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Wprowadzenie

Dorobek materialny i duchowy wcześniejszych pokoleń może stać się ważnym ele-
mentem w budowaniu marki turystycznej kraju czy regionu. Jak zauważa Jacek Purchla: 
„kultura, rzekomo nieproduktywna, pracuje w istocie na inne sektory. Najlepiej to widać na 
przykładzie dziedzictwa kulturowego, które w wielu krajach, również słabo rozwiniętych, 
jest kołem zamachowym rozwoju przemysłu turystycznego”1. 

W obliczu poprawy statusu materialnego znacznej części społeczeństwa, rozwoju 
komunikacji czy wciąż zmieniającej się mody nasila się trend do podróżowania w ogóle 
i aktywnego spędzania czasu wolnego2. Współczesny turysta poszukuje miejsc atrak-
cyjnych, w których m.in. będzie mógł spełnić swoje potrzeby poznawcze, zdobyć nowe 
doświadczenie czy zaspokoić pragnienie doświadczenia kontaktu z przyrodą, oryginalną 
architekturą, różnorodną kuchnią, tradycjami regionu, by być może „uczynić owo spotkanie 
okazją do głębiej idącego dialogu między kulturą własnego kręgu a zwiedzanego środo-
wiska kulturowego”3. Takie możliwości daje turystyka kulturowa, która zdaniem Amina 
Mikosa von Rohrscheidta, „stała się trwałym i ważnym segmentem usług turystycznych 
czy też (patrząc od strony konsumenta) – atrakcyjną ofertą dla określonego, stale rosną-
cego kręgu odbiorców”4. 

Celem artykułu jest omówienie zwyczaju układania dywanów kwiatowych na uroczy-
stość Bożego Ciała występującego – poza Spycimierzem (woj. łódzkie) i okolicami Strzelec 
Opolskich (woj. opolskie) – również w subregionie raciborskim. Oryginalne, różnobarw-
ne i misternie wykonane chodniki – z trawy, tataraku oraz kwiatów ogrodowych i roślin 
dziko rosnących – „ulotne” dzieła sztuki, bo powstające w ciągu kilku godzin, a cieszące 

1 J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2005, s. 15–16. 
2 Z. Kruczek, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Kultura 
i turystyka – razem, ale jak, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009, s. 71. 
3 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010, s. 49. 
4 Ibidem, s. 8. 
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ludzkie oczy wyłącznie podczas procesji eucharystycznej, stanowią niewątpliwie atrakcję 
turystyczną, zwłaszcza dla obcokrajowców chcących poszerzyć swoją wiedzę o historii 
i kulturze ziemi raciborskiej położonej na pograniczu polsko-czeskim. Usypywanie kobier-
ców kwiatowych stanowi fenomen kulturowy na skalę kraju, dlatego też autorka spojrzy na 
zjawisko z perspektywy kulturoznawcy i podejmie próbę zaprezentowania go w kontekście 
turystyki kulturowej. 

Omówiony materiał zgromadzono w latach 2017−2018 w trakcie badań empirycznych, 
stosując głównie technikę obserwacji uczestniczącej poprzez udział w przygotowaniach 
do uroczystości Bożego Ciała oraz w procesji odbywającej się z okazji tego święta. Pro-
wadzono wywiady jakościowe z osobami przygotowującymi trasę przejścia Najświętszego 
Sakramentu ulicami parafii, najstarszymi mieszkańcami umiejącymi wskazać przemiany, 
jakie zaszły w tym rzadkim zjawisku, osobami duchownymi oraz turystami odwiedzającymi 
Raciborszczyznę w tym dniu. Cenne wydają się być wówczas fotografie, które według 
Piotra Sztompki, mogą stanowić uzupełnienie i wzbogacenie metody obserwacji5. Nato-
miast do nakreślenia treści historycznych zastosowano badania niereaktywne, tzn. metodę 
analizy literatury przedmiotu, kronik parafialnych, folderów i ulotek informacyjnych oraz 
kwerendę internetową. 

Ziemia raciborska – Zielona Kraina Kultur

Regionem interesującym dla turysty może być ziemia raciborska położona w południo-
wej części Polski, na Nizinie Śląskiej, w Kotlinie Raciborskiej, nad rzeką Odrą, u północnych 
wrót Bramy Morawskiej6, należąca do województwa śląskiego, zajmująca powierzchnię 
544 km2. Na jej obszarze mieszka ponad 110 tysięcy osób w 10 gminach (jedna miejska, 
dwie miejsko-wiejskie i siedem wiejskich)7. 

