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W dniu 28 maja 2014 roku obradował 
w Lublinie XIV Krajowy Zjazd Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych. Część uroczysta miała 
miejsce w Lubelskim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli na ul. Dominikań-
skiej, natomiast część robocza – w siedzibie 
Stowarzyszenia na Grodzkiej 14. Zjazd zwoły-
wany jest raz na cztery lata i stanowi najwyższą 
władzę Stowarzyszenia. Do jego kompetencji 
należy: ustalanie wytycznych programowych; 
zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd 
Główny sprawozdań; rozpatrywanie wniosków 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewi-
zyjnej; udzielanie absolutorium; wybór Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu 
Koleżeńskiego oraz powołanie Rady Naukowej 
STL; zmiana Statutu; podejmowanie uchwał 
i decydowanie o majątku oraz decydowanie we 
wszystkich innych sprawach, które z uwagi na 
szczególną wagę wymagają woli całego Stowa-
rzyszenia. W Krajowym Zjeździe biorą udział 
delegaci wybrani na zjazdach oddziałów – z gło-
sem decydującym, członkowie władz naczelnych 
– z głosem doradczym (o ile nie są delegatami 
wybranymi na zjazdach oddziałów) oraz człon-
kowie Rady Naukowej z głosem doradczym.

W uroczystych obradach wzięli udział za-
proszeni goście: Zenon Butkiewicz – Dyrektor 
Departamentu Narodowych Instytucji Kultury 
MKiDN, Jakub Beczka – przedstawiciel Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego, Janina Biegalska – przed-
stawicielka Marszałka Województwa Lubelskiego. Zostały także 
wystosowane listy okazjonalne nadesłane na Zjazd przez Jana 
Łopatę – Posła RP, Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Krzysztofa Hetmana 
– Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Oprócz wymienionych wyżej osób, w Zjeździe brali udział 
przedstawiciele instytucji kultury z całego kraju, którzy od wielu 
lat wspierają działalność STL w regionach oraz twórcy ludowi 
członkowie Stowarzyszenia – w sumie ponad 100 osób. 

Delegaci i uczestnicy Zjazdu, fot. K. Butryn 

Zjazd był również okazją do uhonorowania wieloletniej 
działalności artystycznej i popularyzatorskiej twórców i animato-
rów tradycyjnej kultury. Złotymi Krzyżami Zasługi uhonorowani 
zostali: Jan Konopczyński, Andrzej Kozłowski, Stanisław Ma-
tyjasik, Józef Murawski, Kinga Turska-Skowronek, Agnieszka 

Wolsza. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Magdalena Cięciwa, 
Janina Hodorowicz-Solus, Anna Padoł, Danuta Radulska, Jadwi-
ga Węgorek, a Brązowy Krzyż Zasługi – Małgorzata Bołka. 

Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzyma-
li: Anna Andruszkiewicz, Stanisława Czuper, Mieczysław Gaja, 
Wojciech Kowalczuk, Rozalia Szypuła i Józef Szypuła. Jest to 
prestiżowe odznaczenie, które nadawane jest osobom szczególnie 
zasłużonym w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności na 
rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzy-
mali: Renata Abramek, Antoni Gluza, Zygmunt Kędzierski i Ma-
riola Tymochowicz. Nagrodami Marszałka Województwa Lubel-
skiego uhonorowani zostali Krzysztof Butryn i Stanisława Mąka, 
a honorowe Grawertony Województwa Lubelskiego otrzymali: 
Donat Niewiadomski, Jadwiga Nowacka, Longin Kowalczyk, 
Władysław Sitkowski, Wiesława Szymoniak, Katarzyna Ufniarz, 
Małgorzata Urban, Bogumiła Wójcik i Mieczysław Zawadzki. Po-
dziękowaniem za pracę dla Katarzyny Kraczoń i Grzegorza Osiala 
były Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Podczas dyskusji poruszano wiele zagadnień merytorycz-
nych. M.in. Ryszard Rabeszko zwrócił się do wszystkich twór-
ców ludowych uczestniczących w Zjeździe z apelem o szacunek 
względem siebie i świadomość wartości kultury tradycyjnej, którą 
kultywują. Podkreślił wagę podtrzymywania i popularyzacji sztuki 
ludowej, a legitymację STL uznał za prestiżowe potwierdzenie 
mistrzostwa i autentyczności wykonywanych prac. Wezwał wła-
dze państwowe do opieki nad tradycyjną twórczością ludową jako 
obowiązku konstytucyjnego. Wymienił czynniki bezpośrednio za-
grażające istnieniu sztuki i rękodzieła ludowego w Polsce, w tym 
nieuregulowanie prawne zasad szkolenia następców (na zasadzie 
mistrz–uczeń), zapewniające kontynuowanie tej twórczości; brak 
formalnego statusu twórcy ludowego (weryfi kacja prowadzona 
przez STL jako jedyne tego typu potwierdzenie); brak odpowied-
nich motywacji materialnych dla zajmowania się twórczoś cią lu-
dową; mała liczba stypendiów państwowych.

W trakcie dyskusji padła także propozycja zmiany formu-
ły przyjmowania do STL, a procedurą tą powinny zajmować się 

XIV Krajowy Zjazd Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych

Zaproszeni goście, od lewej: Janina Biegalska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie), Mirosław Korbut (Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej), Zenon Butkiewicz 
(Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN), Dorota Ząbkowska 
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Jan Adamowski (Dyrektor Instytutu 
Kulturoznawstwa i Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS, Przewodniczący Rady 
Naukowej STL), fot. Krzysztof Butryn
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Oddziały STL. Zaproponowano także „poluzowanie” kryteriów 
przyjęć, co pozwoliłoby na przyjęcie większej ilość nowych 
członków. Delegaci zareagowali jednoznacznie dezaprobatą dla 
tej propozycji, podkreślając specyfi kę STL-u, który jest strażni-
kiem kanonicznych wartości kultury ludowej i jako jedyna tego 
typu organizacja w Polsce stosuje kryteria zgodne z zaleceniami 
Rady Naukowej STL, co przysparza prestiżu organizacji.

Dyrektor Zenon Butkiewicz wręcza Srebrny Krzyż Zasługi Janinie Ho-
dorowicz-Solus, fot. K. Butryn 

Przedstawiciele Oddziału Opolskiego STL zgłosili gotowość 
do ubiegania się o status osobowości prawnej. Sekretarz Zjazdu 
przypomniał, że każdy Oddział ma do tego pełne prawo, ale w ża-
den sposób nie może być „bytem odrębnym”, a jego działalność 
musi być realizowana w ramach STL-u. 

Magdalena Cięciwa zgłosiła zamiar powołania Oddziału Są-
decko-Lachowskiego STL, motywując to odrębnością kulturową 
i etniczną Lachów Sądeckich zamieszkujących Kotlinę Sądecką, 
a także koniecznością współpracy z samorządem w celu pozyski-
wania środków na działalność kulturalną. 

Członkowie Zarządu Głównego STL, fot. Paweł Onochin 

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Waldemar Majcher, 
który raz jeszcze przedstawił wszystkim uczestnikom Zjazdu sy-
tuację STL-u. Mówił o zmianie formuły funkcjonowania Biura 
ZG STL, kłopotach z utrzymaniem siedziby, a także wprowa-
dzonym programie naprawczym i wielkich oszczędności służą-
cych utrzymaniu organizacji. Podkreślił, że powyższe działania 
w znacznym stopniu uratowały STL. Odniósł się również do bie-
żących problemów, w tym – nowej formuły składania wniosków 
na stypendia, która powoduje wykluczenie społeczne twórców 
ludowych poprzez wymogi formalne i techniczne. Zaapelował 
o traktowanie organizacji pozarządowych przy ocenianiu wnio-
sków na zadania zlecone na równi z instytucjami kultury utrzy-
mywanymi ze środków publicznych, budżetowych, a fi nansowe 
środki własne, które musimy bezwzględnie zabezpieczyć, są dla 
nas olbrzymim obciążeniem. Podniósł problem niebrania pod 
uwagę przez zleceniodawców tego, że wiele działań wykonywa-
nych jest społecznie, od przygotowania Targów Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu do wszelkich spraw związanych z pracą na rzecz 
Stowarzyszenia i twórców.

Dyskusja zjazdowa, fot. P. Onochin 

Roman Prószyński w imieniu Komisji Statutowej przed-
stawił propozycję zmian w statucie, które zgłoszono delegatom 
w materiałach zjazdowych, w trakcie Zjazdów sprawozdawczo-
-wyborczych w oddziałach STL oraz podczas obrad. Poinfor-
mował, że jednym z ważniejszych problemów i zagadnień doty-
czących zmian w zapisach Statutu jest dostosowanie dokumentu 
do obowiązujących przepisów odnośnie do organizacji pożytku 
publicznego, prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności 
gospodarczej służącej realizacji celów statutowych oraz funk-
cjonowanie wyspecjalizowanych agend STL. Zjazd jednogłośnie 
przyjął proponowane zmiany jako niezbędne do dalszego funk-
cjonowania organizacji. 

Delegaci zgromadzeni na XIV Krajowym Zjeździe STL wy-
razili przekonanie, że w minionej kadencji Stowarzyszenie zrea-
lizowało uchwały poprzedniego Zjazdu i wypełniło swoje zada-
nie. W Uchwale Zjazdowej szczególnie podkreślono utrzymanie 
dotychczasowych kierunków działalności, stanu organizacji oraz 
siedziby pomimo bardzo trudnej sytuacji fi nansowej i organi-
zacyjnej. Zjazd uznał za konieczne dalsze dostosowanie form 
i metod działania do zmieniającej się polityki kulturalnej, zasad 
fi nansowania oraz uwarunkowań pracy Oddziałów i aktywności 
artystycznej twórców.

Ponadto Zjazd uchwalił m.in. następujące wytyczne w po-
staci konkretnych uchwał: a) rozpoczęcie procedury ubiegania 
się Stowarzyszenia Twórców Ludowych o status organizacji po-
żytku publicznego; b) utrzymanie w mocy zawieszenia działal-
ności Biura ZG STL w formule pracy etatowej i powierzenie re-
prezentowania Stowarzyszenia Twórców Ludowych na zewnątrz 
jedynie członkom nowo wybranego Zarządu Głównego; c) po-
wołanie koordynatorów działalności statutowej, organizacyjnej 
i prawnej z członków nowo wybranego Zarządu Głównego STL; 
d) zawieszenie działalność Oddziałów: Tarnowskiego Sieradz-
kiego i Rzeszowskiego, które nie przeprowadziły kampanii spra-
wozdawczo-wyborczej w Kadencjach 2006–2009 i 2010–2013. 
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Wstęp
1. Kadencja 2010–2013 była wielkim wyzwaniem dla Zarzą-

du Głównego i Biura ZG STL, niespotykanym w historii, biorąc 
pod uwagę kumulację problemów, na które złożyły się dużo mniej-
sze wpływy ze składek członkowskich oraz prawa autorskiego, 
walka o utrzymanie siedziby, zmiana zasad fi nansowania zadań 
zleconych, zawieszenie funkcjonowania Biura ZG STL na do-
tychczasowych zasadach, procesy sądowe, wdrażanie programów 
naprawczych w dziedzinie realizowania zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz zachowania płynności fi nansowej.

W tej skomplikowanej sytuacji wielokrotnie mogliśmy się 
przekonać o znaczeniu naszej organizacji dla środowiska i na-
dziejach w nas pokładanych. Z jednej strony było to bardzo satys-
fakcjonujące, ale z drugiej – rodziło wiele pytań i znaków zapy-
tania stawianych na przyszłość. Odpowiedzialność, którą powie-
rzono Zarządowi Głównemu nie była paraliżującym ciężarem, 
ale motywowała do bardziej wytężonej pracy i planowania przy-
szłości pod kątem wdrażania jak najlepszych projektów i dzia-
łań naprawczych realizowanych wielkim kosztem, szczególnie 
w odniesieniu do współpracowników i pracowników Biura. 

Poczucie dumy z dokonań poprzedników i olbrzymi dorobek 
Stowarzyszenia miało fundamentalne znaczenia dla działalności 
i funkcjonowania organizacji, szczególnie w ostatnich latach, 
pełnych trudnych momentów. Zmieniono nie tylko styl działa-
nia, ale także sposób myślenia. Taka sytuacja nie miała wcześniej 
precedensu. 

Jedną z najtrudniejszych decyzji było zawieszenie działalno-
ści Biura w dotychczasowej formule z powodu braku środków na 
etaty dla pracowników. W chwili obecnej osoby, które zabezpie-
czają funkcjonowanie Biura i Stowarzyszenia to pracujący spo-
łecznie byli pracownicy etatowi Stowarzyszenia. Wynagradzani 
są w formule umów zleceń ze środków fi nansowych pozyskanych 
z zadań zleconych na konkretne działania Ten stan rzeczy utrzy-
muje się od czterech lat, dlatego należą się wielkie podziękowania 
pracownikom, którzy zrozumieli trudną sytuację, w jakiej znala-
zło się Stowarzyszenie i społecznie realizują jego cele statutowe, 
ratując dorobek organizacji i podtrzymując ciągłość działania. 
Dzięki ich pracy i licznym inicjatywom udało się utrzymać sta-
bilność funkcjonowania Stowarzyszenia i realizować zadania 
w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz ze środków samorządowych, skupiając 
się na trzech fi larach działalności: upowszechnieniowej i eduka-
cyjnej, archiwistyczno-dokumentacyjnej i wydawniczej. 

Zarząd Główny robił wszystko, co było w jego mocy, aby 
utrzymać osobowość prawną i organizacyjną STL. W pełni spo-
łeczna działalność Zarządu oraz wielki wysiłek przy wprowadze-
niu programów naprawczych i drakońskich oszczędności, a także 
pomoc i zrozumienie zaistniałej sytuacji wśród członków STL, 
dały wymierne efekty w postaci dodatniego bilansu fi nansowe-
go (po raz pierwszy od wielu lat), z którym zamykamy kadencję 
2010–2013 pomimo znacznie zmniejszonych dochodów w po-
równaniu z kadencjami poprzednimi. 

2. Podjęliśmy szereg inicjatyw, do których zaliczyć należy:
a) opracowanie założeń programowo-merytorycznych Insty-

tutu Kultury Ludowej, który w przyszłości mógłby działać przy 
Stowarzyszeniu Twórców Ludowych; założenia opracowali dr 
Aleksander Błachowski i mgr Paweł Onochin; zostały przedsta-
wione Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

b) podjęcie wysiłków w kierunku powołania ogólnopolskiej 
instytucji zajmującej się ochroną i popularyzacją tradycyjnej kul-
tury, w ramach której tworzone byłyby warunki do działalności 
ukierunkowanej bezpośrednio na twórców i Stowarzyszenie. 
We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie 
opracowaliśmy list intencyjny w tej sprawie. Jego sygnatariusza-
mi byli także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Lublin oraz UMCS 
i KUL;

c) powołanie Agencji Prawa Autorskiego STL, której działa-
nia w celu wprowadzenia procesu naprawczego w realizowaniu 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zgodnie z zalece-
niami pokontrolnymi MKiDN realizowały Katarzyna Kraczoń 
i Renata Abramek przy pomocy prawnej mecenas Katarzyny 
Libchen do 2011 roku i mecenas Julii Babińskiej od 2013 roku;

d) dostrzegając ewentualne korzyści płynące z ratyfi kowa-
nia Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie aktywnie włączyło się 
w jej wdrożenie. Byliśmy współorganizatorem warsztatów dla 
ekspertów organizacji pozarządowych odbywających się w War-
szawie i Lublinie. Uczestniczyliśmy i uczestniczymy we wszyst-
kim możliwych gremiach mających wpływ na funkcjonowanie 
zapisów Konwencji w polskim prawodawstwie;

e) prowadziliśmy negocjacje w sprawie utrzymania siedzi-
by w kamienicy przy ul. Grodzkiej 14. Nie jest ona własnością 
naszej organizacji, wynajmujemy ją natomiast od miasta Lublin, 
płacąc regularny czynsz. Starania powyższe przyniosły efekt 
i nadal możemy prowadzić w niej działalność w nieco mniejszym 
wymiarze (jesteśmy jednym z trzech najemców), ale na najbar-
dziej korzystnych dla nas warunkach; 

f) naszą wizytówką na nowo stała się Galeria Sztuki Ludo-
wej, którą rocznie odwiedza już kilkadziesiąt tysięcy zaintereso-
wanych z kraju i zagranicy. Dzięki temu możemy promować na-
szych członków i ich prace na szeroką skalę. Odbywają się w niej 
pokazy, warsztaty, wystawy, spotkania, kiermasze;

g) nawiązaliśmy ścisłą współpracę na partnerskich zasadach 
z wiodącą instytucją kultury w Lublinie – Warsztatami Kultury, 
które są organizatorem Jarmarku Jagiellońskiego czyli wydarze-
nia, które promuje m.in. tradycyjną kulturę, a członkowie STL 
mogą w nim cyklicznie uczestniczyć. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pomimo trudności fi -
nansowych związanych ze zmniejszeniem dochodów własnych, 
znacznym obniżeniem dotacji ministerialnych i samorządowych, 
nie zatraciliśmy żadnego z dotychczasowych kierunków i form 
naszej działalności. Zarząd Główny, oceniając swoją działalność 
w minionej kadencji, stwierdza, że uchwały XIII Krajowego 
Zjazdu zostały wykonane. 
       

Waldemar Majcher
Prezes ZG STL 

I. Działalność organizacyjna 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych jest jedyną organiza-

cją w Polsce, która weryfi kuje i identyfi kuje twórców ludowych 
w wymiarze osobowym, artystycznym i regionalnym, co jest fun-
damentalnym zaleceniem Konwencji UNESCO o ochronie kultu-
ry niematerialnej. Przynależność do Stowarzyszenia jest także je-
dynym potwierdzeniem statusu autentycznego twórcy ludowego. 
W latach 2010–2013 zanotowano niewielki spadek liczby człon-
ków, jednak poziom liczebności jest utrzymywany przez ostatnie 
lata na tym samym (ok. 2000 członków rzeczywistych). 

Stan na grudzień 2013 roku wynosił 1969 członków rzeczy-
wistych, w tym: twórców dyscyplin plastycznych – 1662; twór-
ców folkloru – 164; literatów – 143 oraz członków zbiorowych 
– 66. 

W okresie sprawozdawczym zmarło 254 twórców.
W kadencji przyjęto 166 nowych członków, w tym: twórców 

dyscyplin plastycznych – 148; twórców folkloru – 9; literatów – 
11 i członków zbiorowych – 1. 

Twórców obowiązują składki członkowskie w wysokości 
40 zł rocznie oraz jednorazowe wpisowe 50 zł. Co roku w stycz-
niu wszyscy członkowie STL otrzymywali informacje Zarządu 
Głównego o realizowanych zadaniach w roku poprzednim oraz 
o planach na rok bieżący wraz z propozycjami udziału w impre-
zach. Do informacji dołączone były przekazy na wpłatę składek 
członkowskich i prenumeratę kwartalnika „Twórczość Ludowa”. 
Z wpłat wynika, że do Zarządu Głównego wpłacało rocznie od 
450 do 500 twórców, część wpłacała do Oddziałów, lecz duże gro-
no nie spełniło swojego statutowego obowiązku. Jest to tym bar-
dziej bolesne, ponieważ wpłata składki od wszystkich członków 
rozwiązałaby problemy fi nansowe organizacji. 

Członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych w kaden-
cji 2010–2013 uzyskali 29 stypendiów twórczych z dziedziny 
upowszechniania i twórczości ludowej. 

Sprawozdanie Zarządu Głównego STL (2010–2013)
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Oddziały STL
W strukturach Stowarzyszenia działają 23 oddziały oraz  

koło STL. Działalność Oddziałów oceniona została na Zjazdach, 
na których podsumowywano 4-letnią kadencję, przyjęto program 
działania, wybierano nowe władze oddziałów i delegatów na 
XIV Krajowy Zjazd STL. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w oddziałach przebiegała zgodnie z planem, zjazdy odbywały się 
przy frekwencji od 20 do 60% ogółu członków. 

Praca oddziałów i efekty działania zależne są przede wszyst-
kim od pracy ścisłego kierownictwa, to jest prezesa i opiekuna 
oddziału (lokalnych liderów), a także zaangażowania instytucji 
patronackiej i postrzegania wagi kultury tradycyjnej przez wła-
dze samorządowe. Pewnym miernikiem aktywności oddziałów 
są organizowane i współorganizowane imprezy, co niewątpliwie 
zachęca kandydatów do wstępowania w szeregi STL. Liczebność 
członków w oddziałach ulega niewielkim wahaniom, notuje się 
jednak małą liczbę twórców aktywnych. Na zjazdach oddziałów 
rozpatrywano sprawy uczestnictwa w targach i kiermaszach, 
problemy socjalno-prawne oraz perspektywę funkcjonowania 
oddziałów. Poruszano również problem ich samodzielności fi -
nansowej i osobowości prawnej. 

Nie odbyły się zjazdy w oddziałach Sieradzkim i Tarnow-
skim. W pozostałych oddziałach wybrano nowe władze, w tym 
nowych prezesów: w Oddziale Chełmskim – Danutę Perestaj, 
w Oddziale Gdańskim – Alicję Serkowską, w Oddziale Opolskim 
– Helenę Wojtasik, w Oddziale Radomskim – Grzegorza Gordata, 
w Oddziale Tatrzańskim – Jana Kuruca, w Oddziale Wielkopol-
skim – Eugenię Wieczorek, w Oddziale Warmińsko-Mazurskim 
– Annę Bałdygę.

Na następną kadencję wybrano ponownie: w Oddziale Be-
skidzkim – Józefa Szypułę, w Oddziale Białostockim – Danutę 
Radulską, w Oddziale Bialsko-Podlaskim – Zbigniewa Chalimo-
niuka, w Oddziale Bydgosko-Toruńskim – Zygmunta Kędzier-
skiego, w Oddziale Krakowskim – Danutę Urbanik, w Oddziale 
Kurpiowskim – Czesławę Kaczyńską, w Oddziale Lubelskim 
– Bogumiłę Wójcik, w Oddziale Łódzkim – Jana Konopczyń-
skiego, w Oddziale Łukowskim – Mieczysława Gaję, w Oddzia-
le Piotrkowskim – Zofi ę Pacan, w Oddziale Suwalskim – Józefa 
Murawskiego, w Oddziale Włocławskim – Aleksandrę Zawacką, 
w Oddziale Zamojskim – Władysława Sitkowskiego, w Oddziale 
Ziemi Kieleckiej – Andrzeja Kozłowskiego oraz w Kole łowickim 
STL – Annę Staniszewską.

Zgodnie z założeniami wybrano następującą liczbę delega-
tów w oddziałach, którzy będą mieli prawo wyborcze na XIV 
Krajowym Zjeździe STL: Oddział Beskidzki – 4 delegatów, 
Oddział Białostocki – 2, Oddział Bialsko-Podlaski – 1, Oddział 
Bydgosko-Toruński – 3, Oddział Chełmski – 1, Oddział Gdański 
– 2, Oddział Krakowski – 2, Oddział Kurpiowski – 3, Oddział 
Lubelski – 2, Oddział Łódzki – 2, Oddział Łukowski – 1, Oddział 
Opolski – 2, Oddział Piotrkowski – 1, Oddział Radomski – 1, Od-
dział Suwalski – 1, Oddział Tatrzański – 3, Oddział Warmińsko-
-Mazurski – 1, Oddział Wielkopolski – 1, Oddział Włocławski – 
1, Oddział Zamojski – 1 i Oddział Ziemi Kieleckiej – 2 delegatów.

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymano doku-
mentacji ze Zjazdu Oddziału Karpacko-Małopolskiego. 

Członkowie oddziałów w kadencji 2010–2013 uczestniczy-
li, przygotowywali i włączali się w organizację następujących 
przedsięwzięć kulturalnych: 

O/Beskidzki: Konkurs i wystawa pokonkursowa „Zdob-
nictwa Bibułkowego” – Muzeum Miejskie w Żywcu; Konkurs 
i wystawa malarstwa na szkle „Godnie święta” – ROK w Bielsku 
Białej; Konkurs i wystawa na Koronkę Koniakowską i Beskidz-
ki Haft Krzyżykowy; Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę 
Tradycyjną i wystawa pokonkursowa – ROK w Bielsku-Białej; 
Konkurs na Budowę Instrumentów Ludowych i wystawa pokon-
kursowa – ROK w Bielsku-Białej; Konkurs i wystawa rzeźby 
i malarstwa na szkle w Wilkowicach; Konkurs i wystawa „Patro-
ni naszych kościołów” – GOK w Stryszawie;

O/Białostocki: Ogólnopolski Konkurs „Tkanina Ludowa” 
w Białymstoku; Wystawa Tkaniny Janowskiej na 300-lecie Jano-
wa; Wystawa prac członków STL w WOAK w Białymstoku; „Jar-
mark Kaziukowy” w Białymstoku; „Jarmark Wielkanocny” w Mu-
zeum Podlaskim w Białymstoku; Spotkanie twórców ludowych 
O/Bydgosko-Toruńskiego z twórcami O/Białostockiego w WOK 
w Białymstoku; Konkurs „Podlaska Marka Roku”; Konkurs zdob-
nictwa obrzędowego cyklu wiosennego i Świąt Wielkanocnych;

O/Bydgosko-Toruński: „Jesień na Pałukach” Zjazd Twór-
ców Ludowych w Żninie; Konkurs i wystawy pokonkursowe 
„Pałuckiej Sztuki Ludowej” w Szubinie; Wystawa „Sztuka Lu-
dowa w Borach Tucholskich” w Tucholi; Spotkanie twórców lu-
dowych i wymiana kulturalna O/Bydgosko-Toruńskiego z twór-
cami O/Białostockiego; 

O/Chełmski: Przegląd Twórczości Ludowej Oddziału – Kras-
nostawski Dom Kultury; Konkurs Literacki im. Sabiny Derka-
czewskiej; 

O/Gdański: Coroczne prezentacje twórczości ludowej 
w Muzeum Etnografi cznym w Gdańsku-Oliwie; Plenery rzeź-
biarskie w Wierzycy i Bytoni; Plener „Kociewskie wycinanki”; 
Plener rzeźbiarski w Gdańsku-Oliwie; 

O/Krakowski: Wystawa Jubileuszowa 30-lecia Oddziału 
i Przegląd Twórczości Ludowej w Nowohuckim Centrum Kultu-
ry; „Wystawa Jesienna” w Nowohuckim Centrum Kultury; Wy-
stawa „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” w Muzeum Regional-
nym w Myślenicach; Konkurs na tradycyjną „Bożonarodzeniową 
ozdobę świąteczną” w Muzeum w Myślenicach; „Konkurs Szopek 
Krakowskich”; 

O/ Karpacko-Małopolski: „Poronińskie lato”; Spotkanie 
twórców ludowych z okazji uroczystego poświęcenia sztandaru;

O/Kurpiowski: Warsztaty Etnografi czne „Ginące Zawo-
dy” w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle; „Śladami Kurpiów” 
w Kadzidle; „Miodobranie” w Myszyńcu; „Palma Kurpiowska” 
w Łysych; „Biesiada Kurpiowska”; Imprezy upowszechnieniowe 
w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie;

O/Lubelski: Warsztaty i pokazy rękodzielnicze w Galerii 
STL; prezentacje i pokazy podczas Nocy Kultury w Lublinie; 
Konkurs na pisankę wielkanocną w Krzczonowie;

O/Łódzki: Dożynki Prezydenckie w Spale, w trakcie któ-
rych zorganizowano Targi Sztuki Ludowej; Warsztaty rękodziel-
nicze w Łowiczu; Wystawa współczesnej twórczości regionu we 
Francji organizowana przez Łódzki Dom Kultury; 

O/Łukowski: Wystawa „Mistrzowie Sztuki Ludowej” pod-
czas Jubileuszu 50-lecia Muzeum Regionalnego w Łukowie; 
Wystawa „W ciszy” Beaty Wereszczyńskiej w Muzeum w Łuko-
wie; Konkurs i wystawa pokonkursowa rzeźby nieprofesjonalnej 
w Galerii „Arche” w Siedlcach; Wystawa „Anioły” w Muzeum 
w Łukowie; Wystawa „Anioły” Krzysztofa Grodzickiego w Mu-
zeum w Łukowie; Wystawa „Rzeźby Mieczysława Zawadzkie-
go” w Muzeum w Łukowie; 

O/Opolski: Konkurs „Kroszonki Opolskie”; Noc Kultury; 
Konkurs rzeźbiarski „Rajskie Inspiracje”; Konkurs malowania 
porcelany; Dożynki „Żniwniok” – wszystkie imprezy organizo-
wane w Muzeum Wsi Opolskiej;

O/Piotrkowski: Piknik Organizacji Pozarządowych „Lo-
kalni Niebanalni” w Tomaszowie Mazowieckim; Kiermasz Palm 
i Pisanek; Konkurs Folklorystyczny „Zwyczaje dożynkowe”; 
Konkurs i wystawa „Bukiety i girlandy”;

O/Suwalski: „Kaziuki Suwalskie” w Suwałkach; Konkurs 
powiatowy na plastykę Świąt Wielkanocnych w Augustowie; 
Targi Sztuki Ludowej w Osowcu; Suwalski Jarmark Folkloru 
w Suwałkach; Targi Agro Eko Turystyczne w Augustowie; 

O/Tatrzański: „Góralski Karnawał” i „Sabałowe Bajania”, 
w trakcie których miały miejsce wystawy i kiermasze sztuki lu-
dowej – Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej; 

O/Wielkopolski: Coroczne spotkania twórców ludowych 
Oddziału w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w dniu Zie-
lonych Świątek i uczestnictwo w kiermaszu sztuki ludowej pn. 
„Niedziela Twórców Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej”; 

O/Zamojski: Konkurs na pisankę i palmę wielkanocną 
w Zamościu.

 

Wycinanka kurpiowska, wyk. Wincenty Staśkiewicz, fot. P. Onochin
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7. 30.06.2012 – Uchwała w sprawie przyjęć do STL, Uchwa-
ła dotycząca wysokości stawek wynagrodzeń za nadania utworów 
ludowych oraz tzw. „czystych nośników”, sprawy organizacyjne.

8. 22.03.2013 – Przyjęcie bilansu, sprawozdania fi nanso-
wego i merytorycznego z działalności w 2012 roku, Uchwała 
w sprawie audytu biegłego rewidenta, Uchwała w sprawie rea-
lizacji zadań wynikających ze zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, Uchwała dotycząca stawek wynagrodzeń z tytułu pra-
wa autorskiego, Uchwała w sprawie kosztów repartycji, Uchwała 
dotycząca kierunków działań realizowanych przez STL w 2013 
roku, Uchwała dotycząca kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w Oddziałach oraz odbycia Krajowego Zjazdu. 

9. 29.06.2013 – Uchwała w sprawie przyjęć do STL, sprawy 
organizacyjne. 

10. 29.03.2014 – Przyjęcie bilansu, sprawozdania fi nanso-
wego i merytorycznego z działalności w 2013 roku, Uchwały 
w sprawie kierunków działań w 2014 roku, Uchwała w sprawie 
przeprowadzenia Zjazdu Krajowego, Uchwała dotycząca działal-
ności Galerii Wystawienniczej STL, Uchwała w sprawie posze-
rzenia Rady Redakcyjnej pisma „Twórczość Ludowa”, Uchwały 
dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, w tym: 
wysokości stawek za nadania utworów ludowych, aneks do regu-
laminu inkasa i repartycji, tabel wynagrodzeń STL za korzystanie 
z artystycznych wykonań ludowych utworów, umowy o powie-
rzenie praw do zbiorowego zarządzania.

Skład Zarządu Głównego STL (2010–2013): Waldemar 
Majcher (prezes, Oddział Warmińsko-Mazurski); Magdalena 
Cięciwa (wiceprezes, O/Karpacko-Małopolski); Czesława Ka-
czyńska (wiceprezes, O/Kurpiowski); Jan Konopczyński (wice-
prezes, O/Łódzki); Anna Staniszewska (sekretarz, O/Łódzki); 
Stanisław Łukaszczyk (członek Prezydium, O/Karpacko-Mało-
polski); Józef Szypuła (członek Prezydium, O/Beskidzki); An-
drzej Dziedzina (członek ZG, O/Tatrzański ); Cezary Gajewski 
(członek ZG, O/Lubelski ); Małgorzata Gut-Gustaw (członek 
ZG, O/Lubelski); Anna Klimowska (członek ZG, O/Beskidzki); 
Anna Koziana (członek ZG, O/Beskidzki); Czesław Kubik (czło-
nek ZG, O/Beskidzki); Władysław Kulawiak (członek ZG, O/Ta-
trzański); Wiesław Kuskowski (członek ZG, O/Kurpiowski); Zo-
fi a Majerczyk-Owczarek (członek ZG, O/Karpacko-Małopolski); 
Jan Pawłowski (członek ZG, O/Chełmski); Mirosław Piechowski 
(członek ZG, O/Białostocki); Andrzej Słowik (członek ZG); Lilia 
Sola (członek ZG, O/Lubelski)

Biuro Zarządu Głównego STL
Zgodnie z § 26 Statutu, organem wykonawczym i współpro-

gramującym Zarządu Głównego jest Biuro ZG STL. Po raz pierw-
szy w historii Stowarzyszenia w kadencji 2010–2013 Biuro nie 
posiadało pracowników etatowych. Wszyscy pracownicy dostali 
wypowiedzenia warunków pracy i płacy, decyzją Zarządu Głów-
nego zostały cofnięte wszystkie dotychczasowe funkcje pełnione 
w Biurze ZG STL, a samo Biuro zostało zawieszone w dotychcza-
sowej formule działania do XIV Krajowego Zjazdu STL. Było to 
spowodowane wyjątkowo trudną sytuacją fi nansową oraz zmianą 
zasad fi nansowania zadań zleconych przez MKiDN. W praktyce 
dzięki byłym pracownikom etatowym funkcjonowanie Biura nie 
zostało zachwiane. Wykonywali oni wszystkie prace organiza-
cyjne i statutowe społecznie. Wynagradzani byli jedynie za reali-
zowanie zadań zleconych pozyskanych z MKiDN i samorządów 
w formie umowy zlecenia w wysokości ok. 1500 zł netto. 

W tym miejscu szczególne podziękowanie należy się Mi-
nisterstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznawanie 
rocznego zadania zleconego, które de facto pozwala dalej funk-
cjonować Stowarzyszeniu. 

Osobami realizującymi zadania statutowe i merytoryczne 
ujęte w sprawozdaniu byli: Andrzej Ciota (koordynator spraw 
statutowych, organizacyjnych i prawa autorskiego do 2012 roku), 
Paweł Onochin (koordynator działań merytorycznych STL), Re-
nata Abramek (koordynator działań fi nansowych; księgowa), Ka-
tarzyna Ufniarz (specjalista), Katarzyna Kraczoń (specjalista oraz 
Agencja Prawa Autorskiego STL), Krzysztof Butryn (specjalista), 
którzy dzięki własnemu zaangażowaniu i kreatywności pozyski-
wali zadania zlecone dostosowane do aktualnych możliwości oraz 
środki fi nansowe na pokrycie kosztów własnych realizowanych 
zadań i utrzymanie siedziby Stowarzyszenia poprzez organizowa-
nie płatnych warsztatów, sprzedaży wydawnictw, organizację im-
prez (wynajem stoisk) oraz prowadzenie Galerii Sztuki Ludowej. 

Zarząd Główny STL
XIII Krajowy Zjazd STL wybrał nowy Zarząd Główny, Głów-

ną Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i powołał Radę Naukową. 
Po raz pierwszy na tę funkcję wybrano Waldemara Majchera. Z po-
wodu braku pracowników etatowych w Biurze ZG STL, na człon-
kach Zarządu spoczywała rola reprezentowania Stowarzyszenia 
na zewnątrz. Z tego powodu wybrano spośród członków Zarządu 
osoby, które koordynowały i reprezentowały Stowarzyszenie na 
poszczególnych polach działania: Waldemar Majcher i Anna Sta-
niszewska – sprawy statutowe, organizacyjne i programowe oraz 
Jan Konopczyński – zagadnienia z zakresu prawa autorskiego. 

Zarząd Główny pracował w oparciu o zadania i kompeten-
cje określone w Statucie, realizując uchwały XIII KZ STL i cele 
statutowe Stowarzyszenia. W okresie kadencji skład Zarządu nie 
uległ zmianie. W ciągu roku odbyły się trzy posiedzenia Zarzą-
du Głównego połączone z posiedzeniami Prezydium ZG STL. Na 
posiedzenia ZG zapraszano okazjonalnie prezesów Oddziałów, 
członków GKR i Rady Naukowej STL. Obradom przewodniczył 
każdorazowo prezes.

Prezes Waldemar Majcher, realizując swoje obowiązki sta-
tutowe, uczestniczył w spotkaniach i pracach następujących gre-
miów: Rady Doradczej przy Ministrze Kultury dot. niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego, Sejmowej Komisji Kultury, Ministe-
rialnej Komisji Stypendiów i Nagród, Kapituły Nagrody im Oskara 
Kolberga, Komitetu Obchodów Roku Oskara Kolberga, grup robo-
czych i konsultacyjnych ws. Konwencji UNESCO o ochronie dzie-
dzictwa niematerialnego. Uczestniczył także w spotkaniu eksper-
ckim zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i z udzia-
łem Prezydenta ws. niematerialnego dziedzictwa kultury. Ponadto 
reprezentował Stowarzyszenie (wspólnie z mecenasem Przemysła-
wem Zalasińskim) w rozjemczym procesie sądowym ws. nazwy 
„Ludowy Oskar”, wytoczonym przez Amerykańską Akademię 
Filmową. W procesie wytoczonym Stowarzyszeniu przez Bożenę 
Głowacz ws. przywrócenia do pracy etatowej Stowarzyszenie re-
prezentował mecenas Paweł Bryłowski. Prezes Waldemar Majcher 
koordynował także sprawy związane z ochroną majątkową i osobi-
stą praw autorskich, które były naruszane w stosunku do twórców 
ludowych (kilka spraw jest w toku postępowania sądowego).

Wiceprezes Jan Konopczyński reprezentował Stowarzysze-
nie w sprawach związanych z realizowaniem obowiązków orga-
nizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na spotka-
niach Sejmowej Komisji Kultury, Komisji Prawa Autorskiego, 
w negocjacjach ze stowarzyszeniami ZAiKS, SAWP, SFP, STO-
ART, KOPIPOL. Uczestniczył ponadto w spotkaniach Ministe-
rialnej Komisji Prawa Autorskiego i Własności Intelektualnej. 

Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych jest najmowana znaczna część zabytkowej kamienicy 
przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie, w której znajdują się: wysta-
wiennicza Galeria Sztuki Ludowej, biblioteka, archiwum, po-
mieszczenia biurowe i magazynowe oraz pokoje gościnne. 

Posiedzenia ZG STL
1. 28.11.2009 – Ukonstytuowanie się władz. 
2. 29.03.2010 – Przyjęcie bilansu, sprawozdania fi nansowego 

i merytorycznego z działalności w 2009, sprawy organizacyjne. 
3. 25.06.2010 – Przyjęcie Uchwały w sprawie Powołaniu In-

stytutu Kultury Ludowej, przyjęcie programu realizacji Uchwały 
programowej XIII Zjazdu i działalności merytorycznej i organi-
zacyjnej, Uchwały o działalności Agencji Prawa Autorskiego, 
Uchwały w sprawie przyjęć do STL, Uchwały w sprawie uzupeł-
niania Sekcji Programowej STL, sprawy organizacyjne. 

4. 28.01.2011 – Uroczyste posiedzenie z uroczystym wrę-
czenie odznaczeń państwowych oraz nagród w konkursie Jana 
Pocka, przyjęcie bilansu, sprawozdania fi nansowego i meryto-
rycznego z działalności w 2010 roku, Uchwała w sprawie kierun-
ków działań w 2011 roku, Uchwała w sprawie realizacji zadań 
wynikających ze zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 

5. 25.06.2011 – Uchwała w sprawie przyjęć do STL, Uchwa-
ła w sprawie działalności Biura ZG STL, sprawy organizacyjne.

6. 5.03.2012 – Przyjęcie bilansu, sprawozdania fi nansowego 
i merytorycznego z działalności w 2011 roku, Uchwała w spra-
wie kierunków działań w 2012 roku, Uchwała dotycząca zawie-
szenia działalności Biura ZG STL w dotychczasowej formule 
działania, Uchwała w sprawie zadań wynikających z realizacji 
prawa autorskiego, sprawy organizacyjne.
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Wykonywali społecznie katalog następujących działań na 
rzecz Stowarzyszenia: rekomendowanie twórcom ludowym 
wniosków stypendialnych, wniosków o przyznanie nagród i od-
znaczeń; weryfi kowanie do udziału w prestiżowych targach, fe-
stiwalach, jarmarkach i kiermaszach; prowadzenie konsultacji 
z Oddziałami STL i twórcami indywidualnymi; organizacja po-
siedzeń ZG STL i poszczególnych Sekcji Rady Naukowej STL; 
obsługa zadań Oddziałów i pomoc twórcom ludowym w reali-
zacji ich planów artystycznych; organizacja Targów Sztuki Lu-
dowej w Kazimierzu Dolnym i Ogólnopolskiego Konkursu Li-
terackiego im. Jana Pocka oraz prowadzenie wszelkich spraw 
administracyjnych i korespondencyjnych. 

II. Działalność merytoryczna
Upowszechnianie

1. Stowarzyszenie Twórców Ludowych przez 45 lat istnienia 
wypracowało szereg form działalności na rzecz kultury ludowej, 
w tym upowszechniania wszelkich przejawów współczesnej twór-
czości ludowej w zakresie zjawisk i ludzi kultywujących regio-
nalne tradycje sztuki ludowej i folkloru, do najbardziej znanych 
należą Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym, odbywające się w ramach Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych. Coroczne edycje tej jednej z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych prezentacji współczesnej sztuki ludowej gromadzi-
ły ponad 90 twórców reprezentujących poszczególne regiony kra-
ju z dyscyplin: rzeźbiarstwo, malarstwo, garncarstwo, kowalstwo, 
plecionkarstwo, wyroby z wiórów i drewna, tkactwo, hafciarstwo, 
koronkarstwo, plastyka zdobnicza i obrzędowa, zabawkarstwo, 
budowa instrumentów muzycznych. Prace prezentowali najwy-
bitniejsi artyści i rękodzielnicy ludowi, mistrzowie swoich spe-
cjalności, laureaci prestiżowych konkursów, a także nowo przyję-
ci do STL adepci plastyki ludowej, których prace odznaczają się 
wysokim poziomem artystycznym i bezpośrednio nawiązują do 
tradycyjnego wzornictwa i technik rękodzielniczych. 

Gośćmi Targów byli także przedstawiciele Związku Twór-
ców Ludowych Litwy, z którym STL współpracuje od wielu lat 
w zakresie wymiany kulturalnej, popularyzacji i ochrony trady-
cyjnej twórczości, a także Kazimierskiego Klubu Twórców Lu-
dowych i Puławskiego Klubu Twórców Ludowych. Kazimierska 
impreza zawdzięcza swoją renomę uczestnikom – członkom Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, którzy poprzez prezentowane 
dzieła ukazują dziedzictwo kulturowe swojej „małej ojczyzny”, 
potwierdzając, że sztuka ludowa jest uprawiana przez osoby 
o dużej wrażliwości i wyobraźni artystycznej, adaptujące po mi-
strzowsku regionalne wzornictwo. 

Targi nie ograniczają się do ekspozycji i promocji plastyki 
ludowej, ale tworzą swoistą atmosferę do nawiązania bezpośred-
niego kontaktu między twórcą a odbiorą m.in. poprzez pokazy rę-
kodzielnicze i otwartość artystów ludowych względem wszystkich 
zainteresowanych barwnym światem unikalnej sztuki i „ginących 
zawodów”, przez co znacząco wzrósł wymiar edukacyjny imprezy. 

Nieodłącznym elementem Targów był konkurs na najlepsze 
prace prezentowane na stoiskach, który wymiernie wpłynął na 
poziom prezentowanych wyrobów, przestrzeganie kanonu etno-
grafi cznego oraz dbałość o prezentacje prac, która bezpośrednio 
przekłada się na aranżację ekspozycji wystawienniczej. Corocz-
nie nagradzanych jest około 20–30 twórców.

Artystom ludowym, którzy brali udział w Targach, należą 
się wielkie słowa uznania i podziękowania za szczególną wraż-
liwość oraz troskę o zachowanie najcenniejszych przejawów tra-
dycji swojej „małej ojczyzny” i kultywowanie jej jako najcen-
niejszego świadectwa kultury polskiej wsi.

2. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka 
(47 edycji) to najbardziej prestiżowy konkurs dla pisarzy, poe-
tów, prozaików i gawędziarzy ludowych różnorodnych grup 
wiekowych. Corocznie ogłaszany przez STL Konkurs umożliwia 
ludowym literatom zaprezentowanie artystycznego dorobku i do-
konanie jego oceny w formie konfrontacji z innymi twórcami, 
a swoim zasięgiem obejmuje literatów ludowych zrzeszonych 
i niezrzeszonych w STL. Na konkurs corocznie napływało około 
100 zestawów poetyckich i prozatorskich. Jury w składzie: mgr 
Halina Kosienkowska, dr Donat Niewiadomski (przewodniczą-
cy), dr Katarzyna Smyk, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz) 
corocznie wyróżniało ponad 30 osób. Konkurs budował i umac-
niał więzi środowiskowe wśród pisarzy ludowych, inspirował 

artystycznie i tematycznie, ujawniał indywidualności twórcze, 
sprzyjał określaniu i dokumentowaniu zjawisk współczesnego 
pisarstwa ludowego, ułatwiał rozpoznawanie tendencji rozwo-
jowych (w tym innowacji gatunkowych) literatury ludowej. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że Ogólnopolski Konkurs Litera-
cki im. Jana Pocka, mimo narastających trudności fi nansowych, 
jest kontynuowany dzięki skromnym zasobom Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych ze środków własnych. 

3. Administrowanie i redagowanie portali internetowych 
a) Kultura Ludowa.pl to portal utworzony w 2009 roku 

jako internetowe centrum aktualizowanej informacji o szeroko 
pojętej kulturze ludowej i jej dziedzictwie. Portal stanowi mul-
timedialne narzędzie i bazę informacyjną dla animatorów, pra-
cowników instytucji kultury, naukowców, studentów, uczniów, 
artystów ludowych i mediów. Celem tego działania jest popu-
laryzacja tradycyjnej kultury ludowej, wzmacnianie poczucia 
tożsamości regionalnej, poszerzanie i utrwalanie obrazu ludowej 
twórczości dawnej, jak i współczesnej, jej bogactwa i wymiaru 
regionalnego, a także dostrzeżenie inicjatyw lokalnych. 

Praca przy administrowaniu i redagowaniu portalu w latach 
2010–2013 polegała na stałej i systematycznej weryfi kacji serwi-
sów informacyjnych poprzez aktualizację danych, redagowanie 
tekstów, publikacji bieżących relacji, recenzji, prezentacji no-
wości wydawniczych, opracowań teoretycznych.

O prestiżu portalu świadczą liczne patronaty medialne 
udzielane wydarzeniom i imprezom w całym kraju, a także cią-
gle rosnąca z roku na rok liczba odwiedzin na stronie (co miesiąc 
notuje się ponad 7000 wejść, a ogólna liczba wizyt miesięcznych 
na stronie wynosiła ponad 10000), co powoduje bardzo wysokie 
pozycjonowanie portalu w rankingu stron internetowych. 

b) Muzyka Tradycyjna.pl – portal powstały w 2012 roku 
we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej jest w całości po-
święcony popularyzacji i edukacji w zakresie muzyki tradycyj-
nej. Prace techniczne w ramach portalu polegały na rozbudowie 
poszczególnych działów, co pozwoliło na ich pełniejszą prezen-
tację i lepszą wizualizację. Merytoryczna aktualizacja portalu 
dotyczyła wszystkich działów: informacji, wydarzeń, publikacji, 
mapy multimedialnej. Portal Muzyka Tradycyjna.pl zyskał uzna-
nie i bardzo pozytywne komentarze ze strony odbiorców i zainte-
resowanych. Stał się miejscem scalającym środowisko muzyków 
tradycyjnych młodego pokolenia – in crudo. 

Poprzez prowadzenie obu portali internetowych znacznie 
poszerzono krąg odbiorców sztuki i muzyki ludowej, a poprzez 
upowszechnienie wiedzy na temat bogactwa tradycyjnej kultury 
przy pomocy współczesnych środków komunikacji znacząco za-
pobiegano stereotypowemu jej postrzeganiu. W opinii wielu nie-
zależnych obserwatorów obydwa portale stały się w tej chwili naj-
bardziej znaczącymi źródłami bieżącej informacji etnografi cznej. 

4. Akademia Sztuki Ludowej to cykl całorocznych war-
sztatów rękodzielniczych adresowanych przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, ale także do wszyst-
kich zainteresowanych sztuką ludową, pragnących nabyć nowe 
umiejętności. Organizowany jest w Galerii Sztuki Ludowej STL 
w Lublinie. Corocznie organizowane w latach 2010–2013 war-
sztaty, wzbogaciły wymiernie ofertę kulturalną, stając się okazją 
do zaprezentowania tradycyjnej sztuki ludowej jako żywej części 
kultury, a nie tylko jako reliktu dziedzictwa kulturowego. Edu-
kacyjny charakter spotkań przyczynił się do wzrostu zaintereso-
wania kulturą i sztuką ludową. Uczestnicy zdobyli umiejętności 
praktyczne, np. wykonywania palm z bibuły i suchych kwiatów, 
pisanek z wykorzystaniem różnych technik stosowanych w po-
szczególnych regionach, tworzenia wycinanek ludowych oraz 
tradycyjnych ozdób choinkowych. Zapoznali się z tajnikami 
garncarstwa, malarstwa na szkle, plecionkarstwa i zabawkarstwa. 

Na coroczną edycję projektu składały się cykle warsztatowe, 
które poprowadziło kilkunastu twórców ludowych – członków 
STL z całego kraju, mistrzów prezentujących charakterystycz-
ne dla swojego regionu prace. Łącznie w spotkaniach uczestni-
czyło ponad 4000 osób (dzieci z przedszkoli i szkół podstawo-
wych, studenci, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci 
z ośrodków szkolno-wychowawczych, dorośli, a także obcokra-
jowcy z kilkunastu europejskich państw).

5. „Muzyka trzech pokoleń” – to cykl warsztatów, prezen-
tacji i koncertów, który miał na celu popularyzację tradycyjnej 
instrumentalnej muzyki wiejskiej (ze szczególnym uwzględnie-
niem muzyki skrzypcowej) w środowisku miejskim, realizowany 
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przez STL w 2010 roku w jego lubelskiej siedzibie. W warszta-
tach i w imprezach okolicznościowych wzięli udział uczniowie, 
studenci oraz osoby dorosłe, mieszkańcy Lublina jak również 
osoby z innych miast Polski (Kraków, Łódź, Gdynia, Przemyśl) 
– w sumie 200 osób. Projekt składał się z czterech dwudniowych 
sesji warsztatowych (warsztaty instrumentalne: skrzypce, suka 
biłgorajska, basy oraz bęben; warsztaty tańca tradycyjnego). 
Każda sesja kończyła się koncertem i zabawą taneczną (w wyko-
naniu prowadzących warsztaty i uczestników oraz gości). Prowa-
dzącymi warsztaty byli muzycy tradycyjni młodego pokolenia, 
jak również autentyczni wiejscy muzykanci pochodzący z wo-
jewództwa lubelskiego. W ramach spotkań odbywały się pre-
zentacje zdjęć, nagrań z badań terenowych i warsztatów, koncert 
podsumowujący projekt w wykonaniu uczestników wszystkich 
edycji warsztatów i prowadzących warsztaty oraz Pograjka – za-
bawa taneczna, która była pokoleniową wymianą doświadczeń. 

6. „Staromodni” – to artystyczno-edukacyjne przedsięwzię-
cie, oparte na wymianie doświadczeń muzycznych między muzy-
kami tradycyjnymi a przedstawicielami nurtów eksperymental-
nych w muzyce współczesnej, połączone z zajęciami edukacyj-
nymi dla dzieci i młodzieży. Do udziału w projekcie zaproszeni 
zostali praktycy i wykonawcy muzyki tradycyjnej i współczesnej 
oraz sztuki wizualnej, którzy podczas kilkudniowych wizyt stu-
dyjnych w Lublinie dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Byli to m.in.: Joel Grip – szwedzki kontrabasista i wykonawca 
muzyki improwizowanej, Maciej Filipczuk (Poznań) – autor 
eksperymentalnych projektów, łączących muzykę tradycyjną 
i współczesną, Sebastian Buczek (Lublin) – artysta dźwiękowy 
i wizualny, Ewa Grochowska (Lublin) – muzyk tradycyjny mło-
dego pokolenia, uczestniczka kilku projektów dotyczących mu-
zyki improwizowanej i eksperymentalnej oraz muzycy tradycyjni 
starszego pokolenia z Mazowsza i Lubelszczyzny: Jan Gaca, Sta-
nisław Głaz i Bronisław Bida. Równolegle do części artystycznej 
projektu odbywają się działania edukacyjne skierowane głównie 
do uczniów i studentów (również szkół muzycznych, w tym: 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie). 
Uczestnicy zajęć mieli okazję przyswoić nowe umiejętności mu-
zyczne, nabyte w konfrontacji z doświadczonymi muzykami tra-
dycyjnymi i współczesnymi. Projekt trwał od czerwca do listopa-
da 2011 roku w Lublinie i składał się z czterech cyklów, a każdy 
z nich – ze spotkania warsztatowego, koncertu i zabawy tanecz-
nej. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 500 uczestników.

7. Projekt „Złoty Talar” (edycja 2012–2013). Nieformalna 
edukacji muzyczna jako kapitał kulturowy. Projekt skierowa-
ny był do uczniów szkół podstawowych, średnich, zawodowych 
i ogólnokształcących, studentów uczelni wyższych (także muzycz-
nych) oraz do wszystkich zainteresowanych. W ramach edycji pro-
jektu odbywały się comiesięczne spotkania indywidualne w ma-
łych grupach dla osób kontynuujących naukę gry na tradycyjnych 
instrumentach, a także sesje warsztatowe dla nowych uczestników. 
Ponadto odbyły się spotkania/wykłady z udziałem ekspertów 
w zakresie muzyki tradycyjnej, którzy dzielili się z uczestnikami 
projektu swoimi doświadczeniami, w tym: dr Agata Kusto oraz 
Remigiusz Mazur-Hanaj. Z projektem związane były też zabawy 
i koncerty. Spotkaniom towarzyszyła prezentacja fotografi czna 
i wideo projektu „Złoty Talar”. Warsztaty prowadzili: Zbigniew 
Butryn, Stanisław Głaz, Ewa Grochowska, Edyta Piekarczyk, 
Krzysztof Butryn – mistrzowie tradycyjnej muzyki ludowej.

Grupę warsztatową corocznie tworzyło 40 osób, a liczbę 
wszystkich uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach 
projektu szacuje się na ponad 600 osób.

Wymiernym rezultatem zadania było tworzenie się aktyw-
nego i widocznego środowiska osób zainteresowanych prakty-
kowaniem muzyki tradycyjnej i czynnym tworzeniem kultury. 
Osoby te dzięki naszej inspiracji zdobyły potrzebne kompetencje 
i biorą udział w różnych tego typu przedsięwzięciach artystycz-
nych. Dużym osiągnięciem jest szerokie zainteresowanie i czyn-
ny udział publiczności w proponowanych działaniach realizowa-
nych przez STL. 

