje z otoczeniem, 
w którym wzrasta. Jeśli w tym otoczeniu kultywowane są dawne 
obyczaje, to również one pozwalają kształtować tożsamość. Społecz-
ność lokalna, która jest najbliższym otoczeniem człowieka stanowi 
miejsce, w które człowiek wrasta. To właśnie z takich małych ojczyzn 
jak rodzinna wieś, gmina, dzielnica czy miasto składa się nasza duża 
ojczyzna – Polska. Poprzez utożsamianie się z ziemią ojców, regio-
nem dokonuje się przywiązanie do kraju (Lisica 2015). Liczny udział 
mieszkańców miasta w ludowych tradycjach wywodzących się z te-
renów wiejskich oraz dalsze ich kultywowanie stanowi o kolorycie 
miasta. Utożsamiając się z tradycjami przodków mieszkańcy jed-
nocześnie utożsamiają się z regionem, z miejscem, w którym żyją, 
a ich udział w kozie i przywołówkach pokazuje, że są oni świadomi 

Zdjęcie 3. Trąbka to znak, że można wykupić panny

Źródło: http://ino.online/n.php?wiadomosc=24052&nr=1 [22.10.2016]. 

Ostatnia szansa to wieczór w Wielką Sobotę. Tego samego 
dnia kawalerowie przez całą noc układają zgrabne rymowanki. Od 
lat 60. XX wieku większość niepochlebnych opinii kierowana jest 
ku kawalerom starającym się o rękę panny z Szymborza. Same przy-
wołówki rozpoczynają się od mszy świętej w intencji zmarłych człon-
ków Klubu Kawalerów. Następnie, kawalerowie w asyście orkiestry 
dętej Inowrocławskiej Kopani Soli udają się na plac w centralnym 
miejscu dzielnicy. Na zdjęciu 4 możemy zaobserwować trybunę, 
z której wykrzykiwane są rymowanki.

Zdjęcie 4. Trybuna, z której kawalerowie przywołują panny

Źródło: http://ki24.info/pl/14_kultura_i_edukacja/3536_szymborskie_przy-

wolowki_uznane_za_wyjatkowe_wydarzenie_w_skali_kraju.html [21.10.2016]. 

Przywołówki, bo tak również określane są wierszyki, mają swój 
określony schemat. Na początku wykrzykiwany jest numer domu, 
następnie właściciel, imię panny, wierszyk o jej chłopaku, a na 
koniec ilość zaplanowanego na lany poniedziałek dyngusa. Kawa-
lerowie lub rodziny, które sowicie opłaciły Klub Kawalerów, mogą 
liczyć na przychylność, piosenkę ludową, a panna na kropelki wody 
kolońskiej i ręczniki haftowane. Przykładową formę przywołówek 
w swoim przewodniku prezentuje regionalista Józef Aleksandrowicz:
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6. http://ki24.info/pl/14_kultura_i_edukacja/3536_szymborskie_przy-
wolowki_uznane_za_wyjatkowe_wydarzenie_w_skali_kraju.html 
[21.10.2016].

7. http://www.tygodnikprzeglad.pl/kawalerowie-opalach/ [21.10.2016].
8. Jasińska-Kania A., Maroda M., (2002) Integracja europejska a tożsa-

mość narodowa Polaków [w:] Jasińska-Kania A, Maroda M., (red.), 
Polacy wśród Europejczyków, Warszawa: Scholar.

9. Kasińska B., (2012) Przywołówki szymborskie, Inowrocław: InLOT Ino-
wrocław.

10. Kasińska B., Mikołajczak E., Strachanowski P., (2001) Po prostu Inowro-
cław, Inowrocław: Pozkal.

11. Kowalska M., (2008) Rola tradycji w wielopokoleniowych rodzinach 
wiejskich w Małopolsce, „Journal of Agribusiness and Rural Develop-
ment”, Zeszyt 2(8).

12. Krysiak A., (2001) Inowrocław i Kujawy. Przewodnik, Inowrocław: Po-
zkal.

13. Lisica J., (2015) Gdynia – moja „mała ojczyzna” w globalnym świcie, 
„Zeszyty Gdańskie” nr 10.

14. Łuszczyńska K., (1977) Obrzędowość jako forma wychowania w środo-
wisku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. 
Studia Pedagogiczne” zeszyt 3.

15. Mojsiewicz C., (1981) Kształtowanie świadomości politycznej w socja-
lizmie [w:] Filipiak T., Silski J., (red.), Polityka a świadomość społeczna, 
Warszawa: PWN.

16. Seweryn T., (1961) Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków: Wydaw-
nictwo artystyczno-graficzne.

17. Sikorska J., (1997) Inowrocław. Dzieje, zabytki, okolice, legendy, Ino-
wrocła: Pozkal.

18. Skiba M., (2009) Mała ojczyzna – w poszukiwaniu wspólnoty i odręb-
ności na przykładzie gminy Świebodzin w województwie Lubuskim, 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” nr 12.

19. Stradowski M.A., (2013) Znaczenie symboli w wychowaniu obywatel-
skim, „Seminare. Poszukiwanie naukowe” tom 33.

swojego pochodzenia. Promowanie obchodów wśród najmłodszych 
poprzez odwiedzanie przedszkoli i szkół przez orszak kozy wpływa 
na proces socjalizacji i wychowania. Znając swoje miasto i jego zwy-
czaje dzieci dorastają w przestrzeni, której są częścią. Sprawia to, że 
łatwiej nawiązują się więzi społeczne i podejmowane są działania 
proobywatelskie (Skiba 2009). Przekazywane z pokolenia na poko-
lenia tradycje, udział wielu pokoleń w grupach organizujących kozy 
czy w Klubie Kawalerów jedynie podkreślają jeszcze bardziej więź 
mieszkańców, a starsze osoby opowiadające o historii nie czują się 
wykluczone. 

Bez wątpienia kultywowanie tradycji lokalnych, promowanie 
ich wśród mieszkańców pozwala na zbudowanie silnej więzi z małą 
ojczyzną. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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