Racibórz należy do najstarszych znanych grodów polskich. Położenie na skrzyżowaniu 
dróg handlowych, dobra gleba, łagodny klimat i pracowitość mieszkańców to czynniki 
stwarzające szansę pomyślnego rozwoju regionu. Na walory te zwrócił uwagę już w 1869 
roku podróżujący po Śląsku Lucjan Malinowski – wybitny językoznawca. Tak opisał swoje 
wrażenia z pobytu na Raciborszczyźnie: 

Za to w okręgach: kozielskim, głubczyckim i raciborskim grunta są bardzo żyzne, 
a gospodarstwa wzorowe. Gościńce wysadzane drzewami owocowymi, które dostają 
cienia tak pożądanego dla strudzonego wędrowca. Każdy kawałek gruntu starannie 
uprawiony, nawet ustępy po obu stronach traktu skrzętna ręka rolnika zasiała kartoflami. 
Wszędzie uderza ład i porządek; zdaje ci się, że wędrujesz wśród olbrzymiego ogrodu8.

5 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012, s. 50. 
6 Przez Bramę Morawską wiodły dwa ważne szlaki handlowe: Szlak Bursztynowy i Husarii Polskiej. Zob. np. 
Racibórz na bursztynowym szlaku, praca zbiorowa, WAW, Racibórz 2017; https://www.slaskie.travel/Trasy/Po-
kaz/11086/bedzin-krzanowice-szlak-husarii-polskiej/1376 [05.06.2018].
7 http://www.wsiepolskie.pl/powiat/274/raciborski#czytaj-wiecej [05.06.2018].
8 J. Pośpiech, s. Sochacka, Lucjan Malinowski a Śląsk (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze), Instytut 
Śląski, Opole 1976, s. 147. 
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Zmienność państwowa i polityczna oraz przygraniczny charakter stworzyły na ziemi 
raciborskiej swoisty tygiel wpływów kilku kultur: polskiej, czeskiej, morawskiej, pruskiej 
i niemieckiej. Ten specyficzny wielokulturowy krajobraz (nazywany Zieloną Oazą Kultur) 
przetrwał do czasów współczesnych dzięki pieczołowitej dbałości mieszkańców zarów-
no o materialne dziedzictwo, jak i niematerialny dorobek przodków, czego wyrazem są 
zwyczaje, tradycje i obrzędy kultywowane z wielkim zaangażowaniem przez kolejne 
pokolenia. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale na szczególną uwagę zasługują na 
pewno: procesja konna w dniu św. Mikołaja, morawskie Boże Narodzenie, archaiczne for-
my świętowania zapustów (wodzenie niedźwiedzia, pogrzebanie basa), zwyczaj kłapania 
w triduum paschalnym, wielkanocne procesje konne z wyścigami9 czy fenomen układania 
dywanów i sypania kwiatów z okazji święta Bożego Ciała. 

Wokół znaczenia terminu „atrakcja turystyczna”

Termin „atrakcja turystyczna” wprowadził do literatury z zakresu turystyki Erick Cohen 
w 1972 roku10. Od tego momentu zaczęło pojawiać się wiele propozycji definicji tego ter-
minu11. Natomiast polska literatura fachowa aż do końca XX wieku unikała tego pojęcia, 
a współcześnie jak zauważa Z. Kruczek, „[…] nieliczne są też, jak na razie, próby badania 
ich [atrakcji turystycznych – M.Sz.] istoty i jakości”12.

Brian Goodall nazywa atrakcją: „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. natu-
ralne środowisko, zabytek historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe”13. 
Interesująca wydaje się być systemowa definicja zaproponowana przez Deana McCannella, 
dla którego atrakcją jest: „empiryczny związek między turystą, widokiem i oznacznikiem, który 
jest informacją o widoku”14. A zatem, aby mówić w ogóle o atrakcji, w pierwszej kolejności 
należy wskazać turyście, co nią właściwie jest. Zadanie to realizują oznaczniki w postaci 
np. tablic informacyjnych, znaków graficznych, map, folderów, przewodników. 