8. Warsztaty ludowe w celu podtrzymania tradycji kultu-
rowej regionu łowickiego – odbywające się w Małym Skansenie 
przy Muzeum w Łowiczu w okresie od czerwca sierpnia w latach 
2010–2013. Adresatami projektu byli mieszkańcy miasta i okolic 
Łowicza, turyści z kraju i zagranicy, młodzież i dzieci. W warszta-
tach uczestniczyło corocznie ponad 30 twórców ludowych z róż-
nych dziedzin rękodzieła ludowego. Poprzez organizację warszta-

tów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura 
regionu łowickiego. Prowadzono zajęcia dla młodzieży z nauki 
ginących zawodów kultury ludowej Księżaków. Uczestnicy war-
sztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali 
elementy dekoracyjne i kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bi-
bułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z mo-
tywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili 
w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Adresaci zadania zdobyli 
niezbędną wiedzę w zakresie rękodzieła ludowego, m.in. hafciar-
stwa, wikliniarstwa, garncarstwa, wycinankarstwa, rzeźbiarstwa, 
bibułkarstwa, malarstwa. Warsztaty przyczyniły się do integrowa-
nia społeczności lokalnej, a poprzez udział w warsztatach uwraż-
liwiono zainteresowanych odbiorców na piękno kultury ludowej 
Księżaków. Zadanie realizowane było we współpracy z Kołem 
Łowieckim Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Łowiczu.

9. Organizacja warsztatów plecionkarskich „Niech się 
plecie”, w ramach których wykonano następujące działania: 
nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Serfenta, które re-
alizuje projekt „Plecionkarskim Szlakiem Wisły”, a następnie 
wspólnie zrealizowano całe zadania przeprowadzając warszta-
ty w dwóch etapach, w których wzięło udział 30 osób (dorośli 
i młodzież). Ponadto przygotowano wystawę barwnych fotografi i 
prezentujących ludzi, ich życie, pracę oraz wyroby i narzędzia 
związane z plecionkarstwem oraz prezentację fi lmu dokumen-
talnego powstałego podczas etnografi cznych badań terenowych 
odbywanych w trakcie projektu. W wernisażu wystawy i projek-
cji fi lmu wzięło udział ponad 100 osób (styczeń 2010, Galeria 
Sztuki Ludowej STL). 

10. Prezentacja fi lmów etnografi cznych Aleksandry Woj-
ciechowskiej w dniach 10–11 czerwca 2010 roku w siedzibie 
STL, ukazujących wydarzenia folklorystyczne (Wesele szamotul-
skie, XVII Turniej Dudziarzy Wielkopolskich) oraz sylwetki wy-
bitnych twórców: Henryka Hagla, Marii Orlikowej oraz rodziny 
Ostaszków. Materiały, oprócz bezcennej wartości dokumenta-
cyjnej, posiadają duży walor edukacyjny, czego dowodem było 
uczestnictwo na każdej projekcji około 50 osób, w większości 
studentów lubelskich uczelni, ale także badaczy i osób zaintere-
sowanych tradycyjną kulturą. 

11. Podsumowanie projektu Grzegorza Ajdackiego „Gi-
nące tańce, odchodzący tancerze” (28 stycznia 2010, siedzi-
ba ZG STL), obejmującego prezentację fi lmów archiwalnych, 
warsztaty tańców z różnych regionów Polski, dyskusję na temat 
szans i możliwości zachowania i rozwoju polskiego dziedzictwa 
tanecznego, opowieści o polskich tańcach z różnych regionów 
kraju. Projekt powstał w celu poszerzenia wiedzy o zróżnicowa-
niu naszych tradycji tanecznych. Taniec wiejski, zwłaszcza w for-
mie niestylizowanej, służącej do zabawy, a nie do oglądania, jest 
nadal jedną z najbardziej zaniedbanych gałęzi kultury i sztuki. 

12. Konferencja „Ratyfi kacja Konwencji UNESCO 
z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego – szansą rozwoju regionalnego”, zorganizowana przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowa-
rzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny oraz Fundację 
„Dziedzictwo Nasze”, która odbyła w Olsztynie w 2010 r. Wzięło 
w niej udział 9 prelegentów. 

13. Wsparcie organizacyjne międzynarodowej konferencji 
naukowej „Droga w języku i kulturze” organizowanej przez 
Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS 
w dniach 15–16 listopada 2010 roku. Konferencja odbywała się 
salach Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. 

14. Seminarium naukowe poświęcone profesorowi Ro-
manowi Reinfussowi w 100-lecie urodzin. Pomysłodawcą i ini-
cjatorem spotkania był prof. Jan Adamowski – przewodniczący 
Rady Naukowej STL. W przygotowanie konferencji, obok Za-
kładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, włączył się Lubelski Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego i Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych. Zorganizowane na UMCS 29 listopada 2010 roku se-
minarium miało na celu z jednej strony uczczenie setnej rocznicy 
urodzin Profesora, z drugiej zaś – zaprezentowanie jego dorobku 
oraz ukazanie roli, jaką odegrał w życiu kulturalnym i nauko-
wym UMCS, Lubelszczyzny, ale także całej Polski. 

15. W czerwcu 2011 roku minęło 40 lat od śmierci Jana Po-
cka (1917–1971), jednego z najwybitniejszych współczesnych 
poetów ludowych. Z tej okazji Zakład Kultury Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa UMCS wraz z Zarządem Głównym Stowarzy-
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szenia Twórców Ludowych i Kołem Naukowym Doktorantów 
UMCS zorganizował seminarium naukowe poświęcone życiu 
i twórczości poety pod tytułem „Jan Pocek – poeta, co śpiewał 
i orał”. Wygłoszono 7 referatów oraz odbyła się dyskusja, któ-
ra była okazją do pewnych podsumowań i podjęcia nowych ini-
cjatyw zmierzających do popularyzowania jakże cennej i wciąż 
mało znanej poezji.

16. Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych 
w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. 18 czerwca 2012 roku w Instytucie 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyły się, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Lu-
dowych oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, warsztaty dla 
ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie realizacji Kon-
wencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego z 2003 roku. Cele, które wyznaczyli sobie organizatorzy, 
to przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmo-
wanych w kwestii realizacji Konwencji, wyjaśnienie zagadnień 
prawnych i proceduralnych związanych z jej zapisami, wypra-
cowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rekomendowanych 
sposobów realizacji Konwencji oraz przeanalizowanie możliwo-
ści powiązania zapisów Konwencji z działaniami na rzecz zacho-
wania niematerialnego dziedzictwa kulturowego już prowadzony-
mi na terenie Polski. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób.

17. W ramach dwudniowej konferencji naukowej „Polskie 
Stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotka-
nia Sekcji stroju ludowego przy ZG PTL, Stowarzyszenie Twór-
ców Ludowych zorganizowało 30 listopada 2012 roku w swojej 
siedzibie prezentację strojów wykonywanych przez członkinie 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Bogumiłę Wójcik, Annę 
Staniszewską, Halinę Witkowską), które opowiedziały zebranym 
uczestnikom konferencji o dokonywanych przez nie rekonstruk-
cjach i tworzeniu nowych strojów m.in. na potrzeby zespołów 
folklorystycznych. Uczestnicy prezentacji mogli bezpośrednio 
zapoznać się eksponatami – kompletnymi strojami ludowymi 
i ich poszczególnymi elementami wykonanymi przez mistrzynie 
– członkinie STL. 

18. Gra miejska z okazji Dnia Dziecka. W czerwcu 2013 
roku, w ramach współpracy z Lubelską Szkołą Super Babci i Su-
per Dziadka, Galeria STL stała się jednym z ważnych punktów 
Gry Miejskiej pt. „W poszukiwaniu Superskarbów”, zorganizo-
wanej z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi w towarzystwie swoich 
babć i dziadków uczestniczyli w warsztatach wycinankarskich.

19. Noc Kultury na ludowo. Podczas Nocy Kultury 
w czerwcu 2013 roku w Galerii Sztuki Ludowej STL mogli za-
prezentować się twórcy ludowi z Lubelskiego Oddziału STL. 
Przygotowaliśmy wystawę prezentującą najpopularniejsze w na-
szym regionie dziedziny rękodzielnicze, a mianowicie tkactwo, 
garncarstwo, hafty, plastykę obrzędową i zdobniczą oraz rzeźbę. 
Atrakcją tej nocy były pokazy, które poprowadzili Piotr Skiba 
(garncarz z Jadwisina), Adam Lipa (rzeźbiarz z Siedlisk), Roman 
Prószyński (wycinankarz z Dzierzkowic) oraz hafciarki Bogumi-
ła Wójcik (Krzczonów) i Janina Pietrzyk (Lublin). Zwiedzający 
mogli także skosztować regionalnych przysmaków. Twórczynie 
przygotowały parowanki z Olszanki, pierogi na dwa rogi, chleb 
z wiejskim ogórkiem, lubelskie nalewki a także słodkie wypieki. 
Natomiast klimat wiejskiej potańcówki stworzyła Kapela Borne-
go z Podzamcza w składzie: Krzysztof Butryn, Mateusz Borny, 
Piotr Deptuła i Józef Zambrowski. Muzycy zaprezentowali regio-
nalne polki, oberki i podróżniaki, a zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych. 

20. Konferencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 16 sierpnia 2013 roku, podczas Jarmarku Jagiel-
lońskiego, w galerii odbyła się konferencja naukowa poświęcona 
Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Jan Ada-
mowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, Prze-
wodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych), mgr Julia Włodarczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa), 
dr Katarzyna Smyk (UMCS, Lublin), mgr Katarzyna Kraczoń 
(STL, Lublin). Przedstawionych referatów wysłuchali twórcy 
ludowi, studenci, animatorzy kultury oraz osoby zainteresowa-
ne niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Podczas konfe-
rencji poruszano problemy związane z ochroną poszczególnych 
elementów naszego dziedzictwa i procesem wdrażania założeń 
Konwencji. Zainteresowani mogli także skorzystać z punktu kon-

sultacyjnego, w którym przedstawicielka Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa odpowiadała na szczegółowe pytania i problemy 
związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

21. Z okazji 100-lecia Muzeum Budownictwa Ludowego 
Park Etnografi czny w Olsztynku w dniach 9–11 sierpnia 2013 
roku na terenie Muzeum odbył się plener malarsko-rzeźbiar-
ski, współorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszeniem 
Twórców Ludowych. Uczestniczyło w nim 13 twórców z regio-
nu Warmii i Mazur. Z powstałych prac została zorganizowana 
wystawa, otwarta 15 sierpnia podczas Regionalnego Święta Ziół. 

22. Organizacja kiermaszu sztuki ludowej z okazji 60-le-
cia Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Chatce Żaka w Lublinie 
w dniach 26–27.04.2013. Swoje prace prezentowało 10 twórców 
ludowych z Lubelszczyzny, reprezentujących takie dyscypliny 
twórcze, jak plastyka zdobnicza i obrzędowa, rzeźba, plecionkar-
stwo, haft, zabawkarstwo. 

23. STL wspólnie z Fundacją Ochrony i Rozwoju Twórczości 
Ludowej było organizatorem Festiwalu muzyki tradycyjnej „Na 
rozstajnych drogach”, który odbywał się w lipcu 2012 i 2013 
roku w przestrzeni miejsko-wiejskiej w miejscowościach Janów 
Lubelski, Szklarnia oraz Momoty Górne (województwo lubel-
skie). Głównym celem festiwalu jest poznawanie i kultywowanie 
zanikających tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej. Festiwal składał się 
z warsztatów muzycznych, koncertów, wystaw i prezentacji. 

24. Narodowy Instytut Dziedzictwa i Urząd Marszałkow-
ski Woj. Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych zorganizowali Międzynarodową 
Konferencję „DOBRE PRAKTYKI – Realizacja Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 roku.” Konferencja odbyła się w dniach 
28–29 sierpnia 2013 w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park 
Etnografi czny w Olsztynku Przez dwa dni odbywały się wykłady, 
dyskusje i prezentacje projektów z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Uczestniczą w nich naukowcy, praktycy i nieza-
leżni eksperci oraz przedstawiciele administracji, samorządów 
i instytucji kultury z Polski, Litwy, Węgier, Belgii i Wielkiej 
Brytanii. Imprezą towarzyszącą był kiermasz sztuki ludowej oraz 
pokazy rękodzielnicze w wykonaniu twórców ludowych.

25. STL i Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludo-
wej zorganizowały i podsumowały konkursu na najciekaw-
sze wydarzenia folklorystyczne „Ludowe Oskary” w latach 
2011–2012. Konkurs skierowany był do placówek naukowych, 
muzeów, domów kultury, jednostek administracji samorządowej, 
organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, rozgłośni radio-
wych, stacji telewizyjnych, wydawnictw oraz osób prywatnych. 
Jury w składzie: dr Mariola Tymochowicz – UMCS, Polskie To-
warzystwo Ludoznawcze; Andrzej Wojtan – dziennikarz „Gazety 
Chłopskiej”, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; Andrzej 
Sar – Wojewódzki Ośrodek Kultury; Paweł Onochin – Stowa-
rzyszenie Twórców Ludowych, FOiRTL oraz Krzysztof Butryn 
– Stowarzyszenie Twórców Ludowych – sekretarz, rozpatrzyło 
ponad 60 wniosków zgłoszone na konkurs przez instytucje, orga-
nizacje i osoby prywatne.

26. Współorganizacja w latach 2011–2013 Jarmarku Ja-
giellońskiego w Lublinie. Impreza nawiązuje nie tylko do daw-
nych tradycji jarmarku kupieckiego – łączy ją bowiem w orygi-
nalny sposób z jarmarkiem kulturalnym. Organizatorzy (Warszta-
ty Kultury w Lublinie) podkreślają, że jest to unikatowe w skali 
kraju spotkanie artystów, rzemieślników i rękodzielników oraz 
miłośników kultury, tradycji i dobrej zabawy. Trzy dni z muzyką 
tradycyjną, etno i folkową, warsztatami, pokazami, grami trady-
cyjnymi i teatrem. Na straganach nieprzebrane bogactwo auten-
tycznych, ręcznie wytwarzanych przedmiotów. Warsztaty tańca 
tradycyjnego, gry na suce biłgorajskiej, basach, wikliniarstwa, 
garncarstwa, tkactwa, plastyki obrzędowej. Część artystyczna 
Jarmarku przeplatała się z handlową, potęgując atrakcyjność im-
prezy. Stowarzyszenie Twórców Ludowych było odpowiedzialne 
za wytypowanie i zaproszenie autentycznych artystów ludowych 
– członków STL (prawie 100 osób corocznie), pomagało w orga-
nizacji wystaw tkaniny, malarstwa oraz zabawki ludowej, a także 
oceniało prace w konkursie na najlepsze prace na stoiskach.

27. Współorganizacja w latach 2010–2013 Ogólnopol-
skiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie. STL było 
organizatorem kiermaszu sztuki ludowej w ramach imprezy. Na 
Rynku Starego Miasta swoje prace prezentowało ponad 20 twór-
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ców ludowych reprezentujących takie dyscypliny twórcze, jak 
plastyka zdobnicza i obrzędowa, rzeźba, plecionkarstwo, haft, 
zabawkarstwo. Aktywność Stowarzyszenia nie ograniczała się 
do w/w działania, ale polegała również na szeregu prac w przy-
gotowaniu całej imprezy, w tym zaproszeniu uczestników i gości 
oraz przeprowadzeniu samego Przeglądu. 

28. Wystawy
a) Współczesne hafty regionu Kujaw – trwająca od paź-

dziernika do końca grudnia 2010 roku w Galerii Sztuki Ludowej 
STL, na której eksponowane były współczesne hafty regionu Ku-
jaw. Złożyły się na nią prace 27 hafciarek mieszkających obecnie 
w tym regionie. Współczesne hafciarki kujawskie nawiązują do 
dawnej tradycji. Dla członkiń zespołów folklorystycznych oraz 
na konkursy i wystawy sztuki ludowej wykonują hafty na czep-
kach i kryzach, halkach i fartuchach. Ponadto adaptują ten haft na 
obrusy, serwetki i bieżniki, czasem także na bieliznę pościelową 
oraz na wizytowe bluzki. Autorki prac prezentowanych na wysta-
wie (80 eksponatów), członkinie Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych, należą do dwóch oddziałów STL-u działających w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim – Oddziału Włocławskiego 
(wschodnie Kujawy) oraz Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 
(zachodnie Kujawy). Autorki współczesnych kujawskich haftów 
prezentowanych na wystawie mają na swym koncie wiele indy-
widualnych sukcesów artystycznych. Uatrakcyjnieniem wernisa-
żu był występ kujawskiej „Kapeli spod Kowala” działającej od 
1968 r. oraz degustacja specjałów kuchni regionalnej. W okresie 
trwania wystawy obejrzało ją około 500 osób, a podczas uroczy-
stego wernisażu organizatorzy gościli 60 osób.

b) Kapliczki przydrożne – wystawa fotografi czna ukazują-
ca charakterystyczne kultowe obiekty małej architektury wzno-
szone przy drogach i rozdrożach. Na prezentacje składało się 50 
fotogramów autorstwa Waldemara Frąckiewicza, ukazujących 
kapliczki jako charakterystyczną cechę krajobrazu wiejskiego. 
Podczas wernisażu i spotkania z autorem licznie przybyli goście 
mogli dowiedzieć się o fascynacjach autora tradycyjną kulturą 
oraz poznać tajniki warsztatu fotografa. Uświetnieniem werni-
sażu był pokaz fi lmów autorstwa Frąckiewicza – Pielgrzymka 
z oberkiem, Majówki lubelskie, Kapliczki – wystawa w lesie od 
wiosny do zimy. Ekspozycja miała miejsce w Galerii Sztuki Lu-
dowej STL i trwała od stycznia do marca 2011 roku. Wystawę 
odwiedziło około 200 osób. 

c) Wystawa Zdzisław Purchała artysta wszechstronny, 
prezentująca dorobek twórczy rzeźbiarza i malarza z Kossowa 
(woj. świętokrzyskie). Zdzisław Purchała to artysta wybitny. 
Jego rzeźby i obrazy z jednej strony oddają wiejską codzienność, 
są ilustracją obrzędów i zwyczajów, z drugiej zaś mają charakter 
alegoryczny, mówią o odwiecznej walce dobra ze złem. Prezen-
towane na wystawie prace są potwierdzeniem wszechstronno-
ści talentu artysty. Na ekspozycji można było podziwiać rzeź-
by muzykujących aniołów, postacie Chrystusów Frasobliwych 
i świętych. Imponujące były monumentalne wręcz płaskorzeźby 
przedstawiające kolędników, bożonarodzeniową sceną pokłonu 
Trzech Króli i Śmigus Dyngus. Sceny biblijne, rodzajowe i sym-
boliczne, których głównymi bohaterami są diabły, ukazują także 
obrazy namalowane na szkle i wykonane techniką olejną. Wy-
stawa prezentowana w Galerii Sztuki Ludowej STL (ponad 100 
eksponatów) ukazała nie tylko bogactwo treści i różnorodność 
form, ale przede wszystkim była dowodem na to, że artysta za 
pomocą dłuta, pędzla i pióra odsłania swoją artystyczną duszę. 
W okresie trwania wystawy (od listopada do grudnia 2001) obej-
rzało ją ponad 400 osób.

d) Kontynuatorzy Tradycji – wystawa prezentująca doko-
nania nowo przyjętych do STL twórców ludowych, w tym debiu-
tantów kultywujących tradycyjną sztukę ludową zgodną ze stylem 
regionalnym. W prezentacji wzięło udział 32 twórców ludowych 
z następujących dyscyplin twórczych: haftu na tiulu, plecionkar-
stwa, garncarstwa, bibułkarstwa, haftu, koronczarstwa, rzeźby, 
zabawkarstwa, plecionkarstwa, plastyki obrzędowej i zdobniczej 
(ponad 100 eksponatów). W okresie trwania wystawy w Galerii 
STL (od maja do lipca 2012) obejrzało ją ponad 500 osób.

e) Sztuka ludowa regionu rawskiego – Wycinanka rawska 
ze zbiorów Działu Etnografi cznego Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim. Prezentowane na wystawie wycinanki należały 
do najstarszych eksponatów muzealnych i najbardziej charakte-
rystycznych wycinanek rawskich – przeważnie jednobarwnych, 
lekko ażurowych o prostym strzałkowym ornamencie, kwadraty 

z kulosami oraz rózgi pionowe i w kształcie drzewka, zwieńczo-
nego parą ptaszków lub laleczek. Uzupełnieniem wystawy była 
prezentacja muzealnych eksponatów sztuki ludowej dawnego 
województwa piotrkowskiego, w skład którego wchodził region 
rawski, na której zgromadzono eksponaty obejmujących takie 
dyscypliny twórcze, jak kowalstwo, plastykę zdobniczą i obrzę-
dową, ceramikę i plecionkarstwo. W sumie na wystawie zapre-
zentowano 84 eksponaty wybitnych artystów ludowych regionu. 
W okresie trwania wystawy w Galerii Wystawienniczej STL 
(październik–grudzień 2012) obejrzało ją ponad 600 osób.

f) W ramach festiwalu Hand Craft 2012, odbywającego 
się w dniach 4–29 czerwca 2012 roku w Domu Kultury Kole-
jarza w Lublinie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych było or-
ganizatorem dwóch wystaw prezentowanych w ramach impre-
zy: „Współczesnej wycinanki” – ponad 100 eksponatów z całej 
Polski oraz dotyczącej historii Stowarzyszenia – 40 plansz tema-
tycznych. Podczas festiwalu powstały obiekty i elementy deko-
racyjne, które na stałe eksponowane będą w przestrzeni Domu 
Kultury Kolejarza w Lublinie. Realizacje te były zapisem dialogu 
artystycznego twórców z Polski i Ukrainy, wpisały się w krajo-
braz EURO 2012, a tematyką i formą nawiązywały do tradycji 
i współczesności obu krajów. W ramach festiwalu odbyły się 
warsztaty ceramiki artystycznej, tkactwa artystycznego, małej 
architektury, malarstwa.

g) W ramach Festiwalu Bożego Narodzenia Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych zaprezentowało w krużgankach Klasztoru 
Ojców Dominikanów w Lublinie wystawę szopek bożonaro-
dzeniowych, wykonanych przez artystów ludowych z całej Pol-
ski, członków Stowarzyszenia. Wystawa obejmowała szopki – 20 
eksponatów ze zbiorów STL, wykonanych różnymi technikami 
charakterystycznymi dla poszczególnych regionów (m.in. szop-
ki drewniane, ceramiczne oraz ze słomy). Ekspozycja trwała od 
19.12.2012 do 6.01.2013 roku. 

h) Wystawa Współczesnej tkaniny ludowej w Galerii 
Wystawienniczej Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ul. 
Grodzkiej 14 w Lublinie była pokłosiem projektu realizowanego 
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Białymstoku przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych p.n. „Reaktywa-
cja tkaniny ludowej”. Na wystawie eksponowano 60 tkanin, od 29 
twórczyń w tym: podlaską tkaninę dwuosnowową oraz perebo-
ry, tradycyjne tkactwo lubelskie (chodniki, szmaciaki, serwety), 
warmińsko-mazurskie (tkanina czteronicielnicowa i dwuosnowo-
wa) oraz opoczyńskie (krajki, zapaski). Wystawa była przeglądem 
współcześnie wykonywanego tkactwa, które niewątpliwie jest już 
dyscypliną ginącą, dlatego niezmiernie budujące jest trwanie nie-
których ośrodków tkackich na Podlasiu, Lubelszczyźnie, regionie 
opoczyńskim oraz na Warmii i Mazurach. Tam właśnie to nie-
zwykłe bogactwo wzorów, technik i splotów tkackich jest nadal 
żywotne i przekazywane młodemu pokoleniu. W okresie trwania 
wystawy (listopad–grudzień 2013) obejrzało ją ponad 600 osób. 

Dokumentacja i archiwizacja 
1. Aktualizacja i weryfi kacja ogólnopolskich komputero-

wych baz danych
a) Baza danych o ginących zawodach i twórcach ludowych 

obejmuje artystów ludowych ze wszystkich regionów kraju i dy-
scyplin kultywowanych współcześnie; jest to 11 000 rekordów 
– każdy z nich dotyczy konkretnego artysty ludowego, jego ak-
tywności artystycznej, osiągnięć twórczych, prac, warsztacie, su-
rowcach, opisuje źródła nabycia umiejętności i przekazania ich 
następcom.

b) Baza Wiejskie zespoły artystyczne obejmuje kapele, ze-
społy śpiewacze, obrzędowe, teatralne, pieśni i tańca, solistów 
– ponad 2000 rekordów opisujących osiągnięcia, skład, źródła 
i konkretny repertuar, dorobek fonografi czny i wydawniczy. 

W ramach prac wykonywano następujące czynności: tech-
niczne w celu transpozycji danych do nowego systemu; uporząd-
kowanie i ujednolicenie rekordów w całej bazie, zaktualizowanie 
i pozyskanie około 1500 rekordów poprzez ankietowanie, konsul-
tacje regionalne ze specjalistami ds. sztuki ludowej (członkami 
Rady Naukowej STL), wyjazdy terenowe oraz materiały pozyska-
ne z instytucji kultury. 

Na podstawie danych z baz opracowano raport statystycz-
ny o współczesnej twórczości ludowej i „ginących zawodach” 
w postaci ogólnodostępnego informatora internetowego, dostęp-
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nego na portalu Kultura Ludowa pl. Raport oparty na zweryfi ko-
wanych danych ma charakter analizy merytoryczno-statystycznej 
o współcześnie kultywowanych dyscyplinach twórczych w po-
szczególnych regionach. Jest on prezentacją określonych zjawisk 
kulturowych w dziedzinie sztuki ludowej, rękodzieła i „ginących 
zawodów”, zasięgu ich występowania z prezentacją statystyczną 
(wykresy/mapy/fotografi e). 

2. Dokumentowanie i gromadzenie dokonań współczes-
nej twórczości ludowej

– wykonano rejestracje foto i wideo zjawisk i ludzi kultywu-
jących regionalne tradycje kultury ludowej i folkloru, w tym dzie-
ła sztuki, utwory sceniczne, występy, pokazy, warsztaty, imprezy, 
co przełożyło się na ponad 3000 zdjęć (w formacie cyfrowym) 
oraz ponad 40 godzin rejestracji wideo (w formacie cyfrowym);

– pozyskano bezpośrednio od twórców materiały źródłowe 
dokumentujące indywidualną działalność twórczą, w tym: ka-
talogi, utwory literackie (wiersze, gawędy, opowiadania) oraz 
druki ulotne, utrwalające przejawy indywidualnej aktywności 
artystycznej i popularyzatorskiej, wydawnictwa, ankiety w ilości 
ponad 1000 pozycji).

3. Archiwizowanie wszelkich pozyskanych materiałów 
dotyczących kultury ludowej

– dane źródłowe i rękopisy, ankiety, teczki personalne, utwo-
ry literackie, wydawnictwa, druki ulotne, wycinki prasowe, kata-
logi, regulaminy, protokoły, wydawnictwa – 4000 pozycji;

– tworzenie elektronicznego archiwum o twórcach ludo-
wych, polegającego na transferze na nośniki cyfrowe takich 
dokumentów, jak ankiety personalne, materiały źródłowe, rę-
kopisy, fotografi e, druki ulotne – dotyczących indywidualnych 
twórców. Tej procedurze poddano ponad 5000 stron doku-
mentów zgrupowanych następnie w formacie cyfrowym pdf., 
umieszczonych na wewnętrznym serwerze w celu zabezpiecze-
nia i ochrony danych; 

– utworzenie elektronicznego systemu katalogowania wy-
dawnictw ze zbiorów STL; 

– udostępnianie zbiorów archiwalnych wszystkim zaintereso-
wanym, w tym: studentom, badaczom kultury tradycyjnej, dzien-
nikarzom, wydawnictwom, instytucjom kultury – 200 konsultacji. 

Działalność wydawnicza
1. Kwartalnik „Twórczość Ludowa” wydawany od 28 lat, 

który jest jedynym pismem o zasięgu ogólnopolskim w całości 
poświęconym współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnię-
ciom i problemom. Adresowany do twórców ludowych, anima-
torów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji 
kultury oraz do wszystkich zainteresowanych. Autorami za-
gadnień z zakresu twórczości ludowej są wybitni naukowcy ze 

środowisk akademickich z całego kraju – etnografowie, socjo-
logowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, 
regionaliści. Autorami publikacji są również sami twórcy oraz 
osoby zainteresowane tą problematyką, która porusza kwestie 
nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno pol-
skiego dziedzictwa kulturowego i popularyzuje je we wszystkich 
jego przejawach. Kolegium redakcyjne pisma tworzą: Prof. Jan 
Adamowski – redaktor naczelny, dr Katarzyna Smyk – sekretarz 
redakcji, dr Donat Niewiadomski – członek redakcji, mgr Paweł 
Onochin – członek redakcji. W 2010 roku wydano dwa podwójne 
numery 1–2 (69) i 3–4 (70) w nakładzie 500 egzemplarzy każ-
dy, w 2011 roku – jeden poczwórny numer 1–4 (71) w nakładzie 
600 egzemplarzy, w 2012 roku – dwa podwójne numery 1–2 (72) 
i 3–4 (73) w nakładzie 500 egzemplarzy, w 2013 – dwa podwójne 
numery pisma 1–2 (74) i 3–4 (75) w nakładzie 600 egzemplarzy. 

2. Piszę wiersze matczyną mową sękatą bólem – wydaw-
nictwo pokonkursowe 39 edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Jana Pocka, prezentujące nagrodzone utwory 
uczestników, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów 
w środowisku poetów i pisarzy ludowych. Wybór i opracowanie 
dr Donat Niewiadomski, 65 stron, kolorowe ilustracje, nakład 
300 egzemplarzy (2010). 

3. Jan Pocek – poeta, „co śpiewał i orał” – publikacja po-
konferencyjna pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Kraczoń, 
wydana z okazji 40. rocznicy śmierci największego poety ludowe-
go Lubelszczyzny i Polski. Publikacja składa się z trzech części: 
w pierwszej zamieszczono osiem artykułów naukowych (referaty 
wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej przez STL i Za-
kład Kultury Polskiej UMCS), w drugiej – teksty poetyckie i pro-
zatorskie laureatów XL Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Jana Pocka, w trzeciej – wiersze poświęcone Janowi Pockowi. 
Wydawnictwo wzbogaciły archiwalne fotografi e poety oraz zdję-
cia z konferencji; 173 strony, nakład 300 egzemplarzy (2011).

4. Barbara Krajewska, Na gościńcu przeszłości – tomik 
poetycki wydany w serii Biblioteka STL „Dziedzictwo” – tom 
68., ze środków własnych autorki, Lublin 2011, nakład 300 eg-
zemplarzy, 200 stron, ilustracje.

5. Maria Puterla-Maderowa, Pługiem modlitwy orzę pole 
– tomik poetycki wydany w serii Biblioteka STL „Dziedzictwo” 
– tom 69., ze środków własnych autorki, Lublin 2011, nakład 300 
egzemplarzy, 119 stron, ilustracje.

6. Helena Kołodziejowa, Z pieśnią podniebną… – tomik 
poetycki z ilustracjami prac autorki, wydany w serii Biblioteka 
STL „Dziedzictwo” – tom 70., ze środków własnych autorki, wy-
danie II uzupełnione, Lublin 2011, 59 stron.

7. Florianna Kiszczak, Kiedy dzień zaczyna gasnąć, tomik 
poetycki wydany w serii Biblioteka STL „Dziedzictwo” – tom 71., 
ze środków własnych autorki, Lublin 2012,  125 stron, ilustracje.

Wykaz członków rzeczywistych STL wg Oddziałów (stan na grudzień 2013)

Lp. Oddział Liczba 
członków 

Liczba członków nowo przyjętych 
w latach 2010-2013

1. Beskidzki 247 33

2. Bialsko-Podlaski 37 1

3. Bydgosko-Toruński 161 7

4. Białostocki 75 15

5. Chełmski 43 2

6. Gdański 57 5

7. Karpacko-Małopolski 107 0

8. Krakowski 58 6

9. Kurpiowski 185 16

10. Lubelski 132 11

11. Łódzki 104 16
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W okresie ostatniej kadencji Rada Naukowa STL, wybrana 
na Zjeździe w 2009 roku, działała w następujących strukturach 
i składzie osobowym. Pracami Rady kierowało Prezydium dzia-
łające w następującym składzie: Przewodniczący – prof. dr hab. 
Jan Adamowski; Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Anna Brzo-
zowska-Krajka, prof. dr hab. Teresa Smolińska i dr Aleksander 
Błachowski; Sekretarz – dr Donat Niewiadomski. 

W minionej kadencji w strukturze Rady funkcjonowały 
następujące sekcje: sztuki ludowej, literatury ludowej, folkloru 
i społeczno-programowa. Ich skład osobowy był następujący: 

 – sekcja folkloru: prof. dr hab. J. Adamowski, mgr Maria 
Baliszewska, mgr Janina Biegalska, mgr Aleksandra Bogucka, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, mgr Jolanta Dragan, mgr Benedykt 
Kafel, mgr Małgorzata Kiereś, mgr Kazimiera Koim, dr Jan 
Łuczkowski, mgr Mirosław Nalaskowski, mgr Małgorzata Ro-
lewicz, dr Zbigniew Przerembski, mgr Andrzej Sar, prof. dr hab. 
T. Smolińska, prof. dr hab. Jan Stęszewski; 

 – sekcja społeczno-programowa: mgr Zygmunt Ciesielski, 
dr Adam Jankiewicz, mgr Jerzy Kowalski, mgr Zdzisław Pod-
kański, dr Stefan Rosiński, dr Hanna Schreiber, dr Katarzyna 
Zalasińska; 

 – sekcja literatury ludowej: dr D. Niewiadomski – przewodni-
czący, prof. dr hab. A. Brzozowska-Krajka, prof. dr hab. T. Smoliń-
ska, prof. dr hab. J. Adamowski, dr hab. Stanisława Niebrzegow-
ska-Bartmińska, dr Katarzyna Smyk, mgr Halina Kosienkowska, 
mgr Helena Kozicka, mgr Antoni Śledziewski; dr Marta Wójcicka, 
mgr Agnieszka Kościuk; 

 – sekcja sztuki ludowej: mgr Alicja Mironiuk-Nikolska – 
przewodnicząca, dr Aleksander Błachowski, mgr Wiesława Bo-
gurad, dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Danuta Cetera, mgr 
Sabina Dados, mgr Jarosław Gałęza, dr Artur Gaweł, mgr Bogdan 
Jasiński, mgr Dorota Kalinowska, mgr Bartłomiej Koszarek, mgr 
Wojciech Kowalczuk, mgr Longin Kowalczyk, mgr Bartłomiej 

Kudasik, mgr Ewa Lubowiedzka-Wortman, mgr Małgorzata Mi-
chałowska-Wójcik, mgr Zbigniew Micherdziński, mgr Ziemowit 
Niedźwiedzki, mgr Bożena Olszewska, mgr Jadwiga Orlewska, 
mgr Krystyna Pawłowska, prof. dr hab. Marian Pokropek, mgr 
Danuta Powiłańska, mgr Krystyna Reinfuss-Janusz, mgr Marta 
Romanow-Kujawa, mgr Maria Samsel, mgr Wanda Szkulmowska, 
dr Ewa Szot-Radziszewska, dr Stanisława Trebunia-Staszel, mgr 
Kinga Turska-Skowronek, dr Mariola Tymochowicz, mgr Danuta 
Wachowska, mgr Zbigniew Wolanin, mgr Dorota Ząbkowska. 

Zgodnie z § 33 i 35 Statutu STL Rada Naukowa jest orga-
nem doradczym i współdziałającym z Zarządem Głównym, opi-
niuje program i kierunki działania Stowarzyszenia, współdziała 
w realizacji celów statutowych, jak również opiniuje kandydatu-
ry na członka STL. 

W działalności Rady Naukowej STL można wyodrębnić 
dwa zasadnicze kierunki. 

A. Współpraca z ZG STL: doradztwo merytoryczne i or-
ganizacyjne przy realizacji zadań STL, w tym rocznego zadania 
z MKiDN dotyczącego upowszechniania, dokumentacji i archi-
wizacji, Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Pocka oraz war-
sztatów i pokazów rękodzielniczych; przy działalności wydaw-
niczej, w tym pisma „Twórczość Ludowa” oraz tomików serii 
Biblioteka STL „Dziedzictwo”; udział w komisjach konkurso-
wych podczas Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym 
oraz Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie; reprezentowanie Sto-
warzyszenia w pracach różnych gremiów doradczych, w tym 
Rady przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ-
rej przewodniczącym jest prof. J. Adamowski, a w skład Rady 
wchodzą także prof. P. Dahlig, dr A. Jankiewicz, dr H. Schraiber, 
dr K. Zalasińska. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że członkowie Rady Nauko-
wej działają społecznie, a ich wkład w dorobek Stowarzyszenia 
jest nieoceniony.

Sprawozdanie Rady Naukowej STL 

12. Łukowski 43 3

13. Opolski 88 13

14. Piotrkowski 67 1

15. Radomski 36 0

16. Suwalski 35 3

17. Tarnowski 31 4

18. Tatrzański 160 15

19. Warmińsko-Mazurski 41 1

20. Wielkopolski 27 4

21. Włocławski 26 1

22. Zamojski 29 0

23. Ziemi Kieleckiej 67 3

24. Twórcy z woj. mazowieckiego nie przypisani do żadnego oddziału 43 3

25. Twórcy z woj. podkarpackiego nie przypisani do żadnego oddziału 34 2

26. Twórcy z woj. dolnośląskiego i lubuskiego nie przypisani do żadnego 
oddziału 21 1

27. Twórcy z woj. zachodniopomorskiego nie przypisani do żadnego 
oddziału 6 0

28. Twórcy z woj. podlaskiego (powiat łomżyński i grajewski) nie 
przypisani do żadnego oddziału 9 0

 Ogółem: 1969 166
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Protokół z ukonstytuowania się Rady Naukowej STL w dniu 28.05.2014 roku

Obecni na XIV Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych w Lublinie wybrali spośród siebie prezydium 
w następującym składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Adamowski
Wiceprzewodniczący – dr Aleksander Błachowski
Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Anna Brzozowska 

-Krajka
Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Teresa Smolińska
Sekretarz – dr Donat Niewiadomski
Pomimo nieuczestnictwa w Krajowym Zjeździe STL Pani Prof. 

Teresy Smolińskiej, została ona wybrana do Prezydium RN, po 
wcześniejszej jej deklaracji o chęci dalszej pracy na rzecz STL jako 
członek Prezydium Rady Naukowej STL.

Oprócz wyboru osobowego Prezydium RN STL poruszono 
następujące zagadnienia:

– Z uznaniem odniesiono się do propozycji kandydatur zapro-
ponowanych przez ZG STL do poszczególnych Sekcji Sztuki Lu-
dowej i ograniczenia ilościowego wszystkich Sekcji; 

– Zaproponowano wysłanie do wszystkich członków Sek-
cji Literatury, Sztuki i Folkloru informacji o nominacji, a wybór 
przewodniczących poszczególnych Sekcji nastąpić powinien na 
pierwszym posiedzeniu we wrześniu br.; dr Aleksander Błachow-
ski zaapelował o kontynuację serii wydawniczej STL „Tradycja 
i współczesność polskiej sztuki ludowej”; 

– Zaproponowano powołanie sekretarzy poszczególnych 
Sekcji, którzy zajmować się będą sprawami organizacyjnymi: 

Sekcja Sztuki i Sekcja Folkloru– Katarzyna Ufniarz, Sekcji Li-
teratury – Katarzyna Kraczoń, Sekcja Społeczno-Programowa – 
Paweł Onochin; 

– Zalecono poinformowanie wszystkich członków Rady Na-
ukowej o składach poszczególnych Sekcji wraz z danymi teleadre-
sowymi, a dyrekcję poszczególnych instytucji, w których pracują 
członkowie Sekcji, o ich zaangażowaniu w działalność STL-u. 

Posiedzenie Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL, 2014 rok., fot. 
P. Onochin 

Materiały zjazdowe opracował Paweł Onochin

B. Opiniowanie kandydatur do STL 
Sekcja Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL, której prze-

wodniczyła A. Mironiuk – Nikolska, etnograf i muzealnik, w la-
tach 2010–2013 odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrzono 
238 deklaracji wstąpienia twórców do Stowarzyszenia, zwery-
fi kowano pozytywnie 148 osób czyli blisko 62% kandydatów; 
17 wstrzymano, postanawiając obserwować ich rozwój twórczy 
w kolejnych latach. W opiniach o przyjęciu podkreślano auten-
tyczną znajomość technik i dziedzin twórczości związaną ze sty-
lem określonego regionu. Odrzucano kandydatów, których twór-
czość znajduje się poza kręgiem kultury ludowej, nie ma związku 
z tradycją regionu, w którym mieszkają lub po prostu pozostaje 
na niskim poziomie artystycznym. W sytuacji, gdy media elektro-
niczne bogato prezentują dorobek kultury ludowej Polski, widzi-
my dużą łatwość naśladowania i przyjmowania przez kandydatów 
tradycji dowolnego regionu a czasem także kilku, niekoniecznie 
swoich. Jest to, mimo często dużej sprawności warsztatowej 
kandydatów, oceniane negatywnie. Największą grupę nowych 
członków STL w mijającej kadencji twórców stanowią twórcy 
rękodzieła – hafty i koronki oraz plastyki obrzędowej. Najmniej 
obserwujemy kandydatur z obszaru rzemiosła – kowalstwa, garn-
carstwa czy rzemiosł związanych z obróbką drewna oraz artystów 
tworzących rzeźby i obrazy. W liczbie zgłoszeń najbardziej ak-
tywne są oddziały Stowarzyszenia: Beskidzki, Białostocki, Byd-
gosko-Toruński, Kurpiowski, Opolski i Tatrzański. Zachęcamy do 
licznego zgłaszania kandydatów do Stowarzyszenia w kolejnej 
kadencjach, prosząc jednocześnie zarządy i opiekunów oddziałów 
o pomoc w przygotowaniu aplikacji. Zachęcamy także do prze-

myślanego wyboru członków nowej Sekcji Sztuki Ludowej Rady 
Naukowej w sposób reprezentatywny dla wszystkich regionów, 
ale bez nadmiernego rozrostu liczby osób. Mniejsza liczebnie, ale 
merytorycznie dobrze przygotowana rada będzie działała spraw-
niej z większą korzyścią dla twórców i jakości działalności nasze-
go Stowarzyszenia.

Sekcja Literatury Ludowej w okresie kadencji odbyła dwa 
posiedzenia pod kierunkiem przewodniczącego dr. Donata Nie-
wiadomskiego, rozpatrzono 16 kandydatur, zaopiniowano pozy-
tywnie 11. Największą liczbę nowych członków Stowarzyszenia 
z dziedziny literatury ludowej stanowią poeci. W utworach prze-
waża tematyka życia współczesnego. Coraz częściej poeci ludowi 
posługują się wierszem wolnym, nierymowanym – jedynie spora-
dycznie pojawiają się nawiązania do poetyki tradycyjnego folk-
loru. Wzrosła liczba autorów z wykształceniem ponadpodstawo-
wym, wywodzących się ze środowisk małomiasteczkowych. 

Sekcja Folkloru w okresie kadencji rozpatrywano kandy-
datury poza posiedzeniem Sekcji, opiniując kandydatów na pod-
stawie dokumentacji przesłanej drogą pocztową. Rozpatrzono 
9 kandydatury i wszystkie pozytywnie zaopiniowano. Sekcja 
Folkloru działa kolegialnie, opiniując kandydatury koresponden-
cyjnie na podstawie dokumentacji oraz nagrań przedstawianych 
przez kandydatów w dokumentacji. 

Sekcja Programowo-Społeczna w kadencji 2010–2013 
nie odbyła formalnego posiedzenia członków, natomiast Zarząd 
Główny konsultował z niektórymi członkami Sekcji poszczegól-
ne zagadnienia dotyczące przede wszystkim spraw organizacyj-
nych i prawnych. 

Nowe władze STL 

Zarząd Główny STL:
Prezes – Waldemar Majcher ,Wiceprezes – Jan Konopczyń-

ski, Wiceprezes – Magdalena Cięciwa, Wiceprezes – Ryszard 
Rabeszko, Sekretarz – Anna Staniszewska, Członek Prezydium 
– Andrzej Kozłowski, Członek Prezydium – Józef Szypuła , 
Członek ZG – Józef Murawski, Członek ZG – Czesława Ka-
czyńska, Członek ZG – Zofi a Majerczyk-Owczarek 

Główna Komisja Rewizyjna:
Roman Prószyński (Przewodniczący), Mieczysław Gaja, 

Zbigniew Chilimoniuk, Małgorzata Gut-Gustaw, Aleksandra 
Zawacka 

Sąd Koleżeński:
Anna Słabczyńska (Przewodnicząca), Cezary Gajewski, 

Anna Kozina, Małgorzata Mateja, Władysław Łukaszczyk 
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ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI

Oskar Kolberg jako kompozytor

ROK OSKARA KOLBERGA

Działalność Oskara Kolberga kojarzy się przede 
wszystkim z folklorystyką i etnografi ą. Jego znaczny do-
robek w zakresie tych dziedzin nauki sprawia, że jest uwa-
żany za ich czołowego przedstawiciela w XIX-wiecznej 
Europie. Niemniej przejawiał też aktywność kompozytor-
ską, chociaż głównie w latach 40., 50.i na początku 60. 
XIX wieku. Gdy w 1819 roku przeprowadził się wraz z ro-
dzicami i braćmi z Przysuchy (gdzie się urodził w 1814 
roku) do Warszawy, zyskał możliwość zdobycia dobrego 
wykształcenia, w tym muzycznego. W roku 1823 został 
uczniem słynnego Liceum Warszawskiego. Do szkoły tej 
uczęszczali też jego bracia Wilhelm i Antoni, a także Fry-
deryk Chopin, będący ponadto sąsiadem, jako że rodziny 
Kolbergów i Chopinów zamieszkiwały lewą ofi cynę Pa-
łacu Kazimierzowskiego (w którym znajdowało się wów-
czas Liceum Warszawskie). 

Równolegle z nauką w Liceum młody Oskar uczył się 
muzyki – zaczął od gry na fortepianie, następnie zgłębiał 
arkana teorii i kompozycji. Jego nauczycielami byli T. Gło-
gowski (w 1824 roku), Franciszek Vetter (w 1825 roku) 
oraz Józef Elsner (w 1830 roku), słynny kompozytor, pe-
dagog i animator życia muzycznego, wykładający teorię 
muzyki i kompozycję, m.in. w związanej z Uniwersytetem 
Warszawskim Szkole Głównej Muzyki. W tejże uczelni, 
u Elsnera, studiowali wybitni później kompozytorzy, jak 
Ignacy Feliks Dobrzyński, a przede wszystkim Chopin. 

Naukę Oskara Kolberga przerwał wybuch powstania 
listopadowego w 1830 roku (po którym Liceum zostało 
zamknięte), a zgon ojca Juliusza (profesora w katedrze 
geodezji, miernictwa i topografi i Uniwersytetu Warszaw-
skiego) spowodował konieczność podjęcia pracy zarobko-
wej na stanowisku księgowego w banku Samuela Fraen-
kla. Nie odszedł jednak całkowicie od muzyki, jako że 
dodatkowo udzielał lekcji gry na fortepianie. Podjął też 
studia muzyczne u wspomnianego wyżej Dobrzyńskiego 
w Warszawie (w latach 1831–1834), a później (w latach 
1834–1836) także w Berlinie, u niemieckich kompozyto-
rów i dyrygentów Karla Friedricha Johanna Girschnera 
i Karla Friedricha Rungenhagena (u tego drugiego w la-
tach 1837–39 uczył się Stanisław Moniuszko). W Berlinie 
studiował również w Akademii Handlowej.

Po powrocie do Warszawy przejawiał Kolberg róż-
norodną działalność muzyczną: pedagogiczną (udzielał 
prywatnie lekcji muzyki), dziennikarską (jako krytyk mu-
zyczny), a także kompozytorską, z którą szczególnie wią-
zał wówczas swoją przyszłość. Zajęcia te nie zapewniały 
jednak dostatecznej stabilizacji materialnej, więc zatrudnił 
się jako księgowy w Zarządzie Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej (w 1845 roku), a później w Zarządzie Dy-
rekcji Dróg i Mostów (w latach 1857–1861).

O charakterze twórczości muzycznej Oskara Kolber-
ga w dużej mierze zadecydowało warszawskie środowisko 
artystyczno-literacko-naukowe grupujące miłośników ludo-
wości w romantycznym duchu, z którym był związany. Nie-
małe znaczenie miało też propagowanie przez krytyków mu-
zycznych idei „muzyki domowej”, mogącej w stosunkowo 

szerokim zakresie przyczyniać się do rozwoju polskiej kul-
tury muzycznej. Były to działania podejmowane w czasach 
zaborów, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, przez 
polską inteligencję dla zachowania przez Polaków narodo-
wej tożsamości. Źródeł tej tożsamości szukano w tradycji 
ludowej, zwłaszcza zaś w folklorze. Do działań tych włączył 
się też Kolberg. W gronie przedstawicieli cyganerii war-
szawskiej wędrował po mazowieckich wioskach, żeby po-
znać ludowe pieśni i melodie. Stały się one wręcz punktem 
wyjścia, a nawet podstawą jego kompozycji muzycznych.

W mniej rozwiniętej postaci melodie ludowe otrzymy-
wały tylko prosty harmonicznie akompaniament fortepia-
nowy, jak Pieśni ludu polskiego (wydane w pięciu częś-
ciach w latach 1842–1847). Już wówczas Kolberg doceniał 
wartość pieśni ludowych i zdawał sobie sprawę z potrzeby 
ich wiernego zapisu, chociaż też opracowania, jako że mia-
ły służyć amatorskiemu muzykowaniu domowemu. Jak pi-
sał we wstępie do zbioru, „Melodia jest duszą pieśni gmin-
nej; w niej poznasz myśl i serce jak w zwierciadle, ona 
znamionuje ducha każdego pokolenia. Wiernie ją schwycić 
i oddać w zupełności, ozdobić i ubrać w przygrywki, przy-
stroić w harmonią było zadaniem pracy mojej przy zbiera-
niu melodii, jako i tekstu samychże pieśni”1.

Trzon jego dorobku kompozytorskiego stanowią jed-
nak utwory bardziej przetworzone w stosunku do ludowe-
go pierwowzoru. Są to utwory instrumentalne i wokalno-
-instrumentalne – przeznaczone na fortepian, głos z forte-
pianem, chór, orkiestrę. Nie wszystkie przetrwały, o zagi-
nionych informują tylko recenzje lub wydawnicze anonse. 
Część z nich została wydana drukiem, część zachowała się 
w rękopisach, niektóre nawet w kilku wersjach, inne w po-
staci nieskończonej. Większości ze swych utworów kom-
pozytor nadał typową dla „muzyki domowej” formę mi-
niatury fortepianowej lub pieśni solowej z towarzyszeniem 
fortepianu, utrzymanych w tzw. stylu salonowym, przezna-
czonym dla kręgów ziemiańskich i mieszczańskich.

W tego rodzaju twórczości zadebiutował miniaturą 
fortepianową zatytułowaną Valse oraz pieśnią Talizman 
na głos i fortepian (1836). Spośród kompozycji fortepia-
nowych szczególne znaczenie mają stylizowane tańce pol-
skie, a zwłaszcza kujawiaki, opublikowane np. w zbiorach: 
Kujawiaki w stylu gminnym (3 zeszyty, wydane w latach 
1844–1845) czy Nasze sioła (3 zeszyty, 1861). Tańce te 
bowiem otrzymały u Kolberga odrębną formę muzyczną, 
wzorowaną na ludowych pierwowzorach, podczas gdy np. 
Chopin taktował je jeszcze jako odmianę mazurków2.

Spośród nielicznych dzieł scenicznych Kolberga naj-
większe znaczenie ma najwcześniej z nich powstały Król 
pasterzy. Opera sielska w jednym akcie, do libretta roman-
tycznego poety Teofi la Lenartowicza. Kompozytor nie 
opublikował partytury utworu – wykonywano go z rękopi-
su, o czym świadczą też uwagi, dopiski naniesione (sądząc 
po różnych charakterach pisma) przez wykonawców dzie-
ła, dyrygentów. Rękopis szczęśliwie zachował się. W cza-
sach Kolberga wydano tylko wyciąg fortepianowy utworu 
z partiami wokalnymi (1861). 
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Librecista umieścił akcję Króla pasterzy na Kujawach, 
na łące w pobliżu rzeki Bachorzy. Obsadę wokalną tworzy 
pięcioro solistów, chór (wieśniaków i wieśniaczek) oraz 
orkiestra symfoniczna. Na dzieło składa się instrumentalna 
introdukcja, siedem obrazów z partiami solowymi, dueta-
mi i chórami oraz kończąca operę scena zbiorowa.

O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 68, Kompozycje wokalno-
-instrumentalne, red. G. Labuda, Wrocław–Poznań– Kra-
ków–Warszawa 1990, s. 152. 

Pierwsze, fragmentaryczne jeszcze wykonanie dzieła 
miało miejsce w warszawskim salonie artystycznym Fau-
styna Żylińskiego w 1853 roku. Sceniczna premiera od-
była się w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1859 roku, po 
której nastąpiły kolejne spektakle (łącznie siedem). Opera 
była dobrze przyjmowana przez publiczność i na ogół tak-
że przez krytyków muzycznych, w tym tych najbardziej 
znaczących, jak Józef Sikorski3 czy Maurycy Karasowski4. 
W ich recenzjach, oprócz umiarkowanych pochwał, można 
jednak znaleźć też uwagi krytyczne, zwłaszcza w odniesie-
niu do instrumentacji, kolorystyki, harmonizacji. Sikorski 
pisał: „Recitativa, a raczej dialog słaby, co do instrumen-
tacji wyznajemy, że to najmniej udana część muzykalna 
tego obrazka”. Niemniej ogólnie zauważył, „że kompozy-
tor przystąpił do dzieła z miłością, ukazuje muzyka do tego 
drobiazgu wcale udatna, choć lekka, mało rozwinięta, do 
piosenek ludu często bardzo zbliżona; ma też jej ucinko-
wość czasem, ale też łatwość i płynność”. Z kolei zdaniem 
Karasowskiego opera jest wprawdzie „ubożuchna w tre-
ści i formie”, a ponadto „rzecz sama z siebie nie zajmu-
jąca wcale, pozbawiona wszelkiej sceniczności”, chociaż 
„okraszona jednak skromną, często właściwą sielskiej pro-
stocie muzyką, może być słuchaną, szczególnie przez mi-
łujących rzeczy miejscowe, z przyjemnością. Jako próba 
kompozytorskiego talentu obiecująca jest”5. 

W dorobku kompozytorskim Kolberga są jeszcze 
trzy inne dzieła sceniczne. Pierwsze z nich, niedokończo-
ne, to Scena w karczmie, czyli Powrót Janka (Janek spod 
Ojcowa). Obrazek wiejski ze śpiewami (libretto oparte na 
„obrazku wiejskim” Jana Kantego Gregorowicza Janek 
spod Ojcowa). Rękopis utworu nie zachował się w całości, 
podobnie jak w przypadku drugiego dzieła, mającego po-
stać tylko szkicu kompozycji, zatytułowanego Pielgrzym-
ka do Częstochowy. Obrazek wiejski ze śpiewami (libretto 
Oskara Kolberga na podstawie „obrazka dramatycznego” 
Seweryny Pruszakowej pod tym samym tytułem). Trzecim 
z tych dzieł jest Wiesław, z którego jednak do naszych cza-
sów dotrwała tylko niedokończona pieśń Niechże ja lepiej 
nie żyję do słów Kazimierza Brodzińskiego.

W naszych już czasach opublikowano wszystkie za-
chowane utwory Kolberga w serii jego Dzieł wszystkich, 
zarówno te wcześniej wydane drukiem, jak i w zapisach 
rękopiśmiennych, również nie dokończone. W tomie 67 
(dwuczęściowym) znalazły się opracowania ludowych 
pieśni i melodii na fortepian6. Tom 68 zawiera 23 pieśni 
na głos z towarzyszeniem fortepianu, 3 pieśni na chór, 12 
pieśni niedokończonych, a także dzieła sceniczne w różnej 
postaci zapisu: Król pasterzy (partytura, wersja fortepiano-
wa), Scena w karczmie, czyli powrót Janka (wersja forte-
pianowa) i Pielgrzymka do Częstochowy (faksymile wersji 
fortepianowej, libretto)7. Z kolei 104 kompozycje na forte-
pian (przeważnie kujawiaki, mazury, polonezy, walce) i 18 
nie dokończonych, to zawartość tomu 698.

