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Dziwna rozmaitość, osobliwie u kobiet wiejskich, uderza tu podróżnego. Każda 
nieomal wioska ma swoje właściwe ubiory; tak, iż wejrzawszy na ubiór odgadnąć może 
znający miejscowość,  skąd ten lub ów jest.  Można by powiedzieć,  że znajduje się tu 
mieszanina  wszystkich  strojów z  całej  Polski.  Skąd  ta  rozmaitość,  trudno  odgadnąć; 
zdawałoby się jednak, iż w najdawniejszych czasach, kiedy osiedlano tutejsza okolice, 
panowie, mający po całym królestwie posiadłości swoje, z nich kolonie tu sprowadzali. 
Lud okoliczny, jak wszędzie, pobożny, szczery, serdeczny, w ogóle dość zamożny, do 
czego się i bractwo wstrzemięźliwości wiele przyczyniło, zachował więcej, jak winnych 
niektórych  stronach,  zwyczaje  i  obyczaj  starodawne,  a  nawet  sposoby  mówienia  i 
pojedyncze wyrazy, gdzie indziej nie słyszane, brzmią tu w ustach jego. Od ostatnich 
wypadków politycznych ocknął się z letargu, i pokazał nieprzyjaciołom naszym, że czuje 
i myśli po polsku, że miła mu jest ojczyzna, że pragnie  jej oswobodzenia.

Rycina wystawia strój  ich zwyczajny codzienny. Mężczyźni ubierają się  w tak 
zwane opończe, kireje, ze szarego grubego sukna, z kapturkiem w tyle przyszytym, który 
w czasie  słoty  na  głowę wkładają.  Kobiety  zaś  noszą  długie  aż  po  kolana  sukienne 
kabaty, które czasem barankami są podbite, lecz to ze zamożniejszych; kochają w się w 
kolorach  jaskrawych,  jak  wszędzie.  Młode  dziewczęta  noszą  warkocz,  wstążkami 
przeplatany; wszystkie zaś kobiety obwiązują głowę chustkami bardzo w różny sposób, 
wiele na podobieństwo Rusinek.

Starodawne dudy wraz ze skrzypcami po weselach i uroczystościach wiejskich 
dodają ochoty do tańców. Zwyczajów obrzędowych przechowało się wiele, lecz tylko tu 
wspomnimy  o  Nowym  latku.  Skoro  wiosna  –  chłopcy,  dziewczęta  obnoszą  chojnę, 
pięknie wstążkami przybraną, od domu do domu i śpiewają:
Pani gospodyni, 
Nowe latko w sieni !
Nowe latko w dole,
Pan Jezus na stole.
Groch się wije w jarzynie,
A pszeniczka przy oźminie,
Trawiczka po lesie,
Dziewczynka ją niesie.
Oj niesie ją niesący,
Swoim rączkom folgujący.
W gaiku zielonym, Złotym nakropionym,
Nowe latko i Maj
Boże nam szczęście daj !

Dajcie nam, macie dać
Nie dajcie nam długo zierać,
Bo my się już nazierali,
Jeszcze wiele nie dostali.



A odebrawszy dar jaki, śpiewają:
My wam za to dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy.
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