W dzisiejszych skomercjalizowanych czasach atrakcją turystyczną – na co zwrócił 
uwagę Donald Lundberg – może być prawie wszystko, co zaciekawi turystę15. John 
Swarbrooke zaproponował cztery grupy atrakcji turystycznych:

 – naturalne atrakcje,
 – dzieła stworzone przez człowieka (ale w innym celu niż przyciąganie turystów), które 

z czasem stały się atrakcjami,

9 Zob. np. K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004; 
U. Prochaska-Burek, Bolesław. Wieś na polsko-czeskim pograniczu, WAW, Bolesław 2012, s. 61–68. 
10 Z. Kruczek, Metody badań atrakcji turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, 
W. Alejziak, AWF, Kraków 2005, s. 35. 
11 Idem, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011, s. 7–18. 
12 Idem, Metody badań…, op. cit., s. 37. 
13 B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth 
i B. Goodall, Routledge, London 1990, za: Z. Kruczek, Metody badań…, op. cit., s. 36. 
14 D. McCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 
2002, s. 64. 
15 D. Lundberg, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York 1972, za: Z. Kruczek, Metody badań…, 
op. cit., s. 35–36. 
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 – miejsca, które od pierwotnego założenia (w momencie projektowania i budowy) miały 
stać się atrakcyjne dla turystów,

 – imprezy kulturalne, religijne, sportowe, festiwale itp.16 
Współczesny turysta chce poznać nieznane miejsca, doświadczając przy tym niezapo-

mnianych przeżyć i doznań, dlatego badacze atrakcyjności turystycznej obiektów mocno 
akcentują turystyczne imponderabilia, tj.: 

[…] rzeczy lub wartości nieuchwytne, niedające się zważyć, zmierzyć, dokładnie 
określić, trudne do oceny ilościowej, mogące oddziaływać, mieć znaczenie i wpływ 
oraz będące specyfiką danej atrakcji turystycznej, którą ocenia lub turystycznie 
penetruje turysta17.

W kontekście powyższych rozważań teoretycznych dywany kwiatowe, będące tematem 
niniejszego opracowania, można traktować jako dzieło rąk ludzkich, które, ze względu na 
swoją wyjątkowość, z czasem stały się obiektem zainteresowań turystów. 

Uroczystość Bożego Ciała w religii i tradycji

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tradycyjnie nazywana Bożym Cia-
łem) jest najbardziej widowiskowym świętem religijnym obchodzonym zarówno w miastach, 
jak i na wsiach18. Należy do świąt ruchomych. Przypada zawsze w czwartek, w jedenastym 
dniu po Zesłaniu Ducha Świętego, między 21 maja a 23 czerwca19. Jego historia sięga 
1247 roku, kiedy synod w Liège (Belgia) podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta. 
Na początku Robert z Turotte – biskup Liège, pismem Inter alia mira, ustanowił uroczy-
stość dla tej diecezji, zaś w 1389 roku papież Urban VI zaliczył uroczystość do głównych 
świąt w roku liturgicznym Kościoła20. Za inicjatorkę ustanowienia święta Bożego Ciała 
powszechnie uważa się św. Juliannę (1192–1258), przeoryszę klasztoru augustianek 
w Mont Cornillon21. 

W Polsce najwcześniej uroczystość Bożego Ciała wprowadziła diecezja krakowska. 
Jej obchody zainicjował w 1320 roku, pochodzący ze Śląska, biskup Nanker22. Za po-
wszechnie obowiązującą w całej Polsce uznał ją w 1420 roku synod gnieźnieński. Od 

16 J. Swarbrooke, The development and management of visitors attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford 
1995, za: Z. Kruczek, Między atrakcją…, op. cit., s. 72.
17 W. Fedyk i in., Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii 
specjalistycznej grupy konsumentów, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 
2014, 46, s. 5. 
18 H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 268.
19 B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Muza, Warszawa 2010, s. 190. 
20 W. Nowak, Kult Eucharystii w diecezji warmińskiej 1242–1939, Wyd. Wyższego Seminarium Duchownego 
Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2002, s. 33–34. 
21 W 1991 roku Miri Ruben (historyk średniowiecza) badająca historię społeczną i religijną Europy uznała za 
niezwykle istotny wkład św. Julianny w ustanowieniu tegoż święta. Zob. M. Ruben, Corpus Christi: The Eucharist 
in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, New York 1991. 
22 Zob. szerzej: Z. Zalewski, Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), [w:] Studia 
z dziejów liturgii w Polsce, red. M. Rechowicz, W. Schenek, KUL, Lublin 1973, s. 107–113. 
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tego czasu w parafiach Kościoła rzymskokatolickiego odbywają się uroczyste uliczne 
procesje z Przenajświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy (specjalnie wzniesionych 
pod gołym niebem) lub do stałych kaplic przydrożnych. W niektórych regionach kraju mają 
one szczególny charakter, na przykład na Mazowszu (w Łowiczu i okolicznych wsiach), 
na Kurpiach, w Rawskiem i Opoczyńskiem, na Pogórzu, Podhalu i w Krakowie uczestnicy 
procesji zakładają tradycyjne, odświętne ludowe stroje23. Dwie z organizowanych w Pol-
sce procesji (w Łowiczu i Spycimierzu) wpisane zostały na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ratyfikowaną przez Polską Konwencję UNESCO24. 