Plakat Króla pasterzy O. Kolberga wystawionego 3 czerwca 
2014 roku w Operze Krakowskiej

Zastanawiając się nad wartością twórczości kompozy-
torskiej Kolberga trzeba uwzględnić nie tylko jej wartość 
artystyczną, ale też funkcję społeczną, znaczenie dla cza-
sów współczesnych jemu i nam. W przypadku Polski, nie 
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tylko ogólnoeuropejskie prądy kulturowe, lecz także sytu-
acja polityczna kraju, utrata niepodległości przyczyniała 
się do tego, że literaci, kompozytorzy czy malarze szukali 
inspiracji twórczych w tradycji ludowej. Również utwory 
Kolberga miały służyć narodowej idei przez nawiązania do 
tańców polskich. Znajdziemy w nich niektóre melodyczne 
i rytmiczne cechy muzyki ludowej, zwłaszcza mazowie-
ckiej, niekiedy nawet naśladowanie brzmienia ludowych 
kapel czy manier wykonawczych ludowych skrzypków. 
Kompozycje te są zazwyczaj stylizacją folkloru w wczes-
noromantycznym stylu muzyki salonowej, domowej, od-
powiadającej na ówczesne zapotrzebowanie społeczne, co 
odnosi się zwłaszcza do miniatur fortepianowych.

Pod względem artystycznym ocena dorobku kompo-
zytorskiego Kolberga jest niejednakowa. Jego nauczyciel 
muzyki – Józef Elsner zaliczył go do „rzędu znakomitszych 
artystów miasta Warszawy”9. Bardziej jednak niż Elsnera, 
czy wspomnianych wyżej warszawskich krytyków mu-
zycznych (Sikorskiego i Karasowskiego), znana jest opinia 
Chopina, który w liście do rodziny z 1847 roku nie naj-
lepiej wyraził się o opracowaniach muzycznych Kolberga 
w Pieśniach ludu polskiego (z lat 1842–1845): „dobre chę-
ci, za wąskie plecy. Często podobne rzeczy widząc myślę, 
że lepiej nic, bo mozół ten tylko skrzywia i trudniejszą robi 
pracę geniuszowi, który kiedyś tam prawdę odwikła. A aż 
do czasu owego wszystkie te piękności zostaną z przypra-
wionymi nosami, różowane, z poobcinanymi nogami albo 
na szczudłach i pośmiewiskiem będą tym, co lekko na nie 
spojrzą”10. Odnosi się to jednak do tego konkretnego zbio-
ru, w którym ludowe pieśni zostały dostosowane do wy-
mogów muzyki salonowej. Utwory Kolberga inspirowane 
muzyką ludową, zwłaszcza jego miniatury fortepianowe, 
stylizowane polonezy, kujawiaki, mazury, mazurki, krako-
wiaki miały w tamtych czasach powodzenie, były wyda-
wane, grane.

Współcześnie twórczości muzycznej Kolberga nada-
wane jest na ogół znaczenie historyczne11. Stosunkowo 
najbardziej cenione są właśnie utwory inspirowane muzy-
ką ludową, szczególnie miniatury stylizujące tańce oparte 
na rytmach mazurkowych12. Jednak w Roku Kolberga pod-
jęto inicjatywy przypomnienia jego niektórych kompozy-
cji. Król pasterzy 3 czerwca 2014 roku został wystawiony 
w Operze Krakowskiej13. W Teatrze Polskim w Poznaniu 
28 października 2014 roku miała miejsce premiera jed-
noaktowej opery Scena w karczmie, czyli powrót Janka14. 
Ukazały się też płyty CD z utworami Kolberga – Pieśni na 
głos z fortepianem i Piano Works 115. 

PRZYPISY 
1 Pieśni ludu polskiego zebrał i rozwinął Oskar Kolberg. 

Oddział pierwszy poświęcony Wacławowi Zaleskiemu, Józefowi 
Konopce, K. Wł . Wójcickiemu, Żegocie Pauli, niezmordowanym 
współpracownikom w odgrzebywaniu skarbów umysłowych ludu, 
Poznań 1842, s. 1.

2 Ludwik Bielawski, Kolberg, [w:] Encyklopedia muzyczna. 
Część biografi czna PWN, red. E. Dziębowska, t. 5, Kraków 1997, 
s. 150; Danuta Idaszak, Twórczość fortepianowa Oskara Kol-
berga, [w:] Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 69, Kompozycje 
fortepianowe, red. D. Idaszak, D. Pawlakowa, Wrocław–Poznań 
1995, s. XV. 

3 [Józef Sikorski], Król pasterzy. Obrazek z życia ludu wiej-
skiego napisany w 1-ym akcie przez T. L[enartowicza], muzyka 
O. Kolberga. Pierwsze przedstawienie d. 2 b. m., „Ruch Muzycz-
ny”, 1859 nr 10, s. 81–83.

4 M[aurycy] K[arasowski], Król pasterzy, „Kronika Wiado-
mości Krajowych i Zagranicznych”, 1859 nr 81.

5 Tamże. 
6 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 67, Pieśni i melodie ludowe 

w opracowaniu fortepianowym, cz. I, red. A. Pawlak, D. Pawla-
kowa, Wrocław–Poznań–Kraków–Warszawa 1986; O. Kolberg, 
Dzieła wszystkie, t. 67, Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu 

fortepianowym, cz. II, red. D. Pawlak, A. Pawlak, Wrocław–Po-
znań–Kraków–Warszawa 1989. 

7 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 68, Kompozycje wokalno-
-instrumentalne, red. D. Idaszak, H. Pawlak, Wrocław–Poznań 
1990.

8 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 69, Kompozycje fortepia-
nowe, red. D. Idaszak, D. Pawlakowa, Wrocław–Poznań 1995.

9 Roman Zawiliński, Pamięci Kolberga w setną rocznicę 
jego urodzin (1814–1914), „Czas”, 1914 nr 54.

10 Fryderyk Chopin, Wybór listów, red. Z. Jachimecki, Wroc-
ław 1949, s. 159–160.

11 L. Bielawski, dz. cyt., s. 150.
12 M. Sobieski, Oskar Kolberg jako kompozytor i folklorysta 

muzyczny, [w:] Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1, Pieśni ludu 
polskiego, red. J. Gajek i M. Sobieski, Wrocław–Kraków–War-
szawa 1961, s. XLIV-XLV; D. Idaszak, dz. cyt., s. XVII. 

13 Realizatorami tego wystawienia byli: Zygmunt Magiera 
(kierownictwo muzyczne), Mateusz Tracz (inscenizacja, choreo-
grafi a, ruch sceniczny), Marcin Badurzyński (reżyseria światła), 
Katarzyna Neugebauer (korepetytor solistów), Maciej Michał-
kowski (producent), Nina Karniej (asystent producenta), Zbi-
gniew J. Przerembski (opieka merytoryczna).

14 Realizatorzy: Bartłomiej Stanowiak (kierownictwo mu-
zyczne), Maciej Prochaska (orkiestracja i opracowanie partytu-
ry), Artur Romański (reżyseria), Paulina Czernek (scenografi a), 
Sandra Napierała (choreografi a).

15 Pierwsza zawiera 21 utworów Kolberga w wykonaniu 
Iwony Kowalkowskiej (sopran), Wojciecha Maciejowskiego 
(tenor) i Andrzeja Tatarskiego (fortepian), na drugiej utwory 
fortepianowe gra Joanna Ławrynowicz (Sześć polonezów op. 1, 
Grande Sonate op. 3, i Sześć kujawiaków op. 12). Obie wyszły 
nakładem wydawnictwa Acte Préable.

ALFREDA MAGDZIAK
Polskie pieśni

Ponad chmury hen do gwiazd
niech lecą słowa pieśni
aż anioł do niebios bram
na skrzydłach je poniesie

Święty Klucznik zdziwi się
skąd takie piękne słowa 
i otworzy bramę w mig
nim klucz niebiański schowa

Biały anioł skrzydlaty 
wzleci przed tron Boży
i słowa polskich pieśni
u świętych stóp położy

Opowie o nich Bogu
jak piękne są choć proste
pozbierał je w przestworach
gdy z ziemi się uniosły

Tak lekkie są i zwiewne
jak ranne mgły nad łąką
melodyjne ludowe
a wszystkie pachną Polską
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IZABELA KOTLARSKA

„Dzieło Oskara Kolberga jako 
dziedzictwo narodowe i europejskie”. 
Poznań 22–23 maja 2014

Z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga a także 
obchodów Roku Oskara Kolberga, w dniach 22–23 maja 
2014 roku odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konfe-
rencja naukowa „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo 
narodowe i europejskie”. Patronatem honorowym objął 
konferencję Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. Głównym jej organizatorem był Instytut im. 
Oskara Kolberga we współpracy z Komitetem Nauk Etno-
logicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM i Polskim Towarzystwem 
Ludoznawczym. Mecenat sprawowało Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

Uroczyste otwarcie konferencji, fot. Zofi a Kędziora

Wydarzenie to miało na celu przypomnienie posta-
ci wybitnego badacza. Z tej okazji do Poznania zjechali 
przedstawiciele wielu instytucji naukowych i instytu-
cji kultury. Zaproszenie do udziału przyjęli także goście 
z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii, Bułgarii, Czech 
i Niemiec. Rozpoczęcie obrad zainicjował Kazimierz 
Budzik, który zagrał na tradycyjnym wielkopolskim in-
strumencie – koźle weselnym. Po przywitaniu zaproszo-
nych gości miała miejsce uroczystość odznaczenia Bo-
gusława Linette’a złotym medalem Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis”. Po wręczeniu medalu nastąpiła część obrad 
plenarnych wypełniona wykładami inauguracyjnymi. Z. 
Jasiewicz, J. Bartmiński oraz P. Dahlig przedstawili syl-
wetkę XIX-wiecznego badacza z perspektywy XXI wieku. 

Podkreślili jego wkład w kulturę i naukę polską i europej-
ską. Po przerwie swoje referaty przedstawili zagraniczni 
goście, którzy głównie skupiali się na naukowej działal-
ności Kolberga na terenach państw, które reprezentowali. 
Zarówno L. Vakhnina, I. Stepanowna Popowa i K. Altman 
podkreślili znaczący wpływ polskiego badacza na rozwój 
etnologii, folklorystyki i etnomuzykologii. N. Pavkovic 
i B. Jonda zastanawiali się nad zebranym dorobkiem kul-
turowym Serbów i Łużyczan oraz nad jego przydatnością 
we współczesnych badaniach. Dzień został zwieńczony 
spotkaniem towarzyskim, podczas którego już w swobod-
niejszej atmosferze kontynuowano dyskusje. 

Drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w czte-
rech sekcjach tematycznych. W sekcji 
pierwszej Oskar Kolberg – dokumentalista 
i badacz kultury XIX wieku postulowano 
m. in. dokonanie systematyki materiałów 
zebranych przez Kolberga i podjęcie inten-
sywnej pracy nad indeksami (J. Adamow-
ski). Dialog z nim podjęła E. Antyborzec, 
która wyliczając, czym kierował się Kol-
berg przy wydzielaniu regionów kulturo-
wych, podkreśliła trud, jaki będzie musiał 
być włożony w próbę stworzenia systema-
tyki zebranych dzieł. Kolejne dwa refera-
ty, które wygłosili J. Grad i A. Engelking, 
dotyczyły kultury wsi polskiej postrze-
ganej przez pryzmat Ludu. V. Krawczyk-
-Wasilewska wraz z mgr F. Wróblewskim 
rozszerzyli perspektywę, ukazując Kolber-
ga jako dokumentalistę folkloru wpisują-
cego się w ogólnoeuropejskie, typowe dla 
drugiej połowy XIX wieku trendy. Wielu 
referentów skupiło się na poszczególnych 
przejawach niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, omawiano zebrane przez nie-
go przysłowia (E. Popławski), bajki ludo-
we (I. Kotlarska), gwary i zróżnicowania 

językowe (A. Tyrpa oraz W. Wysoczański). Ostatni referen-
ci przypomnieli osoby zaangażowane w tworzenie Ludu. 
E. Tomaszewska omówiła współpracę Kolberga z ks. 
Władysławem Siarkowskim, a K. Pawłowska skupiła się 
na jego kujawskich współpracownikach. K. Markiewicz 
opowiedziała słuchaczom o relacjach łączących Kolberga 
z płcią piękną. Referaty te podkreśliły wagę osób trzecich 
w realizacji planów badacza oraz rozbudziły czujność ba-
dawczą, by nie traktować Ludu jako dzieła jednej osoby.

W sekcji drugiej zatytułowanej Z problematyki 
„Ludu…” rozważania nad monografi ami Kolberga roz-
poczęła E. Masłowska, która pochyliła się na nowo nad 
terminologią kultury ludowej. P. Grochowski przedstawił 
nowy sposób klasyfi kowania pieśni, który znacznie uła-
twia odnajdowanie określonych treści poprzez tagowanie, 
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możliwe dzięki zastosowaniu współczesnych technologii 
informatycznych. M. Rak zaznaczył, jak ważnym materia-
łem są zbiory Kolberga w badaniach dialektologicznych. 
Kolejni referencji pochylili się nad Kolbergowskimi opisa-
mi poszczególnych regionów kulturowych. J. Prakofjewa 
i K. Waszczyńska opowiedziały o krajobrazie kulturowym 
wsi białoruskich i jego znaczącej wartości dla współczes-
nych badaczy. Podobnie uczynił Z. Chojnowski z kulturą 
Mazurów Pruskich oraz A. Bradtke, która przeanalizo-
wała, w jaki sposób Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia” wy-
korzystuje Kolbergowskie informacje o kulturze Kaszub. 
Ostatnia grupa referentów podjęła rekonstrukcję różnych 
grup i wątków pojawiających się w Ludzie, podkreślając 
znaczenie czasów, w których zostały spisane. K. Snarski 
opowiedział o informacjach na temat staroobrzędowców. 
A. Drożdż przeanalizowała obraz kobiety i jej rolę w XIX-
wiecznym społeczeństwie, a A. Deredas skupiła się na po-
staci dziecka. K. Kojder-Dembska uznała, że cechy fi zycz-
ne podmienionych przez zjawy dzieci odpowiadają niemal 
całkowicie objawom chorób genetycznych (takich jak 
zespół Downa, autyzm i niedorozwój psychofi zyczny). O. 
Kielak odnalazła motywy, takie jak futro, dziób, kozioł czy 
inne wątki zwierzęce, które funkcjonowały jako odnośniki 
do określonych czynności, osób lub części ciała. R. Pilarek 
opowiedział o zastosowaniu roślin i o ich dużym znaczeniu 
w praktykach sobótkowych.

Dyskusja w sekcjach, fot. Marta Machowska

W sekcji trzeciej zatytułowanej Oskar Kolberg – do-
kumentalista folkloru muzycznego, teoretyk i kompozytor, 
zaproszono do dyskusji wszystkich, którzy chcieli omówić 
właśnie tę sferę kolbergowskiej działalności. Rozpoczął ją 
L. Bielawski, który rozważał wierność zapisów, wariantów, 
systematyki pieśni i melodii. W dalszych referatach wska-
zano na wpływ myślicieli i teoretyków na postać Oskara 
Kolberga (P. Podlipniak), relacje badacza z F. Chopinem 
(E. Sławińska-Dahling), stylistyczne bogactwo i różnorod-
ne źródła inspiracji w Kolbergowskich kompozycjach (M. 
Prochaska), a także mówiono o niedocenionym za życia 
badacza muzycznym geniuszu (G. Dąbrowski). I. Utienko-
wa-Szałapak zaprezentowała pracę nad pierwszą książką 
w języku rosyjskim o Oskarze Kolbergu, która ma przybli-
żyć postać polskiego etnografa. Niemieccy goście, T. Naw-
ka oraz M. Šołta-Scholze, opowiedzieli o historii badań 
i kolekcjonowania tradycji muzycznych z terenu serbołu-
życkiego oraz próbach wskrzeszania tej muzyki z zapisów 
Kolbergowskich. A. W. Brzezińska wraz z Ł. Smoluchem 
zastanawiali się nad konsekwencjami czerpania przez ze-

społy muzyczne z dzieł Kolberga. K. Dadak-Kozicka mó-
wiła o przemianach zachodzących w pieśniach ludowych 
oraz funkcji symboli w nich zawartych. Wraz z prof. dr 
hab. B. Muszkalską zagłębiono się w obrzędową i co-
dzienną muzykę Żydów aszkenazyjskich. Zwróciła ona 
uwagę, iż muzyka żydowska tamtych czasów mogła być 
wynikiem wymiany kulturowej z polską. B. Lewandowska 
również skupiła się na wpływach kulturowych i w swoim 
wystąpieniu mówiła zwyczajach i tradycjach mieszczan, 
które ulegały wpływom wsi. 

Sekcja czwarta była wypełniona referatami oscylu-
jącymi wokół tematu Współczesna recepcja dzieła Oska-
ra Kolberga. Inspiracji szukano w różnych dziedzinach 
współczesnego życia i nauki. Swoim referatem rozpo-
częła I. Bukraba-Rylska, która zaproponowała ujęcie 
energetyczne dzieła Kolberga oraz jego weryfi kację we 
współczesnych prądach humanistycznych. K. Baraniak 
na przykładzie zespołu „Mazowsze” zobrazowała słucha-
czom współczesne reinterpretacje ludowych tańców oraz 
pieśni sprzed wieków. Pojawiły się referaty skupiające się 
na powiązaniu osoby Kolberga z różnymi środowiskami. 
A. Rataj wtajemniczył słuchających w koneksje pomiędzy 
Oskarem Kolbergiem a Sewerynem Udzielą i środowi-
skiem nauki krakowskiej. A. Paprot poddała analizie daw-
ną i współczesną regionalizację. Na przykładzie Pomorza 
próbowała uchwycić wpływ podziału administracyjnego 
na krajobraz kulturowy. V. Wróblewska przeanalizowała 
region Kujaw i na podstawie dzieł Oskara Kolberga starała 
się przedstawić, w jaki sposób lud ten był charakteryzo-
wany. Zaznaczyła, że etnograf miał skłonności romantycz-
ne – opisywał ten teren jako miejsce dostatku i szczęścia, 
pomijając zaś negatywne aspekty. T. Smolińska starała 
się uchwycić związki Oskara Kolberga z terenem Śląska, 
porównała inspirującą pracę badacza z dorobkiem innych 
naukowców zajmującymi się folklorem na tych terenach. 
I. Tserkovniak mówiła o ważnym wpływie Kolberga na 
rozwój ukraińskiej nauki jednocześnie podkreślając, że we 
współczesnym dialogu różnych szkół badawczych można 
wielowymiarowo i wszechstronnie badać naukowy doro-
bek Polaka. M. Zowczak zwróciła uwagę na fakt istnienia 
dzieł Oskara Kolberga z czasach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Zaprezentowała, w jaki sposób przedstawiano 
dzieła badacza jako synonim ludowości i etnografi i. Była to 
też próba obalenia utartych stereotypów związanych z tym 
badaczem. A. Stanisz na podstawie doświadczeń z projek-
tu „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi 
wielkopolskiej” odniosła się do tego, w jaki sposób prowa-
dzone były badania przez O. Kolberga i współcześnie. Nie 
zgodziła się z większością metod, niemniej wskazała na 
ich potencjał, który można wykorzystać w przyszłych pro-
jektach naukowych. M. Zych na kilku przykładach poka-
zała słuchaczom, jak mogą wyglądać współczesne wesela, 
które są inspirowane materiałami Kolbergowskimi.

Pod koniec dnia wszyscy referencji oraz słuchacze, or-
ganizatorzy i wolontariusze zgromadzili się w jednej sali 
celem podsumowania dwudniowych obrad. Poszczególne 
panele podsumowali ich przewodniczący. Jako pierwszy 
rozpoczął L. Mróz, który w syntetycznym skrócie podsu-
mował obrady z sekcji pierwszej. Zauważył dużą wartość 
i różnorodność Kolbergowskich materiałów oraz powtó-
rzył postulat tworzenia indeksów oraz map, które pozwolą 
sprawniej korzystać z dorobku badacza. Po nim głos za-
brała K. Kaniowska. Zwróciła uwagę zarówno na klasycz-
ne ujęcie problematyki podejmowanej przez Kolberga jak 
i współczesne próby interpretacji zebranych przezeń mate-
riałów, które na nowo je odkrywają i wydobywają kwestie 
dotąd niezauważone przez środowisko naukowe. Podsu-
mowaniem trzeciej sekcji zajął się R. Wieczorek. Podkre-
ślił, iż mimo że obecnie Kolberg kojarzony jest głównie 



18

Wyjazd studyjny, fot. Aleksandra Paprot

z Ludem i badaniami etnografi cznymi i etnomuzykologicz-
nymi, to był wykształconym muzykiem i kompozytorem, 
dotąd niedocenionym. Jako ostatni podsumował swoją 
sekcję W. Kuligowski. Zauważył, że dawniej opiewany 
chwałą Kolberg, został swego czasu zdegradowany, 
a obecnie powraca do łask. Wielu badaczy podejmuje pró-
bę spojrzenia na Kolberga przez pryzmat współczesnych 
założeń i nurtów, co wydobywa wiele nowych informacji. 
Praca Kolberga obecnie jest inspiracją dla wielu projektów 
społecznych, stowarzyszeń oraz podstawą pod budowanie 
tożsamości regionalnej. 

Na sam koniec głos zabrali organizatorzy konferencji, 
dziękując wszystkim uczestnikom za wygłoszone referaty, 
słuchaczom – za przybycie oraz wolontariuszom – za po-

moc przy organizacji wydarzenia. Zanim nastąpiło uroczy-
ste zamknięcie konferencji, dr Anna Weronika Brzezińska 
zaprosiła wszystkich, by raz jeszcze spotkać się w podob-
nym gronie w Poznaniu na kolejnej konferencji, tym razem 
poświęconej osobie profesora Józefa Burszty. Obchodzimy 
w 2014 roku również setną rocznicę urodzin tego badacza 
wielce zasłużonego dla ośrodka poznańskiego. 

Konferencja została mniej ofi cjalnie zamknięta w so-
botę 24 maja, gdy wybrano się na wycieczkę do Wiel-
kopolskiego Parku Etnografi cznego w Dziekanowicach. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z warunkami życia na 
wsi wielkopolskiej z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki 
obecności zagranicznych gości była to doskonała okazja 
do porównania warunków życia chłopów polskich z wa-
runkami panującymi w XIX i XX wieku w Rosji czy Ser-
bii. Drugim punktem wycieczki było Narodowe Muzeum 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenia-
wie. Zwiedzanie nie obyło się bez wciągających dyskusji. 
Po zwiedzaniu i wielkopolskim obiedzie ruszono w drogę 
powrotną do Poznania. W ten oto sposób zakończyło się 
ostatnie wydarzenie towarzyszące konferencji. Nie jest to 
jednak ostatnie działanie Instytutu im. Oskara Kolberga. 
Planowane jest wydanie monografi i recenzowanej, obec-
nie trwają prace nad jej przygotowaniem. Informacje na 
jej temat, a także inne materiały dotyczące konferencji są 
dostępne na stronie internetowej Instytutu: www.oskar-
kolberg.pl oraz na profi lu facebookowym www.facebook.
com/instytutoskarakolberga. 

Wykorzystano opracowania Aleksandry Dzik, 
Marty Machowskiej, Jędrzeja Lichoty, Marty Rudni-
ckiej oraz Piotra Zalewskiego. 

Historia Nagrody imienia Oskara 
Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” (1974–2014)

Pomysł ustanowienia nagrody imienia Oskara Kol-
berga narodził się w płockim środowisku dziennikarskim 
w 1973 roku na łamach miesięcznika społeczno-kultural-
nego „Barwy”. Redaktor tego pisma, Juliusz Głowacki roz-
począł wówczas publikację cyklicznych artykułów przed-
stawiających mazowieckich twórców ludowych, zasługu-
jących w ocenie autora na specjalne wyróżnienie, któremu 
patronować mógłby Oskar Kolberg. Ustanowienie nagrody 
odbyło się przy aprobacie wielu środowisk, zarówno naj-
wyższych władz partyjnych i administracyjnych (co miało 
skutkować zapewnieniem pozyskania funduszy), jak i pla-
cówek naukowych, instytucji kulturalnych i stowarzyszeń 
twórczych. Powołany został Komitet Honorowy Nagrody 
im. Oskara Kolberga. Rozesłano apel o dotacje pieniężne 
do zakładów pracy, związków i instytucji oraz wpływo-
wych osób prywatnych celem utworzenia w porozumieniu 
z Ministerstwem Kultury i Sztuki Funduszu Nagród im. 
Oskara Kolberga.

Od początku nagroda miała charakter ogólnopolski. 
W pierwszym regulaminie przyjęto nazwę: „Nagroda im. 

Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej.” 
Składała się z medalu (wg projektu Anny Jarnuszkiewicz, 
wyłonionego w konkursie w 1974 roku), dyplomu i gra-
tyfi kacji pieniężnej. Na łamach „Barw” opublikowano 
kilkustronicowy prospekt z regulaminem. Kandydatami 
do nagrody mogli być twórcy ludowi w dziedzinie plasty-
ki (rzeźby, malarstwa), rzemiosła artystycznego, folkloru, 
muzyki itp. Zespoły folklorystyczne, kapele, zasłużeni 
zbieracze folkloru, regionalni kolekcjonerzy, zasłużeni 
badacze-naukowcy i popularyzatorzy, placówki naukowe, 
redakcje i stowarzyszenia kulturalne. Przedstawiono także 
propozycje dotyczące zgłaszania kandydatów oraz system 
przyznawania i wręczania nagród. Zaproponowano Komi-
sję Główną i trzy Podkomisje: Folkloru, Sztuki Ludowej, 
Sztuki Nieprofesjonalnej i Rzemiosł Artystycznych. Pierw-
szym przewodniczącym Komisji Nagród był Aleksander 
Jackowski. Sekretariat pozostawał w rękach redaktorów 
„Barw” Juliusza Głowackiego i Henryka Gaworskiego.

Wręczenie pierwszych nagród odbyło się 22 lipca 
1974 roku w Płocku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
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Folklorystycznego (podobnie jak sześć kolejnych edycji). 
W 1983 roku nagrodę wręczano w Zaborowie, w 1984 
roku – w Zakopanem, w 1986 – w Państwowym Muze-
um Etnografi cznym w Warszawie (za lata 1985 i 1986). 
Pod patronatem miesięcznika „Barwy” (do końca funk-
cjonowania czasopisma) odbyło się 10 edycji, w których 
przyznano 190 nagród. Biogramy laureatów opublikowano 
w czterech katalogach (m.in. w podsumowującym dziesię-
ciolecie nagrody Kolberg 1974–1984). 

W pierwszych dziesięciu latach w Komisjach Nagród 
zasiadało ponad 50 osób reprezentujących ministerstwa, 
urzędy administracji państwowej, stowarzyszenia, różne 
ośrodki naukowe i muzealne; wielu naukowców, muzeal-

ników i regionalistów, specjalistów z różnych dyscyplin, 
m.in.: Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wanda Pomianowska, 
Grażyna Dąbrowska, Jadwiga Sobieska, Marian Pokro-
pek, Maria Biernacka, Krzysztof Makulski, Aleksander Ja-
ckowski, Barbara Zagórna-Tężycka, Bożena Golcz, Józef 
Burszta, Roman Reinfuss, Dorota Simonides, Jan Stęszew-
ski, Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Anna Kunczyńska-

-Iracka, Stanisław Błaszczyk, Longin Malicki, Kazimierz 
Pietkiewicz. W jury zasiadali aktualni prezesi Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych (np. Bronisław Cukier), pre-
zesi „Cepelii” (Tadeusz Więckowski), przedstawiciele 
Towarzystwa „Polonia”, redaktorzy Redakcji Muzyki Lu-
dowej PR i TV (Marian Domański), przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki i Wydziałów Kultury Urzędów 
Wojewódzkich, redaktorzy czasopism.

W roku 1986 nagrodę przejęło Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, a organizację jej przyznawania zleciło Mazowie-
ckiemu Towarzystwu Kultury, w obrębie którego działał 
Ośrodek Badań Naukowych z sekcją etnografi czną. W To-
warzystwie powołano Komisję do Nagród im. Oskara Kol-
berga, jej sekretarzem została Maria Makarczyk-Puciata, 
następnie – Krzysztof Braun, który zorganizował archi-
wum dokumentacyjne, gromadzące wnioski o przyznanie 
nagrody i nadsyłane materiały, które rejestrowało corocz-
nie zgłaszane kandydatury i było swoistym przeglądem ak-
tualnego stanu twórczości ludowej i folklorystycznej. Taki 
system przygotowywania i archiwizowania dokumentacji 
znalazł swoją kontynuację w następnych latach (2002–
2014) w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Od-
dział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

W Mazowieckim Towarzystwie Kultury przeprowa-
dzono 16 edycji Nagrody (1986–2001). Przybyło 284 no-
wych laureatów. Ostatecznie utrwalił się podział na kilka 
kategorii przyznawanych nagród w zakresie plastyki, mu-
zyki, śpiewu, tańca, literatury ludowej, instrumentalistów, 
kapel, zespołów folklorystycznych oraz badaczy nauko-
wych, regionalistów, popularyzatorów łącznie z instytu-
cjami, stowarzyszeniami i muzeami. 

W pracach Komisji Nagród uczestniczyli przedstawi-
ciele różnych specjalności naukowych, muzeów, instytucji 
i stowarzyszeń: Ministerstwa Kultury, Mazowieckiego To-
warzystwa Kultury, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
Polskiego Radia, Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rę-
kodzieło, Sekcji Polskiej Międzynarodowej Rady Stowa-
rzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. 
W jury zasiadali Halina Olędzka, prof. Marian Pokropek, 
Marian Domański, Bożena Golcz, Zofi a Stęszewska, prof. 
Bogusław Linette, Barbara Zagórna-Tężycka. prof. Jan 
Adamowski, Maria Baliszewska, Dr Aleksander Błachow-
ski, Mirosława Bobrowska, dr Jerzy Chmiel, prof. Piotr 
Dahlig, Alicja Mironiuk-Nikolska, Ryszard Rabeszko, Kry-
styna Wódz, dr Tomasz Nowak, dr Urszula Janicka-Krzyw-
da, Waldemar Majcher oraz Dorota Ząbkowska, reprezen-
tująca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Doroczne uroczystości wręczenia nagród imienia 
Oskara Kolberga łączyły się z organizacją towarzyszących 
wydarzeń artystycznych – koncertów laureatów oraz wy-
staw sztuki ludowej i rękodzieła (retrospektywne przeglą-
dy twórczości poszczególnych twórców oparte o zbiory 
własne autorów i muzealne, niekiedy pozyskiwane z całej 
Polski, wystawy tematyce i pokonkursowe, np. w Muzeum 
Wsi Radomskiej w 1990 roku „Dzieło Oskara Kolberga 
w sztuce ludowej”). Przez wiele lat nagrody były wręcza-
ne w różnych miejscowościach i ośrodkach: w Płocku, 
Warszawie, Zakopanem, Siedlcach, Radomiu, Przysusze, 
Otrębusach-Karolinie, Skierniewicach, Węgrowie. Uro-
czystościom nadawano bogatą oprawę z udziałem przed-
stawicieli ministerstwa, urzędów, instytucji artystycznych, 
stowarzyszeń twórczych.

Z wieloletnim funkcjonowaniem Nagrody im. Oskara 
Kolberga wiąże się również cykliczna działalność wydaw-
nicza, publikowanie katalogów informujących o laurea-
tach kolejnych jej edycji. Mazowieckie Towarzystwo Kul-
turalne wydało album zredagowany przez prof. Mariana 
Pokropska Oskary Kolberga. Katalog Laureatów nagrody 
imienia Oskara Kolberga w uznaniu Zasług dla Kultury 
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nych. Muzeum im. Oskara Kolberga jako Oddział Muze-
um Wsi Radomskiej we współpracy z Instytutem Muzyki 
i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zrealizowało stronę internetową Nagroda im. 
Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej (www.
nagrodakolberg.pl), zawierającą bogaty zasób informacji 
o Nagrodzie (o jej patronie, misji, historii, organizatorach, 
towarzyszących wydarzeniach) oraz przede wszystkim o jej 
697 laureatach w lat 1974–2014. Strona o charakterze bazy 
danych zawiera materiały biografi czne sukcesywnie aktua-
lizowane i uzupełniane o fotografi e, fi lmy, nagrania dźwię-
kowe przedstawiające laureatów, ich prace i osiągnięcia. 

W krótkim omówieniu historii Nagrody im. Oskara 
Kolberga, która traktowana jest już jako instytucjonalna 
forma wspierania twórczości i działań na rzecz kultury lu-
dowej, nie wymieniamy jej laureatów lecz zachęcamy do 
poznania zawartości udostępnionej strony internetowej. 
Zwracamy się także z prośbą o nadsyłanie uwag i mate-
riałów informacyjnych, które pozwolą na aktualizację 
danych o laureatach Nagrody, która przyznawana jest za 
całokształt dokonań i jednokrotnie, jest podsumowaniem 
kilkudziesięcioletniej działalności, jednak często jeszcze 
długo kontynuowanej. 

Opracowała Katarzyna Markiewicz

Ludowej 1974–1996 (Warszawa 1997), którego kontynu-
ację stanowi opublikowana w 2006 roku przez Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze część druga tego tytułu 
(pod redakcją Katarzyny Markiewicz i Alicji Mironiuk-
-Nikolskiej). Co roku ukazują się informatory poświęcone 
laureatom nagrody w kolejnych edycjach. 

W 2002 roku organizację przyznawania nagrody im. 
Oskara Kolberga przejęło Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Rado-
miu. Od 2010 roku organizatorem nagrody jest Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a operatorem 
konkursu – Narodowe Centrum Kultury we współpracy 
z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i Fundacją „Ce-
pelia” Polska Sztuka i Rękodzieło (instytucja ta związa-
na jest z Nagrodą im. Oskara Kolberga od jej początków). 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest głównym 
fundatorem przyznawanych wyróżnień. Obecnie nagrody 
fi nansują również Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rę-
kodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W Roku Oskara Kolberga, ustanowionym dla uczcze-
nia jubileuszu dwustulecia urodzin etnografa, folklorysty 
i muzyka, podjęto w Polsce wiele projektów odnoszących 
się do jego bogatego dorobku artystycznego i naukowo-ba-
dawczego, ujmowanego również jako źródło inspiracji dla 
aktualnie podejmowanych działań naukowych i artystycz-

Laureaci Nagrody 
im. Oskara Kolberga 2014

Tegoroczna XXXIX edycja prestiżowej nagrody „Za 
zasługi dla Kultury Ludowej” im. Oskara Kolberga odby-
wała się w Roku Oskara Kolberga – co podkreśla szcze-
gólne znaczenie dorobku tego ludoznawcy, stanowiącego 
fundament działań kolejnych pokoleń twórców i badaczy.

Mieczysław Gaja prezentuje medal im. Oskara Kolberga w obec-
ności, od lewej: Waldemara Majchera Prezesa ZG STL; Longi-
na Kowalczyka członka Rady Naukowej STL, prof. Małgorzaty 
Omilanowskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Grzegorza Osiala Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie; 
Czesławy Gaja żony laureata oraz Mieczysława Zawadzkiego 
rzeźbiarz ludowego z Łukowa, fot. K. Butryn 

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 11 grudnia 
2014 w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. Witolda Lu-
tosławskiego w obecności Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, sprawującej 
patronat i będącej głównym fundatorem nagród. Nagrody 
fi nansują również Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rę-
kodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Organizatorami przedsięwzięcia  są: Narodowe Centrum 
Kultury; Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu; Muzeum 
im. Oskara Kolberga w Przysusze; Fundacja „Cepelia” 
PSiR, Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Radio PR II. 

Kapituła Nagrody w składzie: Jan Adamowski (języ-
koznawca, badacz folkloru), Jerzy Chmiel (folklorysta), 
Piotr Dahlig (etnomuzykolog), Alicja Mironiuk – Nikolska 
(etnograf), Marian Pokropek (etnograf), Waldemar Maj-
cher (twórca ludowy), Krystyna Wódz (etnograf), Dorota 
Ząbkowska (etnograf) uhonorowało następujących arty-
stów tworzących w dziedzinach sztuki ludowej i rękodzie-
ła, folkloru oraz badaczy, dokumentalistów i animatorów 
tradycyjnej kultury ludowej: Mieczysław Gaja – rzeźbiarz 
ludowy z Łukowa, woj. lubelskie; Jan Jurek – garncarz 
z ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, woj. pod-
karpackie; Jan Kania – muzykan t, harmonista, choreograf, 
animator kultury kurpiowskiej z Lipnik, Kurpie Zielone, 
woj. mazowieckie; Jerzy Walkusz – wykonawca instru-
mentów ludowych i rekwizyt ów obrzędowych, rzeźbiarz, 
kowal, animator kultury kaszubskiej z Hopowa, Kaszuby, 
woj. pomorskie; Barb ara Krajewska – poetka ludowa 
ze wsi Iwany, gm. Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-
-mazurskie; Kapela Rodzinna Trebuniów-Tutków z Za-
kopanego, Podhale, woj. małopolskie; Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” ze wsi Boczki 
Chełmońskie, gm. Kocierzew Południowy, Łowic kie, woj. 
łódzkie; Zespół „Oldrzychowice” z Oldrzychowic – Ol-
drichowice, Zaolzie, Republika Czeska; Maria Baliszew-
ska – etnomuzykolog, dokumentalistka i p opularyzatorka 
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kultury ludowej, dziennikarka Polskiego Radia, Radiowego 
Centrum Kultury Ludowej Warszawa; Anatol Kocyłowski 
– choreogr af i pedagog, popularyzator polskich tańców re-
gionalnych i narodowych, Kraków; Muzeum – Kaszubski 
Park Etnografi czny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich, Kaszuby, woj. pomorskie; 
„Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośni a Regionalna 
w Rzeszowie, Spółka Akcyjna, woj. podkarpackie.

Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia 
medali  „Gloria Artis”, przyznanych z okazji Roku Oskara 
Kolberga, a otrzymali je m.in.: Alicja Mironiuk-Nikol-
ska – etnograf z Państwowego Muzeum Etnografi cznego 
w Wars zawie, członek Rady Naukowej STL; Zofi a Pacan 
– twórczyni ludowa z Bielowic, region opoczyński; Stani-
sław Pietras – skrzypek ludowy z Bukowiny Tatrzańskiej, 
Marta Stasiowska-Walczak – malarka na szk le z Zakopa-
nego, Zbigniew Butryn – muzyk i budowniczy instrumen-
tów z Janowa Lubelskiego, Mirosław Nalaskowski –  et-
nomuzykolog z Suwałk, Krzysztof Trebunia-Tutka muzyk 
z Zakopanego, Tadeusz Jedynak – radomski skrzypek 
i inni. 

Uświetnieniem uroczystości był spektakl zamykający 
obchody Roku Kolberga 2014 Orszak Weselny / Żałobny 
Rapsod w reżyserii Dariusza Błaszczyka i opracowaniu 

muzycznym Jacka Hałasa, w którym wystąpili: Zespół 
Śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy, Męski Zespół Śpiewa-
czy z Godziszowa, Zespół „Tęgie Chłopy” ze Stanisławem 
Witkowskim, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, Brodacze ze 
Sławatycz oraz Jacek Hałas. (Red.).

Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy podczas koncertu Or-
szak Weselny / Żałobny Rapsod, fot. K. Butryn

ANDRZEJ SAR

48. Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
w Roku Kolberga

Festiwal odbył się w roku szczególnym – roku Oskara 
Kolberga. Postać to dla kultury ludowej wyjątkowa, więc 
nie mogło zabraknąć ukłonów w kierunku Jego osoby. Od 
strony naukowej wspomnienie Kolberga znalazło miejsce 
podczas Ogólnopolskiego Seminarium Folklorystycznego 
„Festiwal kazimierski wobec tradycji kolbergowskiej”. 
Referaty wygłosili dr Justyna Górska-Streicher o Roli 
Muzeum biografi cznego w Przysusze w popularyzacji idei 
i dzieła Oskara Kolberga, dr Ewa Antyborzec w zakresie 
bardzo istotnym współcześnie: Od rękopisu do smartfo-
na i prof. dr hab. Zbigniew Przerembski: Nowy Kolberg 
– Polska pieśń i muzyka ludowa: źródła i materiały o wy-
dawnictwie, które jakoby na wzór Kolberga kompleksowo 
dokumentuje ludową kulturę muzyczną poszczególnych 
regionów. 

A jak festiwal przyczynił się do kontynuacji tradycji 
kolbergowskiej? Myślę, że w sposób znaczący. Przecież 
przez niemal 50 lat za sprawą ludzi, którzy – pracując 
w różnych instytucjach wielu zakątków Polski – wyszuki-
wali, odkrywali i przywozili do Kazimierza wciąż nowych 
śpiewaków i muzykantów wykonujących przepiękny, ar-
chaiczny repertuar, który zapewne przepadłby bezpowrot-
nie, gdyby nie ich świadomość, że to, co niemodne, nie-
ciekawe i niechciane w miejscach swojej codzienności, na 
festiwalu jest niezmiennie oczekiwane, piękne, wartościo-
we i wciąż aktualne. W dużej mierze dzięki temu udało się 
udokumentować i ocalić wiele przepięknych, archaicznych 
pieśni i melodii. 

Rok Kolbergowski jest też doskonałym czasem, aby 
wspomnieć tych, którzy swoją działalnością zasłużyli na 
prestiżową nagrodę imienia tego „patrona”, ludzi związa-
nymi z kulturą ludową. W programie festiwalu znalazł się 
koncert pod nazwą „Scena tradycji”, w którym zaprezento-
wali się laureaci poprzednich edycji festiwalu uhonorowa-
ni jednocześnie nagrodą im. Oskara Kolberga. Także liczni 
twórcy ludowi, legitymujący się posiadaniem tej nagrody, 
zaprezentowali swoje wyroby na stoiskach Targów Sztu-
ki. Dopełnieniem była ekspozycja wystawy planszowej 
o Oskarze Kolbergu, wypożyczona z Muzeum Wsi Ra-
domskiej oraz prezentacja fi lmów archiwalnych z Wytwór-
ni Filmów Oświatowych z Łodzi i Instytutu Sztuki PAN, 
przedstawiających dokumentację folkloru i niezapomnia-
nych artystów ludowych. To wszystko mogliśmy pokazać 
w pięknych pomieszczeniach nowego budynku Muzeum 
Nadwiślańskiego, z którym Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie współpracuje już od wielu lat. Dla miłośników 
„żywego” kontaktu były warsztaty i pograjki przygotowa-
ne przez klub festiwalowy Tyndyryndy, zabawa ludowa, 
koncerty, wystawy i wspomniane już Targi Sztuki. Myślę, 
że festiwal przez te lata wypracował właściwą formułę, 
dzięki której dbając w sposób szczególny o artystów pre-
zentujących się w konkursie, oferuje wiele możliwości ze-
tknięcia się w tradycją ludową. 

A na konkursowej scenie zaprezentowało się w 2014 
roku 16 kapel, 28 zespołów śpiewaczych, 13 instrumen-
talistów, 28 solistów śpiewaków, 10 wykonawców w ka-
tegorii folkloru rekonstruowanego i 22 grupy w konkursie 
Duży–Mały. 

W kategorii kapel Basztę – nagrodę główną przy-
znano Kapeli z Bukowiny Tatrzańskiej, woj. małopolskie. 
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Trzy równorzędne I nagrody otrzymały: Kapela „Trzci-
nicoki” z Trzcicnicy, woj. podkarpackie; Kapela Stacha 
z Dzwoli, woj. lubelskie i Kapela Jana Wochniaka z Wie-
niawy, woj. mazowieckie. Trzy równorzędne II nagrody 
zdobyły: Kapela „Łapanowianie” z Łapanowa, woj. mało-
polskie; Kapela „Chłopcy z Nowoszyszek” woj. podlaskie; 
Kapela „Powiśloki” z gminy Maciejowice, woj. mazowie-
ckie. Dwie równorzędne III nagrody przyznano: Kapeli 
Braci Cicheckich z Grądek, woj. mazowieckie i Kapeli 
Koźlarskiej „Świecary” z Nowego Kramska i Lasek, woj. 
wielkopolskie. Przyznano również cztery równorzędne 
wyróżnienia dla Rodzinnej Kapeli Foktów z Ostrołęki, 
woj. mazowieckie; Kapeli Stanisława Figielskiego z Go-
niwilka Nowego, woj. mazowieckie; Kapeli Spod Kowala, 
woj. kujawsko-pomorskie; Młodzieżowej Kapeli Dudziar-
skiej „Sokoły” z Kościana, woj. wielkopolskie. 

Kategoria zespoły śpiewacze: Basztę – główną na-
grodę przyznano Męskiej Grupie Śpiewaczej „Pogórzanie” 
z Jastrzębi, woj. małopolskie. Dwie równorzędne I nagrody 
trafi ły do Zespołu Śpiewaczego „Dorbozianki” z Dorboz, 
woj. lubelskie i Zespołu Śpiewaczego „Rozkopaczewian-
ki” z Rozkopaczewa, woj. lubelskie. Cztery równorzędne 
II nagrody otrzymały: Zespół Śpiewaczy „Blinowianki” 
z Blinowa, woj. lubelskie; Zespół Śpiewaczy „Ostałki” 
z Ostałówka, woj. mazowieckie; Zespół Śpiewaczy z „Je-
zioranki” z Jezierska, woj. łódzkie; Zespół Śpiewaczy 
„Jarzębina” ze Skorzenic, woj. dolnośląskie. Cztery rów-
norzędne III nagrody przyznano Zespołowi Śpiewaczemu 
„Zakukała kukułecka” z Gałek, woj. mazowieckie; Zespo-
łowi Śpiewaczemu „Malinki” z Malinnik, woj. podlaskie; 
Zespołowi Śpiewaczemu „Prząśniczki” z Kowali Oleckich, 
woj. warmińsko-mazurskie i Zespołowi Śpiewaczemu 
„Wrzosy” z Moniek, woj. podlaskie. Trzy równorzędne 
wyróżnienia dla: Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Sitna, 
woj. zachodniopomorskie; Zespołu „Jankowskie Wolanki” 
z Woli Jankowskiej, woj. łódzkie; Gminnego Zespołu Pieś-
ni Ludowej z Daleszyc, woj. świętokrzyskie. 

Pogórzanie z Jastrzębi, fot. Krzysztof Kuzko

W kategorii solistów instrumentalistów: Basztę – 
główną nagrodę otrzymał Piotr Majerczyk „Tyrlity” z Po-
ronina, woj. małopolskie, a trzy równorzędne I nagrody 
przyznano Zdzisławowi Marczukowi, skrzypkowi z Za-
kalinek, woj. lubelskie; Janowi Kępie, skrzypkowi z Bo-
browca, woj. łódzkie; Józefowi Różyńskiemu grającemu 
na heligonce, z Bochni, woj. małopolskie. Dwie równo-
rzędne II nagrody zdobyli Mieczysław Czapla, skrzypek 
z Gazomi Nowej, woj. łódzkie; Mateusz Strzelecki, skrzy-
pek z Radomia, woj. mazowieckie. Dwie równorzędne III 
nagrody przyznano Mikołajowi Taberskiemu, grającemu 
na koźle weselnym, z Przyprostyni, woj. wielkopolskie; 
Krzysztofowi Kuśnierkowi, dudziarzowi z Kościana, woj. 

wielkopolskie. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali 
Zygmunt Mazur, harmonista z Zahorowa, woj. lubelskie; 
Wacław Imiołek, harmonista z Jedlanki, woj. mazowieckie; 
Wojciech Streubel, skrzypek z Leszna, woj. wielkopolskie.

Józef Różyński z Bochni, fot. K. Kuzko

W kategorii solistów śpiewaków: Basztę – główną 
nagrodę przyznano Krystynie Warkowskiej-Downarowicz 
z Węgorzewa, woj. warmińsko-mazurskie. Pięć równo-
rzędnych I nagród otrzymały Janina Chmiel z Wólki 
Ratajskiej, woj. lubelskie; Janina Schab z Lubochni, woj. 
łódzkie; Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko-
-pomorskie; Józefa Stasiuk z Zanowinia, woj. lubelskie; 
Feliksa Cierlik z Rząsin, woj. dolnośląskie. Cztery równo-
rzędne II nagrody przyznano Helenie Granat z Ostrówka, 
woj. lubelskie; Małgorzacie Makowskiej z Suwałk, woj. 
podlaskie; Monice Dudek z Tenczynka, woj. małopolskie; 
Mariannie Przybyszewskiej z Nowej Wsi Ełckiej, woj. war-
mińsko-mazurskie. Dwie równorzędne III nagrody dla: 
Franciszka Jesiaka z Krobi, woj. wielkopolskie; Idziego 
Marduły z Wambierzyc, woj. dolnośląskie oraz pięć wyróż-
nień, które otrzymują: Urszula Cypcer w Wisły, woj. ślą-
skie; Krystyna Wójcik z Suszki, woj. lubelskie; Stanisława 
Kazimiera Stańdo z Olszowca, woj. łódzkie; Marianna Bie-
nias z Woli Koryckiej Górnej, woj. mazowieckie; Marianna 
Śmiłowska z Marzysza, woj. świętokrzyskie. 

W kategorii folkloru rekonstruowanego: I miejsca 
nie przyznano, II nagrodę otrzymał Zespół Śpiewaczy 
„Swańki” z Wyryk, woj. lubelskie. Cztery równorzędne III 
nagrody otrzymali: Kapela „Tradycja” z Ełku, woj. war-
mińsko-mazurskie; Kapela Kocona z Opola Lubelskiego, 
woj. lubelskie; Zespół „Wierzbaki” z Rossosza, woj. lubel-
skie; Kapela „Biała Muzyka” z Trzciany, woj. podkarpackie. 

W konkursie Duży–Mały w grupie instrumentalistów 
I nagrodę zdobył Szymon Bafi a z uczniami z Zakopanego, 
woj. małopolskie. Dwie II nagrody dla Michała Umław-
skiego z kapelą „Wisieloki” z Szymanowa i kapelą „Bi-
skupianie” z Krobi, woj. wielkopolskie; Eugeniusza Ko-
pery z Moniką Chudy z Trzciany, woj. podkarpackie. Trzy 
równorzędne II nagrody zdobyli: Jan Kania z Łukaszem 
Olbrysiem z Lelisa, woj. mazowieckie; Jan Prządka z ucz-
niami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie; Justyna Klimczak 
z Anetą Klimczak z Lesznej Górnej, woj. śląskie. W gru-
pie śpiewaków dwie I nagrody otrzymali: Irena Krawiec 
z Zespołem „Wisienki” z Kocudzy, woj. lubelskie; Zespół 
„Szeszupiaki” z Rutki Tartak, woj. podlaskie. Dwie II na-
grody dla: Marcina Lićwinko z Zuzanną Kozłowską z Au-
gustowa, woj. podlaskie; Jadwigi Sawickiej z wnukiem 
Piotrem Buzą z Dubeninek, woj. warmińsko-mazurskie. 
III nagrodę przyznano: Janinie Schab z Anną Bystrońską 
z Lubochni, woj. łódzkie. Cztery wyróżnienia otrzymały: 
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Urszula Cypcer z uczniami z Wisły, woj. śląskie; Francisz-
ka Bydychaj z uczennicami z Sielca, woj. lubelskie; Woj-
ciech Wittke z Hubertem Wittke z Dąbrówki Wielkopol-
skiej, woj. lubuskie i Zofi a Gut z grupą dziewcząt z Ban-
dyś, woj. mazowieckie.

Ogólne uwagi i zalecenia komisji artystycznej. „Jury 
składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestni-
kom spotkania Kazimierskiego. W festiwalu licznie zapre-
zentowali się artyści ludowi z większości regionów Polski. 
Jury pozytywnie zauważyło ten fakt, że do aktywnie uczest-
niczących dotąd w Festiwalu regionów dołączyli również 
dotychczas rzadziej biorący udział przedstawiciele woje-
wództwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego 
i kujawsko-pomorskiego, którzy zdobyli także nagrody 
i wyróżnienia. Liczymy, że w kolejnym roku zaprezentują 
się już wszystkie polskie regiony, w tym także Kaszuby. 

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tra-
dycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego 
pokolenia. W bieżącym roku komisja stwierdza szcze-
gólnie wysoki poziom artystyczny w konkursie Mistrz 
i Uczeń. Daje to nadzieję na prawidłową realizację podsta-
wowych założeń Festiwalu także w przyszłości. Komisja 
Artystyczna stwierdza, że rozszerzenie formuły festiwalu 
o kategorię folkloru rekonstruowanego dodatkowo oży-
wiło i zwiększyło zainteresowanie nim wśród młodzieży, 
która w ten sposób czynnie włącza się w proces podtrzy-
mywania tradycji ludowych i narodowych. […]

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców 
o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języ-
ka regionalnego oraz regionalnych strojów. Jednocześnie 
przypominamy o potrzebie ściślejszego przestrzegania wy-
mogów regulaminowych, co szczególnie dotyczy konkur-
su „Duży–Mały”. Mistrz nie może bowiem występować 
w podwójnej roli: ucznia i mistrza. Także znane z kapel 
dudziarskich „skrzypce podwiązane” nie powinny być 
prezentowane jako instrument solowy. Nie jest to bowiem 
zgodne z ich rolą. Zwracamy również uwagę na niepo-
trzebne rozwlekanie utworów pieśniowych. […]

Jury apeluje do władz samorządowych wszystkich 
szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swo-
ich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest prze-
cież sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych re-
gionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem do-
strzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, 
przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. 
Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód 
uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych. […]

W oczekiwaniu na kolejny festiwal, Wojewódzki Ośro-
dek Kultury w Lublinie – główny organizator, myślami już 
sięga do zbliżającego się Jubileuszu 50-lecia, daty o tyle 
symbolicznej, że wielu sceptyków w poprzednich latach 
nie wróżyło festiwalowi dotrwania do tego czasu. A my bę-
dziemy starać się, aby zapewnić oprawę godną Jubileuszu 
i przekroczyć tę magiczną granicę”.

EWA CUDZICH

„Kolberg razy 200”.
Obchody Roku Kolberga 
na Śląsku Cieszyńskim

Rok Kolberga obfi tuje w różnorakie wydarzenia zwią-
zane z działalnością etnografi czną i folklorystyczną jego 
patrona. Choć poszczególne regiony Polski doczekały się 
szczegółowych opisów pióra Oskara Kolberga, to Śląski 
Cieszyński zajmuje niewielki „skrawek” całości dzieł. 
Nieliczne zapisy z jego opracowań nie są materiałami te-
renowymi i stały się niejako podstawą do stworzenia pro-
jektu „Kolberg razy 200”. Pomysłodawcami i realizatora-
mi projektu są Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie 
wraz z partnerami z Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Stowarzyszenie im. 
Stanisława Brzozowskiego dzięki środkom Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Roku Oska-
ra Kolberga). Dorobek Kolberga stał się punktem wyjścia 
do rozpoczęcia dyskusji na temat historii i aktualnego 
stanu badań w tymże regionie i ich szerokiego kontekstu 
społecznego, kulturowego, historycznego i politycznego. 
Projekt był realizowany od marca do grudnia 2014 roku 
i obejmował serie wykładów, paneli dyskusyjnych, spot-
kań, podczas których poruszano kwestie dokumentacji, 
stanu badań prowadzonych dawniej i dziś pośród miesz-
kańców Śląska Cieszyńskiego.

Cykl rozpoczął się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
5 marca 2014 roku wykładem dr. Grzegorza Studnickiego 

Oskar Kolberg a badania ludoznawcze i ich funkcje, po-
święconym osobie Kolberga oraz jego pracy dokumentują-
cej życie ludu wiejskiego. W tym kontekście pojawiły się 
„związki” etnografa ze Śląskiem Cieszyńskim za sprawą 
Bogumiła Hoffa, który w latach 60. XIX w. podjął współ-
pracę z Kolbergiem.