W Raciborskiem procesje – jak dowiódł Paweł Newerla, raciborski badacz historii – 
odbywają się od ponad 650 lat25 i wyróżniają się niezwykłym bogactwem tzw. kobierców 
kwiatowych. 

Dywany kwiatowe – ulotne dzieła sztuki

Tradycja tworzenia dywanów z wykorzystaniem kwiatów lub ich części, tzw. infiorata, 
zrodziła się w Rzymie w pierwszej połowie XVII wieku26. Współcześnie kultywuje się ją 
m.in. podczas procesji Bożego Ciała w Spello27 oraz letnich festiwali kwiatów organizo-
wanych w kilku włoskich miastach28. W Raciborskiem sięga ona początków XX wieku. 
Etnografowie nie potrafią jednak wskazać jej genezy: 

W okolicach Raciborza i w samym Raciborzu usypywane są dywany: z kwiatów, 
paproci, wcześniej z krojonego na sieczkarniach szochu, czyli tataraku, a w mieście, 
gdzie nie ma tak dużo kwiatów, często ludzie radzą sobie, barwiąc trociny i usypu-
jąc kolorowe dywany. Ale skąd się wzięła ta tradycja, nikt nie wie. Wszyscy mówią, 
że dycki tak było [zawsze – objaśń. M.Sz.]. I na tym musimy niestety poprzestać. 
Nigdzie, w żadnych kronikach parafialnych nie zanotowano, skąd ta tradycja się 
u nas wzięła. Często denerwuje mnie, jako etnografa, że media ogólnopolskie, jako 
przykład usypywania dywanów podają wsie w okolicach Strzelec Opolskich, a o Ra-
ciborszczyźnie zapominają29.

W tradycji tej można jednak doszukiwać się bezpośredniego nawiązania do sceny 
ewangelicznej, w której Jezus tryumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. Wówczas jego uczniowie 
i zwolennicy, biegnąc przed nim, zamiast dywanów rozpościerali swoje płaszcze i zielone 
gałęzie, by mógł on dostojnie wkroczyć do miasta. Wiwatujący tłum kładł także przed 
Chrystusem gałązki oliwne i palmowe, wołając: „Hosanna na wysokości!”30. Potwierdze-

23 Zob. szerzej: B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Verbinum, Warszawa 2001, s. 24. 
24 http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ 
[08.06.2018]. 
25 P. Newerla, Uroczystości Bożego Ciała w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie” 2012, nr 23, s. 23. 
26 https://it.wikipedia.org/wiki/Infiorata [10.06.2018]. 
27 http://www.bu.kul.pl/infiorata-w-spello-obrazy-z-kwiatow,art_11069.html [11.06.2018]. 
28 http://www.italiapozaszlakiem.com/infiorata-genazzano/ [10.06.2018]. 
29 http://www.naszraciborz.pl/site/film/5534-o-swiecie-bozego-ciala.html.html [08.06.2018].
30 Zob. np. http://www.orygenes.pl/wjazd-do-jerozolimy-lk-1928-40/ [08.06.2018].



Marcela Szymańska148

niem przyjętej tezy może być fakt, że po usypanych dywanach wolno stąpać wyłącznie 
celebrantowi niosącemu monstrancję, pozostali uczestnicy procesji skrzętnie je omijają 
(zachowanie to dotyczy zarówno duchownych, jak i świeckich osób). 

Fot. 1. Uczestnicy procesji omijający usypany dywan kwiatowy, Krzanowice, 31.05.2018 r. (fot. M. Szy-
mańska)

Pierwotnie (przez kilka stuleci) drogi, którymi podążała procesja, zaścielano na całej 
szerokości tatarakiem, którego nie brakowało wówczas w okolicznych rzekach, stawach 
i jeziorach, na skraju ulic zaś stawiano (na specjalnych stojakach lub wbijano w pobocza) 
młode brzózki lub olchę. Jedna z informatorek wspomina: 

Pamiętam z opowieści mojej mamy, która w dzieciństwie chodziła sypać płatki przed 
księdza niosącego Pana Jezusa w monstrancji, jak to całe ulice były zielone. Szło się 
po tataraku, który tak specyficznie szeleścił, a po obu stronach drogi stały brzózki, 
których liście muskał wiatr. Procesja posuwała się w pięknym szpalerze, a wokół 
unosiła się niezwykła woń świeżości31.

W latach powojennych zrezygnowano z dekorowana drogi na całej szerokości, wpro-
wadzając zwyczaj usypywania kolorowych chodników i zastępując żywe drzewka wzdłuż 
trasy uszytymi chorągiewkami (w kolorach: żółto-białym, błękitno-białym)32. 

Układane chodniki mierzą średnio od 1−2 kilometrów długości i od 40−50 centymetrów 
szerokości. Większe rozmiary (nawet do 2 metrów szerokości) osiągają przed wejściem 
głównym do kościołów i przygotowywanymi na trasie ołtarzami. 

31 Inf.: kobieta, lat 68, Racibórz, zapis. w 2018 r. 
32 Por. K. Lach, 100 lat parafii Borucin 1906–2006, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006, s. 68. 
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Fot. 2. Fragment dywanu przed wejściem do kościoła pw. św. Barbary w Pietraszynie, 31.05.2018 r. 
(fot. M. Szymańska)

Fot. 3. Fragment dywanu na skrzyżowaniu dróg, Bolesław, 31.05.2018 r. (fot. K. Kocur)

Tło kwiatowych obrazów może stanowić drobno skoszona trawa, tatarak, paprocie lub 
rzęsa wydobyta ze stawu. Do ozdabiania wykorzystuje się świeże kwiaty ogrodowe (m.in. 
piwonię, magnolię, róże, bratki, margaretki, jaśmin, ozdobny szczypior) i polne (np. mak). 
Nie może też zabraknąć kwiatów czarnego bzu, nazywanego w lokalnej gwarze hebzem:

Letoś [w tym roku – wszystkie objaśń. M.Sz.] Boże Cieło przypadło skoro, bo uż 
31 maja. Było moc kwicia [kwiatów], szło zrobić przekrasne tepichy [przepiękne 
dywany]. Roztomańte zorty [różne odmiany] róż, biłe i różowe piwonie, sirotki [brat-
ki] – było w czym wybirać. Na polach kwitnie o tym czasie dziwoki mak. Z dzieciami 
we szczedu na weczer [w środę wieczorem] jechali my tyrhać [rwać]. Przyweźli my 



Marcela Szymańska150

dwa kartony, a nasi chłopi skakali po krzypopach [po rowach], a tyrhali kwici hebzu 
[zrywali kwiaty bzu]. A potym przez noc my te kwitka dyrżeli [kwiaty przechowywali] 
we chładnym, a ta wuń teho kwicia je nie do opisania33. 

Z rozkwitłych pąków i samych płatków kwiatowych układa się różnego rodzaju wzory 
geometryczne i symbole religijne (np. kielich, hostia, serce, chleb, kłos zboża, ryba, gołąb, 
krzyż, różaniec, napis JHS). Do dekorowania mogą posłużyć również okazałe liście roślin 
ozdobnych. W samym Raciborzu żywe rośliny zastępowane bywają takimi produktami, jak: 
farbowane trociny i sól. W okolicznych wioskach wykorzystuje się co prawda trociny (wyłącznie 
w kolorze naturalnym), ale tylko do wykonywania tzw. opasek chodników lub dla wprowadzenia 
dodatkowego elementu dekoracyjnego; przede wszystkim dominują żywe rośliny. 

Przygotowania do usypywania dywanów rozpoczynają się dzień wcześniej i angażują 
niemalże całą wspólnotę mieszkańców. Co prawda, każdy parafianin odpowiedzialny jest 
tylko za odcinek wzdłuż swojej posesji, ale z racji tak absorbującego zajęcia i celu, jaki 
przyświeca usypywaniu kompozycji34, z pomocą chętnie przybywają mieszkańcy innych 
ulic. Warto uzupełnić, że w niektórych parafiach za fragment trasy od wyjścia ze świątyni 
do pierwszego domu odpowiadają członkowie działających organizacji, np. członkowie 
Żywego Różańca, bractwa św. Józefa, kongregacji mariańskiej, siostry zakonne, młodzież 
parafialna, kobiety zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. 

Mężczyźni z reguły dostarczają świeżo skoszoną trawę, tatarak i trociny; kobiety i dzieci 
zajmują się zbieraniem kwiatów. 