Kolejne spotkanie odbyło się 20 marca z przedstawi-
cielami kultury, którzy są kontynuatorami działalności nie-
żyjących już poprzedników po obu stronach Olzy. W spot-
kaniu „Lokalni Kolbergowie Śląska Cieszyńskiego” wziął 
udział Leszek Richter (prezesem Sekcji Ludoznawczej 
przy ZG PZKO w RC) oraz Wojciech Grajewski (pracow-
nikiem Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie, Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego). Przybliżono sylwetki Ernestyny Świ-
bówny1 i Jana Szymika2, ich osiągnięcia oraz pokazano, jak 
ich praca wpisała się w tradycję praktyk ludoznawczych 
podejmowanych na Śląsku Cieszyńskim od XIX wieku.

Podkreślenie znaczenia współczesnych działań kul-
turowych miało miejsce podczas trzeciego spotkania 
2 kwietnia. „Zbiorowi Kolbergowie Śląska Cieszyńskie-
go” to przedstawiciele organizacji pozarządowych, których 
wkład ma istotne znaczenie dla rozwoju kultury, kontynu-
owania tradycji, jak i poszukiwania nowych możliwości 
dla zachowania pamięci o małych ojczyznach. Uczestnicy 
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spotkania podzielili się dotychczasowymi osiągnięciami, 
praktycznymi aspektami prowadzenia inicjatyw społecz-
nych związanych z kulturą i historią. W spotkaniu wzięli 
udział: Bożena Kubień (Towarzystwo Miłośników Ustro-
nia), Ryszard Stanclik, Irena Stekla (Towarzystwo Miłoś-
ników Jaworza), Danuta Oczadły (nauczycielka, opiekun-
ka Izby Regionalnej w Szkole Podstawowej im. Z. Kossak 
w Pierśću).

Na Śląsku Cieszyńskim funkcjonuje pojęcie okre-
ślające poczucie tożsamości, pochodzenia, podkreślają-
ce ważność bycia mieszkańcem Śląska Cieszyńskiego 
– tu stela. Pomysłodawcy projektu postanowili pochy-
lić się nad tym określeniem wspólnie z uczestnikami 
spotkania „Być tu stela. Co to znaczy?”. Spotkanie mo-
derowali Andrzej Drobik oraz dr Grzegorz Studnicki. 
W ramach spotkania zaprezentowano wyniki sondy ulicz-
nej prowadzonej na terenie Cieszyna przez studentów et-
nologii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dzieci ze 
Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie na temat waż-
nych osób, słów i historii Śląska Cieszyńskiego.

Sięgając do wątków folklorystycznych, które to naj-
bardziej kojarzą się ze pierwszymi „wyprawami” tere-
nowymi folklorystów i etnografów, podjęto zagadnienia 
związane ze straszeniem dzieci, a co za tym idzie – tra-
dycyjnymi sposobami wychowywania dzieci na polskiej 
wsi przełomu XIX i XX w. Spotkanie „Czym straszono 
dzieci”? (4 czerwca) poprowadziła dr Anna Drożdż, która 
w pracy zawodowej sięga do zagadnień związanych z wąt-
kami magicznymi w polskiej etnografi i. 

Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, kolejny wy-
kład poświęcony został granicom państwowym i szczegól-
nej sytuacji Śląska Cieszyńskiego. Odbył się on 13 wrześ-
nia, „Przez granicę polsko-czechosłowacką, czyli o trans-
granicznym fenomenie przemytu na Śląsku Cieszyńskim” 
(prowadzenie: Ewa Cudzich). Podczas tego wydarzenia 
skoncentrowano się na funkcjonowaniu granicy pomiędzy 
Polską a Czechosłowacją w okresie PRL-u. Granice Śląska 
Cieszyńskiego zmieniały się kilkakrotnie, a życie miesz-
kańców tego terenu naznaczone zostało symbolami i rytu-
ałami granicznymi.

Tematyka społeczno-polityczna pojawiła się również 
podczas spotkania zatytułowanego „Ludowość i praca” 
8 października. Jak piszą paneliści, „Warto […] wskazać, 
że ludowość to nie tylko cepelia, ale przede wszystkim ży-
cie codzienne ludu. Praca jest jednym z najważniejszych 
elementów naszej codzienności”3. Wykład prowadzili Mi-
chał Gauza oraz dr Michael Morys-Twarowski4. Tym, co 
łączy pracę i codzienność, jest dom, a relacje, które wy-
twarzają się w jego symbolicznej przestrzeni rozumianej 
jako relacje z najbliższym otoczeniem, stały się punktem 
wyjścia do ostatniego spotkania tematycznego „Dom, są-
siedztwo, wspólnota”. Miało ono miejsce 10 grudnia, po-
nownie w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w Cieszynie. Podczas spotkania prowadzący – Katarzyna 
Majak, Szymon Waluś, Magdalena Wowrzecka i Grzegorz 
Studnicki – starali się odpowiedzieć na pytania, na ile dzi-
siejszy Cieszyn stanowi wspólnotę oraz jak docierać do 
tych, którzy są w jakiś sposób wykluczeni. 

Jak mówi Anna Studnicka-Cieplak, jedna z realizato-
rek projektu, „w ramach cyklu spotkań ukazujemy, że toż-
samość budować można w oparciu o tradycje spółdzielczo-
ści, ludowość, solidarność poza narodowymi podziałami. 
Równocześnie rozmawiamy o tych wartościach w chwili 
obecnej, zapraszając lokalnych Kolbergów: aktywistów, 
twórców, etnografów.”5 

W projekcie przewidziano również cykl spotkań adre-
sowany do najmłodszych pod nazwą „ABC Kolberg”6. 
Trwał on od stycznia do czerwca 2014 r., a podczas spot-
kań najmłodsi mieli możliwość zapoznania się z najważ-

niejszymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu etnografi i. 
Całość na bieżąco była konsultowana z pracownikami 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej i badaczami związanymi 
z cieszyńskim Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gościnnie podczas 
warsztatów wystąpił m.in. Zespół „Dzieciuki” z Białorusi 
oraz członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej. Poprzez grę i zabawę dzieci poznały świat Kolberga, 
odnotowany na kartach jego dzieł. 

Trwałym śladem są scenariusze zajęć, dostępne na stro-
nie internetowej Vimeo, które mogą zostać ponownie wy-
korzystane przez animatorów czy pedagogów do efektyw-
nej pracy z dziećmi: Cymbergaj, Hali, hali, miasteczko się 
pali, Klasy, Kolarze, Murarz, Owce i wilki. Scenariusze zre-
dagowano na podstawie badań terenowych prowadzonych 
pod kierunkiem dr. Michała Rauszera7. Przeprowadzenie 
wywiadów etnografi cznych dotyczących gier i zabaw było 
bowiem jednym z elementów projektu były i stało się pod-
stawą do stworzenia wyżej wymienionych fi lmów. 

W ramach projektu zrealizowano również konkurs 
„Udostępnij Kolberga”, w którym udział mogli wziąć 
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych po-
wiatu cieszyńskiego, na najlepszego mema, video, obra-
zek, zdjęcie związane z Oskarem Kolbergiem, twórcami 
ludowymi ze Śląska Cieszyńskiego lub tożsamością lokal-
ną (ukazujący ważne postaci, miejsca, obrzędy, zwyczaje, 
słowa gwarowe). Całość projektu była adresowana zarów-
no do osób dorosłych, aktywnie uczestniczących w życiu 
społeczności lokalnej, jak i młodzieży i dzieci. Jak pod-
kreślają realizatorzy, „celowo spotkania były moderowane 
w taki sposób, żeby to mieszkańcy mówili jak najwięcej”8. 
Ogólnie, przez cykl przewinęło się wiele osób mniej lub 
bardziej związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, a przede 
wszystkim i na tym terenie 200. rocznica urodzin Oskara 
Kolberga pozostawi swój trwały ślad.

PRZYPISY 
1 Ernestyna Świbówna (1884–1956) – nauczycielka, pub-

likowała swe prace dotyczące życia codziennego mieszkańców 
Brennej, które ukazały się w „Zaraniach Ślaskich”. Zob. też: Er-
nestyna Ścibówna. Pierwsza kobieta naukowiec na Śląsku Cie-
szyńskim, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Republice Czeskiej”, 2014 nr 7, s. 40–41.

2 Jan Szymik (1930–2011) – zaolziański etnograf, nauczy-
ciel, poeta, znawca kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, któ-
remu poświęcił wiele swoich publikacji. Zob. m.in.: J. Szymik, 
A. Szpyrc, Cieszyńskie formy do masła, Czeski Cieszyn 1988; 
J. Szymik, Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim, 
Czeski Cieszyn 2001. Był współautorem pierwszej, dwutomowej 
monografi i poświęconej kulturze ludowej czeskiej części Śląska 
Cieszyńskiego – Płyniesz Olzo (publikował pod nazwiskiem Wan-
da Szymik). Działał w sekcji ludoznawczej Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego. Źródło: „Głos Ludu. Gazeta Polaków 
w Republice Czeskiej”, 26 lipca 2011, nr 87 (LXVI), s. 7. 

3 Źródło: http://www.krytykapolityczna.pl/wydarzenia/ludo-
wosc-i-praca, dostęp 29.10.2014.

4 Wybrane nagrania ze spotkań zostały umieszczone na por-
talu www.mixcloud.com, pod adresem http://www.mixcloud.
com/Cieszyn/.

5 Z rozmowy Ewy Cudzich z Anną Studnicką-Cieplak z dnia 
30.08.2014. Nagranie w archiwum autorki. 

6 Scenariusz zajęć został udostępniony na stronie interneto-
wej 200 razy Kolberg, Warsztaty dla dzieci. 2014, http://issuu.
com/krytykapolitycznacieszyn/docs/kolberg_raport_z_warszta-
tow_iuu, dostęp 21.12.2014. 

7 Cymbergaj – http://vimeo.com/114752681, Hali, hali, mia-
steczko się pali – http://vimeo.com/115128718, Klasy – http://
vimeo.com/114120298, Kolarze – http://vimeo.com/115128718, 
Murarz – http://vimeo.com/114126584, Owce i wilki – http://vi-
meo.com/114133582; dostęp 29.12.2014. Wszystkie materiały 
udostępnione na licencji CC.

8 Z rozmowy E. Cudzich z A. Studnicką-Cieplak, dz. cyt. 
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BRONISŁAW PIETRAK – w 100-lecie urodzin

IWONA WOŹNIAK, LUCYNA ŻAK

Bronisław Pietrak (1914–1997). 
Uparty kowal z Gutanowa

Bronisław Pietrak urodził się 24 maja 1914 roku, zmarł 28 października 1997 roku – „kowal, który wykuł 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych”, jak pisała Helena Kozicka w 1969 roku. Społecznik i twórca uniwersalny: 
literat, gawędziarz oraz plastyk wykonujący wycinanki. Z jego inicjatywy powołano Wojewódzki Klub Twórców 
Ludowych przy Stowarzyszeniu PAX w Lublinie (1957), przez 20 lat od 1959 roku prowadził Klub Twórców 
Ludowych w Puławach, przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego Klubu Pisarzy Ludowych (1965–1968), 
współzałożyciel STL i jego pierwszy prezes (1968–1972), był również członkiem Związku Literatów Polskich. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany Nagrodą Artystyczną im. Jana Pocka 
i Nagrodą im. Oskara Kolberga. 

8 czerwca 2014 roku w Garbowie, staraniem Wójta oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie, odbył 
się festyn „Bronisław Pietrak – Chłopski Piewca Lubelszczyzny” w 100-lecie urodzin artysty. Ukoronowaniem 
obchodów rocznicowych było wydanie i promocja książki Uparty kowal z Gutanowa – opowieść o Bronisławie 
Pietraku, autorstwa Iwony Woźniak i Lucyny Żak, ukazującej dorobek artysty. 

Bronisław Pietrak przyszedł na świat 24 maja 1914 
roku jako jedno z siedmiorga dzieci folwarcznego stróża. 
Zarobki ojca ledwie wystarczały na utrzymanie rodziny. 
Trudne warunki sprawiły, że chłopiec często chorował. Był 
zamknięty w sobie, zatopiony w marzeniach. W rodzinnej 
wiosce w Miłocinie koło Nałęczowa nazywano go dziw-
nym dzieckiem. Otrzymany od matki przydomek „odmie-
niec” przylgnął do niego na całe życie.

Edukację rozpoczął w Miłocinie, następnie rodzina 
przeniosła się do Bronic, zaś w wieku 12 lat Bronek za-
mieszkał u najstarszego brata Antoniego w Gutanowie 
i uczęszczał do szkoły powszechnej w Garbowie-Cukrowni. 
Bardzo wcześnie dał się też poznać jako chłopiec obdarzo-
ny talentem literackim. Złośliwi koledzy prześladowali go 
i przezywali „pisarzem”, bowiem układał na nich „satyry”. 

Po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej 
Bronisław zapragnął zostać pedagogiem. W wieku 16 
lat zdawał egzaminy do Seminarium Nauczycielskiego 
w Lublinie, jednak mimo bardzo dobrych wyników w na-
uce i zdanego egzaminu, nie został przyjęty. Zwyciężyli ci 
z „lepszym” pochodzeniem, pierwszeństwo miały bowiem 
dzieci nauczycieli i urzędników, a on był przecież synem 
zwykłego fornala. Pozostała mu już tylko nauka zawodu. 

Wtedy właśnie rozpoczął naukę w kuźni mechaniczno-
-kowalskiej w majątku Leśce, którą prowadził jego przy-
rodni brat, Antonii Paruch. Praktyka u mistrza w zakładzie 
kowalsko-mechanicznym trwała trzy lata. Bronisława nie 
zadowalały proste roboty, zawsze wycinał na wasążkach, 
dyszlach i uprzężach różne ozdoby. Jeszcze wtedy nie wie-
dział, że tym sposobem przyczynia się do podtrzymywania 
tradycji ludowego kowalstwa. Po trzech latach nauki został 
„wyzwolony” i przez rok pracował jako czeladnik w kuźni 
Wierzbickiego w Bochotnicy pod Nałęczowem. Skończył 
nawet kurs podkuwaczy wojskowych i kuł konie artylerii. 

W 1936 roku ożenił się z Katarzyną z Sałęgów, osie-
roconą przez rodziców panną bez posagu. Osiedlili się na 

stałe w Gutanowie, gdzie Pietrak w 1937 roku objął posa-
dę dworskiego kowala w majątku Henryka Czerwińskiego 
i prowadził zakład kowalsko-ślusarski świadczący usługi 
dla rolników. W tym też roku na świat przyszło pierwsze 
dziecko młodego małżeństwa – córeczka Henia. Szczęście 
rodzinne zmąciła jednak tragedia: ukochana Heniusia zmar-
ła w styczniu 1939 roku.

Tuż po śmierci córki Pietrak porzucił pracę w majątku 
i założył na wydzierżawionej ziemi własny warsztat. Pod-
czas wojny w kuźni Pietraka, oprócz okolicznych chło-
pów, zaczęli bywać partyzanci, bowiem kowal potajemnie 
zajmował się rusznikarstwem. W następnych latach na 
świat przychodziły kolejne dzieci. Niestety, okupacja spo-
wodowała, że brakowało lekarstw i podstawowej opieki 
lekarskiej. Najpierw zmarł maleńki Zygmuś, a trzy lata 
później – Terenia. W tym czasie narodziła się poezja Bro-
nisława Pietraka. Kowal zrozumiał, że ból przelewany na 
papier staje się jakby trochę mniejszy, a pisanie przynosi 
mu ukojenie. Swoje wiersze wzorował na trenach Jana 
Kochanowskiego. Z czasem przylgnęła do nich nazwa 
„chłopskie treny”. Pisał przede wszystkim dla siebie, do-
piero później zdecydował się na wysyłanie wierszy do 
gazet. 

W 1944 roku została przeprowadzona reforma rolna, 
na mocy której Pietrakowie otrzymali 1,5 ha ziemi. Po-
jawiła się szansa na założenie własnego gospodarstwa. 
W 1948 roku kowal założył 1 ha sadu, zbudował budynki 
gospodarskie i murowaną kuźnię. Od tej pory kowa lstwo 
staje się podstawą utrzymania jego rodziny. I jakby tego 
było mało, dorywczo zajmował się pracami stolarskimi. 
Trud zarobkowania znacznie osłabił siły Pietraka. Zaczął 
się powoli zastanawiać nad zmianą zawodu i wyjechał na 
kurs działaczy społecznych. Okazało się jednak, że musi 
z niego zrezygnować. Podczas pobytu w sanatorium Pie-
trak zaczął pisać kolejne utwory. Coraz chętniej tworzył 
teksty, w których opisywał otaczającą go rzeczywistość. 
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W tym czasie powoli kończyło się zapotrzebowanie na 
pracę kowala typowo wiejskiego. Wieś zmieniała się bar-
dzo szybko. Bronisław zaczął szukać nowych możliwości 
i odnalazł je w kowalstwie artystycznym. Poświęcił się tak-
że pracy społecznej. Nie sposób wymienić wszystkich jego 
zasług dla społeczno-kulturalnego rozwoju Gutanowa. Do 
najważniejszych należy na pewno współtworzenie Koła Go-
spodyń Wiejskich, powołanie Kółka Rolniczego i Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Inicjował wiele konkursów, organi-
zował prelekcje, kursy i szkolenia w ramach Uniwersytetu 
Ludowego i KGW, rozpoczął budowę świetlicy. W 1957 
roku powstał Amatorski Zespół Teatralny pod patronatem 
PAX-u, działał też zespół taneczny i recytatorski. Odby-
wały się spotkania z dziennikarzami, politykami, aktorami 
scen warszawskich, m.in. Lucyną Winnicką i Wojciechem 
Siemionem. Przez wiele lat kowal był animatorem życia 
kulturalnego na terenie gminy Garbów. Zarażał innych 
mieszkańców potrzebą działania, uczestniczenia w prze-
mianach i życiu społeczno-kulturalnym kraju. We wsi był 
szanowany na równi z wójtem, księdzem i lekarzem. 

Jednak działalność w rodzinnej miejscowości to było 
dla niego za mało. Zaczął nawiązywać kontakty z innymi 
twórcami ludowymi. Spotkania i rozmowy przekonały go, 
że mimo poparcia władz dla twórczości ludowej, sztuka ta 
jest zagrożona, a kultura masowa opanowuje wieś. 

Sam oprócz kowalstwa artystycznego próbował swo-
ich sił w innych dziedzinach. Wyrabiał przedmioty nie tyl-
ko z żelaza, ale również drewna, rogu i końskiego włosia. 
Od 1960 roku zaczął robić wycinanki. W dalszym ciągu 
również pisał. Pierwsze wiersze opublikował w „Głosie 
Puławskim” w październiku 1956 roku. Kolejne utwory 
ukazywały się w najpopularniejszych gazetach i czaso-
pismach, choćby w „Kamenie” czy „Chłopskiej Drodze”. 
Oprócz wierszy typowo lirycznych tworzył również saty-
ry i bajki. Po sukcesach odnoszonych w prasie przyszedł 
czas na wieczory autorskie, które zaczął organizować od 
początku lat 60. XX w. 

Widząc, że wielu artystów ludowych tworzy tylko dla 
siebie i nie ma siły przebicia, poświęcił się idei zespolenia 
chłopskiego ruchu twórczego. Do najważniejszych osiąg-
nięć kowala należy zaliczyć utworzenie Klubu Twórców 
Ludowych w Puławach, a później Międzywojewódzkiego 
Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie. Podjęto starania, aby 
spopularyzować twórczość ludową poprzez pisma i wydaw-
nictwa. Wreszcie pojawiła się szansa na publikację utworów 
literatury ludowej. Wydawnictwo Lubelskie powołało do 
życia Bibliotekę Ludową. Dzięki dyrektorowi wydawnictwa 
dr Romanowi Rosiakowi i prof. dr Alinie Aleksandrowicz 
ukazała się Wieś tworząca. Antologia współczesnej poezji 
chłopskiej Lubelszczyzny, w której zostały zamieszczone 
utwory poetów ludowych. W 1963 roku Wydawnictwo Lu-
belskie wydało Kąkole – pierwszy samodzielny tomik wier-
szy Pietraka. Kolejne antologie, w których znalazła się twór-
czość kowala z Gutanowa, to np. Wiersze proste jak życie 
oraz Antologia współczesnej poezji ludowej (1967).

Ukoronowaniem społecznej działalności Pietraka było 
powołanie w maju 1968 roku Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych. Dla artysty była to nie tylko 
satysfakcja, że twórców ludowych udało się scalić, ale 
i poczucie spełnionej misji, bowiem bardzo mocno zaan-
gażował się w powstanie organizacji. Został wybrany na 
prezesa STL i funkcję tę pełnił przez 5 lat. W tym samym 
roku w domu Pietraka powstała znana do dzisiaj radiowa 
audycja „Kiermasz pod kogutkiem”. Stało się to podczas 
zebrania zarządu prezydium STL. Utwory Bronisława Pie-
traka pojawiały się w niej wielokrotnie.

Rok 1969 wiąże się dla Pietraka z kolejną tragedią, 
bowiem po ciężkiej chorobie zmarła jego ukochana żona. 
Poeta poświęcił jej ponad 60 wierszy. Od tej chwili na 

nim spoczął obowiązek utrzymania rodziny i prowadzenia 
domu. Mimo licznych zajęć, starał się na wszystko znaleźć 
czas. W dalszym ciągu pisał, działał społecznie, wykuwał 
przedmioty z żelaza, tworzył wycinanki. Wyznaczał sobie 
kolejne cele i uparcie do nich dążył.

W 1970 roku pod patronatem Ministerstwa Kultury 
i Sztuki zorganizował w swojej kuźni Ogólnopolski Kon-
kurs Kucia Artystycznego, w którym wzięło udział 32 
kowali z całej Polski. Było to wielkie święto dla całego 
Gutanowa. W wiosce pojawiło się mnóstwo dziennikarzy, 
przedstawiciele kultury, działacze polityczni i społeczni. 
Konkurs połączony z wykładami rejestrowała telewizja 
i kronika fi lmowa. Spotkanie odbiło się szerokim echem 
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dziesięciu kowali zosta-
ło zaproszonych na pokazy do Szwecji, ale nie zgodziły się 
na to władze Polski Ludowej. Po kilkunastu latach konkurs 
znalazł kontynuację w postaci Ogólnopolskich Spotkań 
Kowali w Wojciechowie. 

Pietrak od lat 50. XX w. był także prelegentem Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej i odbył kilka tysięcy spotkań 
na terenie całego kraju. Pojawiał się w wiejskich klubach, 
szkołach, przedszkolach. Był świetnym gawędziarzem, 
wspaniale opowiadał dowcipy. Jego opowieści wyrastały 
z obserwacji życia i ludzi wsi. W wielu gawędach posługi-
wał się gwarą. Utwory te były chętnie wykonywane przez 
artystów Wesołego Autobusu i wiejskie kabarety. 

Kowal z Gutanowa stawał się artystą coraz bardziej 
znanym i cenionym. Jego wiersze i gawędy drukowano 
m.in. na łamach „Chłopskiej Drogi”, „Gromady Rolnika 
Polskiego”, „Kameny”, „Kuriera Lubelskiego”, „Przyja-
ciółki”, ,,Zielonego Sztandaru”, a także w „Biuletynie In-
formacyjnym STL” i „Twórczości Ludowej”. W 1976 roku 
Wydawnictwo Lubelskie w ramach Lubelskiej Biblioteki 
Ludowej wydało kolejny tomik wierszy Pietraka zatytu-
łowany Chryzantemy, który ugruntował jego pozycję we 
współczesnej literaturze ludowej. 

Na temat artysty z Gutanowa, jego twórczości i dzia-
łalności społecznej pojawiały się setki artykułów i reporta-
ży, zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej. W 1970 
roku ukazał się m.in. reportaż dziennikarki Urszuli Knauff 
Die Kunst derstarken Manner, zamieszczony w niemie-
ckim tygodniku „Sontag”. Nakręcono o nim dokumental-
ne fi lmy krótkometrażowe: Kowal z Gutanowa, Piórkiem 
i młotem, Tacy są wśród nas. Jego sylwetka została też 
zaprezentowana w fi lmie dla Polonii wyreżyserowanym 
przez Wojciecha Siemiona o polskich twórcach i zespo-
łach ludowych. Wybrane utwory przetłumaczono na języki 
obce. Był pokazany w telewizji rosyjskiej w reportażu Ar-
tist na wsie ruki. Pisano o nim prace magisterskie, nagry-
wano audycje radiowe. Sam zresztą również pisał do gazet. 
Współpracował z dwudziestoma czasopismami krajowymi 
jako korespondent terenowy. Wiele artykułów poświęcił 
twórczości ludowej i sprawom związanym z STL. 

Autorką jednego z reportaży o artyście z Gutanowa 
była Anna Niżnik, dziennikarka Polskiego Radia Lublin, 
dokonująca nagrań z ciekawymi ludźmi. W czasie tamtego 
wywiadu Anna i Bronisław nawet nie przypuszczali, że ta 
wizyta przerodzi się w przyjaźń, a później doprowadzi do 
zawarcia małżeństwa. 8 września 1979 roku odbył się ślub 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Garbowie, a następnie ślub 
kościelny w garbowskim kościele. W tym też czasie przy-
szła propozycja z powstającego właśnie Muzeum Wsi Lu-
belskiej, aby kowal przygotowywał pokazy dla zwiedzają-
cych. Doceniając zasługi Bronisława Pietraka w dziedzinie 
kulturalnej i gospodarczej, Wojewoda Lubelski przydzie-
lił mu mieszkanie w Spółdzielni Czechów w 1979 roku, 
w którym małżonkowie wspólnie zamieszkali. 

W 1982 roku ukazał się zbiór 32 gawęd pisanych pro-
zą zatytułowany Bełżycko fujara. Tematyka tych utwo-
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rów wyrosła z codziennej obserwacji życia wsi. Są one 
dokumentem zabarwionym satyrycznym spojrzeniem na 
otaczający świat, odzianym w regionalną gwarę. Twórca 
bardzo dbał o grafi czny poziom swoich książek. Opraco-
wał również zbiór humoresek, pospolicie nazywanych ka-
wałami. Były to humory góralskie, żydowskie, rosyjskie 
i polskie. Tomik pt. Z czego w Polsce się śmiejemy został 
wydany przez Ofi cynę Wydawniczą „Solidarność” w Lub-
linie w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy, co zreali-
zował Pietrak własnym sumptem. Zaprojektował również 
okładkę tego tomiku. Od połowy lat 60. XX w. prowadził 
kroniki. Zgromadził aż cztery albumy ze zdjęciami, wy-
cinkami prasowymi, dzięki czemu jego droga ku sławie 
została dobrze udokumentowana.

16 października 1988 roku z okazji 10-lecia pontyfi ka-
tu Jana Pawła II, ukazała się antologia poezji Ojca Świę-
tego Polska światu dała. Zostały w niej zebrane wiersze 
poetów ludowych. Wśród nich znalazły się trzy wiersze 
Anny i Bronisława Pietraków. Wielką radością było dla 
nich otrzymanie z Watykanu listu, który Jan Paweł II skie-
rował do twórców. 

Przyszedł też czas na kolejne jubileusze. Z okazji 70. 
rocznicy urodzin artysty i 50-lecia pracy twórczej, 7 czerw-
ca 1984 roku w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych w Lublinie odbyło się spotkanie 
autorskie i wystawa prac Bronisława Pietraka. 28 maja 
1989 roku z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twór-
czej artysty, władze wojewódzkie i gminne zorganizowały 
jubileuszowe uroczystości w Zakładowym Domu Kultury 
przy Cukrowni Garbów. Wicewojewoda lubelski Bona-
wentura Ziemba przekazał jubilatowi list gratulacyjny wo-
jewody lubelskiego Stanisława Sochaja. Podkreślił wkład 
artysty w upowszechnianie oraz rozwój kultury narodowej, 
czym rozsławił region. Wśród owacji i kwiatów Bronisław 
Pietrak otrzymał dyplom uznania wraz z życzeniami dłu-
gich szczęśliwych lat oraz wielu twórczych osiągnięć od 
Stowarzyszenia PAX w Lublinie, którego był zasłużonym 
działaczem. W pomieszczeniach Domu Kultury Cukrowni 
Garbów zorganizowano wystawę stanowiącą przekrój do-
robku twórczego oraz dokumentację faktografi czną boga-
tej działalności twórczej i społecznej Pietraka.

W 1990 roku artysta znowu na własny koszt wydał 
zbiór wierszy Z łzą i humorem, który poświęcił synom, 
a w roku 1993 pojawił się tomik Wierchowe nutki i widzia-
ne zezem, w którym znalazły się wiersze nie tylko Broni-
sława Pietraka, ale również jego żony Anny.

Kiedy wydawało się, że przyjdzie mu dożyć spokoj-
nej starości wśród najbliższych, spotkał go jeszcze jeden 
cios. 25 października 1993 roku zginął w wypadku jego 
ukochany najmłodszy syn Jacek Grzegorz. Po jego śmier-
ci Pietrak napisał kilkadziesiąt wierszy, które przepojone 
były ogromnym cierpieniem. Rok po śmierci syna ukazał 
się tomik Chłopskie treny, w którym znalazły się utwory 
poświęcone nie tylko Jackowi, ale także pierwszej żonie 
i trojgu maleńkim dzieciom. 

Pietrak nie wycofał się z życia kulturalnego Lubel-
szczyzny, w dalszym ciągu również pisał. W ostatnich latach 
swojego życia zajmował się głównie prozą. Wydał powieść 
Pamiętniki konia (1996) oraz nowelki Miłość ziemi i Lodzia 
(1996). Był jedynym twórcą w Polsce posiadającym ho-
norowe członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
Litewskiej Republiki Socjalistycznej. Od 1994 roku nale-
żał do lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich, 
w którym doceniono jego bogaty dorobek literacki. 

Nie zaprzestał wysyłania swoich prac na różnego ro-
dzaju konkursy i przeglądy. Jednym z ostatnich sukcesów 
artysty było zajęcie pierwszego miejsca w Międzynarodo-
wym Konkursie Poezji Patriotycznej ogłoszonym przez 
Stowarzyszenie Weteranów Wojska Polskiego AK w Chi-

cago w 1995 roku. Uczestniczył we wszystkich festiwa-
lach folklorystycznych i sztuki ludowej organizowanych 
po wojnie. Był również społecznym opiekunem zabytków, 
za co otrzymał złotą odznakę oraz Strażnikiem Przyrody 
i radnym powiatowym.

14 czerwca 1996 roku w Krajowym Domu Twórczości 
Ludowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubile-
uszu 50-lecia twórczości literackiej Bronisława Pietraka. 
Z tej okazji otwarto wystawę dokumentującą wieloletni 
dorobek artysty, na którą złożyły się m.in. tomiki wierszy 
i prozy, wycinanki, wyroby kowalskie, przedmioty wy-
konane z rogu, dyplomy i odznaczenia. Pietrak otrzymał 
nagrodę przyznaną przez I Program Polskiego Radia oraz 
szereg dyplomów uznania, m.in. od Zarządu Głównego 
STL. Najcenniejsze okazały się jednak listy gratulacyjne 
od prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Vaclava 
Havla, prezydenta Republiki Czeskiej. 

22 marca 1997 roku w Muzeum Regionalnym PTTK 
w Puławach została otwarta wystawa pt. „Bronisław Pie-
trak – twórca z Gutanowa – kowalstwo, wycinanka, twór-
czość literacka”. Znalazła się na niej część zbiorów wy-
stawionych do końca grudnia 1996 roku w Garbowie oraz 
eksponaty udostępnione przez Muzeum Lubelskie. W ten 
sposób zgromadzono najciekawsze prace twórcy z dzie-
dziny kowalstwa i wycinankarstwa i wszystkie wydania 
dzieł literackich. Podczas wystawy TV Polonia nakręciła 
fi lm oraz przeprowadziła wywiad z Pietrakiem i jego żoną 
Anną. Wtedy małżonkowie po raz ostatni wystąpili razem 
publicznie. 

W 1997 roku ukazała się autobiografi czna powieść ar-
tysty Na przełaj przez życie, która miała być podsumowa-
niem jego życia. W tym czasie powróciły problemy zdro-
wotne. Odszedł 28 października 1997 roku, przeżywszy 83 
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lata. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmenta-
rzu w Garbowie w przeddzień Wszystkich Świętych. Wraz 
z rodziną żegnali go przyjaciele, przedstawiciele świata 
kultury, literatury i sztuki ludowej oraz instytucji, z który-
mi przez lata współpracował. Nie zabrakło też mieszkań-
ców Gutanowa i przedstawicieli lokalnych władz. Po jego 
śmierci pojawiły się liczne pożegnania w prasie.

Mimo że artysta działał w niekorzystnym okresie sta-
linowskim, bez wsparcia partii, wiele wniósł do kultury 
ludowej i narodowej, jak również przyczynił się do prze-
mian gospodarczych wsi polskiej. Niewątpliwie był twórcą 
docenionym. Za swoją pracę społeczną i artystyczną został 
uhonorowany wieloma nagrodami. Warto w tym miejscu 
wymienić Nagrodę Międzynarodową na Targach Poznań-
skich (1968), Nagrody „Chłopskiej Drogi” im. Jana Pocka 
(1973) i Cepelii (1979–1989), Stypendium Ministerstwa 
Kultury i Sztuki (1984), Nagrodę im. Oskara Kolberga 

(1988), Nagrodę Polskiego Radia (1994–1996), Nagrodę 
Gminy Garbów (1996). Za jedną z najbardziej cennych 
uważał Pietrak odznakę Zasłużonego Działacza Kultu-
ry. Ponadto za działalność społeczną otrzymał Brązowy 
Krzyż Zasługi, odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski, medal „Za zasługi 
dla województwa lubelskiego”. Biogram Pietraka znalazł 
się w encyklopedii Kto jest kim w Polsce (1985) w języku 
polskim i angielskim. 

Bronisław Pietrak – utalentowany twórca i artysta, 
społecznik, animator życia kulturalnego, na zawsze zapi-
sał się w pamięci mieszkańców Gutanowa, Lubelszczyzny 
i całego kraju. Dzięki swojej wszechstronnej twórczości 
ukazał pełny obraz polskiej wsi, jej mądrość, niezwykłość, 
bogactwo i naturę. Jego dzieła, w szerokim tego słowa zna-
czeniu, stanowią trwały i niezniszczalny pomnik pozosta-
wiony przyszłym pokoleniom.

HALINA STĘPNIAK

Garbowskie obchody 100-lecia urodzin 
Bronisława Pietraka

Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny. 
W 100-lecie urodzin – tak brzmiała myśl przewodnia uroczy-
stości upamiętniającej Bronisława Pietraka, ludowego twór-
cy, rodaka, patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbo-
wie. 8 czerwca, w piękny słoneczny poranek mieszkańcy 
Garbowszczyzny, Lubelszczyzny, rodzina, przyjaciele, mło-
dzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbo-
wie, ludowi twórcy i koła gospodyń wiejskich uczestniczyli 
we Mszy św. ofi arowanej w intencji śp. Bronisława Pietraka, 
odprawionej w parafi alnym kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego w Garbowie. Dalsza część uroczystości przeniosła 
się do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uroczystość 100-lecia urodzin Bronisława Pietraka. Głos zabie-
ra prof. Jan Adamowski – przewodniczący Rady naukowej STL, 
fot. Stanisław M. Stępniak

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Z okazji jubileuszu poety, publicysty, artysty kowala 

i wycinankarza, Samorząd Gminy Garbów ufundował pa-
miątkową tablicę, którą poświęcił proboszcz ks. kan. Zenon 
Małyszek, a odsłonięcia dokonali: syn poety – Krzysztof 
Pietrak, przedstawiciel Marszałka Województwa – Janina 
Biegalska, wójt gminy Garbów – Kazimierz Firlej i pełnią-
ca obowiązki dyr. biblioteki – Ewa Szczuka. Wójt gminy 
serdecznie przywitał zaproszonych gości. Swoją obecnoś-
cią zaszczycili nas między innymi: przedstawiciele z po-
wiatu i województwa, rodzina twórcy, księża, mieszkańcy 
Garbowszczyzny i Lubelszczyzny oraz szczególnie bli-

skiego sercu artysty, Gutanowa.
Szczególnie interesujące i wzruszające 

były wspomnienia osób, które osobiście po-
znały artystę i jego rodzinę. O tym, jakim 
był człowiekiem i jak wielki wkład w dzie-
dzictwo kulturalne Gutanowa, gminy, Lu-
belszczyzny i całego kraju wniósł poeta, 
zwany również „chłopskim Kochanow-
skim”, mówiła Halina Solecka, etnografka 
z Puław. Koleżanki pana Bronisława ze Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, którego 
był współzałożycielem, Maria Gleń, El-
żbieta Wójtowicz, Maria Kijak, wspomnia-
ły o jego zasługach dla powstania i rozwoju 
Stowarzyszenia. Przyjaciółki podkreślały 
jego wesołe usposobienie, silny charakter 
oraz różnorodne zdolności. Wypowiedzi te 
sprawiły, że poeta na nowo ożył. 

Z kolei głos zabrała Janina Biegalska, 
główny specjalista ds. muzeów i twórczości 
ludowej Departamentu Kultury, Edukacji 

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego oraz prof. Jan Adamowski, przewodniczący Rady 
Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, kierujący 
Instytutem Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. 
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Uwieńczeniem tej części spotkanie był występ Chóru 
,,Jubilat” z Gutanowa pod kierunkiem Tadeusza Salaman-
dry. Salę wypełniła wesoła muzyka, a mądrości ludowe 
wybrzmiały w słowach przyśpiewek.

Promocja książki Uparty kowal z Gutanowa 
Podczas ofi cjalnej uroczystości miała miejsce promo-

cja książki Uparty kowal z Gutanowa – opowieść o Bro-
nisławie Pietraku, powstałej pod redakcją Lucyny Żak 
i Iwony Woźniak, polonistek z garbowskiego Gimnazjum, 
a wydanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lo-
kalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie. Autorki 
książki przybliżyły bohatera swojej publikacji, malując 
ciekawy portret nieposkromionego działacza, wielkiego 
artysty, miłośnika przyrody i nietuzinkowego poety. Mło-
dzież z gimnazjum zaprezentowała okolicznościowy pro-
gram, a autorki książki oraz Katarzyna Chabros, prezes 
„Wektora”, obdarowały uczestników spotkania nowym 
wydawnictwem. 

Tablica pamiątkowa, fot. Stanisław M. Stępniak

Syn poety, Krzysztof Pietrak, ze wzruszeniem dzię-
kował wszystkim, którzy przygotowali uroczystość i upa-
miętnili jego Ojca, szczególne słowa podziękowania kieru-
jąc do Haliny Stępniak, która prowadziła spotkanie i znała 
jego ojca. Pan Krzysztof, choć osłabiony chorobą, dzielnie 
uczestniczył w całej uroczystości wraz z żoną Danutą, sy-
nami Arturem i Jarosławem, ich żonami i wnukami. 

Część ofi cjalna zakończyła się wiejskim poczęstun-
kiem.

Festyn ludowy
Druga część imprezy odbywała się w plenerze i mia-

ła formę Festynu ludowego. Gości powitało Koło Gospo-
dyń Wielkich z Gutanowa, którego współzałożycielem był 
Bronisław Pietrak. Na scenie wystąpił Kabaret „Sami Swoi 
nie ma Mocnych” z Gutanowa, a także Chór „Jubilat” Koła 
Emerytów i Rencistów z Gutanowa, Kapela Wojciechow-
ska i Kapela Ludowa z Końskowoli. Duże brawa otrzy-
mały za występy folklorystyczne członkinie KGW z terenu 
gminy i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bogutki”. Poezję 
i prozę poety recytowała młodzież ze szkół w Garbowie, 
Przybysławicach i Bogucinie, tańczyły też dzieci z Zespo-
łu Tańca Nowoczesnego „Volumen”.

Festynowi towarzyszyły wystawy ukazujące dorobek 
twórczy B. Pietraka, stoiska promujące twórczość ludo-
wą, rękodzieło ludowe miejscowych oraz zaproszonych 
twórców. Wyroby z drewna prezentował Tadeusz Gorczy-
ca z Łan, a wyroby z wikliny – Mariusz Baryczka z Góry 
Puławskiej. Chętni mogli wykonać wycinankę nożycami 
do strzyżenia owiec pod okiem Bogumiły Gałat, wnuczki 
Ignacego Dobrzyńskiego z Miesiąców, nauczyć się robić 
kwiaty z bibuły przy stoisku „Garbowskich kwiaciarek” 
albo namalować portret B. Pietraka pod kierunkiem Kry-
styny Zlot, malarki z Garbowa. Ogromne zainteresowanie 
wzbudziły pokazy artystycznego kucia żelaza w wykona-
niu Romana Czernieca, kowala z Wojciechowa.

Podczas imprezy można było posmakować tradycyj-
nych lokalnych potraw. Były też atrakcje dla dzieci, które 
mogły poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni i na placu zabaw. 
Festyn zakończyła zabawa ludowa, a do tańca grała Kapela 
Wojciechowska. 

Uroczystość odbywała się pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana. Patronat medialny nad uroczystością objęli TVP 
Lublin, Radio Lublin i „Głos Garbowa”, a fi nansowo uro-
czystość wsparły banki: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 
o/Garbów oraz Bank Spółdzielczy w Niemcach o/Garbów. 

PS. Trzy tygodnie po uroczystości 30 czerwca 2014 r. żeg-
naliśmy na garbowskim cmentarzu Krzysztofa Pietraka, spoczął 
w grobie rodzinnym obok swoich Rodziców i rodzeństwa.

BRONISŁAW PIETRAK 
Może kiedyś 

Nie wiem, ile lat przeminie. 
Może będzie szedł przechodzień. 
Spojrzy! Powie! Tu leży kowal 
Co w tej kuźni kuł na co dzień. 
Może zabłąkany ptaszek 
Nad tą kuźnią kiejś przeleci.
I zaćwierka miłym głosem: 
Tu kuł kowal! Pisał wiersze! 
Świat podziwiał, kochał dzieci. 
Może kiedyś w noc zimową 
Wiatr zaszumi i zaśwista. 
I przypomni tym, co żyją, 
Że w tej kuźni kuł artysta. 

Antologia poezji ludowej. 1830–1890, oprac. 
Jan Szczawiej, Warszawa 1985, s. 724-725. 
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SZKICE I OPRACOWANIA

OLGA KIELAK

O apotropeicznych 
właściwościach jałowca

Drzewa i krzewy cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców wsi „nie tylko ze względu na ich 
przydatność w konsumpcji żywnościowej (drzewa i krze-
wy owocowe), w lecznictwie, wytwórczości domowej, rze-
miośle czy budownictwie, lecz także dlatego, iż odgrywały 
znaczną rolę w wierzeniach i praktykach magicznych”1. 
Wyjątkową pozycję wśród krzewów zajmował jałowiec2, 
któremu przypisywano zarówno właściwości demoniczne, 
jak i apotropeiczne. Podobnie jak tarnina, jarzębina czy 
czarny bez, miał odpędzać złe duchy.

Niniejszy artykuł składa się z dwóch części – pierwsza 
z nich dotyczy apotropeicznych właściwości jałowcowego 
krzewu na obszarze Słowiańszczyzny, w drugiej – anali-
zie poddaję jedynie materiał polski. Dwudzielna budowa 
tekstu pozwoliła mi pokazać specyfi kę polskiego obrazu 
jałowcowego apotropeionu.

Podstawą materiałową były dla mnie dane dialektolo-
giczne, folklorystyczne (różne gatunki tekstów, m.in.: za-
mówienia, baśnie, legendy i podania) i etnografi czne (tj. 
zapisy wierzeń i opisy praktyk). W analizach wykorzysta-
łam także materiały terenowe – zarówno te zebrane samo-
dzielnie, jak i te zebrane przez pracowników i studentów 
Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka 
Polskiego UMCS, zarchiwizowane w Pracowni „Archi-
wum Etnolingwistyczne” w Instytucie Filologii Polskiej 
UMCS. W niniejszym artykule dane polskie pokazuję na 
tle danych pochodzącymi z innych obszarów Słowiań-
szczyzny, korzystając, w głównej mierze, z artykułu hasło-
wego Možževel’nik (Jałowiec), autorstwa W. W. Usačewa, 
zamieszczonego w rosyjskim słowniku etnolingwistycz-
nym Slavjanskie drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’ 
(Slav Tol).

Na łamach „Twórczości Ludowej” o polskim ludowym 
obrazie jałowca pisała także Katarzyna Smyk3. Celem ba-
daczki była całościowa i, w konsekwencji, uogólniona 
rekonstrukcja językowo-kulturowego obrazu jałowca. Ce-
lem mojego artykułu jest zaś wskazanie na apotropeiczne 
właściwości jałowca, a więc – nawiązując do dwudzielnej 
budowy artykułu Smyk (zbudowanego z eksplikacji i do-
kumentacji, na wzór haseł zamieszczonych w lubelskim 
Słowniku stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiń-
ski) – rozwinięcie fasety dotyczącej zastosowania apotro-
peicznego jałowcowego krzewu. 

I. Apotropeiczne właściwości jałowca 
na obszarze Słowiańszczyzny

Najbogatsze treści kulturowe, związane z jałowcem, 
obecne są na gruncie kultury słowiańskiej. W świecie sło-
wiańskim jałowiec był uważany za krzew dobry, przyno-
szący szczęście, obdarzany szacunkiem. W Rosji trakto-
wano go jako drzewo święte, boskie, drzewo Chrystusa 
– wedle legendy pod jałowcem miał się urodzić Chrystus, 
pod jałowcowym krzewem także, zgodnie z wierzeniami, 
miał ukrywać się w czasie, gdy goniła go nieczysta siła. 

W rosyjskich wierzeniach męczeński wieniec Jezusa zro-
biony był z jałowca, Rosjanie uważali, że jest on drzewem 
najbliższym Bogu.

Stosunek Słowian do jałowcowego krzewu był ambi-
walentny. Choć już w starożytności krzew uważany był za 
roślinę posiadającą właściwości apotropeiczne, hodowaną 
w celach ochronnych wokół zagród ludzkich, istniał jedno-
cześnie zakaz sadzenia jałowca wokół domu. W Bułgarii 
jałowcowy krzew określano jako юдинский (‘judaszowy’) 
lub самовилский (‘samowiłski’)4, wiązano ze złym sac-
rum, w konsekwencji – uważano, że niebezpiecznie jest 
pod nim spać czy siedzieć, starano się nie przywiązywać 
do niego kołysek. Zgodnie z wierzeniami – pisał Zbigniew 
Libera – obrywanie kwiatów jałowca mogło sprowadzić 
choroby i nieszczęścia na człowieka, któryby nawet przy-
padkiem tego dokonał.5

Kłujący jałowiec, podobnie jak oset czy pokrzywa, 
był używany do odpędzenia nieczystej siły. Na Ukrainie 
wierzono, że tylko jałowiec może spalić upiora; w Serbii 
za pomocą kołka z jałowcowego drzewa walczono z wam-
pirami, drewniane solniczki otaczano zaś jałowcem, aby 
nocą w ich pobliżu nie pojawiła się zmora.

Słowianie zawieszali nad wejściem do chaty lub obo-
ry gałązki jałowca, zwanego czartopłochem, aby odpędzi-
ły one czarownice i demony (Raf Czar 144); na Białorusi 
w noc świętojańską jałowiec „strzegł” obejścia przed cza-
rownicą – wierzono, że gdyby wiedźma zechciała złożyć 
wizytę domownikom, pokłułaby sobie nogi (Mosz Kul 
2/308). Aby unieszkodliwić wiedźmy, w wigilię Dnia 
Iwana6 palono ogniska z suchego jałowca. Wedle słowa-
ckich i ukraińskich przekazów, w Iwanow Dzień dla spo-
tęgowania oczyszczającej siły ognia, palono w ogniskach 
jałowiec, zebrany uprzednio przez pasterzy; sobótkowe 
czy wielkanocne ogniska, w których płonęły m.in. gałę-
zie jałowca i tarniny, miały skutecznie zabezpieczać przed 
demonami (Mosz Kul 2/311). Dym z płonących gałązek 
jałowca czy nawet całych stosów, uważano za „właściwy” 
środek ochronny (Mosz Kul 2/308).

Aby uchronić domostwo przed szkodliwym działa-
niem złej siły, chorobami i urokami, na Zielone Świątki 
święcono jałowcowe gałęzie lub wykopany z korzeniem 
jałowiec i mocowano nad oknami i bramami. Na terenach 
Bułgarii i Serbii w świątki7 wtykano gałązki jałowca, sosny 
i głogu nad wejściem do domu.

Rosjanie wykorzystywali jałowiec podczas „oczysz-
czających” obrzędów, związanych z Czystym Czwartkiem 
(Wielkim Czwartkiem) – okadzali nim dom, podwórze 
i ogród, bydło i zabudowania gospodarcze z wiarą, że oku-
rzanie jałowcem ochroni przed złem, grzechem i chorobą 
w ciągu całego roku.

Wedle słowiańskich wierzeń, jałowiec chronił przed 
burzą i piorunami, rozpędzał gradowe chmury, dlatego aby 
uchronić się przed burzą, kładziono niegdyś na strychu 
poświęcone w Niedzielę Palmową palmy, w których znaj-
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dowały się święte, jałowcowe gałązki, prosząc je, aby osło-
niły domowników od burzy. Jałowcowe gałęzie, wetknię-
te w strzechę domu, miały chronić jego mieszkańców od 
klęsk żywiołowych (Mosz Kul 2/727), zatknięte w rogach 
pola i pokropione wodą w Zielone Świątki przed wschodem 
słońca – odwracać grad i niepogodę. Wyrwany z korzeniem 
i poświęcony w Niedzielę Palmową jałowiec wsadzano 
w winnicę dla ochrony plonów; białe chorągwie, zrobio-
ne m.in. z poświęconych jałowcowych gałązek i zatknięte 
na najwyższym drzewie w lesie chroniły przed grzmotami; 
pod jałowcem chowano się także w czasie burzy.

Kłujący jałowiec, wedle słowiańskich wierzeń, strzegł 
ludzi, ochraniał ich życie. Na Słowacji jałowcowy krzak 
– w charakterze apotropeionu – wieszano na płótnie, od-
dzielającym łóżko położnicy od pozostałej części pokoju.

W Rodopach, zgodnie ze zwyczajem, wiosną, kiedy 
mężczyźni szli do pracy, żegnali się u jałowca, każda ko-
bieta zaś zrywała z krzewu gałąź i zatykała w domu nad 
wejściem; gałązka miała znajdować się tam do czasu, aż 
mężczyzna wróci do domu. Ze względu na ochronne właś-
ciwości jałowca, przy budowie domu kładziono go pod 
fundamenty pieca lub zatykano za belkę w chlewie.

Na terenie Słowiańszczyzny jałowcowy krzew ochra-
niał nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. Podczas pomoru 
bydła okadzano je jałowcem (w Rosji jałowiec zapalano 
na ten cel od żywego ognia) lub przeganiano przez ognisko 
z jałowca; na terenie Czech i Ukrainy czyniono to w wigilię 
św. Jana. Słowianie, aby uchronić bydło od chorób i uro-
ków, w czasie pierwszego wiosennego wypasu poganiali 
je jałowcową gałązką bądź też przeganiali przez dymiący 
jałowiec; krzewem tym okurzano również krowy po ocie-
leniu. Zgodnie z serbskimi wierzeniami z gałązką jałowca 
należało oczekiwać wiedźmy, aby uderzyć ją trzy razy, kie-
dy zacznie doić cudzą krowę. Jałowiec, dla ochrony przed 
mocą czarownic, stosowali także Serbowie łużyccy (Wisła 
1898/482). Palmy wykonane z jałowca i cisu wieszano – 
w charakterze apotropeionu – w chlewach i stajniach, w ja-
łowcowym krzewie zaś pasterz chował odpust (zamówie-
nie-modlitwę, mające ochronić bydło latem).

Krzew zabezpieczał także przed psuciem się zapasów 
– zgodnie z rosyjskimi wierzeniami, w dzień Kazańskiej 
Ikony Matki Bożej (8/21 lipca) opalano jałowcem cztery 
rogi piwnicy, aby zapasy się nie psuły i nie wyczerpały; 
dymem z jałowca okurzano także beczki do solenia ogór-
ków i kapusty. Kłujące gałązki krzewu, rozłożone po ką-
tach domu, chroniły przed szczurami.

II. Jałowiec w polskiej kulturze ludowej

1. Skąd się wzięły apotropeiczne 
właściwości jałowca?

Zgodnie z polskimi wierzeniami, jałowcowy krzew 
miał być zamieszkiwany przez diabła (Sych SGKasz 2/77) 
lub ogólnie rozumiane złe, z tej też przyczyny uważano go 
za drzewo do czarów mocne (Baz Tatr 159)8.

Aby z jednej strony nieco zneutralizować demoniczny 
charakter krzewu, z drugiej zaś – wzmocnić jego związek 
z sacrum, mieszkańcy wsi święcili jałowiec w kościele. 
Dawniej wierzono, że rośliny, święcone w pewne wybrane 
dni (m.in. Trzech Króli, Kwietną Niedzielę, Zielone Świąt-
ki, Boże Ciało, Matki Boskiej Zielnej) mają szczególną 
moc i zyskują właściwości apotropeiczne. Dzięki owym 
właściwościom mogą ustanawiać granicę oddzielającą 
człowieka i jego gospodarstwo od obcego, niebezpiecz-
nego świata, bronić przed demonami, a także odwracać 
szkodliwe działania (Kow LZS 22).

Jałowiec wraz z mirrą, wodą i kredą, czasami także 
ślubnymi pierścionkami i srebrnymi pieniędzmi, święci się 

na dzień Trzech Króli (Baz Tatr 136, por. ZWAK 1882/266, 
Karw Dobrz 184, Kul Rop 266, MAAE 1914/229, Pal Św 
42, Wisła 1903/316), „na pamiątkę jak Trzej Królowie 
ofi arowali Panu Jezusowi takie swoje dary, w powyższych 
przedmiotach zawarte” (Udz Biec 169). Jałowiec, zgodnie 
z ludowymi wierzeniami, miał znajdować się w kadzidle, 
które, wraz z mirrą i złotem, złożyli w podarunku nowona-
rodzonemu Jezusowi Trzej Królowie (Ziół Gaw 99).

Jałowcowy krzew święcono również w Niedzielę Pal-
mową, aby po powrocie do domu okadzić nimi całe obej-
ście (Baz Tatr 164). Jałowiec znajdował się także w palmie 
wielkanocnej (Wisła 1898/53, MAAE 1904/31, MAAE 
1908/116).

Wiecznie zielony krzew, odznaczający się ostrym aro-
matem igieł i jagód, krzew ciernisty, na którego kolcach 
z powodzeniem mogły zatrzymywać się złe moce (Kow 
LZS 179), wreszcie – krzew święty, poświęcony w koście-
le, spełniał wszystkie warunki, które mieszkańcy wsi sta-
wiali przed magicznymi, ochraniającymi roślinami.

2. Apotropeiczne właściwości jałowca 
a kod temporalny

Poświęcony na Trzech Króli jałowiec (przede wszyst-
kim jego owoce) był starannie przechowywany przez go-
spodynie i wykorzystywany w ciągu roku: (1) w obrzędo-
wości dorocznej, np. w dzień Trzech Króli, w dzień pierw-
szego wypasu zwierząt, w wigilię/dzień po wigilii św. Jana 
czy w Wigilię Bożego Narodzenia; (2) w obrzędowości 
rodzinnej, a więc podczas wesel, chrzcin i pogrzebów; 
(3) jałowcem posługiwano się także w inne, ważne dla 
wiejskiej wspólnoty momenty, np. podczas ocielenia się 
krowy, w „pierwszy piątek po nowiu”, w „nowy czwar-
tek”, podczas zarazy. Czas, w którym używano tego aro-
matycznego krzewu nie był przypadkowy – za każdym 
razem był to czas niezwykły, moment wzmożonej działal-
ności wrogich człowiekowi sił. 

W tym miejscu należałoby także wspomnieć, że po-
święcony jałowiec był najczęściej (choć nie tylko) wyko-
rzystywany do okadzania. Jagody jałowca, krzewu o właś-
ciwościach dezynfekcyjnych (Pal Św 42–43) i odkażają-
cych (ZWAK 1895/158, Ziemia 1928/272), rzucone na 
rozżarzone węgle, powodowały wydzielanie dużych ilo-
ści ostrego, pachnącego dymu, mającego zabijać zarazki 
i oczyszczać powietrze (Ziemia 1928/272).