Fot. 4. Uzbierane kwiaty, liście paproci przeznaczone do tworzenia kolorowych kobierców, Krzanowice, 
15.06.2017 r. (fot. M. Szymańska)

33 Inf.: kobieta, lat 64, Krzanowice, zapis. w 2018 r. 
34 Najstarsi rozmówcy wyznają: „W domach dywany mamy cały czas, a tylko raz w roku możemy przygotować 
dla Pam Bóczka”. A zatem muszą być one niezwykłe i oryginalne. Według wierzeń ludowych w tym dniu Pan Bóg 
opuszcza kościoły i udaje się między ludzi, bo chce być blisko ich codziennych spraw i trosk, dlatego należy się 
Mu godne przyjęcie. Zob. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy, op. cit., s. 190–191. 
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W Raciborzu, biorący udział w przygotowaniach, przyznają, że sporo czasu zajmuje 
farbowanie trocin i zaprojektowanie dużych rozmiarów symboli religijnych:

Aby powstały tego typu twory, potrzebna jest praca wielu ludzi, zaangażowanie, chęci, 
motywacja – i tak jest właśnie z nami. Jesteśmy osobami, kilkoma z wielu, które są chęt-
ne od wielu już lat i biorą udział w tego typu zaangażowaniu. Zaczyna się to wszystko 
od pomysłu, jak ubarwić, upiększyć nasze ulice. Są zazwyczaj dwa koła, ale żeby one 
powstały, trzeba kupić pigmenty i sól; trzeba sprowadzić trociny (i to jest zajęcie naszych 
księży). Trzeba dokupić takie elementy jak flamastry, mazaki, folię. Następna rzecz, to 
trzeba stworzyć szablony. Żeby je stworzyć, spotykałyśmy się w domu katechetycznym, 
gdzie rozwieszałyśmy folię, brało się rzutnik i konkretny motyw zrzucało się na folię, 
odrysowało się go. W ten sposób realizował się pierwszy etap prac35. 

Tworzenie misternego rękodzieła, wymagającego nie lada wysiłku i poświęcenia, roz-
poczyna się w czwartek od wczesnych godzin porannych, co potwierdza poniższa relacja: 

W czwartek, w dzień Bożego Ciała, spotykamy się bardzo wcześnie rano, bo już o 4:00 
i mniej więcej do godziny 8:00 wypełniamy szablony narysowane dzień wcześniej za-
farbowanymi trocinami. Faktycznie ta czterogodzinna praca daje nam bardzo popalić 
i jesteśmy bardzo zmęczeni i brudni, ale mimo tego myślę, że warto się poświęcić, 
bo robimy to dla całej parafii. Później słyszymy wiele miłych komentarzy. Widzimy 
naprawdę, że ludzie to doceniają36. 

Do równego rozłożenia trawy i ułożenia ciekawych wzorów służą specjalne drewniane formy, 
o które mieszkańcy dbają i użyczają je sobie, jeśli w którejś parafii trasa procesji jest zmieniana.

Fot. 5. Projektowanie chodnika z wykorzystaniem drewnianych form, Krzanowice, 11.06.2009 r. 
(fot. archiwum B. Abrahamczyk)

35 Inf.: Katarzyna Wolska, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, film krótkometrażowy Zwyczaj układania 
dywanów oraz sypania kwiatów z okazji święta Bożego Ciała, http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/5/62/63.
html [09.06.2018]. 
36 Inf.: Patrycja Zajda, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, op. cit. 



Marcela Szymańska152

W usypywaniu dywanów biorą udział całe rodziny, krewni i znajomi spoza regionu, 
a efekt końcowy ich pracy zależy od kreatywności wykonawców. Czynią to z wielkim za-
angażowaniem, dokładnością i starannością. Dla mieszkańców Raciborszczyzny piękno 
kobierców, trwające zaledwie godzinę, ma wyrażać szacunek i hołd, jaki pragną okazać 
Bogu idącemu w tym dniu ulicami miast i wsi pod postacią Najświętszego Sakramentu. 
Kiedy chodniki są przystrojone, aby zachować świeżość kwiatów, często się je podlewa, 
o co solidarnie dbają mężczyźni. 

 

Fot. 6–7. Usypane dywany kwiatowe, Krzanowice, 15.06.2017 r., 31.05.2018 r. (fot. M. Szymańska) 

Dywany kwiatowe jako atrakcja turystyczna

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania turystów bogactwem i orygi-
nalnością dywanów kwiatowych. Coraz liczniejsze grupy podróżujących rowerem z Czech 
przemierzają kolejne miejscowości Raciborszczyzny w dniu Bożego Ciała w celu zobacze-
nia kunsztownych kompozycji kwiatowych. Pod względem organizacyjnym jest to możliwe, 
ponieważ zwykle w każdej parafii procesja odbywa się o innej godzinie (najwcześniej po 
mszy św. odprawianej o godziny 8:00, najpóźniej około godziny 11:30).

Nadto dla ludności, która wyemigrowała z tych ziem w latach 80. i 90. ubiegłego stule-
cia głównie do Republiki Federalnej Niemiec, a w ostatnich dwóch dekadach również do 
Holandii i Austrii, Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa stanowi motywację do uprawiania 
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turystyki sentymentalnej, tzw. powrotu do korzeni, i przypomnienia sobie o dziedzictwie 
kulturowym swoich przodków37, co dobrze zdają się wyjaśniać słowa jednej z turystek: 

Nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechać co roku na procesję Bożego Ciała w swoje 
rodzinne strony. U nas w Niemczech jest to dzień wolny od pracy, więc wsiadamy 
z całą rodziną w samochód i w ciągu dwunastu godzin jesteśmy w Krzanowicach. 
Udział w tym wydarzeniu jest dla nas niezwykłym przeżyciem estetycznym i ducho-
wym. Raduje się moje serce, że już od tylu lat mieszkańcy z takim poświęceniem 
układają dywany i przygotowują ołtarze. Doceniam, że są przywiązani do lokalnej 
tradycji. Ja także, mimo iż od ponad trzydziestu lat mieszkam za granicą, staram się 
przekazywać swoim dzieciom i wnukom morawskie tradycje domu rodzinnego. Stąd 
chcę być na uroczystość Bożego Ciała z całą familią w rodzinnych Krzanowicach38. 

Od dwóch lat w święcie biorą udział turyści z diecezji Sant Antonio (USA), w której 
pracuje kapłan pochodzący z Krzanowic. Decyzja przyjazdu do Polski podyktowana była 
chęcią poznania polskiego dziedzictwa historycznego, religijnego i kulturowego przez 
Teksańczyków. Jak tłumaczy organizator wyjazdu, Boże Ciało na Raciborszczyźnie ma 
unikatową oprawę, którą warto zainteresować podróżujących, nawet z innych kontynentów:

Dla moich parafian było to jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie mogli doświadczyć. 
Usypane dywany z żywych, różnobarwnych kwiatów wzdłuż całej trasy, prowadzące 
do czterech ołtarzy, muzyka i postawa polskich wiernych – to wszystko wywarło na 
nich duże wrażenie. Nie mogli wyjść z zachwytu, jak można przygotować coś tak 
pięknego na tak krótką chwilę39. 

Fot. 8. Turyści z diecezji Sant Antonio, Racibórz, 31.05.2018 r. (fot. W. Pytel)

37 Zob. np. A. Balińska, A. Sieczko, J. Zawadka, Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. SGGW, Warszawa 
2013; N. Tomczewska-Popowycz, Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, „Folia Turistica” 2016, nr 40, 
s. 47–70. 
38 Inf.: kobieta, lat 55, Krzanowice, zapis w 2018 r. 
39 Inf.: ks. Krzysztof Bytomski, lat 38, zapis w 2018 r. 
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Misterne kompozycje kwiatowe stają się powoli rozpoznawalnym znakiem ziemi ra-
ciborskiej, a dzięki intensywnie prowadzonej promocji (informacje w regionalnej i lokal-
nej telewizji, prasie, portalach internetowych: naszraciborz.pl, nowiny.pl) budują markę 
turystyczną regionu40. Ponadto w 2011 roku władze powiatowe (w ramach projektu pt. 
Śląski Spichlerz – tradycje kulturowe ziemi raciborskiej współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013) sfinansowały powstanie ośmiu 
filmów krótkometrażowych promujących tradycje kulturowe pielęgnowane współcześnie 
w Raciborskiem. Tematem jednej z produkcji były dywany kwiatowe41. Łącznie wykonano 
2 tysiące płyt DVD, które przekazano do placówek oświatowych i instytucji kultury na 
terenie kraju42. 