Co ciekawe, ten sposób wykorzystania rośliny zakodo-
wany został już na poziomie nazw. Na obszarze północnej 
Polski jałowiec nazywany jest kadykiem/kadikiem; podo-
bieństwo gwarowej nazwy jałowca z czasownikiem kadzić 
wyjaśniają uczeni, wiążąc jego etymologię z rdzeniem wy-
stępującym w prasłowiańskim kaditi ‘kadzić, palić aroma-
tyczne zioła’9. 

Dawniej wierzono, że okurzanie, zabieg dość częsty 
w kulturze ludowej, „rozpędza choroby, zarazę, czarow-
nicę i złe duchy” (Bieg Lecz 31). Okadzanie miało zwią-
zek z symboliką dymu, któremu w folklorze przypisuje się 
znaczenie mediacyjne, dym unosi się od ziemi do nieba, 
łącząc ze sobą te dwie sfery. Okadzanie nim ma ułatwić 
nawiązanie kontaktu ze sferą sacrum, z nadprzyrodzonymi 
mocami, które mają pomóc w odpędzeniu choroby, cza-
rownicy czy ogólnie rozumianego zła (SSiSL 1/1/314–
321). Dodatkowo, najczęściej okadzano poświęconymi 
roślinami, które miały mieć większą moc.

3. Ochronne funkcje jałowca 
w obrzędowości dorocznej

Na Trzech Króli, po powrocie z kościoła, poświęco-
nymi ziołami – mirrą/żywicą, kadzidłem oraz jałowcem 
– okadzano dokładnie cały dom (Kul Rop 266, por. Baz 
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Tatr 136, MAAE 1914/229, oborę Kul Rop 266), stajnię 
(ZWAK 1882/266 i szopy MAAE 1914/229). Okadzanie 
domostwa jałowcem „na pamiątkę darów królewskich” 
(MAAE 1914/229), przyniesionych nowonarodzonemu 
Jezusowi przez mędrców ze wschodu, było prośbą go-
spodarza o boskie błogosławieństwo (MAAE 1914/229). 
Miało wypędzić z domostwa wszelkie choroby i uchronić 
przed nimi domowników w ciągu całego roku (Udz Biec 
169–170).

Gospodarz, który po raz pierwszy w danym roku miał 
wypasać bydło, w celach ochronnych okurzał je m.in. 
jałowcem (Bieg Lecz 30, por. ZWAK 1882/266, MAAE 
1898/176–177, Kul Rop 92) wierząc, że zabezpieczy w ten 
sposób bydło przed szkodliwym działaniem czarownic 
(Kul Rop 92). Podczas badań terenowych, prowadzonych 
przez autorkę w latach 2012–2013 okazało się, że wśród 
mieszkańców mazurskiej wsi ciągle jeszcze spotkać moż-
na osoby, które pamiętają, jak jałowcem okadzano krowy 
po raz pierwszy w danym roku wyprowadzane na pastwi-
sko, aby ustrzec je przed ludźmi o szkodliwych oczach (TN 
1786 Spytkowo 2013)10. Także przepędzając bydło z jed-
nego miejsca na drugie, okadzano je jałowcem, bożym 
drzewkiem, koprem i czyśćcem (ZWAK 1881/112, por. 
Fran Kal 47, Wisła 1903/157, Bieg Lecz 30).

Apotropeiczną moc jałowcowego krzewu wykorzy-
stywano i na inne sposoby. Bydło podczas pierwszego 
wiosennego wypasu poganiano również palmą wielkanoc-
ną, w skład której wchodziły jałowcowe gałęzie (MAAE 
1908/116). Przed wiosennym wypasem bydła, tzw. redyko-
waniem, Górale zakładali krowom na rogi święcony jało-
wiec – dzięki tej praktyce, wedle wierzeń, babrula (kobieta 
zajmująca się złymi czarami) nie miała do nich przystępu 
(Baz Tatr 187). W ten sam sposób Górale chronili owce 
(Baz Tatr 162). 

Moment, w którym posługiwano się tym apotropeicz-
nym krzewem, nie był przypadkowy – wiązał się ze zmianą 
miejsca bytowania zwierząt. Wyprowadzenie bydła poza 
gospodarstwo było opuszczeniem świata znanego, swoj-
skiego, bezpiecznego (orbis interior) – i przeniesieniem 
się w miejsce nieznane, nieoswojone, niebezpieczne (orbis 
exterior). Zabezpieczenie bydła w tym czasie było czymś 
bardzo ważnym, wiosenny wypas przypadał często na św. 
Wojciecha (23 IV), a więc w czasie intensywnego działania 
czarownic, mogących zaszkodzić zwierzętom. Z tego też 
powodu wyprowadzenie bydła i owiec poprzedzały nie-
gdyś praktyki mające zapewnić im zdrowie i mleczność. 
Nie można było zaniechać owych praktyk, nie narażając 
zwierząt na działanie złych sił. Podobnie należało postąpić 
podczas zmiany miejsca wypasu.

Jałowcowy krzew często stosowano w ochronnych za-
biegach sobótkowych. Z obrzędem tym najbardziej zwią-
zany jest sobótkowy ogień, rozpalony w rytualny sposób, 
przeżegnany znakiem krzyża11, posiadający oczyszczające 
i ochronne moce. Ogień sobótkowy, jak piszą Maria Ko-
zioł i Joanna Szadura, wiązał się ze zwyczajem „rozpala-
nia ognisk w kolejne soboty od Wielkanocy do Zielonych 
Świątek” (SSiSL 1/1/286), rozpalano go także w okresie 
letniego i zimowego przesilenia słonecznego. Sobótkowy 
ogień musiał płonąć w noc wigilii św. Jana (23 VI) (SSiSL 
1/1/287), zwano go wówczas ogniem świętojańskim.

Do palenia ognisk sobótkowych używano, oprócz 
jedliny (K 49 San-Kr 278, por. Wisła 1893/392), sosny, 
świerku (Kul Rop 284), czasami drągów wyciągniętych 
z przydrożnych płotów czy słomy wydartej ze strzechy 
starej chałupy/obory (ŁSE 1962/133, por. Wisła 1893/392) 
a także jałowcowych gałęzi (ŁSE 1962/133, por. K 49 San-
-Kr 278, Wisła 1893/392, Kul Rop 284).

Po rozpaleniu sobótkowego ognia chłopcy skaka-
li przez płonące ognisko (Wisła 1893/392, K 49 San-Kr 

278), młodzież, trzymając się za ręce, obstępowała dokoła 
płonący stos (K 49 San-Kr 278, 284–285). Chłopcy chwy-
tali także z ognia płonące gałęzie jedliny i jałowca, gonili 
dziewczęta i zahaczali je nimi. Dziewczęta uciekały i także 
brały z płonących stosów gałęzie, starając się uderzyć nimi 
chłopców.

Praktyki tego rodzaju wiązały się prawdopodobnie 
z magią sympatyczną, opartą na zasadzie styczności („rze-
czy, które były kiedyś w styczności ze sobą i nadal działają 
na siebie, na odległość, nawet wtedy, gdy fi zyczna czyn-
ność zostanie zniesiona”; Fraz Złot 37). Dotknięcie jałow-
cową gałązką (posiadającą właściwości apotropeiczne), 
wyjętą z sobótkowego ogniska (której apotropeiczna moc 
została przez to wzmocniona) można zinterpretować jako 
zabieg ochronny. 

W wigilię św. Jana (23 VI), która była czasem wytężo-
nej działalności czarownic, mogących odebrać lub zepsuć 
krowom mleko, kłującym jałowcem oraz innymi ziołami 
okadzano również zwierzęta (ZWAK 1882/266). Także na-
stępnego dnia – tj. św. Jana, gnając krowy na pastwisko, 
przepędzano je przez pozostałości sobótkowego ogniska 
(K 49 San-Kr 278), które rozpalano na drogach, którymi 
chodziło bydło.

Jałowcowy krzew znalazł też zastosowania w obrzę-
dowości bożonarodzeniowej. W wigilijny poranek niektó-
rzy starsi gospodarze chodzili do lasu po tzw. stróże – krze-
wy jałowca lub gałązki sosny. Po przyniesieniu do domu 
stawiano je w zagrodzie, aby chroniły domowników przed 
złodziejami. Owe jałowcowe stróże nazywano również 
Aniołami Stróżami (Bart Lub 19). Wykorzystanie jałowco-
wego krzewu w charakterze stróża potwierdza tylko obraz 
krzewu, obecny w świadomości mieszkańców wsi. Chronił 
on domostwo przed szeroko pojmowanym złem, przywra-
cał zdrowie chorym ludziom i zwierzętom, ułatwiał zmar-
łym opuszczenie ciała.

4. Ochronne funkcje jałowca 
w obrzędowości rodzinnej

Apotropeiczne właściwości jałowca, obok specyfi cz-
nego zapachu, mogły być jednym z powodów, dla których 
to właśnie z niego wyrabiano piwo (Ziół Gaw 101–102, 
Kul MiW 397, Ziemia 1928/273, Karw Dobrz 174, Karł 
SJP 2/131). Piwo jałowcowe, na Kurpiach zaliczane do na-
pojów obrzędowych (Ziemia 1928/272), robiono dawniej 
na „wszystkie ważniejsze uroczystości doroczne i obrzę-
dy” (Ziemia 1928/273). Podawano je na weselach, chrzci-
nach i pogrzebach (Ziemia 1928/273), a także podczas tzw. 
pustych nocy (ostatnich nocy przed pogrzebem zmarłej 
osoby) (Karw Dobrz 174).

Obecność piwa z owoców jałowca na dorocznych uro-
czystościach i obrzędach wiązała się z wiarą w ochronne 
właściwości krzewu, szczególnie przydatne w sytuacjach 
przekraczania granicy (Kow LZS 180–181). Inicjację prze-
chodzili młodzi, porzucając stan panieński/kawalerski, 
osoby ochrzczone, włączane poprzez chrzest do wspólno-
ty oraz zmarli, który opuszczali ten świat i udawali się do 
tamtego świata. Piwo z jałowcowych owoców miało po-
móc im w bezpiecznym przekroczeniu granicy, jałowiec, 
włączony w pole znaczeniowe alkoholu, stawał się także 
„jednym z reprezentantów porządku zaświatowego” (Kow 
LZS 180–181).

5. Ochronne funkcje jałowca w momentach 
ważnych dla wiejskiej wspólnoty

Jałowcem posługiwano się także podczas dni ważnych 
z jakiegoś powodu dla wiejskiej wspólnoty. Jednym z ta-
kich momentów był czas ocielenia się krowy, traktowanej 
przez mieszkańców wsi podobnie jak kobieta, która zosta-
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je matką. Krowa-ocielonka, podobnie jak położnica, mia-
ła szczególny status, była postacią mediacyjną, za której 
pośrednictwem z tamtego (obcego) świata przychodziło 
na ten (nasz) świat nowe stworzenie. Po wydaniu na świat 
cielaka krowa i jej potomstwo były szczególnie narażone 
na szkodliwy wpływ złych sił, należała się im bezwzględ-
na opieka ze strony człowieka, z tego też powodu krowę 
w tym czasie okadzano jałowcem (MAAE 1898/176–177).

Zgodnie z dawnymi wierzeniami, jałowiec miał wy-
wierać „tajemniczy wpływ na dobroć mleka i masła” 
(Fisch Lud 164), z tego też powodu krowy, okadzone ja-
łowcem, mirą i bławatami, miały dawać go więcej (ZWAK 
1881/118, por. Wisła 1903/163, Bieg Lecz 30). Aby zwięk-
szyć mleczność, zwierzęta należało okadzać „w każdy 
pierwszy piątek po nowiu” (ZWAK 1881/118, por. Wisła 
1903/163).

Księżyc w nowiu dopiero rozpoczyna swój wzrost 
i w kulturze ludowej wierzy się, że wpływa on pozytywnie 
na kondycję roślin, zwierząt i ludzi. Dawniej wierzono, że 
to właśnie w czasie nowiu powinno wykonywać się niektó-
re prace gospodarskie, magiczne czy lecznicze. Czynność 
wykonana po nowiu miała mieć pozytywne następstwa12. 
Nów był także porą działania czarownic mogących ode-
brać krowie mleko13 – zabezpieczeniem przed wiedźmą 
było m.in. okadzanie bydła.

Z podobnej przyczyny w każdy nowy czwartek, tzn. 
w czasie pierwszej kwadry przybywającego księżyca, gu-
 ślarz przeganiał jagnięta „trzykrotnie przez miejsce, w któ-
rem zakopał ciało żydowskiego dziecka, poczem odmawia-
jąc trzy pozdrowienia”, okadzał je jałowcem. Praktyki te 
stosowano, aby jagnięta „w przyszłości nie były skłonne do 
chorób, podkładanych przez ludzi złej woli” (Fed Żar 243).

Dawniej powszechnie wierzono, że jałowcowy dym 
uzdrawia (Or L 1934/138–139, Baz Tatr 159) i zabezpiecza 
przed chorobami (ŁSE 1983/41, 43), zwłaszcza chorobami 
zakaźnymi14. Palenie drewek jesionowych i jałowcowych, 
a także kadzenie rozmarynem i jałowcem miało, wedle 
wierzeń, uchronić od zarazy (Wisła 1893/168). W czasie 
zarazy i moru krzewem tym okadzano ludzkie siedziby 
(Pal Św 42–43), w Chełmskiem podczas epidemii cholery 
gałęzie jałowca palono wzdłuż granic wsi (Pal Św 42–43), 
uniemożliwiając chorobie wejście do niej.

W materiałach etnografi cznych funkcjonuje wzmianka 
o tym, że w czasie zarazy wróż przed wschodem słońca 
na górze wzniecił ogień z korzenia jałowcowego, kreślił 
w powietrzu trzykrotny znak krzyża i zamawiał: 

Św. Cecylja pięć córeczek miała, 
dwie cięgiem wiały, 
a trzy na planetach siedziały. 
A rozwijcie te zarazę 
w imię Matki Boskiej na bory, na lasy, 
na skały, na Głowienną górę (pod Włodkowicami), 
żeby nie powróciła, nie tłamsiła. 
W imię Ojca, Syna i Ducha św. Amen. (Bieg Lecz 43)
Niegdyś uważano, że aby odpędzić diabła, należało 

okadzać jałowcem (Wisła 1903/436), jałowcowy krzew 
był bowiem postrachem dla diabłów, a dym z niego miał 
wykurzać z domostw upiory, wampiry, strzygi, zmory, 
nocnice, południce i diabły (Ziół Gaw 98–99). Garncarz, 
który jechał z garnkami na targ, okadzał swój wóz dymem 
jałowcowym, co miało mu zapewnić nie tylko dobry utarg, 
ale przede wszystkim szczęśliwą drogę (Czub Aneg 34).

Rośliny w kulturze ludowej mogły zyskiwać magiczną 
moc poprzez wykorzystanie ich pod postacią magicznych 
narzędzi (Lehr Roś 58). Zgodnie z wierzeniami, właściwości 
apotropeiczne jałowcowego krzewu zyskiwały także sporzą-
dzone z niego przedmioty. Laska z jałowca, wycięta w dzień 
św. Michała Anioła (29 IX) i poświęcona w kościele, mia-

ła chronić przed diabłem (Ziół Gaw 99–100, por. Slav Tol 
3/274). W Wieluniu, aby wzmocnić ochronne właściwości 
jałowca, z którego później robiono laski, przez wiele lat po-
lewano krzew święconą wodą, aby zły duch nie miał dostępu 
do sporządzonych z niego przedmiotów (Slav Tol 3/274). 

6. Apotropeiczna moc jałowca a wysokie plony
Apotropeiczną moc jałowca wykorzystywano również 

w celu zapewnienia sobie wysokich plonów – krzew miał 
uchronić zasiewy, a także pomnożyć dobrobyt gospodarzy. 
Palmę wielkanocną, do której często dodawano jałowiec, 
gospodarz zatykał na polu (MAAE 1908/116), aby ochra-
niała zasiewy (Pal Św 42), wyrwany z korzeniem i poświę-
cony w Niedzielę Palmową jałowiec wkładano w winnicę 
dla ochrony plonów (Slav Tol 3/274).

Jałowiec miał również chronić zboże przed myszami 
(MAAE 1904/69, por. Pal Św 43, Łęga Świec 100, 125), 
z tego też powodu wkładano go do sąsieków i stodół (Pal 
Św 43), jeszcze przed złożeniem zboża do sąsieka „po-
sypywano go podściółką z jałowca” (Łęga Świec 100). 
Dawniej uważano, że gospodarz, który w wigilię św. Jana 
położy jałowcową gałąź pod zboże, może mieć nadzieję, 
że zboża takiego myszy nie zniszczą (MAAE 1904/69)15.

Jałowiec, dzięki swojej apotropeicznej mocy, miał 
pomóc pozbyć się kreta. Aby pozbyć się szkodnika, nale-
żało poświęcony w Kwietną Niedzielę jałowiec powtykać 
w Wielki Piątek przed zachodem słońca do nor, porobio-
nych przez krety (MAAE 1904/31).

Podsumowanie
Konfrontacja dwóch wizerunków jałowca – funkcjo-

nującego na terenach polskich i szerzej, na obszarze Sło-
wiańszczyzny – pozwala wydobyć podobieństwa oraz róż-
nice. Pewne charakterystyki, przypisywane jałowcowi, są 
wspólne, ogólnosłowiańskie, istnieją jednak i takie, które 
różnią dwa obrazy krzewu – stanowiąc o specyfi ce polskie-
go obrazu jałowcowego apotropeionu.

(A) PODOBIEŃSTWA. Zarówno w Polsce, jak i na obszarze 
całego świata słowiańskiego kłujący jałowiec był używany 
do odpędzenia nieczystej siły. Poświęcone gałęzie krzewu 
– w celach ochronnych – zawieszano nad wejściem do do-
mostwa lub pomieszczeń gospodarskich, jałowiec kładzio-
no także pod budowę domu. Wszędzie dym z płonących 
gałązek jałowca uważano za środek ochronny.

Kłujący krzew strzegł przed diabłem, czarownicą czy 
ogólnie rozumianym złem, ochraniał przed chorobą oraz 
skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na 
terenie całej Słowiańszczyzny jałowcowy krzew chronił 
nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. Wszędzie podczas 
pierwszego wiosennego wypasu bydła posługiwano się 
jałowcem – poganiając krowy jałowcową gałązką czy oka-
dzając je dymem z jałowcowego krzewu.

Apotropeiczne właściwości krzewu wykorzystywano 
w celach praktycznych, zabezpieczając nim zapasy przed 
zepsuciem, chroniąc przed szkodnikami.

(B) RÓŻNICE. Na obszarze wschodniej Słowiańszczy-
zny jałowcowy krzew miał związek z postaciami sakral-
nymi (pod jałowcem urodził się Jezus, jałowiec jest drze-
wem najbliższym Bogu). W polskim folklorze związek 
ten jest jedynie sygnalizowany: w polskich wierzeniach 
jałowcowy krzew ma z jednej strony charakter demonicz-
ny, zamieszkuje go diabeł, z drugiej – miał znajdować się 
w kadzidle, przyniesionym wraz z mirrą i złotem małemu 
Jezusowi przez Trzech Monarchów. Aby wzmocnić zwią-
zek jałowca z sacrum, zwiększając tym samym jego apo-
tropeiczną moc, święcono krzew w kościele.

Z materiałów, do których udało mi się dotrzeć wynika, 
że jedynie w Polsce (zwłaszcza na Kurpiach) piwo sporzą-
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dzone z owoców jałowca zaliczano do napojów obrzędo-
wych, a jego obecność na weselach, chrzcinach i pogrze-
bach wiązała się z wiarą w ochronne właściwości krzewu, 
przydatne szczególnie w sytuacjach przekraczania granicy.

Co ciekawe, niektóre ze słowiańskich wierzeń, doty-
czących jałowca, pojawiają się na gruncie polskim, dotyczą 
jednak zupełnie innych krzewów – jałowiec w wierzeniach 
mieszkańców południowej Słowiańszczyzny przypomina 
polskie wyobrażenia cisowego drzewa (nazywanego u nas 
drzewem śmierci, pod którym sen groził śmiercią lub sza-
leństwem), zaś pewne właściwości jałowcowego krzewu, 
znane Słowianom, przypominają te przypisywane przez 
Polaków głogowi (Polacy podobnie, jak i inni Słowianie, 
kołkiem z głogowego krzewu walczyli z wampirami).
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PIOTR M. NOWAK
U nas na wsi

tam gdzie kiedyś były pola
a na wiosnę wyorana rola
każdy ma brzozowy las za domem
od którego latem ciągnie chłodem

i na miedzach już nie słychać skowronka
ani przy uździe zawieszonego dzwonka
skręcając na wiśta po drodze do gajówki
nie słychać litanii od której zaczynano majówki

i tylko stary Marian pasie krowy na rowie
odkąd przy smugach wyrosło sitowie
z którego dzieci idąc od fi gurki świętego Franciszka
zaplatały wianki z żółtymi kwiatami mniszka

kiedy więc Słońce zachodzi za kalenicą
a niebo czerwienieje i pachnie żywicą
nie umiem przed snem samotnie
modlić się przy otwartym na oścież oknie

BARBARA KRYSZCZUK
Wiejska droga

Wiejska droga szła przez wieś
i prowadziła w świat
nosiła na sobie każdą pogodę i niepogodę
wszystko co niebo zesłało

Wiosna budziła do życia
wszystko co rosło przy drodze
nakazywała pięknie ubrać się drzewom
i niech podróżniki, stokrotki
tarniny i głogi zakwitną
suszyła też kałuże
by błoto przestało topić wozy

Wiejska droga latem szła boso
w asyście głogów i tarniny
w tumanach kurzu pędziła
furmanki na jarmark
rozłożyste wierzby zapraszały
do cienia na odpoczynek

Na wiejskiej drodze jesienią dzikie grusze
pod swoją koroną sypały ulęgałki
podróżnym na poczęstunek
że tylko przebierać
a w ciemne noce dziuple wierzb
na mieszkanie diabłom były
że czapki strach gubił
a nogi galopem szukały domu

Zimą na wiejskiej drodze
przemarzniętymi owocami
tarnina i głóg dokarmiały ptaki
a wśród szalonej zamieci
wierzby wyznaczały kierunek
by obłęd nie przejął lejce

Wiejska droga prowadziła
wszystkich do domu

WANDA ŁOMNICKA-DULAK
Pamięci Mamy

deszcz 
zamienił się w śnieg
na pewno 
pomagasz Aniołom
trzepać
pierzynę po babci
jedno
śnieżnobiałe piórko
dotknęło policzka
jak w dzieciństwie
pogłaskałaś mnie
po twarzy 
Mamo
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SYLWETKI

ANNA SZNAJDER

Jadwiga Węgorek 
– krakowska koronczarka

Jadwiga Węgorek to uczennica i spadkobierczyni le-
gendarnych krakowskich koronczarek: Zofi i Dunajczan 
i Olgi Szerauc. Dzięki radom i wskazówkom Olgi Szerauc, 
pobieranym od 1993 roku, Jadwiga Węgorek wyspecjali-
zowała się zawodowo w koronkach klockowych i do dziś 
służy swoją wiedzą kolejnym pokoleniom koronczarek. 
Założone przez nią w 1999 roku Warsztaty Krakowskie 
kontynuują tradycję koronkarstwa, którą zapoczątkowały 
jej instruktorki w Krakowie: Zofi a Dunajczan po II wojnie 
światowej jako nauczycielka koronkarstwa w Państwowej 
Szkole Żeńskiej (1946–1952) oraz instruktorka kursów dla 
dorosłych w Pałacu pod Baranami i zajęć dla dzieci i mło-
dzieży w Młodzieżowym Domu Kultury (1952–1986); 
i Olga Szerauc, która przejęła po śmierci Dunajczan kursy 
koronki klockowej (1986–2007). Od dziecka mała Jadzia 
podglądała robótki na drutach, wyszywanki, hafty krzy-
żykowe, koronki szydełkowe u swojej mamy, Zofi i Sieni-
ckiej. W latach 1986–1988 kursów z haftów udzielała pani 
Jadwidze Halina Mickiewicz, instruktorka w Lidze Kobiet 
na ulicy Karmelickiej 9. Od 1999 roku należała przez kilka 
lat do Klubu Hafciarskiego przy Muzeum Etnografi cznym 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie, gdzie doskonaliła swo-
je umiejętności z zakresu haftu ludowego. W tym też roku 
rozpoczęła swoją karierę jako instruktorka, prowadząc 
kurs koronki klockowej i haftu dla młodzieży i dorosłych 
w Młodzieżowym Centrum Kultury na Krowoderskiej 8. 
Od tej pory Jadwiga Węgorek jako niezależna instruktor-
ka robótek ręcznych kontynuuje tradycję haftów i koronek 
uczonych na kursach krakowskich mistrzyń. 

Pani Jadwiga Węgorek zajmuje się koronkami klo-
ckowymi od 1993 roku, a robótkami od lat 60. XX w. 
Pierwsza nagroda za koronki przypadła jej w 1995 roku 
za ozdoby choinkowe wykonane techniką klockową na 
Konkurs Cepelii w Krakowie. Kolejnym ważnym osiąg-
nięciem była nagroda za całokształt twórczości przyzna-
na przez Fundację Cepelia w 1996 roku z okazji 45-lecia 
istnienia Spółdzielni „Koronka” w Bobowej za koronki 
wykonane wedle wzorów Zofi i Dunajczan techniką wie-
loparkową. 

Jest niekwestionowaną pionierką w dziedzinie koronki 
klockowej dwubarwnej wieloparkowej krakowskiej. Opra-
cowała swój własny styl wyrabiania koronki polegający 
na ułożeniu nici lnianych w dwóch odcieniach. Innowacje 
w zakresie technologii wyrobu koronek klockowych szły 
w parze z przynależnością do kolejnych organizacji zrze-
szających twórców ludowych. Jadwiga Węgorek jest je-
dyną osobą spoza kręgu bobowskich koronczarek klocko-
wych, która od ponad 15 lat posiada członkostwo w Sto-
warzyszeniu Twórczości Regionalnej w Bobowej. Od 2002 
roku, jako pierwsza osoba w dziedzinie koronki klockowej 
z regionu krakowskiego, należy także do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. W 2005 roku współpracowała z Mu-
zeum Etnografi cznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
przy powstawaniu albumu Dzieła rąk, umysłu i serca,

Jadwiga Węgorek, fot. P. Onochin 

który prezentował ginące zawody, a na przykładzie pani 
Węgorek – koronkarstwo klockowe. 

Do tej pory Jadwiga Węgorek miała w sumie 19 wy-
staw indywidualnych, 143 wystawy zbiorowe, 162 wysta-
wy łączone. Jej prace były często nagradzane w konkursach 
regionalnych, krajowych i zagranicznych. Ostatnio w 2014 
r. w konkursie w Nagykálló (Węgry) otrzymała I nagrodę 
za kamizelkę wykonaną haftem krakowskim według wzo-
rów Seweryna Udzieli. W maju 2014 r. Jadwiga Węgorek 
uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi przyzna-
nym jej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za 
wybitne dokonania w podtrzymywaniu i rozwoju kultury 
ludowej.

Opracowanie na podstawie zbiorów własnych i ma-
teriałów uzyskanych od pani Jadwigi Węgorek.
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BOŻENA SKOLIMOWSKA

O Aleksandrze Filipczuku (1950–2014) 
– niezwykłym garncarzu 
z Pawłowa

Aleksander Filipczuk urodził się 9 lipca 1950 roku 
w Chełmie. Z wykształcenia był ślusarzem. W 1997 roku 
został członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Przez większość swojego życia był związany z Pawło-
wem, jednym z największych ośrodków garncarskich na 
Lubelszczyźnie. Należał do znanej, starej rodziny z wie-
lowiekową tradycją garncarską. Sztuki toczenia na kole 
garncarskim uczył się od najmłodszych lat, podglądając 
mistrzowską pracę dziadka, ojca i wujków. Tradycyjnie, 
jak to u garncarzy bywa, mimo sprzeciwu rodziny, zgłę-
biał tajniki tego trudnego i ciężkiego zawodu. Od 1987 
roku prowadził w Pawłowie własną pracownię garncarską, 
odziedziczoną po ojcu.

Muchołówka Aleksandra Filipczuka ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Chełmskiej, fot. Bożena Skolimowska 

Glinę pozyskiwał z bogatych pokładów „pawłowskich 
glinianek”. Sam ją przetwarzał, uzyskując w ten sposób 
dobrą masę ceramiczną. Eksperymentował, mieszając róż-
ne rodzaje gliny z innych rejonów Polski z tą rodzimą, do 

momentu osiągnięcia zadowalających rezultatów, czyli od-
powiedniej plastyczności.

Toczył na kole garncarskim typowe formy użytko-
wej i ozdobnej ceramiki siwej, którą otrzymuje się dzięki 
specjalnemu wypałowi bez dostępu powietrza, na skutek 
czego następuje częściowe odtlenienie związku żelaza 
zawartego w glinie. Za pomocą krzemienia gładził i kre-
ślił ornament w postaci np. jodełki lub satelitki, charakte-
rystyczne dla tutejszego regionu. Powierzchnia naczynia 
lśniła wówczas srebrzystością wzoru na ciemnym tle. Do 
zdobienia naczyń glazurowanych używał pisaka z krowie-
go rogu i pióra gęsiego, malując wzór pobiałką.

Niezwykłe mistrzostwo osiągnął wykonując manualne 
rzeźby w glinie. Inspirację czerpał z wyobraźni i obserwa-
cji otaczającego świata. Ukazując najdrobniejsze szcze-
góły, w bardzo realistyczny sposób lepił gliniane fi gurki 
ptaszków, które posiadają niezwykłe walory plastyczne. 
Pokrywał je szkliwem i pigmentem, z wielkim pietyzmem 
dobierając kolory odpowiadające autentycznemu ubar-
wieniu różnych gatunków ptaków np. kukułki, cietrzewia 
czy muchołówki. Ceramiczne ptaszki-gwizdki, świadczą 
o wysokim poziomie i artyzmie wykonania.

Wdzięcznym tematem ukazującym prawdziwą duszę 
człowieka – jak mówił – jest rzeźba fi guralna o tematyce 
sakralnej, tworzona z dostojeństwem i szacunkiem. Tak 
powstały kapliczki z wyobrażeniem Chrystusa Frasobli-
wego, krzyże z Ukrzyżowanym Chrystusem i kropielnicz-
ki na wodę święconą, zawieszane dawniej przy drzwiach 
wejściowych. Autentyzm przekazu i swoistą wymowę 
mają również barwne rzeźby aniołów. Odwzorowując 
szczegóły anatomiczne postaci, artysta daje możliwość 
uwierzenia, że efekty rzeźbiarskie można uzyskać nie tyl-
ko w drzewie czy kamieniu, lecz także w glinie. Mówił, 
że glina uczy cierpliwości, dokładności, sumienności i sta-
ranności.

W 2003 roku A. Filipczuk został laureatem prestiżo-
wej nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej”. Otrzymał wiele pierwszych nagród w Przeglą-
dzie Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych, III nagrodę – w konkursie 
„Twórczość Ludowa między Wisłą a Bugiem”, zorganizo-
wanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych i Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lub-
linie, III nagrodę – w konkursie „Ludowa sztuka religij-
na” w Kielcach, wyróżnienie – na ogólnopolskim konkur-
sie „Garncarstwo i rzeźba ceramiczna”, zorganizowanym 
przez Państwowe Muzeum Etnografi czne i Fundację „Ce-
pelia” w Warszawie.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi 
Chełmskiej, Muzeum Lubelskim, Muzeum w Krasnymsta-
wie oraz na stałej wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Pawłowie.

Odszedł od nas w lutym 2014 roku. Spoczął na cmen-
tarzu w Pawłowie. Pozostawił po sobie wiele prac o wyso-
kim poziomie artystycznym, które potwierdzają wyjątko-
wy talent i indywidualność ich Twórcy.
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Józefa Hut (1934–2014) – ludowa 
śpiewaczka z Paszenek koło Parczewa

28 marca 2014 roku w wieku 80 lat odeszła od nas Jó-
zefa Hut – zasłużona śpiewaczka, wychowawczyni młode-
go pokolenia kontynuatorów dziedzictwa, a przede wszyst-
kim strażniczka tradycji. 

Urodziła się 22 kwietnia 1934 roku w Paszenkach 
koło Parczewa jako najmłodsza z czterech sióstr i tam 
pozostała przez całe życie, które nie było łatwe. Pracując 
od najmłodszych lat nie miała warunków na naukę, ale 
od dziecka kochała śpiew. Mówiła – co zostało w formie 
notatek w archiwum domu kultury w Paszenkach: „jak 
usłyszałam pieśń, po nocach nie mogłam spać póki nie 
nauczyłam się. Miałam wielkie uważanie we wsi u mło-
dzieży i dorosłych za piękny głos. Żadna zabawa wiejska 
bez mojego śpiewu się nie odbyła”. Życie nie oszczędzało 
pani Józefy, w dzieciństwie po chorobie i śmierci mamy, 
a w dorosłym życiu – po chorobie męża musiała przejąć 
obowiązki w domu i gospodarstwie. Ale wciąż sobie śpie-
wała: „śpiewałam na łące, w polu, w zagrodzie i domu i to 
mi dodawało otuchy do życia”. 

Józefa Hut (siedząca w środku), fot. archiwum Wiejskiego 
Domu Kultury w Paszenkach 

Działalność Pani Józefy nierozerwalnie związana była 
z Wiejskim Domem Kultury w Paszenkach. Początkiem 
współpracy było założenie w 1997 roku zespołu „Ku-
kułki”, skład którego tworzyły 7 i 8-letnie dziewczynki. 
Wspólnie wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii Duży–
Mały od razu zwieńczony sukcesem. To zmotywowało 
je do dalszej pracy – dziewczęta do nauki, a panią Józefę 
do przypominania, odtwarzania i przekazywania starych 
pieśń. Po kilku latach, za sprawą m.in. Pani Józefy został 
założony „dorosły” zespół „Jarzębina”, którym od począt-
ku kierowała. Niemal codziennie przychodziła z przypo-
mnianymi pieśniami, wspomnieniami obrzędów i nowymi 
pomysłami. W swoim dorobku miała bardzo bogaty gatun-
kowo repertuar pieśni: weselne (w tym bardzo ładne koro-
wajowe), żniwne, żołnierskie, ballady, kolędy i pastorałki 
oraz przyśpiewki śpiewane w dużej części po chachłacku. 

Pod kierownictwem Pani Józefy, na podstawie zapamię-
tanych przez Nią obrzędów i zwyczajów, powstało wiele 
scenariuszy m.in. Pieczenie chleba, Swaty, Żniwa w Pa-
szenkach, Wigilia, Prządki, Krakowskie Wesele i Wieczór 
Andrzejkowy. Z tymi widowiskami kilkakrotnie Zespół za-
kwalifi kował się do udziału w Międzywojewódzkim Sej-
miku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim. Dzięki 
wielkiemu staraniu Pani Józefy wkładanemu w przygoto-
wanie do występów, Zespół był wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany. Pani Józefa bardzo aktywnie uczestniczyła 
w życiu kulturalnym swojego środowiska, gminy, powia-
tu i województwa, była także współorganizatorem wielu 
wydarzeń w domu kultury w Paszenkach. Zespołem kiero-
wała do 2008 roku, a ostatni raz na scenie wystąpiła pod-
czas Gminnych Dożynek, które w 2013 roku odbywały się 
w Jej rodzinnej miejscowości.

Wiedza, jaką dysponowała Pani Józefa, w postaci sta-
rych pieśni, obrzędów i zwyczajów, została nagrana na ta-
śmach video i magnetofonowych oraz zapisana. Jako bez-
cenne źródło informacji dla kolejnych pokoleń, jest prze-
chowywana w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach. 
Jak mówi jego kierowniczka Władysława Aleksandrowicz, 
która przez długie lata współpracowała z panią Józefą, „je-
steśmy Jej wdzięczni za dwudziestoletnią pracę. Pozostaje 
nam dług pamięci i wyrazy szacunku, na które zasłużyła.” 
I my taką pamięcią podziękujmy Pani Józefi e.

JÓZEF CHOJNACKI
Powiało chłodem

Lecą, lecą rzęsiście
barwne jesienne liście.
Co zrobić, powiało chłodem,
drzewa tracą urodę.
Szkoda, ale tak bywa,
liście wiatr porywa.
Pędzi je przed nami
parkowymi ścieżkami.
I lecą jak szalone
przed chwilą strącone,
złotem malowane,
na poniewierkę, w nieznane.

Z każdym dniem jesieni mniej,
martwota zimy bliska.
Niby nic, a przecież żałość
serce ściska. 
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JOLANTA ŁUGOWSKA, KATARZYNA SMYK

Ojciec Profesor Franciszek M. Rosiński 
– etnolog, przyjaciel, mistrz

Ojciec Profesor Franciszek Mikołaj Rosiński, skromy 
franciszkanin, wybitny etnolog, oddany przyjaciel, mi-
łośnik muzyki klasycznej i mistrz pszczelarstwa, urodził 
się 4 grudnia 1932 roku w Raciborzu. Filozofi ę i teologię 
studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Braci 
Mniejszych we Wrocławiu, Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Pracę magisterską pt. Kryterium rozumnej natury praw 
człowieka (homo erectus) pisał pod kierunkiem nauko-
wym ks. prof. Kazimierza Kusaka i obronił ją w 1966 
roku na Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej ATK. Stopień 
doktora antropologii fi zycznej uzyskał na Uniwersytecie 
Wrocławskim w roku 1975 na podstawie rozprawy Ba-
dania antropologiczne chłopców głębiej upośledzonych 
umysłowo, której promotorem był doc. Edmund Piasecki. 
Już w 1978 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego 
nauk przyrodniczych w zakresie antropologii, co zapew-
niła mu przedłożona w 1977 roku praca Budowa soma-
tyczna i środowisko rodzinne oligofreników. Mimo starań, 
Profesor nie uzyskał zgody władz na upublicznienie pra-
cy doktorskiej i habilitacyjnej ze względu na zastrzeżone 
dane wojskowe, dlatego do tej pory jego rozprawy nie 
zostały opublikowane. W 1981 roku został uhonorowany 
nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techni-
ki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

Profesor F. M. Rosiński przez wiele lat pracował jako 
wykładowca na dwu i trzech etatach jednocześnie w róż-
nych konfi guracjach: w Akademii Teologii Katolickiej 
(1979–1991 – zatrudniony jako docent, kierownik Kate-
dry Filozofi i Człowieka), w Uniwersytecie Wrocławskim 
(1988–1991 – wykłady zlecone; od 1991 – na pierwszym 
etacie, w tym 1998–2004 jako profesor nadzwyczajny 
w katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej; 2002–
2004 – wykłady zlecone), na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (1988–1991 – wykłady zlecone; 2010–2013 – 
etat), w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Wer-
bistów w Nysie (1989–1991), w Wyższym Seminarium 
Duchownym Braci Mniejszych w Kłodzku i Wrocławiu 
(1966–2013). Ceni swoją pracę dydaktyczną, niemniej nie 
wykonuje jej ze względów fi nansowych – wynagrodzenie 
przelewa automatycznie na potrzeby swojego klasztoru 
i jego działalność charytatywno-wychowawczą. Większą 
wartość przedstawiają dla niego dobrze napisane pod jego 
kierunkiem prace, pozytywny kontakt ze studentami, ser-
deczność uczelnianych urzędników oraz wdzięczna pamięć 
absolwentów. Z tego powodu za jeden z najlepszych okre-
sów w swojej pracy dydaktycznej Profesor uważa 4 lata 
wykładów w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła 
II w Tomaszowie Lubelskim, gdzie – dojeżdżając 1–2 razy 
w miesiącu ponad 450 km – w latach 2010–2013 był kie-
rownikiem Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. 

W ciągu całej swojej pracy dydaktycznej Profesor 
Rosiński prowadził zajęcia, seminaria dyplomowe i magi-

Prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński podczas międzynarodo-
wej konferencji naukowej „Droga w języku i kulturze”, UMCS, 
Lublin, październik 2010, fot. Barbara Hołub 

sterskie oraz doktoraty. Uczył około 20 przedmiotów m.in. 
z takich dziedzin, jak biologia ogólna, anatomia i fi zjologia 
człowieka, neurofi zjologia, antropologia fi zyczna, kulturo-
wa, fi lozofi czna, język łaciński i niemiecki, etnologia i róż-
ne jej działy, kosmologia, religiologia, ontologia, bioetyka, 
fi lozofi a, fi lozofi a przyrody i człowieka. Lista ta zarazem 
dowodzi szerokich zainteresowań badawczych Profesora. 
Studenci zaś podczas zajęć zdobywali nie tylko wiedzę czy 
chłonęli prezentowaną przez Profesora postawę i wartości, 
ale także – wiedzę praktyczną, jak na przykład radzić so-
bie ze stresem przed egzaminem. Należy oto według naka-
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zów Profesora „nie zarywać nocy” i na pół godziny przed 
egzaminem wypić kawę oraz zjeść pół tabliczki gorzkiej 
czekolady, by wypowiedzi były spójne i na najwyższym 
poziomie. Wspominana czekolada przywodzi na myśl tak 
zwane przez Ojca Profesora „bakalie rosińskie”, którymi 
obdarza swoich gości i bliskie osoby. Powstają w wyjąt-
kowy sposób: Profesor własnoręcznie dobiera i rozdrabnia 
składniki tej wyjątkowej mieszanki – symbolu jego szcze-
rej serdeczności i przychylności, bardzo cenionej i odwza-
jemnianej przez jego przyjaciół, znajomych, współbraci, 
współpracowników i parafi an. 

Profesor Rosiński jest autorem około 300 artykułów 
naukowych i rozpraw, głównie z zakresu tanatologii (ok. 
35 prac), defektologii (ok. 20 prac), prahistorii człowieka 
i religii (ok. 15), etnologii regionalnej, zwłaszcza Oceanii 
(20 prac, w tym 18 wspólnych z prof. dr. hab. W. Bęb-
nem), kosmologii i zagadnień światopoglądowych i reli-
gioznawczych (ok. 15 prac) czy wątków wschodnich (ok. 
10, w tym na temat szamanizmu, Benedykta Polaka oraz 
Kościoła katolickiego na Syberii). Zredagował trzy mo-
nografi e zbiorowe: dwie części Ludów i kultur Australii 
i Oceanii (Wrocław 1998, 237 s.; Wrocław 2001, 259 s.) 
oraz Observare Ewangelium – wrocławską księgę jubile-
uszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych (Wrocław 2009, 
667 s.). Zainicjował w 1994 roku i prowadził jako redaktor 
naczelny do 2008 roku (numery 1–2) wydawanie perio-
dyku naukowego „Quaestiones Selectae. Zeszyty Nauko-
we”, fi rmowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu – pisma o wyso-
kim poziomie merytorycznym oraz interesującej i zróżni-
cowanej tematyce. Profesor stale współpracuje z wysoko 
punktowanymi czasopismami, jak „Literatura Ludowa”, 
ogłaszając na ich  łamach własne teksty autorskie a tak-
że, niezwykle sumiennie, komentując naukowe nowości. 
W „Czasopiśmie Naukowym »Anthropos«” opublikował 
natomiast 25 recenzji książek niemiecko-, angielsko – 
i francuskojęzycznych. Liczba tekstów popularno-nauko-
wych sięga 60 pozycji. 

Niezwykła jest różnorodność podejmowanej w roz-
prawach prof. Rosińskiego problematyki, imponujący 
jego horyzont poznawczy, w którym mieszczą się zarówno 
kwestie budowy somatycznej oligofreników jak i rozwa-
żania nad znaczeniami biblijnej Pieśni nad pieśniami. Jego 
wszechstronna erudycja sprawiła, że jest on niezwykle 
cenionym uczestnikiem różnego rodzaju sesji i konferen-
cji, zwłaszcza interdyscyplinarnych. Jak bowiem Profesor 
szacuje, co roku (z przerwą na stan wojenny) wygłasza 
średnio 4–8 referatów na sympozjach naukowych w kra-
ju i zagranicą, na które jest imiennie zapraszany. Czynnie 
uczestniczył więc w cyklu sesji „tanatologicznych”, zorga-
nizowanych przez prof. Jacka Kolbuszewskiego, a teksty 
opublikowane przez niego w kilkunastu tomach zatytu-
łowanych Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna 
– antropologia kultury – humanistyka pod redakcją Jacka 
Kolbuszewskiego złożyć by się mogły na osobną książkę 
poświęconą teologicznym, antropologicznym, historycz-
nym oraz etnologicznym wymiarom i aspektom śmierci. 
Wziął udział w trzech konferencjach „angelologicznych” 
zorganizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, prezen-
tując referaty na temat koncepcji aniołów w Starym i No-
wym Testamencie a także w Apokryfach Nowego Testa-
mentu. Jego teksty, poświęcone między innymi tematyce 
kultur tradycyjnych, problematyce biblijnej i etyczno-
-fi lozofi cznej (Głód sensu życia i naczelnych wartości) są 
prawdziwą ozdobą dziewięciu tomów serii wydawniczej 
Stromata Anthropologica, wydawanej jako tomy pokon-
ferencyjne przez Uniwersytet Opolski, a także siedmiu 
tomów serii „wrocławskiej” Colloquia Anthropologica et 
Communicativa. 

Pasja poznawania i radość odkrywania nowych pól ba-
dawczych sprawiają, że Profesor chętnie podejmuje wciąż 
nowe zadania naukowe, włącza się w dyskusje poświęco-
ne tematyce czasem odległej od jego głównych zaintere-
sowań, jak na przykład problematyce kultury dziecięco-
-młodzieżowej czy gatunków folkloru (mit, bajka, opowia-
danie). Jako uczestnik licznych konferencji naukowych 
dał się poznać jako homo loquens – zarówno prezentując 
własne teksty jak i zabierając głos w dyskusji. Jego refe-
raty mają więc zawsze dwie wersje: „mówioną” i „pisa-
ną”. Wersja pierwsza – wygłaszana w trakcie sympozjum 
w sposób niezwykle zdyscyplinowany, zawsze uwzględ-
niający możliwości percepcyjne słuchaczy, okraszana jest 
zazwyczaj żartem czy anegdotą, utrzymana jest też często 
w konwencji swobodnej wypowiedzi ustnej; wersja druga 
– przekazywana do druku odznacza się natomiast erudy-
cyjnością, niezwykłą dyscypliną w konstruowaniu nauko-
wego dyskursu a także precyzyjnością i jasnością wykła-
du. Nieoceniony jest też jego udział w dyskusji, zawsze 
życzliwy wobec autora wystąpienia, ale też, gdy trzeba, 
polemiczny wobec konkretnych tez zawartych w referacie. 
Rozmowa z Profesorem Rosińskim oznacza dla interlo-
kutora rozszerzenie pola widzenia, wzbogacenie własnej 
koncepcji tematu o nowy, często nieoczekiwany aspekt, 
czasem inspirując do dalszych badań.

Prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński, fot. Bartosz Ługowski

W 2013 roku nakładem Franciszkańskiego Wydawni-
ctwa św. Antoniego ukazał się pokaźny tom studiów Za-
wstydzona mądrość. Prace ofi arowane Ojcu Profesorowi 
Franciszkowi Rosińskiemu OFM (Wrocław 2013, 584 s.) 
pod redakcją prof. dr hab. Małgorzaty Łoboz oraz Alana 
Tomasza Brzyskiego OFM. Został uroczyście wręczony 
Profesorowi w dniu imienin 4 października 2013, choć 
przede wszystkim stanowi dar i hołd wielu środowisk 
naukowych kraju i świata, złożony badaczowi kultury 
w 80. rocznicę urodzin, która przypadała w 2012 roku.1 
Z tej okazji można życzyć Jubilatowi spełnienia wielu ko-
lejnych projektów badawczych, może więc i planowanej 
wraz z prof. dr. hab. Antonim Kuczyńskim monografi i et-
nografi cznej Roztocza. 

PRZYPIS 
1 Zob. recenzje: Katarzyna Smyk, Zawstydzona mądrość. 

Prace ofi arowana Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu 
OFM, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, tom 17, 2013, s. 296–
302; tekst Ewy Głażewskiej w niniejszym numerze „Twórczości 
Ludowej”. 
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PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

WOJCIECH MIELEWCZYK

50 lat działalności 
Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie

1. Geneza powstania Muzeum w Szreniawie
Początki muzealnictwa rolniczego na ziemiach pol-

skich wiążą się z utworzeniem w Warszawie w drugiej po-
łowie XIX w. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Jego orga-
nizowanie podjęto już w roku 1866, ale ofi cjalne nadanie 
statutu nastąpiło dopiero w 1875 roku. Była to placówka 
naukowo-dydaktyczna, pełniąca w czasie zaborów funkcję 
wyższej uczelni dla ludności polskiej oraz polskiego insty-
tutu naukowego o dość rozległej działalności1. Po odzy-
skaniu niepodległości w 1919 roku wyodrębniło się z niej 
szereg instytucji naukowych: na bazie prowadzonych tam 
Wyższych Kursów Rolniczych zorganizowano Wyższą 
Szkołę Rolniczą (przemianowaną później na Szkołę Głów-
ną Gospodarstwa Wiejskiego), Pracownię Geologiczną 
przekształcono w Państwowy Instytut Geologiczny, a Sta-
cję Meteorologiczną – w Państwowy Instytut Meteorolo-
giczny. Zbiory archeologiczne przekazano do Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego, a zbiory etnografi czne 
do Państwowego Muzeum Etnografi cznego. Zabytki tech-
niczne dały początek Muzeum Techniki i Przemysłu2. Już 
w latach 20. XX w. planowano utworzyć odrębne muzeum 
poświęcone wyłącznie rolnictwu, ale placówka ta powstała 
dopiero w roku 1936.

Pałac – pierwsza siedziba Muzeum. Obecnie ekspozycja wnętrz 
mieszkalnych ziemiaństwa, fot. ze zbiorów Muzeum w Szre-
niawie 

Muzeum Rolnictwa swoją siedzibę miało w Warsza-
wie przy Krakowskim Przedmieściu. Podczas niemieckich 
nalotów na Warszawę we wrześniu 1939 roku poważnie 

ucierpiało, a w czasie okupacji Niemcy niszczyli zbio-
ry. Zachowały się tylko nieliczne obiekty, które obecnie 
znajdują się w Szreniawie3. Reaktywowanie tej placówki 
w 1945 roku w zniszczonej stolicy nie dało trwałych efek-
tów i w 1951 roku Muzeum Rolnictwa zostało ostatecznie 
rozwiązane. Jednak już w końcu lat 50. ideę utworzenia 
ogólnopolskiej placówki muzealnej poświęconej rolnictwu 
podjęło Ministerstwo Rolnictwa. Resort ten został organi-
zatorem odrodzonego Muzeum. W roku 1962 Kolegium 
Ministerstwa Rolnictwa powzięto uchwałę o powołaniu 
komitetu mającego zająć się organizacją przyszłego muze-
um. Jego siedzibę postanowiono ulokować w Wielkopol-
sce, regionie o tradycyjnie rolniczym charakterze. Wybór 
padł na Szreniawę pod Poznaniem. Miejscowość ta miała 
dobre połączenia komunikacyjne z oddalonym zaledwie 
o kilkanaście kilometrów miastem wojewódzkim, gdzie 
funkcjonowała Wyższa Szkoła Rolnicza z kadrą zapewnia-
jącą odpowiedni poziom naukowy Muzeum. W następnym 
roku rozpoczęto prace przy adaptacji na potrzeby placówki 
muzealnej zespołu pałacowo-parkowego, należącego do 
miejscowego PGR-u. Rozpoczęto też budowę pierwsze-
go pawilonu wystawowego. W maju 1964 roku Kolegium 
Ministerstwa Rolnictwa podjęło uchwałę dotyczącą orga-
nizacji muzeum4, a jego formalnie utworzenie nastąpiło na 
podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 lipca 
1964 roku5. Uroczyste otwarcie pierwszej stałej ekspozycji 
miało miejsce 29 sierpnia tego roku. Dokonał tego osobi-
ście minister rolnictwa Mieczysław Jagielski6.

2. Organizacja i zbiory
W latach następnych Muzeum dynamicznie się roz-

wijało. Budowano kolejne pawilony wystawowe, których 
ostatecznie stanęło trzynaście. Zorganizowano szereg eks-
pozycji na wolnym powietrzu i pod wiatami. Postawione 
zostały też budynki magazynów, warsztatów i pracowni 
konserwatorskich, a także budynek administracyjno-biuro-
wy oraz blok z mieszkaniami służbowymi dla pracowni-
ków. W celu usytuowania nowych obiektów teren muzeal-
ny został powiększony z 4 do 5,6 ha powierzchni7.

Zarządzeniem nr 85 Ministra Rolnictwa z dnia 2 
kwietnia 1975 roku Muzeum otrzymało status muzeum na-
rodowego. Kolejna zmiana statutu Muzeum w roku 1986 
przyniosła również zmianę jego nazwy na Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, co 
wiązało się również z poszerzeniem zakresu zainteresowań 
placówki8. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Muzeum w Szre-
niawie pod zarząd Samorządu Województwa Wielkopol-
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skiego. W grudniu 2006 roku Minister Rolnictwa podpisał 
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę 
o współfi nansowaniu szreniawskiej placówki. Od tego 
czasu organizatorami Muzeum są Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego i minister właściwy do spraw rolnictwa, 
natomiast nadzór zwierzchni nad placówką w Szreniawie 
sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do celów Muzeum określonych w pierwszym statucie 
Muzeum z 1964 roku zaliczono gromadzenie, przechowy-
wanie, konserwowanie, naukowe opracowywanie i udo-
stępnianie społeczeństwu dóbr kultury, obrazujących histo-
rię rozwoju rolnictwa w Polsce, techniki i narzędzi pracy 
w rolnictwie, walk społecznych i warunków socjalno-byto-
wych wsi polskiej oraz ruchu związkowego pracowników 
rolnych, a także prowadzenie badań naukowych i działal-
ności oświatowej oraz współdziałanie z właściwymi insty-
tucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszech-
nianiu nauki i kultury, szczególnie na wsi.

Obecnie obowiązujący statut stanowi, że „do zakre-
su działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy 
w dziedzinie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożyw-
czego terenu historycznych i współczesnych ziem polskich 
z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego 
i cywilizacyjnego oraz ochrona kulturowego dziedzictwa 
wsi polskiej”9. Zgodnie z tym aktem placówka w Szrenia-
wie gromadzi zbiory z zakresu:

– rolnictwa, w tym uprawy roli i roślin, chowu i ho-
dowli zwierząt, ogrodnictwa, chmielarstwa i wikliniar-
stwa, bartnictwa i pszczelarstwa;

– łowiectwa i rybactwa śródlądowego;
– przemysłu rolno-spożywczego, w tym młynarstwa, 

piekarnictwa, cukrownictwa, gorzelnictwa, browarnictwa, 
winiarstwa, przetwórstwa owocowo-warzywnego, olejar-
stwa, mleczarstwa, rzeźnictwa i wędliniarstwa;

– transportu rolniczego i wiejskiego;
– budownictwa wiejskiego i związanego z przemy-

słem rolno-spożywczym;
– etnografi i;
– historii społecznej wsi;
– sztuki tematycznie związanej z zakresem zaintereso-

wań Muzeum.
W okresie 50 lat działalności Muzeum jego struktura 

organizacyjna ulegała rozbudowie, a także istotnym prze-
kształceniom, co regulowały kolejne statuty. Obecna struk-
tura wewnętrzna Muzeum w Szreniawie, wprowadzona 
regulaminem organizacyjnym z 2013 roku, obejmuje na-
stępujące działy merytoryczne:

– Dział Historii Wsi, Rolnictwa i przemysłu Rolno-
-Spożywczego;

– Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rol-
nictwa;

– Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów;
– Dział Głównego Konserwatora Zbiorów;
– Dział Chowu Zwierząt i Uprawy Roślin;
– Bibliotekę i Archiwum Naukowe;
– Dział Edukacji i Wydawnictw;
– Dział Organizacji Wystaw, Imprez i Obsługi Widza 

Muzealnego.
Podstawowy kierunek działalności Muzeum – gro-

madzenie eksponatów – realizowany jest już od roku 
1963. W początkowym okresie zbiory Muzeum Rol-
nictwa tworzone były przez napływające dary, później 
również drogą zakupów. Muzealia przekazywały przede 
wszystkim jednostki terenowe Związku Zawodowego 
Pracowników Rolnych, państwowe gospodarstwa rol-
ne, spółdzielnie rolnicze, zakłady przetwórstwa rolno-
-spożywczego, instytuty badawcze resortu rolnictwa, 
kółka rolnicze, stowarzyszenia i organizacje społeczne, 
a także osoby prywatne10. Na koniec 2013 roku w Mu-

zeum posiadało 16 917 eksponatów. Wszystkie one są 
zaewidencjonowane i posiadają karty katalogu nauko-
wego muzealiów. Większość z nich posiada również 
dokumentację fotografi czną. Wszystkie obiekty zosta-
ły zewidencjonowane w bazie elektronicznej systemu 
Musnet.