Zakończenie 

Turystyka kulturowa ma różne oblicza. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze koniecz-
ne jest podjęcie dalekiej zagranicznej wyprawy, by poznać dziedzictwo kulturowe jakiegoś 
narodu czy grupy etnicznej. Wiele jest jakże wyjątkowych miejsc w polskim krajobrazie, 
często niedocenionych i marginalizowanych. Obszarem o niewątpliwie bogatym potencjale 
turystycznym jest Raciborszczyzna – region o szczególnych walorach przyrodniczych 
i antropogenicznych. Każda z trzech grup turystów zaproponowana przez Wolfganga 
Nahrstedta43 zapewne odnajdzie tutaj cel podejmowanej w czasie wolnym podróży. Nadto, 
jak zauważają badacze turystyki, coraz chętniej poszukiwaną atrakcją turystyczną stają 
się różnorodne przejawy religijnej kultury ludowej:

Równie chętnie są zaintrygowane tego rodzaju tematyką także osoby niewierzące, 
które chcą biernie uczestniczyć w tradycyjnych obrzędach i zwyczajach religijnych, 
aby móc doświadczać autentyczności czy nawet wyjątkowości rytuału lub samego 
miejsca, gdzie one się odbywają. Ważny jest dla nich aspekt kulturowy, który umożliwia 
im zobaczenie czegoś oryginalnego i powszechnie niewystępującego44. 

Zdaje się, że aspekt ten realizują powstające co roku na Raciborszczyźnie kunsztow-
ne, kolorowe infiorata. Kultywowanie tej tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom 
pozwala z jednej strony zachować odrębność regionalną tego miejsca, z drugiej zaś – 
może stanowić determinantę mającą wpływ na popularność tego regionu wśród turystów. 

40 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, s. 49–132. 
41 Zob. http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/5/62/63.html [10.06.2018]. 
42 http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,23522,tradycje-kulturowe.html [10.06.2018].
43 Badacz dzieli turystów kulturowych na trzy grupy: 1) turysta motywowany kulturowo, 2) turysta zainteresowany 
kulturowo, 3) turysta przyciągany kulturowo. Zob. W. Nahrstedt, Kulturtourismus, Wyd. FernUniversität, Hagen 
1997, s. 5–24, za: A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., s. 53–54. 
44 D. Orłowski, M. Woźniczko, Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i tu-
rystyka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 262. 
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W świecie płynnej nowoczesności, charakteryzującym się unifikacją i globalizacją, 
w którym współczesna kultura „nakazuje nam, byśmy wykazywali się elastycznością, 
gotowością reagowania na każde wezwanie, byśmy zaczynali ciągle od nowa; nie zaś 
umiejętnością przywiązywania do miejsc i ustalonych norm czy wartości”45, poznanie fe-
nomenu usypywania chodników kwiatowych – będącego symbolem artystycznego trudu, 
solidarności i przeżywania wspólnoty – obecnego w tradycji ziemi raciborskiej od ponad 
100 lat, może być dla turysty pożądanym estetycznym doświadczeniem. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zwyczaju układania dywanów kwiatowych na uro-
czystość Bożego Ciała, występującego – poza Spycimierzem (woj. łódzkie) i okolicami Strzelec 
Opolskich (woj. opolskie) – również w subregionie raciborskim. 

Oryginalne, różnobarwne i misternie wykonane chodniki (z trawy, tataraku oraz kwiatów ogro-
dowych i roślin dziko rosnących) powstają w ciągu kilku godzin, a mogą być źródłem doznań 
estetycznych zaledwie przez kilkadziesiąt minut, bowiem zaraz po zakończonej procesji eucha-
rystycznej są usuwane z ulic poszczególnych miejscowości.

Układanie dywanów kwiatowych stanowi fenomen kulturowy na skalę kraju, dlatego zjawisko to zostało 
zaprezentowane w kontekście turystyki kulturowej. Te „ulotne” dzieła sztuki są atrakcją turystyczną, 
zwłaszcza dla obcokrajowców chcących poszerzyć swoją wiedzę o historii i kulturze ziemi raciborskiej.

Słowa kluczowe: dywany kwiatowe, Boże Ciało, ziemia raciborska, turystyka kulturowa, atrakcja 
turystyczna
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Abstract 

The purpose of this article is to discuss the custom of laying flower carpets for the Corpus Christi 
feast, which is practised – apart from Spycimierz (Lodz province) and the vicinity of Strzelce 
Opolskie (Opole province) – also in the Raciborz subregion. 

Original, colorful and intricate carpets (of grass, calamus, garden flowers and wild plants) are 
made for several hours, and can be a admired only for an hour or so, because immediately after 
the Eucharistic procession they are removed from the streets of individual cities.

Laying flower carpets is a cultural phenomenon on a national scale, which is why this phenom-
enon was presented in the context of cultural tourism. These transient works of art are a tourist 
attraction, especially for foreigners who want to broaden their knowledge about the history and 
culture of the Raciborz area.

Keywords: flower carpets, Corpus Christi, Raciborz area, cultural tourism, tourist attraction
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