Wśród eksponatów zgromadzonych w Szreniawie 
znajdują się zbiory archeologiczne (najmniej liczna gru-
pa licząca tylko 47 obiektów), przyrodnicze (592 obiek-
ty, głównie preparaty zwierząt), etnografi czne (4 140 
muzealiów, w tym stroje ludowe i tkanina, wyroby ce-
ramiczne, sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia 
rzemieślnicze, sztuka ludowa, ule i sprzęt pszczelarski), 
techniczne (7 766 obiektów; narzędzia i maszyny rolni-
cze, w tym 7 lokomobil różnego typu, urządzenia i ma-
szyny używane w przetwórstwie rolno-spożywczym, 
sprzęt weterynaryjny, pojazdy transportu wiejskiego, 
uprzęże i siodła, samoloty używane w rolnictwie), hi-
storyczne (3 224 obiekty; zbiór ten obejmuje szeroką 
gamę przedmiotów związanych z wyposażeniem mieszkań 
i sferą duchową mieszkańców wsi, a także numizmaty, me-
dale, odznaczenia, tłoki pieczętne, sztandary i proporce)11, 
artystyczne (1 048 obiektów z zakresu malarstwa, gra-
fi ki, rysunku, rzeźby, tkaniny artystycznej oraz plaka-
tów; w tym zbiorze znajdują się m.in. prace takich au-
torów, jak W. Wodzinowski, K. Sichulski, W. Tetmajer, 
T. Axentowicz, J. Fałat, Z. Stryjeńska, Z. Pronaszko, L. 
Wyczółkowski, J. Brandt, W. Weiss, J. Chełmoński czy 
W. Gerson, a także J. Sobociński i B. Chromy)12.

Muzeum gromadzi również specjalistyczne czaso-
pisma i wydawnictwa książkowe. Zbiory biblioteczne są 
kompletowane pod kątem ich przydatności do badań na-
ukowych oraz do celów edukacyjno-wystawienniczych. 
Stan zasobu biblioteki na koniec 2013 roku wynosił 
23 717 książek, 5 356 broszur oraz 7 226 egzemplarzy 
czasopism. Zbiór czasopism obejmuje ponad tysiąc ty-
tułów wychodzących w XIX i XX w., w tym ponad 760 
polskich oraz ok. 240 obcych, głównie niemieckich. 
Wśród książek znajduje się 67 starodruków, w tym 2 
z XVI w., 4 z XVII w. i 61 z XVIII stulecia. W księ-
gozbiorze dominują dzieła naukowe z zakresu uprawy 
roślin i hodowli zwierząt, weterynarii, pszczelarstwa, 
ogrodnictwa i sadownictwa, mechanizacji rolnictwa, 
przetwórstwa rolno-spożywczego, etnografi i oraz histo-
rii. Publikacje gromadzone są drogą zakupów, a także 
pozyskiwane jako dary oraz drogą wymiany z placów-
kami muzealnymi i naukowymi w kraju i za granicą13.

Oprócz książek i czasopism, Muzeum w Szreniawie 
gromadzi także inną dokumentację utrwaloną na nośniku 
papierowym, jak druki ulotne, afi sze i obwieszczenia, pla-
ny i mapy, rękopisy, maszynopisy, dyplomy, księgi hodow-
lane i pamiątkowe. Materiały te tworzą zasób Archiwum 
Naukowego Muzeum. Napływają one w formie darów od 
instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, związ-
ków zawodowych i przedsiębiorstw, a także są kupowane 
na aukcjach i od osób prywatnych. Ogółem zbiór ten liczy 
blisko 5 tysięcy pozycji inwentarzowych. Prócz tego w Ar-
chiwum znajdują się materiały biografi czne, wspomnie-
niowe i spuścizny. Chronologicznie najwięcej materiałów 
pochodzi z XX w., ale są też i materiały starsze, sięgające 
aż XVI stulecia. Do najstarszych należą dokumenty doty-
czące sprzedaży wsi i folwarków, akta zastawu i darowizn, 
dziesięcin oraz wyroki sądowe14.

Natomiast w Archiwum Ikonografi cznym groma-
dzone materiały audiowizualne. Zbiór fotografi czny 
liczy blisko 11 tysięcy pozycji inwentarzowych i obej-
muje fotografi e z negatywami (ponad 42 tysiące klatek) 
oraz przeźrocza (1 630 klatek). Ciekawą kolekcję two-
rzą albumy fotografi czne różnych instytucji i organiza-



43

cji (426 jednostek). Zbiór pocztówek liczy 685 sztuk, 
w przeważającej większości powstałych przed 1939 
rokiem, celuloidowych taśm fi lmowych (w większości 
czarno-białych) jest 976, kaset video – 175, płyt CD 
i DVD – 94, kaset audio – 15 sztuk15.

3. Ekspozycje
Zgromadzone materiały są eksponowane na wysta-

wach stałych w pałacu i trzynastu pawilonach, a także 
pod wiatami oraz w ekspozycji skansenowskiej na wol-
nym powietrzu. Wystawy te, w miarę potrzeb i napły-
wania nowych eksponatów, są powiększane i moderni-
zowane.

Fragment ekspozycji poświęconej przetwórstwu zbożowemu 
i piekarnictwu, fot. ze zbiorów Muzeum w Szreniawie

Stałe ekspozycje muzealne zorganizowane zostały 
w kilkunastu pawilonach wystawienniczych zbudowanych 
specjalnie na potrzeby tej placówki w latach 60. i 70. XX 
w., a także w obiektach dawnego folwarku przejętych od 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Wystawy stałe prezentu-
ją następujące zagadnienia:

– najdawniejsze dzieje rolnictwa na ziemiach polskich 
od epoki neolitu do końca XVIII w.; 

– rzemiosło wiejskie (ciesielstwo, bednarstwo, koło-
dziejstwo, stolarstwo, garbarstwo, tkactwo, garncarstwo 
i kowalstwo); 

– przetwórstwo rolno-spożywcze (młynarstwo, piekar-
nictwo, cukrownictwo, przetwórstwo owocowo-warzyw-
ne, gorzelnictwo, winiarstwo, olejarstwo, mleczarstwo 
i rzeźnictwo); 

– bartnictwo i pszczelarstwo; 
– meliorację; 
– ochronę roślin i nawożenie upraw; 
– ogrodnictwo i hodowlę roślin; 
– chów i hodowlę zwierząt, żywienie zwierząt hodow-

lanych oraz weterynarię; 
– rozwój techniczny narzędzi rolniczych do orki, bro-

nowania, siewu i zbioru płodów rolnych, omłotów i czysz-
czenia ziarna; 

– transport wiejski (płozowy, kołowy i szynowy); 
– agrolotnictwo.
Ciekawa ekspozycja zorganizowana została w stoją-

cym pośrodku terenu muzealnego pałacu z połowy XIX w.
W wyremontowanych wnętrzach w 2010 roku otwar-
ta została stała wystawa wnętrz mieszkalnych. Na trzech 
kondygnacjach można zapoznać się z życiem codziennym 
rodziny ziemiańskiej w końcu XIX i w pierwszej połowie 
XX w., również z nielicznymi pamiątkami po polskich 
właścicielach Szreniawy z okresu międzywojennego.

Obiektem związanym z zespołem pałacowo-folwar-
cznym16 jest stojąca na niewielkim wzniesieniu kilkadziesiąt 

metrów na wschód od Muzeum (już na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego) wieża-mauzoleum Bierbaumów, 
pierwszych właścicieli Szreniawy. Obiekt ten został zbudo-
wany ok. 1880 r. jako kaplica grobowa rodziny Bierbaumów. 
Po odrestaurowaniu tej budowli w roku 2001 przez WPN, 
urządzono tam niewielką ekspozycję i punkt widokowy. 
Wieża jest obecnie administrowana przez Muzeum17.

Ekspozycjami łączącymi elementy wystawiennicze 
z pokazami praktycznymi są nowo zbudowane kuźnia i stel-
macharnia, gdzie nie tylko można zapoznać się z dawnymi 
narzędziami, ale też przyjrzeć się pracy rzemieślników.

Poza wystawami w obiektach murowanych, na terenie 
muzeum zlokalizowano ekspozycje plenerowe, jak skansen 
pszczelarski18, czy ekspozycja obejmująca obiekty służące 
do zaopatrzenia wsi w wodę (studnie kopane i wiercone, 
a także związany z tym sprzęt). Zabytkowymi obiektami 
drewnianymi przeniesionymi do Muzeum są stodółki oraz 
kieraty (dolne i górne), jak również drewniany silos. Ty-
powo rolniczymi obiektami są zabytkowe obory, stodoły, 
spichlerz i gorzelnia wchodzące w skład XIX-wiecznego 
zespołu folwarcznego, które przed kilkunastu laty zostały 
wynajęte od Agencji Nieruchomości Rolnych i są zagospo-
darowywane na cele wystawiennicze oraz oświatowo-dy-
daktyczne. W parku stoi kilkanaście popiersi osób zasłużo-
nych dla wsi, hodowli zwierząt, uprawy roślin, pszczelar-
stwa oraz działaczy ruchu ludowego19.

Z kolei w nowo wybudowanych obiektach inwentar-
skich można obejrzeć żywe zwierzęta, głównie ras zacho-
wawczych, jakie chowano w gospodarstwach chłopskich 
w minionych wiekach. Wśród inwentarza żywego znajdują 
się m.in. woły rasy simentalskiej i białogrzbietej (używane 
w czasie różnych pokazów na terenie Muzeum jako siła 
pociągowa), koniki polskie, koń rasy zimnokrwistej, kuce 
szetlandzkie, osioł, świnie złotnickie, owce wrzosówki, 
wielkopolskie i romanowskie, kozy karpackie, króliki, kury 
zielononóżki kuropatwiane i czubatki staropolskie, perlice, 
kaczki dworskie, gęsi garbonose, bażanty, gołębie, a także 
pawie (ptaki hodowane ongiś w parkach dworskich).

Z kolei na przylegającym do Muzeum obszarze 10 ha 
urządzono sad ze starymi odmianami drzew owocowych, 
poletko demonstracyjne z tradycyjnymi roślinami upraw-
nymi, a także ogródek zielarski. Na dwóch hektarach co 
roku funkcjonuje labirynt kukurydziany.

Lokomobila i młocarnia produkcji Zakładów H. Cegielskiego 
w Poznaniu na ekspozycji narzędzi i maszyn do omłotów, fot. ze 
zbiorów Muzeum w Szreniawie

Poza wystawami stałymi Muzeum organizuje również 
wystawy czasowe. Prezentowane są one zarówno w Szre-
niawie, jak i poza siedzibą Muzeum. Ich wielkość i tema-
tyka bywają mocno zróżnicowane. Organizując kilka tego 
typu wystaw rocznie, Muzeum Rolnictwa ma ich w swo-



44

im dorobku już kilkaset. Z większych i ciekawszych wy-
staw czasowych prezentowanych w Szreniawie wymienić 
można następujące: „Wieś polska w walce o biologiczne 
przetrwanie narodu 1939–1945”, „300-lecie ziemniaka 
w Polsce”, „Historia uprawy buraka cukrowego w Polsce”, 
„Fotografi a chłopów polskich”, „Wieś i rolnictwo w okre-
sie Konstytucji 3 Maja”, „Znaki rozliczeniowe za pracę 
w rolnictwie”, „Wolność, Całość i Niepodległość. Udział 
chłopów w powstaniach narodowych”, „Ziemia, Oświata, 
Władza… 100 lat polskiego ruchu ludowego”, „180 lat ru-
chu spółdzielczego na wsi polskiej”, „Wieś w kartografi i 
XIX i XX w.”, „Wizja wsi polskiej księdza Wacława Bli-
zińskiego”, „Chłop żywemu nie przepuści”, „Przeszłość 
– przyszłości. Wybrane przełomowe momenty w histo-
rii w historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego”, 
„Świat miniatur. Rolnictwo w modelarstwie” i inne. 

Wystawy czasowe także organizowano w dwóch du-
żych cyklach tematycznych. W cyklu dotyczącym mniej-
szości narodowych na wsi polskiej ekspozycje czasowe 
w latach 2005–2014 poświęcone były Romom, Żydom, 
Łemkom, Litwinom, Tatarom, Białorusinom, Ukraińcom, 
Czechom, Niemcom i Rosjanom. Drugi cykl wystaw cza-
sowych towarzyszył w latach 2003–2012 imprezom we-
selnym organizowanym przez Muzeum. Poświęcone one 
były sztuce ludowej tego regionu, który prezentowany był 
na imprezie20.

4. Działalność naukowa i oświatowa
Oprócz opracowywania zbiorów i przygotowywania 

wystaw, Muzeum w Szreniawie prowadzi również badania 
naukowe. Od 1987 roku realizowany jest program badaw-
czy „Ewidencja i dokumentacja naukowa zabytków archi-
tektury i budownictwa folwarcznego i obiektów przemy-
słu rolno-spożywczego powstałych w Polsce do 1939 r.„ 
Jego efektem jest opracowanie już kilkunastu tysięcy kart 
ewidencyjnych obiektów i założeń folwarcznych oraz wy-
danie dziesięciu tomów opisujących dawne folwarki w 10 
powiatach województwa poznańskiego. W przygotowaniu 
są kolejne tomy.

Nowym, pionierskim w skali kraju, jest podjęty 
w ostatnich latach projekt badawczy o fundamentalnym 
znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, zatytuło-
wany „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wsi wielkopolskiej” w ramach ogłoszonego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki”. Celem tego projektu 
jest udokumentowanie niematerialnych elementów kul-
tury, które przetrwały w miejscowej tradycji wiejskiej, 
bądź są zawarte w źródłach archiwalnych, i którym grozi 
zapomnienie. Podjęte badania mają charakter badań ratun-
kowych. Prowadzone są one w 15 powiatach północnej 
części województwa wielkopolskiego. Z zebranych mate-
riałów utworzona zostanie kartoteka (w postaci papierowej 
i elektronicznej) obiektów dziedzictwa kulturowego wsi 
dla opracowanego obszaru. Natomiast efektem końcowym 
prac badawczych będą publikacje książkowe z serii Atlas 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopol-
skiej, osobne dla każdego powiatu21.

Muzeum w Szreniawie wielokrotnie było organi-
zatorem ogólnopolskich sesji i konferencji naukowych 
oraz popularnonaukowych. Organizowane były one m.in. 
z okazji 100-lecia ruchu ludowego, 90-lecia wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, 130-lecia utworzenia Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa, czy 60-powstania państwowych 
gospodarstw rolnych. Inne sesje poświęcone były np. dzia-
łalności oświatowej w muzeach, starodrukom weterynaryj-
nym, działalności muzeów rolniczych, życiu i pracy Hipo-
lita Cegielskiego oraz prof. Tadeusza Vetulaniego, a nawet 
koniom roboczym w nowoczesnym rolnictwie.

Od 2006 roku organizowane są konferencje naukowe 
poświęcone mniejszościom narodowym zamieszkującym 
polską wieś. Od 2004 roku co dwa lata odbywają się kon-
ferencje konserwatorskie zatytułowane „Problemy mu-
zeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, 
a corocznie od 2006 roku – seminaria z cyklu „Rozwój ob-
szarów wiejskich”, współorganizowane z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu i Oddziałem Wielkopolskim 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Muzeum Rolnictwa wydaje własny „Rocznik” (do 
roku 2014 – 30 tomów), szereg folderów, składanek i kata-
logów wystaw, a także materiały pokonferencyjne. Część 
z nich ukazała się w ramach „Biblioteki Muzeum Rolni-
ctwa w Szreniawie”. Natomiast na nośniki cyfrowe na-
grane zostały fi lmy ukazujące pracę na wsi w minionych 
czasach, a także dokumentacja imprez odbywających się 
w Muzeum.

Muzeum w Szreniawie współpracuje z wieloma mu-
zeami w kraju i zagranicą. Duże znaczenie przywiązu-
je się zwłaszcza do współpracy z muzeami rolniczymi 
zrzeszonymi w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mu-
zeów Rolniczych (Asociation Internationale des Musees 
d’Agriculture – AIMA), afi liowanym przy ICOM. Współ-
założycielem AIMA, powstałego w roku 1966, jest tak-
że placówka szreniawska. Muzeum jest także członkiem 
Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, 
a jego pracownicy należą do Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich oraz biorą udział w pracach Międzymuzealnego 
Kolegium Numizmatycznego.

Placówka w Szreniawie prowadzi również szeroką 
działalność oświatową. Organizowane są tu lekcje muze-
alne, projekcje fi lmowe i konkursy dla młodzieży szkół 
podstawowych i średnich. Teren muzeum jest też miejscem 
zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń studentów różnych kie-
runków wyższych szkół rolniczych22.

Popularyzacji wiedzy wśród szerokich kręgów odbior-
ców służą imprezy plenerowe, których co roku jest kilka, 
każda o innej tematyce. Organizowane są one od 2001 
roku. Do stałych imprez należą: „Jarmark Wielkanocny”, 
„Festiwal Piwa”, „Jarmark Zielonoświątkowy”, „Niedzie-
la w Muzeum”, „Jesień w domu i zagrodzie. Retro Show”, 
„Jarmark Bożonarodzeniowy”. Ciekawym cyklem imprez 
były wesela wiejskie organizowane w latach 2003–2012 
z zachowaniem strojów, obrzędów i tańców konkretnego 
regionu etnografi cznego. Odbyły się wesela: lubelskie, 
szamotulskie, kaszubskie, krakowskie, górali gorczań-
skich, krakowskie, śląskie, łowickie, kurpiowskie, sieradz-
kie i biskupiańskie. W każdym brała udział para młoda, 
zawierając związek małżeński w kościele w sąsiedniej 
miejscowości. Osobne imprezy poświęcone były mniej-
szościom narodowym zamieszkującym polską wieś, orga-
nizowane zawsze w dniu otwarcia tematycznie związanej 
z nimi wystawy.

Corocznie organizowane są kilkutygodniowe imprezy 
edukacyjne: „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne”, „Jesień na 
wsi” oraz „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe”. Prze-
znaczone są one dla zorganizowanych grup dzieci z przed-
szkoli i szkół podstawowych. Natomiast dla wszystkich 
zwiedzających Muzeum indywidualnie przygotowane 
są cykle prelekcji zatytułowane „Weekendowe spotkania 
z widzem” – bezpłatne, trwające od lutego do listopada.

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie odwiedzane jest 
licznie przez turystów indywidualnych oraz przez grupy 
zorganizowane, w tym najliczniejsze są wycieczki szkolne 
ze szkół podstawowych. Frekwencja w szreniawskiej pla-
cówce w ostatnich kilkunastu latach wynosi kilkadziesiąt 
tysięcy osób, a w bieżącej dekadzie przekracza 60 tysięcy 
zwiedzających, wliczając w to również uczestników im-
prez i warsztatów dla dzieci.
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5. Oddziały Muzeum
Rozszerzanie zakresu zainteresowań Muzeum zna-

lazło swoje odzwierciedlenie również w tworzeniu ko-
lejnych oddziałów tej placówki. W roku 1982 przejęto 
istniejące od 1977 roku w Uzarzewie Muzeum Łowie-
ctwa Wielkopolskiego i Ochrony Zwierzyny Łownej. 
Stało się ono pierwszym oddziałem MNR i obecnie nosi 
nazwę Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie. Jego ekspo-
zycje znajdują się w pałacu z połowy XIX w. i dawnej 
stajni, gdzie prezentowane są dzieje łowiectwa i myśli-
stwa, historia broni myśliwskiej oraz trofea łowieckie. 
W dioramach przedstawiono środowiska przyrodnicze 
zwierzyny łownej charakterystyczne dla Wielkopolski. 
Kolejna wystawa prezentuje kolekcję jaj 193 gatunków 
ptaków, a w wybudowanym w 2004 roku pawilonie 
ulokowano ekspozycję trofeów myśliwskich z całego 
świata przekazanych przez Adama Smorawińskiego 
oraz kolekcję papug licząca 86 gatunków. Łącznie w tej 
placówce zgromadzono ponad 2 700 obiektów23.

W tym samym roku w Jaraczu utworzono Muzeum 
Młynarstwa, które obecnie nosi nazwę Muzeum Hi-
storii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu 
Wiejskiego. Placówka ta zlokalizowana jest w dawnym 
młynie wodnym postawionym nad rzeką Wełną, wy-
posażonym w oryginalne maszyny i urządzenia młyń-
skie. Dawne przetwórstwo zbożowe prezentowane jest 
na ekspozycji w zabytkowej stajni, natomiast w domu 
młynarza znajduje się wystawa obrazująca rozwój mły-
narstwa w Polsce w minionych wiekach. Na tych wysta-
wach znajduje się kilkaset obiektów24.

Następnym oddziałem zostało w 1985 roku Muze-
um Wikliniarstwa i Chmielarstwa utworzone w No-
wym Tomyślu. Zorganizowane tam ekspozycje obrazują 
rozwój plecionkarstwa i wikliniarstwa w Polsce oraz tra-
dycje uprawy chmielu w regionie nowotomyskim. Ogó-
łem zgromadzono tam ok. 1 100 eksponatów. Na terenie 
tej placówki urządzone są również poletka z uprawami 
ponad 70 krajowych i zagranicznych odmian wikliny25.

W roku 1963 przy Zakładzie Badania Chorób Owa-
dów Użytkowych w Swarzędzu (będącej placówką 
Instytutu Weterynarii w Puławach) utworzony został 
Skansen Pszczelarski. Zgromadzono w nim ok. 200 róż-
nego typu uli, od najstarszych kłodowych, poprzez sło-
miane koszki, ule fi guralne do współczesnych skrzyn-
kowych oraz architektonicznych, będących modelami 
wielkopolskich zabytków. Po likwidacji Zakładu skan-
sen przejęło w roku 1996 Muzeum w Szreniawie jako 
kolejny swój oddział. Obecnie nosi on nazwę Skansen 
i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Ko-
steckiego. Zgromadzono w nim ponad 440 obiektów, 
w tym ok. 230 uli. Najstarszymi są pochodzące z XV w. 
barcie leśne. Z kolei w dawnym budynku gospodarczym 
urządzono wystawę poświęconą owadom użytkowym, 
w tym trzmielom i innym dzikim owadom zapylającym 
oraz jedwabnikom. Na poletkach uprawianych jest ok. 
100 odmian roślin miododajnych26.

Najmłodszym oddziałem jest Muzeum Gospodarki 
Mięsnej w Sielinku, utworzone w roku 1996 w nowym 
obiekcie zbudowanym na terenie Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Powstało ono z inicjatywy prof. Wincen-
tego Pezackiego, wykładowcy na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. Zgromadzono w nim ok. 600 eksponatów 
ilustrujących dzieje cechów rzeźników i wędliniarzy 
od XVII w. oraz przemysłu mięsnego do lat 60. XX w. 
Zgromadzone eksponaty obrazują przede wszystkim 
postęp w tej gałęzi przetwórstwa. Ponadto na ekspozycji 
znalazły się m.in. wozy do przewozu zwierząt, sprzę-
ty do badania mięsa oraz ciekawa kolekcja krajalnic do 
wędlin i wag sklepowych. Zorganizowano tam bibliote-

ka liczy ok. 3,5 tys. woluminów. W 2002 roku placów-
ka ta została przejęta przez Muzeum w Szreniawie jako 
kolejny oddział27.
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ław–Szreniawa 1996, s. 28–32.

14 Szerzej na temat Archiwum Naukowego Muzeum i jego 
zasobu zob.: Jan Gurgul, Archiwum Naukowe, „Rocznik MNR”, 
t. 20, 1994, s. 90–93; W. Mielewczyk, Archiwum Naukowe w Mu-
zeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie k. Poznania, „Poznański Rocznik Archiwalno-Hi-
storyczny” (dalej cyt.: „PRAH”), R. V, 1998, s. 159–161; tenże, 
Specyfi ka gromadzenia i opracowywania materiałów archiwal-
nych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie, „PRAH”, R. VIII/IX, 2001/2002, s. 47–
52; Michał Senger, Archiwum Naukowe, „Rocznik MNRiPRS”, 
t. 30, 2014 [w druku].

15 Ewa Krzyżaniak-Ryś, Archiwum ikonografi czne, 
„Rocznik MNR”, t. 20, 1994, s. 93–97; taż, Filmoteka w zbio-
rach Muzeum Narodowego rolnictwa w Szreniawie, „Rocznik 
MNR” t. 24, 2007, s. 87–91.

16 O zespole pałacowo-folwarcznym w Szreniawie zob. 
W. Mielewczyk, Die Guts – und Schlossanlage in Szreniawa. Vom 
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ANNA WANDA GÓRA
Kośba

Dłonią sękatą znak krzyża uczynił
nad polem złota pełnym, ziarnem przetykanym.
Pot perlisty starł z czoła, nisko się pochylił
i z namaszczeniem kosę w dłonie ujął...

Cichuteńko się kładły równiutkie pokosy,
z poszumem śpiewnym do nóg się kłoniły.
A On krokiem dostojnym, jak w świętej procesji,
z sercem miłości pełnym pole swe przemierzał...

Każdą piędź swojej ziemi znał na pamięć prawie
i każdy oddech pola czuł jak tchnienie dziecka.
On ją orał, obsiewał złotym chlebnym ziarnem,
teraz się ziemia rodna odwdzięczy pokarmem...

Dźwięk kosy dopieszczanej do błysku osełką,
która w dłoni żniwiarza po ostrzu śmigała,
płynął po rannej rosie, hen, aż pod dąbrowę,
a ona tę pieśń kosy z echem oddawała...

Szczęśliwy spojrzał w górę na niebo wysokie,
dzięki – cicho wyszeptał – i dalej ciął zboże,
które cudnie pachniało świeżuteńkim chlebem...
Dzięki Ci, Boże.

preussischen Gut zum polnischen Museum, [in:] Landgüter in 
den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und 
Polen – Entstehung, Verfasll und Bewahrung, red. B. Pusback,
J. Skuratowicz, Warszawa 2007, s. 369–377.

17 Na temat wieży-mauzoleum zob.: W. Mielewczyk, Za-
gadkowe mauzoleum, „Spotkania z Zabytkami”, 1996 nr 12, 
s. 23–24.

18 Zob. Milena Wieczorek, Z dziejów pszczelarstwa. Kolek-
cja uli kłodowych w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Rocznik MNRi-
PRS”, t. 29, 2012, s. 155–166.

19 H. Ignatowicz, Kamila Śliwińska, Rzeźba parkowa w Mu-
zeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie – historia, twórcy, tematyka, „Rocznik MNRiPRS”, 
t. 29, 2012, s. 119–138.

20 Więcej o wystawach czasowych: Bartosz Samelski, Wysta-
wy czasowe, „Rocznik MNRiPRS” t. 30, 2014 [w druku].

21 Założenia Projektu zostały przedstawione w: W. Mielew-
czyk, Realizacja projektu „Atlas niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wsi wielkopolskiej” w Muzeum Narodowym Rolni-
ctwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Przegląd 
Wielkopolski”, 2012 nr 3, s. 72–74 oraz tenże, Projekt „Atlas 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej” 
realizowany w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie, [w:] Niematerialne dziedzictwo 
kulturowe: źródła – wartości – ochrona, pod red. J. Adamowskie-
go i K. Smyk, Lublin–Warszawa 2013, s. 299–305.

22 Małgorzata Pietrzak, Działalność oświatowa. Sesje, 
konferencje, „Rocznik MNR”, t. 20, 1994, s. 180–181.

23 Nazwa tego oddziału była wielokrotnie zmieniana. Szerzej 

na temat tej placówki: Michał Iwaszkiewicz, Ferdynand Wójtow-
ski, Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopol-
skiego w Uzarzewie, [Uzarzewo 1995]. Anna Makarewicz, Mu-
zeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego 
w Uzarzewie, „Rocznik MNR”, t. 20, 1994, s. 198–203; Benon 
Miśkiewicz, Muzeum Wielkopolskiego Łowiectwa w Uzarzewie. 
25 lat działalności, Poznań 2002; H. Nowacki, Muzeum Łowie-
ctwa Wielkopolskiego i Ochrony Środowiska Zwierzyny Łownej 
w Uzarzewie, „Kronika Wielkopolski”, 1992 nr 2, s. 76–82.

24 Szerzej o tej placówce: Wiesław Płotkowiak, Muzeum 
Młynarstwa, Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego i Ryba-
ctwa w Jaraczu, „Rocznik MNR”, t. 20, 1994, s. 189–192.

25 H. Nowacki, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu – nowy oddział Muzeum Narodowego 
Rolnictwa w Szreniawie, „Kronika Wielkopolski”, 1992 nr 4, 
s. 75–77; Aurelia Śląska, Muzeum Wikliniarstwa i Chmie-
larstwa w Nowym Tomyślu, „Rocznik MNR”, t. 20, 1994, 
s. 193–197.

26 Dzieje skansenu w Swarzędzu i jego zbiory opisywali 
m.in.: J. Garczarczyk, Zabytek kultury narodowej. Nasz skansen, 
„Pszczelarstwo”, 1977 nr 1, s. 7–8; Marian Jeliński, Skansen 
pszczelarski w Swarzędzu, „Acta Scansenologica”, t. 1, s. 244–
246; M. Matiaszewska-Mroczkiewicz, Park i Muzeum Pszczelar-
skie w Swarzędzu, „Pszczelarstwo”, 1966 nr 5, s. 13–15.

27 Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku k. Opalenicy 
(Wielkopolska), „Rocznik MNR”, t. 22, 2001, s. 197–205; Win-
centy Pezacki, Muzeum, jakich mało. Muzeum Gospodarki Mięs-
nej w Sielinku, Poznań–Sielinko 1996; Aleksander Stukowski, 
Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku, „Kronika Wielkopol-
ski”, 1997 nr 3, s. 122–124.

JADWIGA GRABARZ
Kolęda o Wielkim Wozie  

Pod kołami nieba, tam pod Wielkim Wozem,
żyje mała myszka, która spać nie może –
ile razy zaśnie, to tyle się budzi,
niełatwo jej sypiać – w dole sami ludzie.

Niełatwo jej umrzeć – w wozie tyle ziaren,
niestraszne komety ani noc tak czarna
jak pysk psa przy budzie – i on też dziś nie śpi,
lecz nadstawia uszu do żałobnych pieśni.

Wyją psy przy budach o tym, że kochają,
chociaż im gospodarz same kości daje,
lecz w tych kościach życie połamane kołem,
gęsty szpik i ikra jak oka w rosole.

Kolebie się życie na podniebnym wozie,
naciągając czapkę w te styczniowe mrozy,
ile razy zaśnie, to tyle się budzi,
niełatwo mu umrzeć, więc sięga do złudzeń.

Za stołem gospodarz, obok gospodyni,
jedzą z miski kaszę, z której ciepło dymi.
Wielki Wóz odjeżdża, piszczy pod nim myszka –
czy nocną kolędę ktoś prócz niej usłyszał?
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Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

DONAT NIEWIADOMSKI

Emilia Michalska (1906–1997)
Emilia Michalska – wybitna polska pisarka ludowa, ar-

tystka i animatorka kultury, urodziła się 7 lipca 1906 roku 
w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim, zmarła 24 paździer-
nika 1997 roku w Cieszynie. Pochodziła z niezamożnej, 
wielodzietnej rodziny chłopskiej. Ojciec Józef Kajzer za-
trudniał się jako cieśla, zdun i murarz, matka Anna z domu 
Wardas była akuszerką i domorosłą „lekarką”. Przyszła 
pisarka ukończyła w 1920 roku sześciooddziałową szkołę 
ludową w Pruchnej, kilka miesięcy uczęszczała do szkoły 
przyklasztornej, była też na rocznym kursie gospodarstwa 
domowego u sióstr Notre Dame w Boguminie i Bielsku, 
gdzie uczyła się m.in. haftów, wypieków i „delikatności 
w obejściu”. W domu dokształcała się na Panu Tadeuszu 
A. Mickiewicza, utworach M. Konopnickiej, J. I. Kraszew-
skiego, E. Orzeszkowej, M. Rodziewiczówny, H. Sienkie-
wicza i S. Żeromskiego. Rozczytywała się także w tzw. 
literaturze „straganowej” oraz prasie śląskiej i galicyjskiej, 
zwłaszcza w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, „Roli” i „Zaraniu 
Śląskim”. W 1923 roku wyszła za mąż za pracownika ko-
lei Józefa Michalskiego, prowadziła z mężem gospodar-
stwo rolne, wychowali czworo dzieci, po wojnie pracowała 
w kiosku „Ruchu”. Działała w przedwojennych organiza-
cjach społecznych, jak Macierz Szkolna Księstwa Cieszyń-
skiego i Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Po 1945 była 
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Pruchnej, 
w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej została przewodniczącą 
sekcji ludowej, wchodziła w skład Zarządu Towarzystwa 
im. Z. Kossak, ponadto udzielała się w Radzie Świetlicy 
Gromadzkiej, Kółku Rolniczym i Gminnej Spółdzielni. 
Od 1970 należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludo-
wego, współpracowała z Muzeum Górnośląskim w Byto-
miu (wystawy: Nasze czasy, Wystawa XX-lecia), Muzeum 
w Cieszynie i Muzeum Beskidzkim w Wiśle, występowała 
w popularyzujących kulturę ludową audycjach radiowych 
(„Kiermasz pod kogutkiem”, „Od Cieszyna do Gogolina”, 
„Z Kolbergiem po kraju”). Telewizja Polska przedstawiła 
ją w fi lmie Człowiek 1973 roku. Wzięła udział w Festiwalu 
Folklorystycznym w Płocku (1977). Należała do Beskidz-
kiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bielsku-
-Białej, Bielskiego Klubu Pisarzy, Grupy Literackiej „Gro-
nie” w Żywcu, Grupy Literackiej „Nadolzie” w Cieszynie, 
Grupy Twórczej „Strumień” w Strumieniu, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Żywieckiej oraz Międzywojewódz-
kiego Klubu Pisarzy Ludowych w Lublinie (1966–1968), 
a następnie do będącego jego kontynuacją Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych (1968–1997). W 1984 roku została 
przyjęta do Związku Literatów Polskich. 

Była laureatką wielu konkursów literackich, m.in. na pi-
sarstwo ludowe ogłoszonego przez Wydział Kultury WRN 
w Katowicach i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (I nagro-
da w 1963), konkursu MKPL w Lublinie (1966), organizo-
wanego przez STL Ogólnopolskiego Konkursu Literackie-
go im. J. Pocka (wyróżnienie w 1972), konkursu odbywa-
jącego się w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle 
(I miejsce w 1974, II – w 1975) oraz konkursu rozpisane-
go przez Związek Podhalan w Nowym Targu z okazji 100 
rocznicy urodzin W. Orkana (II miejsce w 1975). Poza tym 

otrzymała ustanowioną przez „Chłopską Drogę” Nagrodę 
Artystyczną im. J. Pocka (1972), Nagrodę im. G. Morcinka 
(1973), Złoty Krzyż Zasługi (1975), Nagrodę Województwa 
Bielskiego (1977), Order Serca Matkom Wsi (1982), Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Nagrodę im. 
O. Kolberga (1995). Została również wyróżniona człon-
kostwem honorowym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i STL 
(1977). Uznano ją zasłużoną dla Strumienia i Cieszyna. Jej 
imię nadano Szkole Podstawowej w Pruchnej. 

Pisała od lat szkolnych, głównie na potrzeby środo-
wiskowe: powinszowania, wierszowane listy miłosne dla 
dziewczyn, rymowanki na chrzciny, przemowy na wesela 
i złote gody, teksty na pogrzeby i dożynki, obrazki scenicz-
ne i widowiska dla domowych teatrzyków oraz lokalnych 
zespołów świetlicowych (Na rozdrożu, Kwiat paproci, Ma-
ryśka, Młoducha swatką). W późniejszych latach powsta-
wały jej pieśni religijne i obrzędowe, przechodzące nie-
rzadko do obiegu powszechnego jako przekazy anonimo-
we. Ponadto jest autorką liryków osobistych, krajobrazo-
wych, autotematycznych, podań, legend, bajek, opowiadań 
i gawęd. Rejestrowała śląskie pieśni ludowe, przysłowia, 
porzekadła, zwyczaje i obrzędy, prowadziła kronikę gro-
madzką. Zajmowała się malarstwem akwarelowym i olej-
nym, malowała na szkle i tkaninach, rzeźbiła w glinie, wy-
konywała koronki, hafty, wycinanki i wyklejanki. Używała 
języka literackiego i gwary cieszyńskiej, posługiwała się 
wierszem numerycznym i wolnym, obdarzona wrażliwoś-
cią muzyczną nadawała tekstom rytm pieśni ludowej, bie-
gle stosowała rymy, nieobcy był jej wiersz „biały”. Swoje 
utwory osadzała w folklorze i tradycji literackiej Śląska 
Cieszyńskiego, przypominała rodzimych bohaterów (On-
draszek), utożsamiała się z macierzystym regionem: Tu, 
gdzie mój dom, / tu, gdzie mój sad, / tu jest mój kraj, / mój 
cały świat / gdzie trwały ślad / ojcowskich stóp, / tu włas-
ność ma, / tu jest mój grób (Tu, gdzie mój dom). 

Duże wrażenie wywołują teksty utrzymane w kon-
wencji ludowej kołysanki, kolędy, pastorałki, lamentu, 
żalu nagrobnego i pieśni sierocej. Poraża „surowa” uczu-
ciowość bijąca z wierszy poświęconych zmarłej matce. 
Często występują liryki religijne, zwłaszcza maryjne, re-
zurekcyjne, wyznania wiary i „papieskie”, wykorzystywa-
ne m.in. w przedstawieniach Teatru Regionalnego w Kra-
kowie. Jesień życia, gdy według własnej oceny zaczęła 
pisać „serio”, zaowocowała bogactwem treści rodzinnych 
i egzystencjalnych, odniesieniami metafi zycznymi oraz 
wzmożoną refl eksyjnością wierszy, szczególnie traktują-
cych o przemijaniu i samotności. 

W sumie twórczość E. Michalskiej ewoluowała od 
okolicznościowo-regionalnej do fi lozofującej, wyrażając 
w coraz większym stopniu ludową wizję losu: od zara-
nia życia / wprzęgnięta w orkę / wlokłam radło życia / bez 
względu na porę... / zagon się wydłużał / w długą twardą 
dolę / rodzącą prócz żyta / osty i kąkole (*** [od zarania 
życia]). Autorka panowała całkowicie nad treścią i formą 
utworów, a ich zwartość kompozycyjna i głębia myślowa 
są niejednokrotnie zdumiewające, jak np. w zminiaturyzo-
wanym liryku Wyznanie, łączącym akcenty panteistyczne 
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z perspektywą kosmiczną: W górskim granicie, / w rosy 
kropelce, / od horyzontu aż po próg, / w niebios przestwo-
rzach, / w głębinach morza, / wszędzie objawia się Bóg. 
O sprawności literackiej świadczy też posługiwanie się 
formułą gatunkową sonetu, pojawiającego się w tradycyj-
nym podziale strofi cznym 4+4+3+3 i rymowanym z reguły 
w postaci: abba abba ccd cdd bądź abba abba ccd eed. 

E. Michalska debiutowała opowiadaniem Za grze-
chy ojców pod pseudonimem Kalia w krakowskiej „Roli” 
(1930). Ogłosiła tam także opowiadanie Za grzechy ojców 
(1931). Następnie jej utwory (w tym pod ps. Ewa Urbu-
siowa) zamieszczały pisma polskie i zaolziańskie: „Biule-
tyn Informacyjny Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, 
„Chłopska Droga”, „Dziennik Ludowy”, „Dziennik Za-
chodni”, „Głos Ludu”, „Głos Młodzieży”, „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”, „Gospodyni”, „Gromada – Rolnik Polski”, 
„Gronie”, „Kalendarz Beskidzki”, „Kalendarz Cieszyń-
ski”, „Kalendarz Śląski”, „Kamena” (dodatek „Ziemia 
i Pieśń”), „Ogniwo”, „Poglądy”, „Rolnik Spółdzielca”, 
„Słowo Podlasia”, „Twórczość Ludowa”, „Tygodnik Kul-
turalny”, „Wieści”, „Zielony Sztandar”, „Zwrot”. Wartość 
folklorystyczną ma zapis „Gaiczek zielony pięknie przy-
strojony”. Zwyczaje wielkanocne spod Cieszyna, „Chłop-
ska Droga”, 1977, nr 29–30. Wierze i proza znalazły się 
w antologiach: Wiersze proste jak życie (Lublin 1966), 
Antologia współczesnej poezji ludowej (Warszawa 1967, 
1972), Wieś tworząca (Lublin 1968, 1970, 1974, 1980, 
1983, t. 3–7), Pogłosy ziemi. Antologia współczesnej ludo-
wej poezji religijnej (Warszawa 1971, 1972), Od Cieszyna 
do Gogolina. Gawędy, baśnie, legendy (Opole 1978), Spod 
beskidzkich groni (Bielsko-Biała 1979), Współczesne po-
dania ludowe (Lublin 1982), Cudowny bijak. Bajki ludowe 
współcześnie pisane (Warszawa 1984), Antologia poezji 
ludowej. 1830–1980 (Warszawa 1985), Ojczyzna (Lublin 
1987), Ojca Świętego Polska światu dała (Kraków 1991), 
Wołanie z ziemi. Antologia jednego wiersza ludowej poezji 
religijnej (Lublin 1991), Polska nam Papieża dała (Kra-
ków 1993, t. 1), Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej 
liryki religijnej (Lublin 1994), Ściga Cię moje serce. Wybór 
wierszy współczesnych poetów ludowych ku czci Matki Bo-
skiej (Niepokalanów 1996). Ukazały się też indywidualne 
zbiory poetyckie: Zapach ziemi, Wisła 1973; Chłopskie 
słowo, wybór, oprac. i posłowie J. Krop, Warszawa 1977; 
Chylą się moje dni, wybór, oprac. i posłowie R. Sulima, 
Warszawa 1980; Jesienne liście, wybór i wstęp E. Rosner, 
Bielsko-Biała 1981; Cieszyńskie kwiaty, wybór i wstęp 
L. Miękina, Cieszyn 1989; Zmagania z czasem, posłowie J. 
Krop, Gliwice 1994; Chcę żyć, a nie być (Strumień 1998). 
Do utworu Jeszcześ, mamuliczko powstała kompozycja 
E. Pałłasza, podana wraz z melodiami do tekstów W. Dą-
browskiego i T. Nowaka w edycji Trzy pieśni żałobne 
(Kraków 1986). Do innych wierszy ułożyli muzykę M. Bu-
kowski (Znikomość. 5 szkiców lirycznych na sopran i for-
tepian, Warszawa 1989) i K. Chmiel (Śpiewki znad Olzy 
i Wisły, Bielsko-Biała 1999, s. 49–72).

O życiu i twórczości E. Michalskiej pisali m.in.: 
R. Wójcik, „Nadszedł dzień szczodry...”, „Chłopska Dro-
ga”, 1970, nr 102–103; R. Rosiak, Emilia Michalska, 
„Chłopska Droga”, 1972, nr 59; E. Rosner, Wizerunek życia 
wsi, „Tygodnik Kulturalny”, 1972, nr 42; J. Krop, Posło-
wie, [w:] E. Michalska, Chłopskie słowo, Warszawa 1977; 
J. Baran, W inny świat, „Wieści”, 1978, nr 8; A. Stani-
szewski, Odwieczny rytm, „Nowe Książki”, 1978, nr 16; 
K. Raszka, Poetka swojej ziemi, „Chłopska Droga”, 1980, 
nr 92; R. Sulima, Myślenie jako źródło udręki, [posłowie 
w:] E. Michalska, Chylą się moje dni, Warszawa 1980 (nast. 
[w:] Folklor i literatura, Warszawa 1985, s. 189–201); „Po-
wiadają ludzie, że jestem poetką...” Rozmowa z Emilią Mi-
chalską, poetką ludową, rozmawiała A. Jabłońska, „Nowa 

Wieś”, 1983, nr 45; M. Brzezińska, Chcę żyć, a nie być, 
„Twórczość Ludowa”, 1987, nr 3; J. Adamowski, Emilia 
Michalska, [w:] Oskary Kolberga, pod red. M. Pokropka, 
Warszawa 1997, s. 79–80; K. Batora, Michalska Emilia, 
[w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, pod 
red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 1997, t. 5, 
s. 362–363; Cz. Rudnik, Chylą się dni moje..., „Zwrot”, 
1997, nr 7; D. Niewiadomski, Michalska Emilia, [w:] En-
cyklopedia katolicka, red. nacz. E. Ziemann, Lublin 2008, 
t. 12, szp. 799–800.

EMILIA MICHALSKA

Kamienisty chodnik

Kamienisty chodnik od gronia do gronia,
Na rozstaju świątek o skrwawionych dłoniach,
O przebitym sercu, o przebitych rękach –
Na ścieżek rozstaju smutna Boża Męka.

Kole Bożej Męki, jak sięgnąć szyroko,
Nasz Beskid zielony przymila sie oku,
Niebieskiej kopuły nakryty błękitym,
Pospołu z Pónbóczkym do krzyża przybitym.

Czasym ptok przeleci, wietrzyk poswawoli,
Czy wędrowiec westchnie, kie go serce boli,
Rad piątkowej nuty zbyć sie ze swych ramion
Albo jak tyn Giewont zamiynić sie w kamiyń!

Prowadź nas w jasność, Lublin1994, s. 168–169. 

Nasze pole

Nasze piękne, ciche pole,
kłaniam ci się nisko,
czy w pszenicę się rozkrzewiasz,
czy w ostre ściernisko.
Czy w wiosennej jesteś krasie,
czy w zimowej szreni,
czy w letniej drzemiesz spiekocie,
czyś w smutkach jesieni.

Nasze piękne, ciche pole,
pole rostomiłe,
daj mi twoją niespożytą,
przeogromną siłę,
bym tak jak ty z piorunami
umiała się bratać...
Póty będę do serduszka
twojego kołatać,
aż się z tobą kiedyś, miłe,
na wieki zjednoczę,
kie wypłaczę łzę ostatnią
z przyślepiałych oczy.

Będę wtedy z tobą, pole,
pożycie dzieliła,
będę się razem na wiosnę
z tobą zieleniła.
Kiejsi prawnuk grudkę weźmie
do rączki i powie:
– Ta ziemeczka to są moi
drodzy praojcowie.

Chylą się moje dni, Warszawa 1980, s. 85.
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STEFAN CHOJNOWSKI

Zły duch nad Soną
Szumiały ongiś na ziemiach kurpiowskich potężne 

stare puszcze, szumiały, hen od Pułtuska aż po Ostrołękę. 
Pełno tam było rozmaitej dzikiej zwierzyny: żubrów, łosi, 
saren, jeleni, dzików i wilków. A dzikie ptactwo śpiewając 
pod niebem jak w olbrzymiej fi lharmonii wypełniało śpie-
wem mroczne lasy.

Pracowity, skromny, miłujący wolność lud kurpiowski 
żył z bogactw puszczańskich. I tak, pobierano miód z bar-
ci pszczelich, wydrążonych w leciwych spróchniałych 
pniach drzew. Ściągano żywicę ze starych sosen. Zbierano 
i suszono bogate leśne runo, owoce, jagody. Polowano na 
dziką zwierzynę i uprawiano niewielkie pola wśród lasów. 
Pracowano spokojnie i zgodnie, zachowując pradawne 
zwyczaje i wiarę katolicką. W pradawnym Sońsku nad 
rzeką Soną ówcześni cieśle wznieśli kościół drewniany, 
gdzie okoliczni mieszkańcy gromadzili się na niedzielnych 
nabożeństwach. Przy tym kościele mieszkał i pracował na 
chwałę Bożą stary, siwy ksiądz proboszcz. Żył pobożnie 
i miał szczególną łaskę wypędzania złego ducha z opęta-
nych ludzi. A trzeba wiedzieć, że kiedyś było ich dużo, 
zwłaszcza wśród kobiet. 

To proste, acz w sumie szczęśliwe życie zakłócały jed-
nak obce wojska i dzikie drużyny. Napadali Pomorzanie, 
Prusowie, Litwini i Krzyżacy. Burzyli spokojne, pierwotne 
życie tutejszych mieszkańców, grabili dobytek, porywali 
do niewoli. Skrzykiwali się wtedy puszczańscy ludzie pod 
wodzą starszyzny rodowej i bronili się dzielnie. Dla ochro-
ny przed najeźdźcami zbudowali również gród obronny 
nad Soną. 

Podczas jednego z takich napadów zdarzyło się, iż 
obcy żołnierz zraniony przez kurpiowskich obrońców od-
łączył się od swojej drużyny i zabłądził w puszczańskich 
ostępach. Błądził i błądził, aż dotarł nocą do pewnej pusz-
czańskiej zagrody, gdzie mieszkała z rodzicami piękna, 
młoda dziewczyna. Spodobał jej się przystojny młodzie-
niec, ukryła go więc w komorze i dotąd leczyła rany zio-
łami, aż wyzdrowiał. Zakochała się w nim, a on w niej. 
Cóż jednak miał robić. Bał się, że odkryją go kurpiow-
scy wojownicy i pewnej ciemnej nocy opuścił potajemnie 
dziewczynę. 

Wówczas zrozpaczona, zakochana dziewczyna, oddała 
duszę diabłu, pragnąc, by on szatańską mocą spowodował 
powrót ukochanego. Zły duch chętnie skorzystał z okazji 
i wstąpił w nieszczęsną. Zaczął przez nią działać, a ona 
okropnie krzyczała, przeklinała, przewracała krzyże leśne. 
Z ogromną siłą niszczyła też mienie swoje i okolicznych 
mieszkańców. Potrafi ła nawet przewracać sosny, z których 
pobierano miód. 

Zebrała się wtedy starszyzna kurpiowska i uradzono, 
aby zawieźć tę dziewczynę do sławnego na Mazowszu 
księdza w Sońsku, gdyż tylko on będzie mógł wypędzić 
z niej złego ducha. Związano przeto dziewczynę linami 
z konopi i włożono siłą na wóz drabiniasty, wysłany gałę-
ziami i słomą. Przeżegnano się i pojechano. 

Jechano kilka dni przez leśne ostępy, bagna i dukty, aż 
w końcu dojechano do Sońska. Towarzyszyły im cały czas 
krzyki i przekleństwa rzucane przez opętaną. Wyglądała 

przy tym ona strasznie, tak że każdy mógł się przerazić. 
Długie, dawniej piękne włosy, uplecione w warkocze, te-
raz przypominały kupę śmieci. Twarz wykrzywiały dzikie 
grymasy, rozgorączkowane oczy błyszczały złością, z ust 
toczyła się piana.

W Sońsku powitał ich siwy jak gołąb ksiądz staruszek, 
egzorcysta. Kazał wprowadzić dziewczynę do kościoła, ale 
opętana przywarła z wielką siłą rękoma do futryny drzwi 
drewnianego kościoła i zatrzęsła świątynią. Nie można jej 
było w żaden sposób oderwać i dopiero z wielkim trudem, 
przy pomocy krzyża, wepchnięto ją do środka.

Wtedy ksiądz zakreślił poświęconą kredą koło i zaczął 
egzorcyzmy.

– W imię Chrystusa – powiedział – rozkazuję ci szata-
nie, duchu piekielny, nieczysty, opuścić tę kobietę. Wyjdź 
z niej i nie rób nikomu krzywdy…

Po czym pokropił dziewczynę wodą święconą, dotknął 
krzyżem i różańcem. 

– Parzy mnie, parzy mnie – wrzasnęła okropnie opęta-
na i raptem nieoczekiwanie zawołała – takiś dobry księże, 
ale bułkę to ukradłeś…

– Tak ukradłem – odparł spokojnie ksiądz – bo byłem 
głodny jako dziecko. To jedyny mój grzech. Służę wiernie 
Bogu i ludziom, mam łaskę i moc daną od Chrystusa, bym 
sprawował władzę nad złymi duchami i szatanem.

I tak toczył się długo osobliwy dialog pomiędzy księ-
dzem i diabłem, który przemawiał przez usta opętanej 
dziewczyny. Cały czas wykrzykiwała ona, że parzy ją 
woda święcona, krzyż i różaniec, i przypominała ukradzio-
ną kiedyś przez księdza bułkę. Egzorcysta jednak nie ustę-
pował i czynił swoją powinność, stanowczo żądając, aby 
zły duch opuścił ciało kobiety.

W końcu ksiądz, sługa Boży, pokonał wysłannika pie-
kła. A gdy szatan ustąpił, nagle wyleciała szyba z okna 
kościoła. Uwolniona z mocy szatana dziewczyna stała na-
tomiast spokojnie pośrodku kościoła. Ksiądz ją pobłogo-
sławił i życzył szczęścia w życiu, zwłaszcza prawdziwej, 
odwzajemnionej miłości. Uszczęśliwiona podziękowała za 
uwolnienie od szatana i poprosiła jeszcze o błogosławień-
stwo Boże dla swych towarzyszy.

Opowieść tę przekazał mi mój ojciec Józef Chojnowski.

MARIA SAGAN-MAGDZIAK
Gwiazda

Gdy Najświętsza Panna Jezusa rodziła,
nad stajenką betlejemską gwiazda zaświeciła.

Trzej mędrcy ze wschodu wysłuchali przestrogi,
żeby iść za tą gwiazdą i nie zboczyć z drogi.

Nam, gdy wytrwale przez życie iść trzeba,
czy też przyświeca ta gwiazdeczka z nieba?

Czy my przez tę gwiazdkę więź z Jezusem mamy?
Czy zboczyliśmy z drogi i gwiazdy nie znamy?
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Legenda
Kilka wiosek rozsiadło się wśród lasu, tylko drogi łą-

czyły je z odległym miasteczkiem i wioskami. Przez wioskę 
Budy przepływała rzeka Dąbrówka, a na skraju tej wioski 
mieszkała rodzina Sajów – małżeństwo Zofi a i Kuba , córki 
Klara i Kasia oraz babcia Anielcia. Babcia od wczesnej 
wiosny zabierała wnuczki i szły w las. W maju zbierały 
zioła, które babcia suszyła i tłumaczyła dziewczynkom, 
jakie choroby można nimi leczyć. Pokazywała też, jak 
po drzewach rozeznać północ. A ponadto podziwiały 
zwierzęta, słuchały szumu drzew i śpiewu ptaków, latem 
i jesienią zbierały grzyby i jagody, a gdy podeschły bagna 
wyruszały na rosnące tam żurawiny. I tak, całe lato i jesień 
przebywały w lesie, czując się tam jak w domu.

A gdy nadeszła zima i wszystko zasypał śnieg. Las 
wyglądał jak zaczarowany. Dziewczynki wynosiły wtedy 
siano i marchewki dla zwierząt, a zboże dla ptaków rozsy-
pywały pod ogromnymi świerkami. Wieczorami, choć na 
dworze szalała zamieć, w chacie było ciepło i jasno. Bab-
cia siadała koło pieca z kądziołką, przędła i opowiadała 
o dawnych czasach. 

Kiedyś Kasia zapytała:
– Babciu, dlaczego nasza wioska nazywa się Budy, 

a sąsiednie wioski Smolary, Dymarki, Kotlarze, Wśródbo-
rze? Jakie to dziwne nazwy!

– Oj! – powiedziała babcia – to bardzo stare dzieje. 
Jak mówią wiekowi ludzie, rozciągały się tutaj nieprzebyte 
bory, lecz znaleźli się tacy, co postawili tu szałasy (budy). 
Zamieszkali w nich, pozyskiwali żywicę z sosen, wytapiali 
smołę, którą mężczyźni dostarczali do okolicznych dwo-
rów. Żyli w prymitywnych warunkach. Żywili się tym, 
co rosło wokół nich. Polowali, łowili ryby w rzece (może 
to była nasza Dąbrówka). Ubierali się w skóry. Kobiety 
i dzieci całymi latami nie widziały ludzkich siedzib. Było 
spokojnie, tylko czasami echo przynosiło z głębi boru od-
głos szczekania psów i grania trąbek. To mieszkający 
w pałacu książę urządzał polowanie.

– I co było dalej? – zagadnęła z kolei Klara.
– Pewnego razu – kontynuowała babcia – gdy już 

wrzawa ucichła, pojawił się myśliwy na pięknym koniu. 
Przerażeni budziarze skryli się, lecz po chwili na wołanie 
myśliwego wyszli. Ten zaś powiedział, że zabłądził w po-
goni za jeleniem i nie wie, jak wydostać się z boru. Zsiadł 
z konia, kazał go napoić, sam też ugasił pragnienie. Budzia-
rze wskazali mu drogę powrotną, a po kilku dniach ujrzeli 
niespodziewanie trzech jeźdźców. Strach ich ogarnął, nie 
mieli przecież pozwolenia na te leśne smolarnie. Przybyli 
zachowywali się jednak przyjaźnie, pozdrowili ich, zsiedli 
z koni i powiedzieli, że przybyli z rozkazu księcia, który 
dziękuje im za pomoc w wydostaniu się z boru. Dziękuje 
i przysyła im dary: ubrania, żywność, narzędzia do pracy, 
a przede wszystkim pozwala rozbudować smolarnię.

– Naprawdę babciu tak było? – dopytywała Kasia.
– Tak, tak było i od tego czasu przybywało tu lu-

dzi, karczowali las, powiększyli smolarnię. I jako jedna 
z pierwszych powstała nasza wieś Budy, potem inne wio-
ski, a wszystkie brały nazwę na pamiątkę smolarni. Mijały 
wieki, wioski się rozrosły. W pałacu zmieniali się książęta, 
ale nadal jesienią i zimą urządzano wielkie polowania. Przy 
trakcie w pobliżu zamku znajdowała się karczma, w któ-
rej zabawiali się okoliczni mieszkańcy i służba pałacowa. 
Okowita rozweselała gości, tym bardziej, że obsługiwała 

ich piękna karczmareczka. Czasami przyjeżdżali kupcy 
z daleka, którzy przywozili piękne materiały i błyskotki. 
Wtedy w karczmie roiło się od kobiet, każda coś sobie 
wybierała, a karczmareczka dostawała od kupców prezen-
ty za ładne oczy. Aż pewnego roku pod koniec ostatków 
urządzono w pałacu wielki bal i polowanie. We wtorek 
przed środą popielcową w całym borze panował niebywa-
ły harmider. Koło karczmy ciągnęły gromady myśliwych 
na koniach, podążali naganiacze z kołatkami i dzwonka-
mi, biegły psy używane do nagonki, jechały wozy z pro-
wiantem i karety z damami, które postanowiły podziwiać 
polowanie. Karczmarka przygotowała wszystko, niczego 
nie brakowało, zamówiła nawet muzykanta ze skrzypkami. 
A w borze wrzało. Pod wieczór najpierw ukazały się wozy 
z ubitą zwierzyną, potem myśliwi na koniach i cała resz-
ta. Towarzystwo było zadowolone, bo polowanie udało się 
nad podziw. Tłumnie wstępowano do karczmy, gdzie pito 
do upadłego. Skrzypek grał, a goście tańczyli i śpiewali. 
Okowita szumiała coraz bardziej w głowach. Balowicze 
stracili poczucie czasu, a tu zbliżała się północ i Popielec.

– I nikt ich nie powstrzymał – zapytała Klara.
– Karczmarka próbowała zakończyć te hulanki, ale 

nikt jej nie słuchał. Naśmiewano się jeszcze, że Popielec, 
gdy był młody, także pił i bawił się do upadłego. Bluź-
niono. Robiło się strasznie, wszczynano bójki, rozlega-
ły się piski i wrzaski kobiet. Gości ogarniało szaleństwo 
i nikt nie mógł tego uśmierzyć. W końcu skrzypek uciekł, 
a kto jeszcze chociaż trochę myślał, to też rzucił się do 
ucieczki. Raptem wśród powszechnego zgiełku ktoś wsko-
czył na stół i krzyknął: „Do diabła z Popielcem”. I w tym 
momencie pogasły światła, nadciągnęła ogromna chmura 
z piorunami i błyskawicami. Bezgraniczna trwoga padła na 
biesiadników. Uciekał, kto mógł, a w ciemnościach ludzie 
wpadali na siebie, tratowali się. Nagle zatrzęsła się ziemia 
i karczma zawaliła się z ogromnym trzaskiem, po czym 
wszystko zaczęło się powoli pogrążać w ziemskich cze-
luściach. Po jakimś czasie nastała grobowa cisza, ziemia 
wyrównała się i było tak jakby nic się nie stało. W zamku 
i okolicy dużo się jednak zmieniło. Wystraszony książę 
wyniósł się ze służbą, zamek opustoszał i popadł w ruinę, 
podobnie niektóre wioski, a w miejscu karczmy – siedli-
ska grzechu, rozpusty i pijaństwa, utworzyły się bagna, 
które są do dziś. Późną jesienią rosną tam najpiękniejsze 
w całym lesie żurawiny. Kiedyś byłam w tym miejscu i jak 
zechcecie, to was tam zaprowadzę, nazbieramy żurawin 
i pokażę położone w pobliżu ruiny zamku. Do dziś starzy 
ludzie mówią, że w środą popielcową o północy widać na 
bagnach ogniki i słychać jakieś jęki.

ALEKSANDRA ZAWACKA
Kołysanka dla Zuzi

Przyszłaś Zuzanno w miesiącu maju
Zmieniłaś życie w cudowny sen
Do Matki Bożej ptaki śpiewają
I ty wraz z nimi zaśpiewasz też
I narwiesz kwiatów całe naręcze
Stokrotek fi ołków konwalii bzu
Przyniesiesz Matce Bożej w podzięce
Za to że jesteś z nami tu
Biała stokrotko wśród polnych kwiatów
Co do słoneczka odwracasz twarz
Małym serduszkiem też przecież czujesz
Że w Matce Bożej opiekę masz
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AGNIESZKA KOŚCIUK

Ludoznawstwo 
według Franciszka Gawełka

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Księgarnia 
Akademicka ukazała się w 2010 roku ciekawa i potrzeb-
na publikacja, zawierająca obszerny wybór prac etnogra-
fa Franciszka Gawełka, pochodzącego z małopolskiego 
Radłowa w powiecie tarnowskim. Książkę, zatytułowaną 
Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki. Wybór pism, przygo-
tował, poprzedził wstępem i dopełnił aneksem Franciszek 
Ziejka – także rodem z Radłowa – historyk literatury pol-
skiej, dwukrotnie pełniący funkcję rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

Publikację otwiera, liczący ponad dwadzieścia stron, 
szkic pióra Franciszka Ziejki, pod tytułem Franciszek Ga-
wełek – badacz kultury ludowej. Czytelnik dowiaduje się 
stąd o szczegółach życia, działalności badacza na polu lu-
doznawczym, głównych jego zainteresowaniach i doko-
naniach. Warto przypomnieć sylwetkę tego małopolskiego 
etnografa na podstawie wspomnianego szkicu, zawierające-
go ponadto takie oto wstępne spostrzeżenie: „W opracowa-

niach dziejów ludoznawstwa polskiego stosunkowo rzadko 
pojawia się nazwisko Franciszka Gawełka. Sprawa o tyle 
dziwna, że był on na przełomie XIX i XX wieku jednym 
z czołowych ludoznawców polskich, współinicjatorem za-
łożenia w Krakowie Muzeum Etnografi cznego, sekretarzem 
Towarzystwa Muzeum Etnografi cznego i nade wszystko au-
torem pierwszej Bibliografi i ludoznawstwa polskiego. Mimo 
że zmarł młodo, pozostawił po sobie spory dorobek nauko-
wy, popularnonaukowy, a także publicystyczny” (s. 7).

Franciszek Gawełek urodził się w Radłowie koło Tar-
nowa 4 lutego 1884 roku w rodzinie chłopskiej. Jego rodzi-
ce mieli 4-morgowe gospodarstwo. W Radłowie ukończył 
szkołę podstawową (zw. trywialną), a następnie podjął 
naukę w I Gimnazjum w Tarnowie (1899–1907), które 
ukończył z wynikiem celującym. Gdy był uczniem szkoły 
tarnowskiej, zmarli jego rodzice; od tej pory musiał sam 
zabiegać o środki na utrzymanie. 

Przyszły ludoznawca wstąpił na Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie, gdzie słuchał wykładów przede 
wszystkim z archeologii prehistorycznej oraz etnoantropo-
logii, ponadto z literatury polskiej, języka polskiego i fi -
lologii klasycznej. Studia uniwersyteckie ukierunkowały 
jego zainteresowania na etnografi ę. Dzięki znakomitym 
wynikom, przez cały okres studiów, do roku 1912 otrzy-
mywał stypendium Akademii Umiejętności. Jeszcze jako 
student działał w Komitecie Założycielskim, a następnie 
w Towarzystwie Muzeum Etnografi cznego w Krakowie – 
u boku m.in. Seweryna Udzieli, prof. Juliana Talko-Hryn-
cewicza, prof. Franciszka Bujaka i Włodzimierza Tetmaje-
ra. Zaangażowanie wyżej wspomnianych doprowadziło do 
otwarcia Muzeum w 1911 roku, zaś F. Gawełek rozpoczął 
upowszechnianie wiedzy o nim na łamach prasy. Wiado-
mo, że przekazał tej placówce dolary pochodzące z Rad-
łowa i okolic. W 1915 roku został wybrany na sekretarza 
Towarzystwa Muzeum Etnografi cznego i pełnił tę funkcję 
do końca życia.

F. Gawełek szybko został doceniony przez środowi-
sko naukowe Krakowa. W 1911 roku zaprezentował swo-
ją Bibliografi ę ludoznawstwa polskiego (opublikowaną 
w 1914) na posiedzeniu tamtejszej Akademii Umiejętno-
ści. Trzy lata później został wybrany przez tę jednostkę na 
stałego współpracownika Komisji Antropologicznej. Przez 
pewien czas pracował w Krakowie jako pomocnik bi-
bliotekarza, a później jako zastępca nauczyciela (suplent) 
w gimnazjum. 

W 1913 roku przedstawił Radzie Wydziału Filozofi cz-
nego UJ, ogłoszone już drukiem, trzy rozprawy naukowe, 
będące podstawą jego przewodu doktorskiego: Przesą-
dy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie, 
w pow. brzeskim (Kraków 1910); Konik zwierzyniecki. 
(Szkic krytyczny) (Kraków 1910); Palma, jajko i śmigus 
w praktykach wielkanocnych ludu polskiego (Lwów 1911). 
Tego samego roku otrzymał stopień doktora.
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Zaraz po doktoracie zamierzał wyjechać na studia 
zagraniczne, lecz przeszkodził mu w tym brak funduszy. 
Środki na ten cel zgromadził w 1914 roku i wybierał się do 
Paryża. Kres tym planom położył jednak wybuch wojny 
światowej. Studiów zagranicznych nie odbył, choć odwie-
dził ośrodki naukowe monarchii austro-węgierskiej, m.in. 
w Wiedniu, Pradze i Budapeszcie. Kilka lat później, w li-
ście do rektora Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Idzie-
go Radziszewskiego, pisał, iż w miastach tych szczególnie 
zainteresowało go urządzenie tamtejszych muzeów etno-
grafi cznych, a wiedzę zdobytą w tej dziedzinie zamierzał 
wykorzystać przy planowanej organizacji muzeum etno-
grafi cznego w Lublinie.

W 1916 roku złożył na UJ egzamin nauczycielski 
i niebawem został powołany na asystenta w Zakładzie An-
tropologicznym UJ. Jednocześnie nadal, aż do 1919 roku, 
pracował jako zastępca nauczyciela w gimnazjum. Warto 
dodać, że F. Gawełek nie ograniczał swoich zainteresowań 
wyłącznie do ludoznawczych, czego dowodem jest nagro-
dzona przez Wydział Lekarski UJ jego rozprawa o asy-
metrii w budowie ciała ludzkiego (1918). Prawdopodob-
nie w roku akademickim 1919/1920 zamierzał ukończyć 
rozprawę habilitacyjną o znaczeniu masek zwierzęcych 
w zwyczajach świątecznych ludów.

W 1918 roku F. Gawełek starał się o zatrudnienie 
w powołanym niedawno do życia Uniwersytecie Poznań-
skim, ale zabiegi te zakończyły się niepowodzeniem. Na-
stępnie, w 1919 roku przystąpił do konkursu na stanowisko 
profesora w powstałym w 1918 roku Uniwersytecie Lu-
belskim (od 1928 roku KUL), którego władze postanowiły 
od roku akademickiego 1919/1920 dodać do swojej oferty 
dydaktycznej wykłady z etnografi i i antropologii. Pisemnie 
zobowiązywał się wówczas do – w razie otrzymania po-
sady – szybkiej habilitacji. W połowie sierpnia 1919 roku 
dostał od ks. rektora I. Radziszewskiego potwierdzenie an-
gażu do pracy na Uniwersytecie Lubelskim. Wykłady miał 
rozpocząć od października. 

Niestety zajęć tych już nie doczekał. W pierwszej 
połowie września tego samego roku, w czasie pobytu 
w majątku hr. Jana Siemieńskiego w Silnicy (ok. 50 km 
od Częstochowy) wziął udział w polowaniu w lasach Sta-
nisława Tarnowskiego. Nieszczęśliwie spadł z konia i po 
przywiezieniu do częstochowskiego szpitala zmarł na stole 
operacyjnym nocą z 8 na 9 września. Akt zgonu, zaledwie 
35-letniego wówczas naukowca, został wystawiony na 9 
września 1919 roku. 

We wrześniu 1919 roku F. Gawełek został pochowa-
ny w Częstochowie, zaś w listopadzie tego samego roku 
rodzina sprowadziła jego zwłoki na cmentarz parafi alny 
w Radłowie. Śmierć etnografa niemalże nie została zauwa-
żona przez środowisko. Ukazało się jedno Wspomnienie 
pośmiertne o nim na łamach „Głosu Narodu”, przygoto-
wane przez asystenta w Zakładzie Antropologii UJ, Ada-
ma Wrzoska. Spuścizna rękopiśmienna ludoznawcy nie za-
chowała się, przepadłszy w czasie dziejowej zawieruchy.

***
Prezentowana publikacja jest podzielona na pięć roz-

działów, mieszczących w sobie wybór prac Franciszka 
Gawełka. W pierwszym z nich, zatytułowanym Z folkloru 
krakowskiego i ogólnopolskiego, czytelnik na samym po-
czątku znajdzie niedługi tekst z 1911 roku Na wawelskiej 
górze (z legend ludu krakowskiego). Praca ta przywołuje 
krążący wśród ludu krakowskiego za czasów autora prze-
kaz o tym, że pod zamkiem królewskim na Wawelu istnie-
je gród i zamek podziemny, jasny, wspaniały i żywy, jak 
ten nadziemny niegdyś. Kończąc swój zapis o nim wezwał 
Gawełek do zbierania podobnych przekazów: „Szanujmy 

je, zbierajmy, nie pozwólmy im zginąć w otchłani niepa-
mięci. To skarb nasz!” (s. 32).

Kolejne z zamieszczonych tekstów dotyczą polskiej 
obrzędowości dorocznej. Trzy pierwsze poświęcone są 
okresowi bożonarodzeniowemu: Święta Bożego Narodze-
nia. Kolęda i obrzędy (artykuł z 1912 roku), Pastorałki 
(1911), Jasełka (1913). Następnie, poprzez pracę z 1911 
roku Czy znasz ty polskie zapusty? czytelnik przechodzi 
do przeglądu głównych tradycji, związanych z okresem 
wiosenno-wielkanocnym, który został opisany w teks-
tach: Wielkanoc (zarys zwyczajów) (1911); Nasze zwyczaje 
wielkanocne i ich znaczenie (1910); Oblewanka (dyngus, 
śmigus) (1915); wreszcie we wspominanej już rozprawie 
z 1911 roku Palma, jajko i śmigus w praktykach wielka-
nocnych ludu polskiego, dotyczącej pogańskiego rodowo-
du szeroko rozpowszechnionych na ziemiach polskich ob-
rzędów wielkanocnych. 

Tę cześć wydawnictwa zamyka praca Rękawka 
i Emaus (1913), skupiająca się na dwóch krakowskich 
tradycjach, których korzenie widzi autor także w czasach 
przedchrześcijańskich. Rękawka, czyli zrzucanie dla ubo-
gich pokarmów (jabłek, orzechów, ciastek, gotowanych jaj) 
z pagórków Krzemionek, odbywa się w Krakowie w pierw-
szy dzień po Wielkanocy. Praktyka ta z etnografi cznego 
punktu widzenia nawiązuje do dawnej wiary ludu, iż dusze 
przodków w porze wiosennej powracają na świat i należy 
się im posilenie. Z kolei w krakowskim odpuście Emaus, 
mającym miejsce w pierwszy dzień Wielkanocy, autor wi-
dzi następstwo dawnego radosnego powitania wiosny.

W omawianym rozdziale przedrukowano ponadto 
inne Gawełkowe prace, dotyczące obrzędowości dorocz-
nej, a mianowicie: Z folkloru Świąt Zielonych. Kult przy-
rody – Sobótki (1913); Boże Ciało w Krakowie i Konik 
zwierzyniecki (na podstawie nieznanych dokumentów ar-
chiwalnych) (1917); Konik zwierzyniecki. Ze studiów nad 
zabawami ludowymi – obszerna, licząca ponad pięćdziesiąt 
stron praca z 1918 roku będąca kontynuacją, rozpoczętych 
przez autora już osiem lat wcześniej, badań nad rodowo-
dem i charakterem lajkonika, krakowskiej tradycji z ok-
tawy Bożego Ciała; Wianki i sobótki (1911) oraz Święto 
umarłych (1912).

Drugi rozdział publikacji, zatytułowany Z rodzinnego 
Radłowa i okolicy, zawiera teksty przygotowane w opar-
ciu o obserwacje etnografi czne w najbliższym badaczowi 
terenie. Znajduje się tutaj szkic z 1907 roku Wesele „staro-
świeckie” w Radłowie, dotyczący obrzędowości weselnej 
– od poznania się młodych i zalotów, poprzez zmówiny, po 
wesele, wraz z tekstami wybranych pieśni. Następna z za-
mieszczonych prac, Zwyczaje świąteczne w Radłowie, była 
debiutem etnografi cznym F. Gawełka. Tekst ten, przedsta-
wiający wybrane radłowskie tradycje bożonarodzeniowe 
i wielkanocne, został wydrukowany w 1907 roku, gdy jego 
autor był jeszcze uczniem VIII klasy gimnazjum. Przesą-
dy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie to 
rozprawa z 1909 roku, będąca wynikiem prowadzonych 
przez etnografa badań terenowych. Obszerna, ponad pięć-
dziesięciostronicowa, dotyczy wyobrażeń demonologicz-
nych (m.in. czarownic, płanetników, topielców, zmor) 
mieszkańców Radłowa, znanych sposobów lecznictwa, 
przepowiedni meteorologicznych, wierzeń związanych ze 
zmarłymi i innych zagadnień.

Ostatni z zamieszczonych w tym dziale artykułów po-
wstał na materiałach z niedalekich okolic Radłowa. Tekst 
Czarownik w Rząchowy w powiecie brzeskim (1908) do-
tyczy postaci 75-letniego Józefa Smoruga, uchodzącego 
wśród miejscowej ludności za znającego sposoby pomaga-
nia bądź szkodzenia. Badacz podał przepisaną przez siebie 
książeczkę wspomnianego „czarownika” (pisaną ręcznie), 
zawierającą instrukcje „radzenia drugim w potrzebie”, 
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typu: „Żeby cię każdy lubiał, noś ze sobą jaskółczyne ser-
ce” lub „Jeśli chcesz, aby kto umarł, weźmij jaką cześć 
jego ubrania, a wrzuć ją do grobu, jak będą kogo chować, 
a on za rok umrze”.

Omówiona część wydawnictwa pokazuje, że obser-
wacje etnografi czne w rodzinnych, radłowskich stronach 
okazały się dla F. Gawełka punktem wyjścia do realizacji 
późniejszych ogólnopolskich zainteresowań ludoznaw-
czych. Czytając szkic F. Ziejki, otwierający całą publika-
cję, warto zwrócić uwagę na przypisy, w których redaktor 
wyboru pism etnografa niejednokrotnie zaznacza, czy za 
jego pamięci dane zwyczaje lub wierzenia w Radłowie 
jeszcze były żywe i w jakim stopniu bądź też w jakiej innej 
wersji są mu znane.

Rozdział trzeci, Wokół Muzeum Etnografi cznego 
w Krakowie, skupia pomniejsze prace F. Gawełka, powstałe 
w związku z zabiegami o utworzenie w Krakowie Muzeum 
Etnografi cznego, a następnie z działalnością publicystycz-
ną, mającą na celu upowszechnianie wiedzy o tej placów-
ce. Znajdują się tutaj: Muzeum Etnografi czne w Krakowie 
(1911); Nowe muzeum w Krakowie (1911); artykuł ponownie 
zatytułowany Muzeum Etnografi czne w Krakowie (1913); 
W sprawie zbiorów do Muzeum Etnografi cznego na Wawelu 
(1917); O Muzeum Etnografi czne na Wawelu (1917).

W pierwszym z wyżej wymienionych tekstów, pocho-
dzącym z roku ofi cjalnego otwarcia Muzeum Etnografi cz-
nego w Krakowie, autor w takich słowach uzasadniał ko-
nieczność istnienia tej placówki: „To cośmy dotąd zrobili 
w Krakowie, to drobniutki początek. Tymczasem czas nag-
li, kultura ludowa ulega gwałtownemu a nieubłaganemu 
zalewowi przez najniższe stopnie kultury europejsko-ame-
rykańskiej! W wielu okolicach już ślady dawnej kultury 
zostały bezpowrotnie zatarte. Smutne to nie dlatego, że 
nasz lud wyzbywa się swej kultury w epoce emigracji za-
robkowej, masowej produkcji fabrycznej i wymiany mię-
dzynarodowej, ale dlatego przede wszystkim, żeśmy dotąd 
nie dbali o ratowanie od zagłady ludowej kultury, żeśmy 
nie stworzyli dla niej muzeum etnografi cznego” (s. 249).

Podróże w czasie i przestrzeni to tytuł czwartego roz-
działu, w którym zostały zamieszczone teksty historycz-
no-kulturowe, poświęcone wybranym miejscowościom. 
Pierwszym z nich jest szkic Kilka słów o mieszkańcach 
Jaworza na Śląsku (1909). W tekście tym etnograf syg-
nalizuje między innymi, że lud zamieszkujący tę miejsco-
wość, pod wpływem ludności niemieckiej i czeskiej, zatra-
cił część rdzennych tradycji, a gościnność jest wśród niego 
mniejsza niż na pozostałych terenach. Po ogólnej charak-
terystyce szczegółowo opisuje tamtejszy obrzęd weselny, 
wraz z tańcami, ponadto poświęca uwagę wybranym miej-
scowym pieśniom.

Latem 1913 roku F. Gawełek wraz z bratem Józe-
fem udał się na kolejną wyprawę terenową, tym razem do 
Wschodniej Galicji. Podróż ta zaowocowała przygotowa-
niem dwóch obszernych szkiców historycznych z powiatu 
złoczowskiego: Podhorce (1914); Żółkiew (1914–1919). 
Kontynuacją drugiego ze szkiców okazała się praca Żółkiew 
po najeździe rosyjskim (1 września 1914–22 czerwca 1915), 
ogłoszona w kilku częściach w 1916 roku, a przedstawia-
jąca ogrom zniszczeń, jakie na tym historycznym polskim 
mieście, niegdysiejszej siedzibie Żółkiewskich i Sobieskich, 
pozostawiła armia rosyjska. Wszystkie wspomniane artyku-
ły zostały przedrukowane w omawianym zbiorze. 

W rozdziale znalazły się ponadto inne teksty histo-
ryczne. Rodzinnego Radłowa dotyczy licząca ponad trzy-
dzieści stron praca Trzydzieści trzy dni najazdu rosyjskiego 
(z własnych przeżyć i obserwacji) (1915), w której autor 
skupił się na opisie dramatycznego okresu z przełomu 
1914 i 1915 roku. Znajduje się tutaj także szkic historycz-
ny z 1917 roku O przeszłości Opatowa słów kilka. Tę część 

książki zamyka artykuł z 1901 roku Kalendarze dla Ma-
zurów w latach 1835–1880, dający charakterystykę „naj-
pospolitszych czytanek” mieszkańców południowej części 
Prus Książęcych – kalendarzy.

Ostatni, piąty rozdział wydawnictwa, zatytułowany 
Z warsztatu bibliografa, zawiera dwa wprowadzenia do 
zestawionych i opublikowanych przez F. Gawełka prac, są 
to: Bibliografi a ludoznawstwa polskiego. Wstęp (Kraków 
1914) oraz Bibliografi a ludoznawstwa litewskiego. Wstęp 
(Wilno 1914). Autor, podkreślając potrzebę opracowa-
nia bibliografi i rodzimej etnografi i, pisał we Wstępie do 
niej: „Ruch na polu ludoznawstwa polskiego wzmógł się 
w ostatnich czasach znacznie. Coraz częściej pojawiające 
się rozprawy, broszury i artykuły, umieszczane w rozma-
itych pismach, są tego wymownym dowodem [...]; po-
wstaje coraz większa trudność systematycznej pracy. Nikt 
bowiem nie jest w stanie zorientować się należycie i do-
kładnie, co i kto pisał przed nim o danym przedmiocie. [...] 
Potrzeba więc systematycznego zebrania tego, co się u nas 
już na tym polu zrobiło, była konieczną” (s. 395).

Warto w tym miejscu odnotować, iż przygotowane 
przez radłowskiego badacza wydawnictwo, pierwsze tego 
tupu w Polsce, zawierało około 7200 pozycji bibliogra-
fi cznych z lat 1800–1910. Bibliografi ę tę środowisko et-
nografi czne początku XX w. oceniło jako niezwykle przy-
datną. Pozytywnie wypowiedzieli się o niej m.in. Seweryn 
Udziela i Stanisław Pigoń. Wznowienie tego wydawnictwa 
ukazało się w Warszawie w 1977 roku.

Z kolei we Wstępie do Bibliografi i ludoznawstwa li-
tewskiego etnograf zanotował: „Praca niniejsza powstała 
przypadkowo: zbierając materiały do Bibliografi i ludo-
znawstwa polskiego zauważyłem, że niemało interesowa-
no się u nas życiem obyczajowym i zwyczajowym ludów, 
zamieszkujących terytorium Litwy i Żmudzi, że pieśni i ję-
zyk Litwinów zarówno obchodziły badaczy ludoznawstwa 
polskiego, jak litewskiego” (s. 405). Ponieważ materiał ten 
dotyczył innych grup etnografi cznych, autor zdecydował 
o zestawieniu go w osobnym wydawnictwie, zaznaczając 
przy tym, że skupił się na odnotowaniu niemal wyłącznie 
prac opublikowanych w języku polskim.

W omówionej publikacji zamieszczono interesujący 
wybór ilustracji. Niektóre z nich pochodzą z oryginalnych 
wydań teksów F. Gawełka, inne zaczerpnięte zostały m.in. 
ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rad-
łowie i Muzeum Etnografi cznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie. Wśród ostatnich z wymienionych znajdują 
się także te, które przedstawiają dary etnografa dla Muze-
um, np. czepek weselny z Woli Radłowskiej z końca XVIII 
w. Książkę zamykają: aneks bibliografi czny, nota edytor-
ska (zawierająca szczegółowe informacje o pierwodrukach 
prac zamieszczonych w pozycji), fotografi a rękopisu curri-
culum vitae F. Gawełka, indeksy.

Dobrze się stało, że tego typu wydawnictwo ujrzało 
światło dzienne. Stanowi ono bowiem zarówno przypo-
mnienie sylwetki i dokonań przedwcześnie zmarłego ba-
dacza, jak i przynosi przedruki jego 33 cennych – a w du-
żej mierze dotychczas rozproszonych i trudno dostępnych 
– prac naukowych, już niewątpliwie na trwałe zapisanych 
w historii polskiego ludoznawstwa.

***
Zamieszczony pod koniec Gawełkowej antologii 

aneks bibliografi czny – z myślą o czytelnikach chcących 
pogłębić swoją wiedzę – zawiera spis ważniejszych prac 
etnografi cznych, które ukazały się po śmierci naukowca, 
a dotyczą podejmowanych przez niego zagadnień. Fran-
ciszek Ziejka, który opracował to zestawienie, napisał, że 
lektura tych prac „da szansę poznania sądów i twierdzeń 
badaczy kultury ludowej działających po Gawełku. Opra-
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cowania te uzupełniają w niejednym jego wywody, dopeł-
niają podejmowane przez niego sprawy” (s. 28).

Dwa lata po ukazaniu się omówionego wyboru prac 
F. Gawełka, w 2012 roku Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa wydało popularnonaukową pozycję, która z całą 
pewnością mogłaby znaleźć miejsce we wspomnianym 
wyżej aneksie. Mowa o wydawnictwie zatytułowanym 
Lajkoniku, laj, laj, przygotowanym przez Małgorzatę Nie-
chaj i Andrzeja Iwo Szokę. Tę estetycznie opracowaną 

publikację otwiera kilkunastostronicowy, wprowadzający 
w tematykę szkic Zarys dziejów obchodu Lajkonika, które-
mu towarzyszą archiwalne ryciny.

Główna i najobszerniejsza część pracy poświęcona jest 
prezentacji osób współcześnie biorących udział w corocz-
nym pochodzie lajkonika. Zostały tutaj przedstawione ich 
sylwetki wraz ze zdjęciami. Jedną z takich osób jest inżynier 
Zbigniew Glonek, od 45 lat pracownik Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, który od 
1988 roku wciela się w konika zwierzynieckiego; wcześniej, 
przez 17 lat był włóczkiem, którym dziś jest jego syn.

Obchód lajkonika był pierwotnie zabawą włóczków, 
czyli fl isaków z krakowskiego Zwierzyńca, spławiających 
po Wiśle drewno dla kopalń w Wieliczce i Bochni. Pod 
koniec XVIII w., po rozwiązaniu ich kongregacji, trady-
cję lajkonika przejęli murarze ze Zwierzyńca, zaś w XX 
w. – pracownicy miejskich wodociągów w Krakowie. 
Współcześnie w obchodzie bierze udział ponad dwudzie-
stu włóczków, chorąży (od 1996 roku jest nim Stefan Mar-
cinowski) oraz muzykanci – mlaskoty (kierownikiem ka-
peli jest obecnie Andrzej Mazur). Większość tych osób to 
pracownicy wspomnianych miejskich wodociągów; często 
też przynależność do orszaku lajkonika jest przekazywana 
tradycją rodzinną. 

Informacje zawarte w przywołanej publikacji stanowią 
dokumentację współczesnej tradycji konika zwierzynie-
ckiego, tak samo jak dawniej skupionej wokół określonej 
grupy zawodowej. Gdyby dziś żył Franciszek Gawełek – 
z pewnością to wydawnictwo spotkałoby się z jego etno-
grafi cznym zainteresowaniem.

Franciszek Gawełek, Konik zwierzyniecki, wianki i sobótki. 
Wybór pism, wyboru dokonał, wstępem poprzedził i aneksem do-
pełnił Franciszek Ziejka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 
438 s., fotografi e czarno-białe i kolorowe.

Małgorzata Niechaj, Andrzej Iwo Szoka, Lajkoniku, laj, laj, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012, 185 s., fo-
tografi e czarno-białe i kolorowe, ryciny.

EWA GŁAŻEWSKA

Zawstydzona mądrość. 
Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi 
Franciszkowi Rosińskiemu OFM

Zawstydzona mądrość to obszerna, wielowątkowa 
księga ofi arowana Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosiń-
skiemu OFM. Pretekstem do jej powstania były 80. uro-
dziny dostojnego Jubilata – znawcy antropologii fi zycznej 
i kulturowej, którego cechuje naukowa rzetelność i rzadko 
spotykana rozległa wiedza i erudycja, ale także głęboko 
humanistyczne rozumienie człowieka, wielka skromność 
i życzliwość doceniana przez kolejne pokolenia badaczy 
kultury. Jak silny i trwały jest wpływ osobowości i bogate-
go dorobku Ojca Profesora na Jego przyjaciół, współpra-
cowników i współbraci zakonnych, możemy się przekonać 
analizując rozległość dziedzin naukowych, reprezentowa-
nych przez autorów, których artykuły składają się na oma-
wiany tom, a pochodzących zarówno z polskich ośrodków 

naukowych, jak i zagranicznych. Warto dodać, że wśród 40 
artykułów zawartych w księdze pamiątkowej znalazły się 2 
w języku niemieckim i 1 – angielskim.

Ze względu właśnie na wspomnianą interdyscypli-
narność, praca musiała zostać podzielona na cztery, od-
rębne tematycznie części. Część pierwsza zatytułowana 
została Impresje literackie i artystyczne i składa się z 12 
artykułów poświęconych przede wszystkim motywom re-
ligijnym i fi lozofi cznym w literaturze. Znajdują się tu też 
teksty łączące badania literackie z historią i działalnością 
franciszkanów. Przechodząc do wyszczególnienia tekstów: 
Bogusław Bednarek koncentruje się na tematyce maryjnej 
w Wielkim zwierciadle przykładów i czyni to odnosząc się 
do szerszego zagadnienia kultu maryjnego jako wyznacz-
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nika polskiego katolicyzmu na przykładzie m.in. wiary 
w moc modlitw i pieśni maryjnych, jak i kultu wizerunków 
maryjnych. Jacek Kolbuszewski przybliża postać XVIII-
wiecznego słowackiego franciszkanina-poety z Czarnego 
Dunajca – Hugolina Gavloviča. Ewa Grzęda z kolei od-
nosi się do wczesnoromantycznej koncepcji przestrzeni 
w odniesieniu do poglądów fi lozofi cznych i estetycznych 
sławnego fi lozofa z Królewca Immanuela Kanta. Wska-
zuje też na przykłady „świadomego, bądź nieświadome-
go terminowania polskich romantyków w szkole Kanta” 
(s. 66), jak również polską recepcję fi lozofi i Kanta. 

Ciekawymi, choć całkiem osobnymi tematycznie ar-
tykułami, zamieszczonymi w I części księgi, są teksty po-
święcone muzyce klasycznej, dziedzinie ukochanej przez 
O. Prof. Rosińskiego. Mowa o tekście współredaktorki 
całego tomu Małgorzaty Łoboz „Niestraszne mu złośli-
we dziadki” – czyli Piotra Czajkowskiego twardy orzech 
do zgryzienia oraz Michała Błażejewskiego na temat re-
cepcji twórczości Ryszarda Wagnera w kontekście wpły-
wu wdowy po kompozytorze – Cosimy Wagner. Kolejny 
artykuł Magdaleny Joncy sytuuje się w nurcie motywów 
religijnych, w tym przypadku Bożego Ciała w literaturze 
w odniesieniu do jednego z opowiadań Gustawa Flauber-
ta. Bożena Olszewska przedstawia postać Św. Francisz-
ka jako wzorca osobowego z pisma dla starszych dzieci 
z okresu międzywojennego o nazwie „Płomyk”. Ryszard 
Waksmund na przykładzie literatury wspomnieniowej śle-
dzi sposoby traktowania sacrum i dziecięcego stosunku 
do wiary. Następny artykuł to refl eksja Agnieszki Kuni-
czuk-Trzcinowicz nad wybranym niemal etnografi cznym 
aspektem twórczości Marii Konopnickiej, zatytułowany 
Dziady mniej znane, czyli Maria Konopnicka w wołyń-
skich zwyczajach. Poetyckiej modlitwie do Boga w liryce 
XX-lecia międzywojennego poświęca swój wywód Ewa 

Kolbuszewska, natomiast interpretacji Innych kwiatków 
Świętego Franciszka z Asyżu Romana Brandstaettera – Jo-
lanta Ługowska. Część I tomu kończy refl eksja Krystyny 
Kossakowskiej-Jarosz dotycząca tożsamości regionalnej 
w pisarskich identyfi kacjach Górnoślązaków. 

Część druga Zawstydzonej mądrości, złożona z 6 arty-
kułów, nosi tytuł Rozważania teologiczne i religioznawcze 
i – jak wskazuje sam tytuł – tyczy zagadnień związanych 
z teologią, historią religii oraz religioznawstwem. Alan T. 
Brzyski OFM (współredaktor całego tomu) charakteryzuje 
sakramentalny wymiar teandrycznego charakteru wspól-
noty w Pismach Św. Franciszka. Ks. Tadeusz Guz stara się 
odpowiedzieć na pytanie: kim jest Jezus dla fi lozofi i współ-
czesnej, natomiast Antoni Kazimierz Dudek OFM analizu-
je motyw góry Tabor w relacji pątniczej XIX-wiecznego 
biskupa mohylewskiego ks. Ignacego Hołowińskiego. Do 
nurtu teologiczno-religioznawczego zaliczyć można także 
tekst Błażeja Kurowskiego OFM, który przybliża historię 
protomonasteru Ubogich Sióstr Klarysek w Kaliszu. Dużo 
szerszy i bardziej złożony problem podejmuje Grzegorz 
Pełczyński, opisując skomplikowane losy religii w dzie-
jach cywilizacji rosyjskiej. Część drugą kończy zagadnie-
nie szczegółowe, tj. tekst Władysława Kowalaka poświę-
cony „Antrovisowi” czyli Międzynarodowemu Centrum 
Odnowy Ludzi i Ziemi. 

Najbardziej obszerna jest jednak część III pt. Społe-
czeństwo – obyczaje – folklor, mieszcząca 19 artykułów, 
być może najbliższych tematycznie Ojcu Profesorowi Ro-
sińskiemu, stąd omówieniu tej części poświęcę najwięcej 
uwagi. Rozległość geografi czna jak i tematyczna tej sekcji 
jest tak duża, jak duża jest odległość między Polską, Litwą, 
Kazachstanem, Indonezją, Japonią i Nową Gwineą oraz 
przestrzeń antropologiczna rozciągająca się od narodzin 
do śmierci. Wprowadzeniem do tej części jest tekst Kamili 
Baranieckiej-Olszewskiej omawiający zagadnienia rekon-
strukcji historycznej, nurtu, który zyskał sporą popularność 
w Polsce. Iwona Kabzińska ukazuje problemy emigrantów 
na przykładzie Litwy. Kolejne cztery artykuły poświęcone 
są Kazachstanowi. Antoni Kuczyński odnosi się do skom-
plikowanej sytuacji tamtejszego Kościoła, szczególną aten-
cją darząc wędrujących po Kazachstanie duszpasterzy, na-
tomiast Katarzyna Kość-Ryżko koncentruje się na niektó-
rych aspektach identyfi kacji kulturowo-religijnej polskich 
repatriantów z Kazachstanu. W dalszej części tomu Feli-
citas Drobek przedstawia rolę kobiet w procesie integracji 
Niemców pochodzących z Kazachstanu w Republice Fede-
ralnej, natomiast Hans-Werner Retterath podnosi problem 
emigracji z Kazachstanu (oba wspomniane teksty w języku 
niemieckim). Paweł Marzec podejmuje zagadnienie zaan-
gażowania fi nansowego Unii Europejskiej w pomoc rozwo-
jową. W kolejnym artykule Jacek Jan Pawlik powraca do 
antropologicznych badań nad rasą, starając się zdefi niować, 
na czym polega nowa forma rasizmu, co jest szczególnie 
istotne w kontekście aktualności tego zagadnienia. Proble-
my ogólne odniesione do kwestii szczegółowych stanowią 
przedmiot krótkiego komentarza Barbary Bazielich zawar-
tego w tytule Globalizacja a tradycyjna kultura ludowa. Et-
nologów powinien też zainteresować bardzo ciekawy tekst 
Małgorzaty Dziury analizujący dom jako symboliczny ob-
szar kulturowy, ale także tekst o postrzeganiu i afi rmowa-
niu ciąży i macierzyństwa w tradycji i wierzeniach Żydów 
Polskich, autorstwa Ewy Banasiewicz-Ossowskiej. Temat 
ciąży, tym razem w aspekcie ochrony prawnej kobiet w tym 
okresie przed szkodliwym działaniem nikotyny, podejmuje 
Elżbieta Okoń.

Szczególnie ważne miejsce w recenzowanym tomie 
ze względu na fakt redagowania przez O. Prof. Rosińskie-
go serii Ludy i kultury Australii i Oceanii, zajmują teks-
ty poświęcone temu właśnie regionowi świata. Jeśli ktoś 
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chciałby dowiedzieć się, gdzie w Polsce można zobaczyć 
kolekcje etnografi czne gromadzące zbiory z Australii i No-
wej Gwinei i jakie typy eksponatów one zawierają, powi-
nien przeczytać tekst Anny Nadolskiej-Styczyńskiej. Jeśli 
zaś ktoś jest zainteresowany nie tylko kulturą materialną, 
ale i zwyczajami ludów tej części świata, musi sięgnąć 
po lekturę intrygującego artykułu Wojciecha Bębna, po-
święconego ludowi, wśród którego autor spędził wiele lat, 
mianowicie Arapeszom. Przedstawiono tu skomplikowaną 
historię Papui Nowej Gwinei, ale i „wzory kultury” Arape-
szów, by posłużyć się znaną kategorią Ruth Benedict. Inny 
aspekt kultur zamieszkujących ten obszar świata, tym ra-
zem dużo bardziej szczegółowy, zgłębiany jest w artykule 
Stefanii Skowron-Markowskiej na temat znaczenia katany, 
czyli szabli o cechach miecza w kulturze japońskiej. 

Oddzielny tematycznie fragment III części książ-
ki stanowią dwa teksty poświęcone śmierci i obrządkom 
pogrzebowym. Mam tu na myśli artykuł Zdzisława Kupi-
sińskiego, znawcy tematyki tanatologicznej w aspekcie et-
nografi cznym, pt. Więź żywych z duszami zmarłych w wie-
rzeniach ludowych na przykładzie regionu opoczyńskiego 
i radomskiego, a także z pisany z perspektywy archeolo-
gicznej tekst Jan Michała Burdukiewicza pt. Spory o po-
czątki obrządku pogrzebowego w pradziejach ludzkości. 
Jako hołd oddany O. Franciszkowi Rosińskiemu potrakto-
wać można dwa artykuły z zakresu antropologii fi zycznej, 
w obu przypadkach autorstwa 3 osób. Pierwszy, napisany 
w języku angielskim, omawia trzy odmienne typy mor-
fologiczne występujące w Indonezji (Josef Glinka SVD, 
Myrtati D. Artaria, Toetik Koesbardiati); drugi natomiast 
traktuje o budowie somatycznej zawodników różnych dy-
scyplin sportu (Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszew-
ska, Justyna Andrzejewska).

Ostatnia, czwarta, najskromniejsza objętościowo część 
pt. Portrety, złożona z 3 artykułów, poświęcona jest syl-
wetkom trzech różnych postaci. Zbigniew Wójcik opisuje 
postać XVIII-wiecznego biologa i propagatora uli naziem-
nych na terenach Polski – Krzysztofa Kluka. Postać ta jest 
zapewne bliska Ojcu Rosińskiemu jako znawcy pszczelar-
stwa. Kolejny artykuł autorstwa Wojciecha Łysiaka traktu-
je o Świętej Tekli, protomartyros – pierwszej chrześcijań-
skiej męczennicy, której, jak twierdzi autor – zapomniany 
dziś barokowy pomnik znajduje się w Tomaszowie Lubel-
skim. Część czwartą kończy Krystyn Jakub Matwijowski, 
który podjął próbę ukazania sylwetki śp. Ks. prof. zw. Pio-
tra Niteckiego, zmarłego w 2011 roku proboszcza Parafi i 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

Podsumowując omówienie zawartości księgi ofi aro-
wanej Ojcu Profesorowi F. Rosińskiemu należy podkreślić 
wysoki poziom merytoryczny tekstów tworzonych przez 
specjalistów w swoich dziedzinach, którzy często prowa-
dzili również własne badania terenowe, co zawsze wzbo-
gaca perspektywę. Książka, ze względu na swą rozległą 
wielowątkową problematykę, oferuje dużą możliwość 
wyboru tekstów. Miłośnicy antropologii kulturowej, fi -
zycznej, religioznawstwa, fi lozofi i, literatury czy muzyki 
poważnej, a nawet bartnictwa znajdą tu coś dla siebie. Jed-
no z niewielu zastrzeżeń dotyczących konstrukcji całości 
wiąże się z brakiem pogłębionej i szczegółowej biografi i 
i wykazu publikacji Adresata, co zazwyczaj stanowi nie-
odłączną część ksiąg pamiątkowych, a słowo wstępne po-
zostawia w tej materii pewien niedosyt. Także można by 
się zastanowić nad kolejnością poszczególnych tekstów 
(np. umieszczeniem obok siebie tekstów o Nowej Gwinei) 
i ujednoliceniem zasady obecności bibliografi i na koń-
cu artykułów. Nie zaszkodziłyby też ich streszczenia, by 
czytelnik mógł szybciej się zorientować, czy zarysowana 
problematyka go zainteresuje. Osoby, które nie miały za-
szczytu poznać Ojca Franciszka odsyłam do sylwetki Ojca 

Profesora zaprezentowanej w tekstach Jolanty Ługowskiej 
i Katarzyny Smyk1, z których można dowiedzieć się nie 
tylko o ciekawej biografi i Adresata i Jego multidyscypli-
narnych zainteresowaniach naukowych, ale i codziennym, 
pełnym poczucia humoru i skromności Jego Obliczu.

Odwołując się do antropologicznych źródeł twórczo-
ści Jubilata, na koniec przywołam postać Alfreda Kroebe-
ra, który pisząc o wpływie ojca antropologii amerykańskiej 
Franza Boasa na swych uczniów i współpracowników 
twierdził, że „Papa Franz”, jak go nazywano, był „jak 
drzewo, w którego gałęziach mogą bezpiecznie dojrze-
wać owoce”2. Niezależnie od podobieństwa imion, Ojciec 
Franciszek Rosiński roztacza nad swymi uczniami takie 
właśnie bezpieczne gałęzie, a owoce z nich pochodzące to 
autorzy prezentowanych tekstów. Na koniec, jeszcze jedna 
refl eksja: owych „owoców” jest dużo więcej, więc należy 
mieć nadzieję na powstanie kolejnego tomu.

Zawstydzona mądrość. Prace ofi arowana Ojcu Profesorowi 
Franciszkowi Rosińskiemu OFM, pod red. Małgorzaty Łoboz 
i Alana Tomasza Brzyskiego OFM, Franciszkańskie Wydawni-
ctwo św. Antoniego, Wrocław 2013, 583 s. 

PRZYPISY 
1 Zob. Katarzyna Smyk, Zawstydzona mądrość. Prace ofi a-

rowana Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, 
„Wrocławskie Studia Wschodnie”, tom 17, 2013, s. 296–302; 
tekst Jolanty Ługowskiej i Katarzyny Smyk w niniejszym nume-
rze „Twórczości Ludowej”.

2 Ewa Kopczyńska, Antropologia Franza Boasa. Nauka jako 
misja, [w:] Franz Boas, Umysł człowieka pierwotnego, przeł.
M. Pawluczuk, Kraków 2010 s. XXX. 

ANNA PILISZEWSKA
Kołysanka przydrożna

Wicher omiótł krzywe progi,
Deszcz się skrada, w rynnach śpiewa.
Świątek sławi los ubogi,
Kreśląc krzyże palcem z drzewa...

Konik skoczył w koniczynie,
Bóg przefrunął w pstrym rydwanie,
W satynowej pajęczynie
Kołysanie, kołysanie...

W jarze chwieje się sasanka,
W sadzie liść dotyka kory:
To przydrożna kołysanka
Wpływa czółnem w mchu wieczory.

Konik skoczył w koniczynie,
Bóg przefrunął w pstrym rydwanie,
W satynowej pajęczynie
Kołysanie, kołysanie...

Śpij, maleństwo – anioł czuwa,
Śpij, bo czarna noc się kłębi
I podkowy gwiazd wykuwa,
I wysrebrza puch gołębi...

Konik skoczył w koniczynie,
Bóg przefrunął w pstrym rydwanie,
W satynowej pajęczynie
Kołysanie, kołysanie...
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PIOTR WRÓBLEWSKI

Opus magnum Piotra Dahliga 
o polskich cymbalistach

Profesor Piotr Dahlig, wybitny polski etnomuzykolog, 
od kilkudziesięciu lat prowadzi badania terenowe poświę-
cone cymbalistom. Ich efektem jest opublikowana w 2013 
roku książka Cymbaliści w kulturze polskiej. Książka to zde-
cydowanie zbyt skromne określenie, gdyż w istocie mamy 
do czynienia z monumentalnym, liczącym blisko 700 stron, 
dziełem. Materiał pracy został ujęty w pięciu zasadniczych 
rozdziałach: Perspektywa historyczna, Perspektywa in-
dywidualna, Perspektywy regionalne, Role cymbalistów 
w „drugiej odsłonie folkloru” oraz Repertuar muzyczny. 

Rozdział pierwszy to imponująca erudycyjnie prezen-
tacja dziejów cymbałów na ziemiach polskich od śred-
niowiecza do roku 1945. Nie zabrakło w nim wnikliwego 
studium poświęconego postaci Jankiela i jego koncertu 
z mickiewiczowskiego Pana Tadeusza oraz ich wizji iko-
nografi cznych (Michał Elwir Andriolli, Jankiel z „Pana 
Tadeusza”, Juliusz Kossak, Polonez i koncert Jankiela, 
Maurycy Trębacz, Cymbalista). Rozdział ten autor zamy-
ka interesującymi rozważaniami na temat roli cymbałów 
w kulturze innych krajów Europy środkowo-wschodniej 
(Białoruś, Rosja, Węgry, Czechy i Słowacja). 

Najobszerniejszy jest rozdział drugi – Perspektywa in-
dywidualna. Ma blisko 300 stron i treścią ściśle nawiązuje 

do tytułu całej monografi i, w którym – zauważmy – poja-
wiają się cymbaliści, a nie cymbały. Składają się nań bio-
gramy ponad 60 cymbalistów podzielonych na trzy grupy: 
43 muzyków pochodzących z kresów północno-wschod-
nich II RP, 7 muzyków z kresów południowo-wschodnich 
II RP i Bukowiny oraz 13 muzyków z Podkarpacia. Za-
wartość tego rozdziału to owoc, jako się rzekło, kilku-
dziesięciu lat badań i licznych wędrówek autora po Polsce 
z „kosztownym i ciężkim wówczas sprzętem w ubogiej 
– dla niepoznaki – tekturowej walizce”, często w realiach 
schyłkowego PRL-u. Podczas osobiście przeprowadzane-
go wywiadu (wyjątkiem jest relacja cymbalistów o innym 
koledze cymbaliście), który trwał co najmniej trzy godziny, 
autor zadawał 54 szczegółowe pytania. Były one następnie 
opracowywane, w wyniku czego powstawał biogram za-
wierający następujące punkty: 1. Personalia, losy życiowe, 
2. Tradycje rodzinne, początki zainteresowania cymbała-
mi, 3. Praktyka muzyczna przed 1939 rokiem, 4. Praktyka 
muzyczna po 1945 roku, 5. Skład kapel do 1939 i po 1945 
roku, 6. Instrumenty wytworzone, 7. Strój, repertuar, tech-
nika gry, 8. Uczniowie. Ów zbiór biogramów to nie tylko, 
jakby się mogło wydawać, sylwetki kilkudziesięciu cym-
balistów i ich muzyczne dokonania. Rozdział ten odsłania 
przed nami całą panoramę ludzkich losów naznaczonych 
piętnem historii ubiegłego wieku – wojna, wypędzenia, 
migracje, komunizm. Możemy też poznać ekonomicz-
ną stronę funkcjonowania cymbalistów i kapel, zarówno 
przed II wojną światową, jak i po niej. Należy stwierdzić, 
że Piotr Dahlig swoim gigantycznym wysiłkiem „ocalił od 
zapomnienia” wielu wspaniałych muzyków ludowych. 

Rozdział trzeci oparty jest na jakże bogatym materia-
le rozdziału drugiego, który służy tym razem autorowi do 
przyjrzenia się cymbalistom z perspektywy regionalnej. 
Pierwsze omówione jest Podkarpacie jako teren o najbar-
dziej, jak to ujął autor, „zwartej tradycji”. Prowadząc ba-
dania terenowe, Piotr Dahlig przebadał 78 instrumentów 
i na tej podstawie przedstawił analizę przemian, jakie za-
chodziły w budowie cymbałów oraz ich ról (solistyczna 
i akompaniująca). Część rozdziału poświęconą Podkarpa-
ciu autor zamyka przedstawieniem współczesnych rodza-
jów muzykowania na cymbałach, które dzieli na: muzy-
kowanie domowe, muzykowanie klubowe, muzykowanie 
podczas lokalnych uroczystości i festynów, folkloryzm 
lokalno-regionalny i folkloryzm ogólnonarodowy. Zauwa-
żone też zostają cenne inicjatywy Rzeszowskiego Domu 
Kultury – konkursy i przeglądy cymbalistów, a nawet orga-
nizowane w latach 90. XX wieku imprezy o zasięgu mię-
dzynarodowym. 

W podrozdziale zatytułowanym Zagadnienia folkloru 
na Ziemiach Odzyskanych dokonano wnikliwej analizy 
wpływu przesiedleń na muzyków ludowych i ich twór-
czość/odtwórczość. W dalszej części omówione są szcze-
gółowo regiony zaliczane do tzw. Ziem Odzyskanych. 
Najpierw przedstawiono Warmię i Mazury, gdyż tam było 
najwięcej cymbalistów wśród nowych osadników. Nie-
bagatelną rolę w odrodzeniu się gry na cymbałach miały 
inicjatywy lokalnych mediów: Rozgłośni Polskiego Radia 
w Olsztynie (Maryna Okęcka-Bromkowa) i „Gazety Ol-
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sztyńskiej” oraz organizowane w Lidzbarku Warmińskim 
„Zjazdy Cymbalistów” czy „Koncerty Jankielów”. Autor 
przedstawił także unikatowy, dziś powiedzielibyśmy, pro-
jekt nauczania gry na cymbałach metodą słuchową. Takie-
go przekazywania wiedzy podjął się Wacław Kułakowski 
przy wsparciu Wandy Kochanowskiej z Domu Kultury 
w Nowej Wsi Ełckiej i Mirosława Nalaskowskiego z Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Suwałkach. Dzięki zaangażo-
waniu mistrza Kułakowskiego i osób wspierających z pla-
cówek kulturalnych, na cymbałach uczyło się grać niemal 
trzydzieścioro dziewcząt i chłopców ze Stradun i Nowej 
Wsi Ełckiej. Zupełnie inną metodę nauczania gry na cym-
bałach zastosowano na Pomorzu Zachodnim – Czesław 
Mojsak, który był zawodowym muzykiem, zaproponował 
naukę z nut. Znacznie przyspieszało to pracę nad repertu-
arem oraz ułatwiało muzykowanie zespołowe. W omawia-
nej pracy zamieszczono szczegółowy wykaz nauczycieli 
gry na cymbałach z Pomorza Zachodniego i ich uczniów. 
Autor przypomniał także jeszcze jedną cenną inicjatywę 
Czesława Mojsaka – zorganizowanie w 1988 roku w Gry-
fi nie I Turnieju Cymbalistów oraz przedstawił współczes-
ne przedsięwzięcie Domu Kultury w Gryfi nie (Ewa De 
La Torre), polegające na łączeniu muzyków tradycyjnych 
z zespołami folkowymi. O istnieniu cymbalistów na Dol-
nym Śląsku Piotr Dahlig dowiedział się przypadkowo 
„dopiero” w 1984 roku, co nie wpłynęło na jakość pracy 
badawczej – w podrozdziale poświęconym Polsce połu-
dniowo-zachodniej zamieszcza dokładne opisy kilkunastu 
instrumentów oraz analizuje składy kapel w tym regionie 
z uwzględnieniem „elastyczności” (z reguły potrafi li grać 
także na innych instrumentach) cymbalistów z Dolnego 
Śląska. 

Ostatnia część rozdziału Perspektywy regionalne po-
święcona jest Lubelszczyźnie. Co prawda w sześciotomo-
wej antologii Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. 
Źródła i materiały, opracowanej pod kierunkiem profesora 
Jerzego Bartmińskiego i wydanej w 2011 roku, cymbałów 
nie uświadczymy, na szczęście w sukurs lubelskim bada-
czom przybył niestrudzony Piotr Dahlig, który „wytropił” 
na Lubelszczyźnie cymbalistów: Jana Pacuka, Karola Ro-
dziewicza i Józefa Sulowskiego, Sylwetki trzech cymbali-
stów z Lubelszczyzny prezentując na łamach „Twórczości 
Ludowej” (2011 nr 1–4, s. 41–48). W swej monografi i za-
mieścił zaś ich szczegółowe biogramy (formą nawiązują-
ce do biogramów z rozdziału drugiego) oraz naszkicował 
możliwe warianty występowania cymbałów w Lubelskiem 
w poprzednich wiekach. 

W rozdziale czwartym autor omawia rolę cymbalistów 
w odrodzeniu folkloru – jak to określa – „autentycznego” 
w latach 70. ubiegłego wieku. Prekursorem był lubelski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą. Szczególnie ważne dla popularyzacji interesującego 
autora chordofonu uderzanego i grających na nim muzy-
ków były imprezy organizowane w Lidzbarku Warmiń-
skim, Rzeszowie (zasięg ogólnopolski i międzynarodowy) 
i Gryfi nie, niebagatelna była też rola prasy i placówek 
kulturalnych. W rozdziale tym Piotr Dahlig prezentuje też 
współczesne inicjatywy z wiodącą rolą cymbalistów – Fe-
stiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie, „Nauczanie gry 
na cymbałach wileńskich: od samotnej wyspy do archipe-
lagu” (Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradu-
nach), Spotkania Cymbalistów w Rzeszowie.

Piąty rozdział monografi i poświęcony jest repertuaro-
wi. Możemy dzięki niemu poznać typową drogę, jaką prze-
bywali młodzi adepci chcący opanować grę na cymbałach 
i muzykować w kapeli. W dalszej części rozdziału autor 
dokonuje wnikliwej analizy czynników mających wpływ 
na repertuar, takich jak: strój instrumentu, pochodzenie 
utworów (wokalny czy instrumentalny), funkcja muzycz-

na (taneczna czy nietaneczna), faktura partii cymbałów. 
Cennym uzupełnieniem tego rozdziału są zamieszczone na 
końcu książki przykłady nutowe (ponad 100!) oraz dołą-
czone do wydawnictwa trzy płyty dvd zawierające recitale 
z lat 1990, 2002 i 2004, Turniej w Gryfi nie z roku 1990 
oraz Dożynki w Chwarstnicy z 1992 roku. Na szczegól-
ne uznanie zasługuje też bardzo bogata ikonografi a dzieła 
– zawiera ono 177 ilustracji. Jakby tego było mało, autor 
zamieścił jeszcze sumariusz tematyczny (słownictwo i ko-
mentarze cymbalistów) oraz listę informatorów – cymbali-
stów i innych muzyków. Nie jest to li-tylko, jakby się moż-
na spodziewać, alfabetycznie ułożony spis osób, ale zestaw 
minibiogramów. Cały Piotr Dahlig! Pisanie, że załączono 
obszerną bibliografi ę, wydaje się być truizmem.

W Uwagach końcowych autor zauważa wykorzystywa-
nie cymbałów w twórczości przełomu wieków XX i XXI 
– w ruchu folkowym, muzyce fi lmowej, w tzw. poważnej 
muzyce współczesnej. Każe to postrzegać ten chordofon 
uderzany jako instrument ciągle atrakcyjny i inspirujący. 
Tym bardziej cieszy pojawienie się tak wspaniałego dzieła, 
jak Cymbaliści w kulturze polskiej Piotr Dahliga. Autorowi 
należą się słowa najwyższego uznania i podziwu, zarówno 
za prowadzenie wieloletnich badań terenowych, jak i za 
opisanie ich piękną polszczyzną w leżącym przede mną 
imponującym tomie.

Zatem Panie i Panowie, czapki z głów i czytajcie Dah-
liga! 

Piotr Dahlig, Cymbaliści w kulturze polskiej, Warszawa 
2013, redakcja Zbigniew J. Przerembski, wydawca: Uniwersy-
tet Warszawski, współwydawca: Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina, 694 s., fotografi e i rycin, nuty, 3 płyty dvd, summary. 
Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku. 

FLORIANNA KISZCZAK
Spod serca

W nawiązaniu do K. K. Baczyńskiego

Drzwi do nieba ci wyścielę
Śpiewem ptaków, liści drżeniem,
Cichym szeptem, wiatru graniem,
Wód kryształem, lasu cieniem.

Drogę twardą ci wyłożę
Puchem mleczów, lilii kwiatem,
Zielonymi listeczkami,
Najpiękniejszych róż szkarłatem.

Tylko ulecz moje serce.
Spraw, by jakaś mocna siła
Ten ból, który w sercu noszę,
W radość, w szczęście zamieniła.

Tylko wyjmij z moich oczu
Te łzy, które w kamień wrosły.
Zamień obraz dni bolesnych
W najpiękniejsze barwy wiosny.
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Ku tradycji... Wystawa prac 
stypendystów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

W Galerii Sztuki Ludowej STL w miesiącach maj–sierpień 
2014 roku miała miejsce wystawa „Ku tradycji…”, na której 
zaprezentowano dwie dziedziny rzemiosła podlaskiego – ko-
walstwo i garncarstwo. Ekspozycja jest efektem programu sty-
pendialnego dwóch przedstawicieli młodego pokolenia twórców 
ludowych z Podlasia – kowala Marka Kozaka i garncarza Pawła 
Piechowskiego. Obaj twórcy sięgnęli do XIX-wiecznych trady-
cji swojego regionu, odtwarzając nie tylko dawne formy garn-
carskie i kowalskie, ale także stosując zapomniane już techniki 
szlifowania i ozdabiania naczyń czy łączenia metalowych ele-
mentów. 

Fragment ekspozycji, fot. P. Onochin 

Na wystawie znalazły się bogato zdobione krzyże kowal-
skie, które niegdyś wieńczyły przydrożne kapliczki i wiejskie 
kościoły. Nie zabrakło też elementów użytkowych w postaci kla-
mek, okuć, krat i in. Drugą część ekspozycji stanowi typowa dla 

Czarnej Wsi Kościelnej ceramika siwa. Wśród różnej wielkości 
naczyń dominują buńki, dzbany, misy i dwojaki.

Kowalstwo jest głównym zajęciem zawodowym i życio-
wą pasją Marka Kozaka. Reprezentuje zawód praktycznie już 
zanikający, ponieważ w województwie podlaskim tę dziedzinę 
kontynuuje zaledwie kilku kowali. Jego wyroby są bardzo róż-
norodne, w większości oparte na bogatych tradycjach podla-
skiego kowalstwa. Charakteryzuje je duże wyczucie materiału, 
formy i kompozycji. M. Kozak kuje kraty, bramy, balustrady, 
meble, świeczniki… Na uwagę zasługują jednak krzyże kowal-
skie nawiązujące do tradycyjnych wieńczących dawną architek-
turę sakralną.

Prace autora były prezentowane na Targach Rzeźby, Kowal-
stwa i Tkaniny Dwuosnowowej w Białymstoku, a także na licz-
nych jarmarkach i targach sztuki ludowej. Marek Kozak należy 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2012 roku został sty-
pendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzi-
nie upowszechniania kultury.

Paweł Piechowski garncarstwem zajmuje się od dzieciń-
stwa. Reprezentuje czwarte pokolenie kontynuujące tę dzie-
dzinę. Wcześniej jako garncarz pracował jego ojciec, dziadek i 
pradziadek. Ojciec – Adam Piechowski wprowadził go w tajniki 
techniki wyrobów garncarskich i to jemu zawdzięcza dzisiejszą 
pasję. Mieszka w Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie od XVIII wieku 
garncarstwo było nieodłącznym elementem lokalnej tradycji. W 
naukę garncarstwa włożył wiele pracy – jak sam mówi – „glina 
nauczyła mnie pokory”. Obecnie specjalizuje się w wytwarzaniu 
unikalnej już ceramiki siwej, tradycyjnej w technice biskwitowej 
oraz szkliwionej i barwionej współczesnymi metodami.

Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień. Jego prace 
znajdują się w muzeach w Białymstoku, Warszawie, Olsztynku, 
w Rosji, Białorusi, Szwecji i na Litwie. Od 2003 roku należy do 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2013 roku został laurea-
tem rocznego stypendium twórczego przyznanego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wystawę zorganizowano przy wsparciu Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. (Red.)

MARIOLA TYMOCHOWICZ

Lubelscy etnolodzy w terenie
W roku 2014 lubelscy etnolodzy – studenci III roku etnolo-

gii i członkowie Studenckiego Koła Folklorystów i Etnologów 
UMCS – dwukrotnie byli na badaniach terenowych w dwóch 
gminach województwa lubelskiego. W czerwcu w dniach od 23 
do 27, na zaproszenie wójta i dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej, zinwentaryzo-
wali kapliczki i krzyże na obszarze całej gminy Borki. Podczas 
drugiego obozu, który odbywał się od 6 do 11 października, stu-
denci opracowali dużą część drewnianych budynków mieszkal-
nych z terenu gminy Bychawa. Do przeprowadzenia tego typu 

badań poproszeni zostaliśmy przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne, które współrealizuje projekt kierowany przez Jakuba 
Kunę – „Wirtualna Bychawa 1938”.

Podczas pierwszego obozu młodzi badacze z opiekunem 
dr Mariolą Tymochowicz odwiedzili wszystkie wsie w gminie 
Borki, by zinwentaryzować znajdujące się tam wszystkie krzyże 
i kapliczki. Napotkane oraz wskazane przez mieszkańców obiek-
ty zostały dokładnie sfotografowane, opisane w specjalnie przy-
gotowanej ankiecie oraz oznaczone na mapie. Kolejnym etapem 
pracy było zebranie jak najwięcej informacji na temat konkretne
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JAN ADAMOWSKI, MARIOLA TYMOCHOWICZ

90. Zajazd Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Lublinie

Członkowie obozu naukowego w Woli Osowińskiej czerwiec 2014, 
fot. Mariola Tymochowicz 

go krzyża czy kapliczki. W tym celu przeprowadzano wywiady 
z osobami najbliżej mieszkającymi oraz tymi, które posiadały 
najwięcej informacji na ich temat. Pytaliśmy o czas powstania 
obiektu, dlaczego zlokalizowany została w tym miejscu, kto 
go postawił, jaką ma historię oraz jakie pełni obecnie funkcje. 
Z rozmów tych udało się pozyskać wiele ciekawych opowieści 
o dawnych i współcześnie stawianych obiektach małej architek-
tury sakralnej. Ponadto, z relacji respondentów dowiadywaliśmy 
się także o przeprowadzanych remontach, przeróbkach i wymia-
nie kapliczki czy krzyża na nowe, ale często już w zmienionej 
formie. Niestety o najstarszych obiektach najmniej udało nam 
się dowiedzieć. Ludność wie, że to stary obiekt, ale nie zawsze 
potrafi  powiedzieć, od kiedy i dlaczego właśnie w tym miejscu 
się znajduje. Dlatego studenci przekonali się o konieczności pro-

wadzenia tego typu badań – dokumentowania historii obiektów 
zaliczanych do kultury materialnej. W ostatnim dniu badań zrea-
lizowano także w kilku wsiach wywiady o tradycyjnym pożywie-
niu mieszkańców wsi.

Podczas październikowego obozu studenci oraz opiekuno-
wie dr Mariola Tymochowicz i mgr Agnieszka Kościuk mieli 
okazję wykonać inwentaryzację budynków drewnianych, któ-
ra także polegała na obfotografowaniu całego budynku oraz 
szczegółów architektonicznych, uzupełnieniu ankiety. Pewne jej 
fragmenty należało wypełnić z właścicielami, by pozyskać jak 
najwięcej informacji dotyczących historii obiektu. Zinwentary-
zowane budynki także trzeba było nanieść na mapę. Ku nasze-
mu zaskoczeniu okazało się, że chałup drewnianych jest jeszcze 
stosunkowo dużo i podczas tego jednego wyjazdu nie udało się 
nam zrealizować zadania w całości. Planujemy jeszcze na wiosnę 
dokonać kilku jednodniowych wyjazdów, by opracować przynaj-
mniej najstarsze budynki w każdej wsi. Podczas tych badań także 
natrafi liśmy na kilka bardzo ciekawych obiektów, na przykład na 
dwa budynki pożydowskie w Bychawie czy budynki mieszkal-
ne i gospodarcze kryte jeszcze strzechą. W tym przypadku tak-
że badania tego typy powinny być prowadzone w trybie bardzo 
pilnym, gdyż z dnia na dzień ubywa domów drewnianych, które 
niszczeją lub są zastępowane nowymi murowanymi. 

Podczas pierwszego wyjazdu badawczego zinwentaryzowa-
no 148 kapliczek, fi gur i krzyży z terenu całej gminy, a podczas 
drugiego – 178 budynków drewnianych, w tym ponad 50 na tere-
nie samego miasta. Nagrania wywiadów, zgrane fotografi e i opra-
cowane ankiety został zdeponowane w Archiwum Zakładu Kultu-
ry Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Zarówno materiał 
z pierwszego obozu, jaki i z drugiego, po opracowaniu i zdobyciu 
przez instytucje z nami współpracujące odpowiednich środków, 
zostaną opublikowane. Planowane jest także opracowanie szlaku 
rowerowego na trasie najciekawszych obiektów małej architektu-
ry sakralnej okolic Bork, a zinwentaryzowane domy w Bychawie 
będą wykorzystane do projektu „Wirtualna Bychawa 1938”. 

 Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować instytucjom, 
które nas zaprosiły do realizacji badań na ich terenie oraz wszyst-
kim osobom, które zechciały poświęcić nam swój czas i podzie-
lić się swoją wiedzą na temat dokumentowanych obiektów. 

Coroczny 90. zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
odbył się w Lublinie w dniach 18–21 września 2014 roku. Pierw-
szego dnia Zjazd rozpoczął się od Zebrania Zarządu Głównego 
PTL, w którym brali udział także prezesi poszczególnych od-
działów. W trakcie zebrania omówione zostały wszystkie bieżące 
sprawy oraz zgłoszone nowe wnioski. 

Kolejnym punktem spotkania była Międzynarodowa Kon-
ferencja „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej”, którą 
zainaugurował prof. dr hab. Jan Adamowski – dyrektor Instytutu 
Kulturoznawstwa oraz prof. dr hab. Grażyna Karpińska z ramienia 
Zarządu Głównego PTL. Następnie w imieniu władz UMUC głos 
zabrał prorektor prof. dr hab. Ryszard Dębicki. Z zaproszonych go-
ści wystąpił także zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edu-
kacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Miskur. Z kolei, 
jako przedstawiciel Zarządu Oddziału lubelskiego PTL, gości po-
witała dr Mariola Tymochowicz – prezes Zarządu Oddziału. 

Po powitaniu rozpoczęła się część plenarna konferen-
cji, w której referaty wygłosili: prof. dr hab. Leon Dyczewski, 
Obecność sacrum w przestrzeni publicznej; prof. dr hab. Jani-
na Hajduk-Nijakowska, Mityczne pokłady współczesnej kultury; 
prof. dr hab. Katia Michajłowa, Desakralizacja w folklorze Sło-

wian prawosławnych (na przykładzie ludowego kultu świętych); 
prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, Sacrum a udomowienie 
diaspory: zamorski kult Matki Boskiej Ludźmierskiej. Ta część 
zakończona została krótką dyskusją. Po przerwie kawowej kon-
ferencja była kontynuowana w czterech sekcjach, a po kolejnej 
przerwie – w trzech, zaś 19 września – od godziny 9.00 do 13.00 
w trzech sekcjach. Każdy panel kończył się dyskusją. Prezen-
towane referaty ukazały, jak postrzegane jest obecnie sacrum 
w różnych perspektywach w ujęciu diachronicznym – w prak-
tykach religijnych, obrzędach, zwyczajach, wierzeniach, sztuce, 
literaturze, muzyce oraz w ujęciu synchronicznym. Podjęto także 
temat desakralizacji różnorodnych zjawisk kultury. 

W sumie na konferencji wygłosiło swoje referaty 48 osób. 
Referenci reprezentowali wszystkie najważniejsze ośrodki aka-
demickie Polski, ale także Białorusi, Ukrainy, Czech i Bułgarii. 
Niestety, nie mogły przybyć dwie osoby zgłoszone wcześniej 
z Ukrainy związku z obecną sytuacja w ich kraju. 

18 września odbyły się spotkania trzech sekcji, jakie działa-
ją przy ZG PTL. Na zebraniu Sekcji stroju lodowego dokonano 
ponownych wyborów władz sekcji i podjęto wcześniej zaplano-
wane tematy, podobnie jak na spotkaniu Sekcji metodologicznej. 



61

Odbyło się także założycielskie spotkanie Sekcji folklorystycz-
nej, gdzie powołano Zarząd i ustalono wstępny program działa-
nia. Spotkanie członków Sekcji muzealnej odbyło się zaś w so-
botę 20 września. 

Rano 19 września w Kościele Akademickim KUL odpra-
wiona została msza święta w intencji wszystkich członków To-
warzystwa, także nieżyjących. Celebrze przewodniczył prorektor 
KUL ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk – wraz z uczestnikami 
konferencji, m.in. ks. prof. Leonem Dyczewskim i ks. prof. Zdzi-
sławem Kupisińskim. 

Popołudniu tego dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Dele-
gatów PTL, któremu przewodniczył prezes prof. dr hab. Michał 
Buchowski. W pierwszej części zebrania przedstawione zostały 
sprawozdania z działalności Towarzystwa i poszczególnych od-
działów za mijający roku oraz Komisji Rewizyjnej i Głównej 
Księgowej. Omówione zostały także sprawy bieżące i zgłoszone 

wolne wnioski. Głos zabrali zaproszeni goście. 
Dr Miroslav Valka z Czech przekazał do biblio-
tek PTL ostatnie publikacje etnografi czne, jakie 
zostały w tym kraju wydane. Wypowiedział się 
także dyrektor Muzeum Etnografi cznego i Prze-
mysłu Artystycznego we Lwowie, dr Roman 
Czmełyk, który potwierdził chęć współpracy 
przy organizacji przyszłorocznego Zjazdu we 
Lwowie w 120 rocznicę utworzenia Towarzy-
stwa.

Tego dnia uczestnicy zjazdu mieli także 
możliwość zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, 
w tym nowej ekspozycji – miasteczka. Odbyło 
się tam także spotkanie integracyjne w zabytko-
wym budynku czworaku z Brusa, gdzie wysłu-
chano także koncertu kapeli Butrynów.

W sobotę 20 września w godzinach popołu-
dniowych realizowane były dwa objazdy nauko-
we, jeden po terenie Polesia Lubelskiego (Łęcz-
na, Sosnowica, Hola, Wereszczyn, Świerszczów, 
Cyców), a drugi – Powiśla (Wąwolnica, Nałę-
czów, Kazimierz Dolny i Puławy). Oba wyjazdy 
odbyły się zgodnie z planem, uczestnicy mieli 
okazję zobaczyć najciekawsze zabytki i miejsca 

oraz obiekty etnografi czne Lubelszczyzny. Otrzymali także mate-
riały promocyjne ze starostwa włodawskiego i puławskiego. Insty-
tucje te w ten sposób włączyły się w promowanie regionu lubel-
skiego. W ostatnim dniu chętne osoby z przewodnikiem zwiedzały 
Lublin, w tym zabytek najwyższej klasy czyli Kaplicę Świętej 
Trójcy i wystawy etnografi czne Muzeum Lubelskiego. 

Głównym organizatorem Zjazdu był Oddział Lubelski PTL 
oraz Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. 
Zaangażowane były także inne instytucje: Rektor UMCS, Sa-
morząd Doktorantów i Studentów UMCS, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski im. Jana Pawła II, Muzeum Lubelskie, Muzeum 
Wsi Lubelskiej i Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych. Materialnego wsparcia udzielili sponsorzy: Mleczar-
nia Krasnystaw oraz Browary Perła. Patronatem objęli: Rektor 
UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor KUL ks. 
prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz Wojewoda Lubelski Wojciech 
Wilk. Patronat medialny: Radio Lublin, Kultura Ludowa.pl.

Uroczyste otwarcie Zjazdu. Od prawej: prof. dr hab. Ryszard Dębicki – prorektor UMCS 
ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. 
UŁ – wiceprezes Zarządu PTL oraz dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS – gospodarz Zjazdu, 
fot. Magdalena Wójtowicz 

47. Targi Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym

Po raz czterdziesty siódmy na kazimierskim rynku zaprezen-
towali swoje prace najwybitniejsi twórcy ludowi ze wszystkich 
regionów kraju, mistrzowie dyscyplin rękodzielniczych, laureaci 
prestiżowych konkursów, a także młodzi adepci plastyki ludowej, 
których prace odznaczają się wysokim poziomem artystycznym 
i bezpośrednio nawiązują do tradycyjnego wzornictwa i technik rę-
kodzielniczych. Na Targach gościło ponad 80 twórców ludowych, 
kontynuatorów lokalnej, tradycyjnej kultury, którzy nie szukają 
wzorów ani inspiracji poza nią a przestrzegają specyfi ki i kanonu 
stylu regionalnego. Wszyscy to członkowie Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, zweryfi kowani pod względem etnografi cznym 
z dziedzin sztuk plastycznych przez Radę Naukową STL. 

Kazimierskie Targi zawdzięczają swoją renomę wyłącznie 
uczestnikom, którzy poprzez prezentowane dzieła ukazują dzie-
dzictwo kulturowe swojej „małej ojczyzny”, a potwierdzając, że 
sztuka ludowa jest uprawiana przez osoby o dużej wrażliwości 
i wyobraźni artystycznej, adaptują po mistrzowsku regionalne 
wzornictwo. 

Impreza jest wspaniałą okazją do promocji plastyki ludowej 
i bezpośredniego kontaktu z twórcami ludowymi poprzez m.in. 
pokazy rękodzielnicze z dziedzin koronczarstwa, kowalstwa, 
tkactwa, garncarstwa, haftu i rzeźby. 

Kazimierski rynek podczas Targów, fot. P. Onochin

Targi, organizowane dzięki pomocy fi nansowej Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są nieodłączną częścią 
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Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, stanowiąc jego inte-
gralną część i dopełnienie obrazu współczesnej kultury ludowej. 

 

Protokół z posiedzenia jury Konkursu na najlepsze prace 
na stoisku prezentowane podczas 47. Targów 

Sztuki Ludowej w Kazimierzu 28.06.2014 roku

Jury w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska, Janina Biegal-
ska, Katarzyna Ufniarz, Wojciech Kowalczuk, po obejrzeniu prac 
na stoiskach podczas Targów Sztuki Ludowej odbywających się 
w ramach 48. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, przyznało 
nagrody w następujących kategoriach: garncarstwo – Władysław
Kitowski (Ostrowiec Świętokrzyski), Jarosław Rodak (Bliżyn); 
ceramika opolska – Wanda Klocek (Nysa), Małgorzata Mateja 

(Kolonowskie); zabawki – Łukasz Mentel (Stryszawa); malar-
stwo –Eugeniusz Brożek (Sędziszów), Marta Walczak-Stasiow-
ska (Zakopane); plecionkarstwo –Halina Bąkała (Gołąb); tkactwo 
– Anna Bałdyga (Wydminy), Danuta Obara (Skarżysko-Kamien-
na); haft – Ewa Waszut (Istebna), Zuzanna Jancz (Istebna), Kry-
styna Zagrabska (Włocławek); koronka – Czesława Lewandow-
ska (Ostrołęka), Halina Kukuczka (Koniaków); rzeźba – Czesław 
Seweryński (Odrowąż), Bogumiła Leśniak (Sucha Beskidzka), 
Zygmunt Kędzierski (Kęsowo); plastyka obrzędowa i zdobnicza 
– Wiesława Wojda (Łowicz), Marianna Rzepka (Opoczno), Zofi a 
Pacan (Opoczno).

Jury podkreśla wysoki poziom prezentowanych prac oraz 
przemyślany dobór twórców zaproszonych na Targi. Dzięki temu 
zaprezentowana została niezwykła różnorodność i bogactwo 
sztuki ludowej ze wszystkich regionów Polski. (Red.)

ZOFIA KOMUSZYNA

46. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Już po raz 46 odbył się w dniach 21–30 sierpnia 2014 roku 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopa-
nem, dający okazję zarówno słuchaczom zgromadzonym w wio-
sce festiwalowej, jak i publiczności korzystającej z przekazu in-
ternetowego, zapoznać się z muzyką góralską nie tylko naszego, 
ale też innych krajów. Szczególnym zainteresowaniem tegorocz-
nej edycji cieszyła się problematyka roli kobiety – góralki.

Chociaż deszczowa pogoda nie zachęcała do uczestnictwa 
w Festiwalu, to nie zraziła ona słuchaczy. Organizatorzy kontynu-
owali wpisane już na stałe w program liczne wydarzenia, jak mię-
dzy innymi: rozśpiewany i roztańczony korowód ze wszystkimi 
występującymi w konkursie zespołami czy koncert inauguracyjny 
wraz z tradycyjnym odegraniem na trombitach hejnału festiwalo-
wego przez rodzinę Haniaczyków oraz widowiskowym tańcem 
zbójnickim z pochodniami, które zapaliły ogień. Został on następ-
nie przeniesiony z namiotu do wioski festiwalowej, gdzie zapłonę-
ły ogniska i odbył się pokaz sztucznych ogni. Ponadto tradycyjnie 
odbyło się sobotnie śpiewanie i tańce zespołów wraz z publicz-
nością na scenie plenerowej, dni narodowe zespołów z różnych 
krajów, popularyzujące muzykę, taniec i kuchnię Bułgarii, Włoch 
czy Francji, a także występ młodych górali, laureatów V Tatrzań-
skiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. 

Interesującym był również koncert tradycyjnie odbywają-
cy się podczas festiwalu – „Muzyka Łuku Karpat”, poświęcony 
w tym roku dudom. Gospodarz Jan Karpiel-Bułecka przybliżył 
słuchaczom ich genezę i budowę oraz błędy, jakie wkradają się 
w potoczne nazewnictwo tego instrumentu. Podczas koncertu 
swoje umiejętności gry na dudach pokazywały kapele z różnych 
regionów Polski. 

Poszukując nowej formuły i szerszej publiczności, orga-
nizatorzy zaproponowali wydarzenia, których próżno szukać 
w dotychczasowych edycjach. Niezwykle ciekawym pomysłem 
okazało się zorganizowanie szeregu wydarzeń poświęconych gó-
ralkom, które wpisywały się w formułę przewodnią tegorocznej 
edycji Festiwalu. Odbyła się w związku z tym międzynarodo-
wa konferencja naukowa „Podporządkowana czy zarządzająca. 
Kulturowe role kobiet w społecznościach lokalnych dawniej 
i dziś” pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Zaproszeni prelegenci omawiali rolę góralek na Podhalu, 
Bałkanach, w Bułgarii, Transylwanii, Turcji oraz na Węgrzech, 
które wzbudziły najwięcej kontrowersji słuchaczy, ze względu na 
zarysowanie niezwykle ciężkiej doli kobiet, nie tylko przed laty, 
ale i obecnie. Konferencja ta dała możliwość refl eksji nad prze-
mianami ról kobiet w tradycyjnych społecznościach wiejskich 
i podkreślenia kobiecego zaangażowania w tworzenie folkloru. 

Kontynuacją opisu roli kobiet na Podhalu były posiady 
góralskie pod intrygującym tytułem „Cy ty wies chłopie, co to ta-
kiego jest baba”, w której udział wzięły znane kobiety z Podhala. 
Posiady poprowadzone zostały w niezwykle humorystyczny spo-
sób. Jedna z jej uczestniczek, Beata Zalot, tak oto podsumowała 
kwestię władzy w małżeństwie góralskim: Jak już baba rządzi, 
to musi być w tym co robi parę razy lepsza od chłopa. Z drugiej 
strony babie łatwiej rządzić chłopami, bo nie tylko może na nich 
tupnąć nogą, ale także ma inne sposoby… Posiady okraszone 
były występami zespołu Dziurawiec, złożonego z samych pań.

Ciekawym wydarzeniem odbywającym się w ramach Festi-
walu było także spotkanie z przedstawicielami rodziny Trebuni-
-Tutków w rocznicę dwudziestolecia pracy artystycznej, połączo-
ne z wystawą, na którą składały się plakaty, zdjęcia, złote płyty 
i reminiscencje z licznych podróży zespołu. Rodzina ta silnie 
związana jest z Festiwalem. Międzynarodowy Konkurs Kapel, 
Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych od zeszłego roku 
objęty jest patronatem głowy rodu, nieżyjącego już Władysła-
wa Trebuni-Tutki. Natomiast jego syn Krzysztof to od lat jeden 
z konferansjerów Festiwalu. Formuła urodzinowego spotkania 
obfi towała we wspomnienia członków rodziny oraz prezentację 
zdjęć z różnych przedsięwzięć i podróży artystycznych. Brako-
wało jednak podczas spotkania tego, co najważniejsze w twór-
czości Trebuni-Tutków, czyli… muzyki. Niedosytu w tym aspek-
cie nie rekompensowały nawet najciekawsze opowieści Pana 
Krzysztofa, jego żony i menadżera zespołu Anity Trebuni-Tutki, 
ani siostry Anny Trebuni-Wyrostek.

Osoby spragnione wiedzy na temat muzyki odległych krajów, 
mogły uczestniczyć w spotkaniu z reprezentantami czteroosobo-
wej grupy Tijeras z Peru oraz Jackiem Walczakiem, historykiem 
z zamiłowania, zafascynowanym kulturami przedkolumbijskimi 
w Ameryce Łacińskiej. Ciekawym opowieściom na temat zwycza-
jów, obrzędów i kultury tego regionu towarzyszyły występy peru-
wiańskiego zespołu prezentującego muzykę tradycyjną. Szczegól-
ną uwagę zwracał „taniec z nożyczkami”, wpisany na listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, w trakcie którego 
szaman gra za pomocą specjalnych nożyc. Taniec ów towarzyszy 
nie tylko występom folklorystycznym, ale też tradycyjnym obrzę-
dom mającym na celu zjednoczyć tancerza z bóstwami natury. 

W tym roku po raz pierwszy odbyła się także otwarta dla 
publiczności konsultacja jurorów z zespołami. Specjaliści wyjaś-
niali zawiłości regulaminowe konkursu, zwłaszcza te związane 
ze sposobem określania kategorii, w których występują zespoły 
oraz możliwością ich przesunięcia do innej kategorii, którą za-
strzegają sobie jurorzy. 
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Miłośników opracowań muzyki ludowej zadowoliły z pew-
nością trzy koncerty folkowe. Małgorzatę Babiarz, znaną pod 
pseudonimem Megitza polską wokalistkę i kontrabasistkę, 
łączącą word music z brzmieniem innych gatunków, takich jak 
jazz czy pop, usłyszeć można było podczas koncertu „Na Folko-
wą Nutę”. Wystąpiła ona wraz z dziećmi z góralskich zespołów 
z Bańskiej Wyżnej i Nowego Targu, do których sama przed laty 
należała. Podczas ostatniego dnia festiwalu na zakończenie wa-
kacji, w ramach etno-pikniku na Dolnej Równi Krupowej wystą-
piły zespoły Tekla Klebetnica oraz Kozak System.

Najważniejszymi wydarzeniami od lat są jednak dwa głów-
ne konkursy. Pierwszy z nich to odbywający się w ciągu trzech 
dni, a nie jak dotąd w ciągu dwóch, Międzynarodowy Konkurs 
Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych. Niezmienne 
od lat jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bernarda Garaja 
ze Słowacji, po wysłuchaniu 17 kapel, 8 instrumentalistów, 9 
śpiewaków ludowych oraz 14 grup śpiewaczych, postanowiło 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii Ludo-
wych Zespołów Instrumentalnych (kapel): równorzędne Złote 
Zbyrkadła dla Grupy Tańca Ludowego „Köpice” z Rumunii 
oraz kapeli Piotra Majerczyka z Poronina, wybitnego muzykan-
ta, tegorocznego zdobywcy kazimierskiej „Baszty”, najwyższe-
go trofeum na 48. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Srebrne Zbyrkadło w tej 
kategorii zdobyła kapela z Turcji, która wykonała cztery utwo-
ry, m.in. o drzewie rosnącym przed chałupą, symbolizującym 
miłość do dziewczyny. Solista z tego zespołu, Samet Kolemen, 
otrzymał nagrodę specjalną „Sabałowe gęśle” dla najlepszego 
instrumentalisty za wierność tradycji w zakresie stylu gry, in-
strumentarium i prezentowanego repertuaru. Brązowe Zbyrkad-
ła otrzymały ponownie dwie kapele: kapela z grupy La Maiade 
Malemortine z Francji wykonująca na lirze korbowej, dudach, 
gęślach, akordeonie i instrumencie perkusyjnym polkę, walca, 
mazurka i typowy dla regionu Limousin utwór Sautières oraz 
kapela z zespołu ludowego Bistrica z Bułgarii, grająca niezwy-
kle żywiołowo na tradycyjnych instrumentach: rebec, dwóch 
tamburach (w tym jedna aż z dwunastoma strunami), akordeonie 
i tympanie. Przedstawiciele Bułgarii zdobyli jeszcze dwie nagro-
dy w konkursie. Dimityr Lukarski otrzymał Srebrne Zbyrkadło 
w kategorii Śpiewaków Ludowych, natomiast w kategorii Grup 
Śpiewaczych Złote Zbyrkadło otrzymały „Bistrickie baby”. Ich 
tradycyjny bułgarski biały śpiew wpisany jest na listę tradycyj-
nego dziedzictwa UNESCO.

Pozostałe nagrody przyznano już muzykom i śpiewakom 
z Polski. Zdobyli je między innymi Michał Kossek z Bukowiny 
Tatrzańskiej, młoda, osiemnastoletnia Maria Majerczyk z Cha-
bówki, córka wspominanego już Piotra Majerczyka. Także re-
prezentantka z kraju, Hanna Chowaniec z Poronina otrzymała 
Srebrne Zbyrkadło w kategorii Śpiewaków Ludowych. Wśród 
Grup Śpiewaczych uznanie jury zyskały dziewczęta z Młode-
go Podhala z Nowego Targu oraz nadpoprackie góralki Piyrogi 
Łomnicańskie z Łomnicy Zdrój, wykonujące melodie spisane na 
początku XX wieku, takie jak m.in. Kiedym pasła bydło widzia-
łam straszydło czy Zapłakała. 

Ponadto jury przyznało liczne wyróżnienia, między innymi 
dla muzyków grających na friscalettu z zespołu ludowego A Lan-
terna z Włoch za umiejętności techniczne, którzy także zyskali 
sympatię słuchaczy czy dla Ulisesa Mediny z Peru za grę na tra-
dycyjnym instrumencie – harfi e.

Podczas głównego konkursu 46. MFFZG wystąpiło piętna-
ście zespołów, w tym dwanaście zagranicznych. Zespół Andres 
Lares León „Chimango” z Peru występował poza konkursem. 
Jury pod przewodnictwem dr Bożeny Lewandowskiej przyznało 
następujące nagrody:

 – w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tra-
dycyjnej: Złote Ciupagi zdobył Zespół „Białcanie” prezentujący 
tradycyjne wesele góralskie, srebrne – bułgarski zespół ludowy 
Bistritsa także przedstawiający obrzędy weselne w strojach jesz-
cze z XIX wieku, natomiast brązowe – grupa Tańca Ludowego 
„Köpice” z Rumunii;

 – w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie ar-
tystycznie opracowanej: Złote Ciupagi przyznano słowackiemu 
zespołowi ludowemu Vah, który przybliżył obrzędy związane 
z poborem chłopców do wojska, srebrne – grupie La Maiade Ma-
lemortine z Limousin we Francji, natomiast brązowe przyznano 
hiszpańskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Villa de Leganes”;

 – w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie sty-
lizowanej: Złote Ciupagi otrzymał Zespół przy Fundacji na Rzecz 
Praktyki Tańca Ludowego i Edukacji „MOTIF” z Turcji, wyko-
nujący m.in. radosny taniec męski halay czy teke – naśladujący 
ruchy kozła górskiego. Srebrne Ciupagi trafi ły do grupy folklo-
rystycznej Prvi Partizan z Serbii, prezentującej tańce towarzyszą-
ce budowaniu i podtrzymywaniu wspólnotowych więzi, jak np. 
Kolo, zaś brązowe przyznano Zespołowi Ludowemu „A Lanter-
na” z Sycylii z miasta Licata. 

Białcanie (Polska) – Złote Ciupagi w kategorii zespołów prezentujących 
folklor w formie tradycyjnej, fot. Zofi a Komuszyna 

Wyróżnienia w postaci Parzenicy Góralskiej przyznano m.in. 
grupie z Czarnogóry za prezentację programu opartego na włas-
nych badaniach etnografi cznych, w tym narodowego czarnogór-
skiego tańca – cronogorsko oro, stanowiącego połączenie ruchu, 
śpiewu i narracji; a także grupom z Polski, m.in. Zespołowi „Lip-
niczanie” za zgodne z tradycją przekazanie zwyczajów związa-
nych z dniem świętego Andrzeja oraz Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Wierchy” za interesujące przedstawienie obrzędów zimowych.

Festiwal ze względu na różnorodność wydarzeń, doskonałą 
organizację oraz wysoki poziom artystyczny występujących ze-
społów, ze wszech miar uznać należy po raz kolejny za udany. Cie-
szą zarówno kontynuowane, wpisane od lat w program przedsię-
wzięcia muzyczne w ramach Festiwalu, jak i nowe pomysły, które 
spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestników i odbiorców.

Koronczarka Zuzanna Kubaszczyk z Koniakowa podczas kiermaszu 
w ramach Festiwalu, fot. Katarzyna Ufniarz
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MAGDALENA WÓJTOWICZ

Święto teatru ludowego, 
czyli XXXI Sejmik Teatrów 
Wsi Polskiej w Tarnogrodzie

W dniach 10–12 października 2014 roku odbył się XXXI 
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Miejscem spotka-
nia amatorskich zespołów teatralnych z publicznością i Komisją 
Artystyczną był Tarnogród. W miasteczku położonym na styku 
województw lubelskiego i podkarpackiego od wielu lat odbywa-
ją się sejmiki międzywojewódzkie, ale także ogólnopolskie, stąd 
nie jest przesadą określenie Tarnogrodu mianem stolicy polskie-
go teatru ludowego. Sejmik zgromadził najlepsze wiejskie zespo-
ły teatralne z całej Polski, wyłonione na szczeblach regionalnych, 
dlatego poziom artystyczny był wysoki.

W trakcie Sejmiku zaprezentowało się dwanaście zespołów 
z ośmiu województw. Połowa przedstawień dotyczyła obrzędo-
wości dorocznej (Andrzejki, Obchodzenie pól z królewną, Jano-
we wierzenia, Przed majówko) i rodzinnej (Wesele świętokrzyskie 
– od zmówin do wyjścia, Oczepiny na Kujawach). Inne podej-
mowane w spektaklach tematy związane były z obowiązkami 
domowymi (Oj pranie, pranie) i życiem społecznym (Stawanie 
do losów, Spór o miedzę). Jeden ze spektakli dotyczył ostatnich 
dni życia artysty-rzeźbiarza (Jan Wilkowski, Spowiedź w drew-
nie). W przedstawieniach odwoływano się do minionego czasu, 
ożywiając na tarnogrodzkiej scenie zazwyczaj pozytywnie war-
tościowaną przeszłość. W niektórych spektaklach te odniesienia 
zaznaczyły się już w tytułach (Jak to dawniej z czarami bywało, 
Jak to dawniej wesoło bywało).

Andrzejki Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Ożarowa (woj. łódzkie), 
fot. Lech Laskowski 

W tegorocznej edycji zespół Jamniczanki z Jamnicy (pow. 
tarnobrzeski, woj. podkarpackie) został nagrodzony za przed-
stawienie Oj pranie, pranie, w którym docenione zostały scena-
riusz, scenografi a, oprawa muzyczna, ale przede wszystkim gra 
aktorska. Jednakże także w innych spektaklach pojawiały się 
elementy godne podziwu. Przykładowo Teatr Obrzędowy z Kny-

szyna (pow. moniecki, woj. podlaskie) zadziwił rozmachem 
i ruchem. Dla licznego zespołu scena okazała się zbyt mała, aby 
pokazać tytułowy obrzęd Obchodzenia pól z królewną. Korowód, 
na którego czele niesiono młodą pannę, maszerował więc wko-
ło publiczności ze śpiewem na ustach, co okazało się scenicznie 
rozwiązaniem bardzo dobrym. Rozmach cechował też przedsta-
wienie Wesele świętokrzyskie – od zmówin do wyjścia. Wystawia-
jący je Zespół Ludowy Jaworzanki z Jaworzna (pow. kielecki, 
woj. świętokrzyskie) wystąpił w składzie kilkudziesięcioosobo-
wym. Z tego względu przekonująco został przywołany klimat 
dawnego wesela. Z kolei przedstawienie Andrzejki, w wykonaniu 
Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego z Ożarowa (pow. wieluński, 
woj. łódzkie) przywodziło na myśl literacką konstrukcję szka-
tułkową. Każdy z kształtów uformowany przez wosk, wylewa-
ny na wodę przez młode dziewczyny, otwierał pole do dalszych 
opowieści. Dodatkowo entuzjazm publiczności pobudzał dobry 
dowcip. Niejednokrotnie widzowie byli zadziwiani, na przykład 
tańcem kujawiaka z pełnym kieliszkiem postawionym na głowie 
w wykonaniu członka zespołu „Śmiłowianki” ze Śmiłowic (pow. 
włocławski, woj. kujawsko-pomorskie).

Integralną częścią sejmików są zajęcia warsztatowe z Radą 
Artystyczną. W jej skład wchodzą następujące osoby: prof. Lech 
Śliwonik – teatrolog (przewodniczący Rady), prof. dr hab. Piotr 
Dahlig – muzykolog, dr hab. Bożena Suchocka – reżyser, dr Ka-
tarzyna Smyk – folklorysta, dr hab. Edward Wojtaszek – reży-
ser. Gremium, które gromadzi osoby o różnych specjalizacjach, 
zapewnia wielowymiarową ocenę przedstawień: zarówno z per-
spektywy teatrologicznej (scenariusz, scenografi a, gra aktorska, 
ruch sceniczny), jak i folklorystyczno-etnografi cznej (autentyzm 
pieśni, przedstawionych obrzędów, wierzeń, zwyczajów i rekwi-
zytów). Członkowie komisji wskazują mocne strony spektakli 
oraz dają wskazówki, które pozwalają udoskonalać niedociąg-
nięcia. Warsztaty niekiedy przekształcają się w burzliwe dysku-
sje, jednak umiejętnie wykorzystane przez ludowych artystów 
przyczyniają się do podnoszenia poziomu widowisk.

Sejmik Teatrów Wsi Polskiej jest świętem teatru ludowego 
i czasem spotkań, który nie ogranicza się tylko do wspólnego 
przebywania na terenie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Nie-
ofi cjalne spotkania, rozmowy i wspólna zabawa trwają często do 
późna w nocy, towarzyszą im śpiewy, tańce i muzyka. Klimat 
tarnogrodzkiego sejmikowania tworzą nie tylko artyści, Komi-
sja Artystyczna, organizatorzy czyli pracownicy Ośrodka Kultu-
ry na czele z dyrektor Renatą Ćwik, ale także stali bywalcy tych 
spotkań, na przykład Jan Zdziarski – gospodarz sceny, Wowka 
Brodecki – uczestnik wszystkich edycji Sejmiku czy Krystyna 
Chruszczewska – emerytowana pracownica Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie, związana przez wiele lat z teatrem 
ludowym, która z sentymentem wraca do Tarnogrodu.

Wydaje się, że jedyne, czego brakuje Sejmikowi Teatrów 
Wsi Polskiej, to publiczność. Zespoły nawzajem oglądają swo-
je przedstawienia, przychodzą także mieszkańcy miasteczka. 
Pomimo tego liczba widzów jest nieproporcjonalna w stosun-
ku do pracy, jaką wkładają artyści w przygotowanie spektakli. 
A przecież ci, którzy nigdy nie uczestniczyli w Sejmiku, nie mieli 
okazji zobaczyć zwyczajów, obrzędów i innych elementów życia 
dawnej wsi, przedstawionych w interesującej, scenicznej for-
mie, pośmiać się z licznych dowcipów, zadziwić możliwościami 
i umiejętnościami nieprofesjonalnych aktorów, poczuć niezwy-
kłą atmosferę sejmikowego spotkania. Warto jednak wybrać się 
do Tarnogrodu! 
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DONAT NIEWIADOMSKI

XVI Konkurs Poetycki 
im. Sabiny Derkaczewskiej

W dniu 1 października 2014 roku odbyło się w Lublinie 
posiedzenie jury XVI Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derka-
czewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”, organizowanego 
przez Krasnostawski Dom Kultury w ramach Przeglądu Twór-
czości Ludowej. Jury obradujące w składzie: Katarzyna Kraczoń, 
Donat Niewiadomski (przewodniczący) i Bogumiła Nowacka 
przyznało I nagrodę Halinie Graboś z Kamienia, II – Iwonie 
Chudobie z Chełma, III – Teresie Ciodyk z Włodawy i Stanisła-
wie Sidoruk ze Stawek; wyróżnieniami uhonorowano: Czesławę 
T. Demczuk z Włodawy, Marię Gleń z Krasnegostawu, Jadwigę 
E. Lodwich z Włodawy, Danutę Perestaj z Krasnegostawu oraz 
Antoniego Rzeźniczuka z Kamiennej Góry.

W wielu utworach tegorocznej edycji wystąpiły rozważa-
nia o kondycji człowieka i wartościach warunkujących istnienie. 
Wyróżniły się zwłaszcza liryki, związane ze znamienną dla kul-
tury tradycyjnej żarliwą pobożnością. W tego rodzaju przekazach 
uderza całkowite zaufanie żywione wobec Najwyższego, prag-
nienie poczucia Bożej opieki nad sobą i uznanie własnej ziem-
skiej kruchości. Zdaniem poetów prośby zanoszone do Stwórcy 
o łaskę, nadzieję i moc duchową mają po przychylnym przyjęciu 
uczynić ich egzystencję harmonijną. W tekstach religijnych przy-
pominano ponadto postać Jana Pawła II.

Pełne zadumy wiersze refl eksyjne przyniosły z kolei rozmy-
ślania o przemijaniu, postrzeganym z reguły jako proces okre-
ślający nieuchronnie doczesność. Kwestię tę rozpatrywano przy 
tym często w korelacji ze stanami natury, obrazując życie ludzkie 
zgodnie z biegiem słońca i kalendarzowym tokiem pór roku – 
od narodzin i rozkwitu do zmierzchu. W roli pierwszoplanowej 
przyroda pojawiła się natomiast w nader popularnych w tej edycji 
utworach o jesieni, kojarzonej nie tyle ze smutkiem, co z czasem 
ze wszech miar pięknym i dobrym, obfi tującym w płody rolne. 

Znaczące miejsce w konkursie zajęły niebanalne przekazy 
autotematyczne i liryki rodzinne, wśród których zwróciły m.in. 
uwagę kultowe przedstawienia matki i wiersze o narodzinach 

dzieci. Nie zabrakło rzewnych tekstów wspomnieniowych, uka-
zujących spędzane w wiejskiej przestrzeni dzieciństwo jako porę 
wyjątkowego szczęścia. Godne odnotowania okazały się utwory 
o tematyce agrarnej, podkreślające głównie wartość wytrwałej 
pracy na roli. W oświetleniu krytycznym pisano o wpływie współ-
czesnych przemian cywilizacyjnych na rzeczywistość chłopską. 

HALINA GRABOŚ
Jeszcze wszystko jest

Zielone podwórka dźwięczące
radością dzieci
lipy rozdzwonione pszczołami
korowody ścieżek prowadzących
w otwarte pola
kapliczka z obrazem Jezusa
co sądzi nas z uczynków
a nie ze słów
prostota życia dzielącego dni
jak kromki chleba
ale nie ma już matki i ojca
Tadeusza pohukującego na krowy
na pastwisku
Zenka hodującego gołębie i bażanty
zapominają już swego imienia
bezludne wsie
murszeją krzyże na rozstajach dróg
i czas coraz mniej łaskawy
dla siwych włosów
zgarbionych pleców

ANNA SZNAJDER

Kryształowych nitek czar. 
Piętnastolecie Krakowskich 
Warsztatów Rękodzieła Artystycznego

Był tort, szampan, kwiaty, upominki i Kryształowe Szpilki 
dla najbardziej zasłużonych uczestniczek warsztatów. Była oka-
zja do spotkań po latach i wspomnień o tych, które już odeszły. 
Podziękowania i gratulacje przeplatały się z planami na przy-
szłość, nowymi wyzwaniami i projektami hafciarek i koroncza-
rek. 32. wystawa zbiorowa z okazji XV-lecia działalności War-
sztatów Krakowskich, otwarta 7 listopada do 30 grudnia 2014 
roku w Klubie 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, po raz 
kolejny pokazała, jak pod okiem mistrzyni kształcą się kolejne 
pokolenia hafciarek i koronczarek. Choć zajmują się rękodziełem 
hobbistycznie, wzorem instruktorki dbają o każdy detal swojej 
pracy. Wystawa połączyła pokolenia, demonstrując mnogość 

robótkowych technik i różnorodność pomysłów. Jubileuszowy 
wernisaż zachęca do refl eksji nad światem wyobraźni, który two-
rzony jest przy pomocy nici i pracy ludzkich rąk. Pokazuje też 
efekty, które przynosi właściwe opanowanie techniki i systema-
tyczne zagłębianie się w tajniki wiedzy o robótkach ręcznych. 

15 lat temu w Krakowie 
Mija już 15 lat, od kiedy po raz pierwszy odbyły się Warszta-

ty Rękodzieła Artystycznego „Czar Nici”. Spotkania zapocząt-
kowane w Młodzieżowym Centrum Kultury im. dr. H. Jordana 
przy ulicy Krowoderskiej 8 (1999–2001), a następnie kontynu-
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sokie miejsca. Wielokrotnie otrzymywały nagrody i wyróżnienia 
za swoje prace w Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej 
w Bobowej. Na miejscu, w Krakowie organizowane są wystawy 
praz uczestniczek warsztatów. Dotychczas odbyło się 31 wystaw 
zbiorowych zorganizowanych przez Warsztaty Krakowskie. 

Wystawa koronek, fot. Anna Sznajder

Osiągnięcia na skalę europejską i światową
Osiągnięcia Warsztatów Krakowskich na arenie koronczar-

stwa międzynarodowego to przede wszystkim udział w dwóch 
projektach: „Most Przyjaźni” (zwany też „Mostem, Który Łączy 
Narody”) oraz „Czarownice”. W 2013 roku grupa rozpoczęła pracę 
nad projektem „Most Przyjaźni”, którego idea zrodziła się w 2011 
roku w wyniku współpracy koronczarek z Bobowej (Polska), Roż-
nawy (Słowacja) i Szécsény (Węgry), które wspólnie przygotowy-
wały pracę na wystawę. Efekt końcowy przedstawiał most z trzech 
koronek wykonanych według regionalnych wzorów – serweta 
umocowana na typowych dla poszczególnych krajów klockach-
-słupach. Praca symbolizowała możliwości międzynarodowej 
współpracy oraz przepływu kultury i wartości. Zainspirowane pre-
zentacją „Mostu Przyjaźni” na festiwalu w Bobowej w 2012 roku, 
uczestniczki Warsztatów Krakowskich stworzyły dwubarwną ser-
wetę (wyk. Jadwiga Węgorek) z literą „K” (wyk. Małgorzata Połu-
bok). Połączenie mostu nastąpiło 15 czerwca 2013 roku. 

W 2014 roku Warsztaty Krakowskie we współpracy z ko-
ronczarkami z Bobowej, Słowacji i Węgier przygotowały pracę 
na wystawę zorganizowaną podczas Kongresu Międzynarodowej 
Organizacji Twórców Koronki Klockowej i Igiełkowej (Interna-
tional Bobbin and Needle Lace Organization – OIDFA) w Adelai-
de, Australia. Koronki przedstawiały postacie kobiet-czarownice 
na klockach-miotłach, każda na tle księżyca, wykonane techniką 
charakterystyczną dla danego regionu (wzory krakowskie wyko-
nały Małgorzata Grochola i Małgorzata Połubok). Latem 2014 
roku wystawę obejrzały koronczarki przybyłe na Kongres z ca-
łego świata.

Wystawa „Czar Nici” jest podsumowaniem dorobku Krakow-
skich Warsztatów Rękodzieła Artystycznego w ciągu ostatniego 
piętnastolecia, a zarazem świadectwem, które wystawiły swojej 
instruktorce, pani Jadwidze Węgorek jej uzdolnione uczennice.

Opracowanie na podstawie zbiorów własnych i materiałów uzy-
skanych od pani Jadwigi Węgorek.

owane w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Klub Zaułek) przy 
ulicy Poselskiej 9 (2000–2002), dzięki pomocy Anny Wantuch 
już od ponad 10 lat odbywają się na VII piętrze w pokoju 720 
biurowca „Nafta” na ulicy Lubicz 25. Idea warsztatów – stwo-
rzenie miejsca, gdzie w atmosferze wzajemnej sympatii i szacun-
ku uczestnicy będą poznawać i praktycznie uczyć się różnych 
technik rękodzieła (roboty na drutach; haft krzyżykowy, płaski, 
cieniowany, angielski, norweski, richelieu, mereżki; koronki szy-
dełkowe, klockowe, frywolitkowe, teneryfowe), przerodziła się 
w wieloletni projekt, który kontynuowany jest do dziś. Szacunek 
dla robótek ręcznych, szczególnie tych, które związane są z pol-
ską tradycją, np. regionalne hafty czy koronki, to motto przewod-
nie warsztatów. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – powtarza 
nieustannie prowadząca warsztaty krakowska mistrzyni haftów 
i koronek, Jadwiga Węgorek.

Warsztaty mają swój znak rozpoznawczy: litera „K” pocho-
dzi z monogramu króla Kazimierza Wielkiego, umieszczonego 
na głównych drzwiach wejściowych Katedry Wawelskiej. Znak 
opracowała i wykonała jedna z uczestniczek, Małgorzata Połu-
bok. Królewskie „K” podkreśla związek warsztatów z tradycją 
krakowską koronki klockowej oraz robótek ręcznych. Występuje 
też na proporcu grupy, a podczas wyjazdów pozwala zidentyfi ko-
wać uczestniczki zajęć, stanowiąc nieodłączny atrybut ich ubioru 
jako koronkowa wizytówka. 

Od 1999 roku warsztaty gromadzą panie w różnym wieku 
(od 9 do 84 lat) i o różnej profesji, które korzystają z ogromnej 
wiedzy i doświadczenia prowadzącej zajęcia instruktorki. Wiele 
z nich dojeżdża spoza Krakowa, z miejscowości takich, jak Jasło, 
Łapanów, Byszyce, Igołomia, Glichów, Łężkowice, Zabierzów, 
Brzeszcz, Tarnów, Wadowice, Libiąż, Tychy, Kędzierzyn Koźle. 
Do października 2014 roku w warsztatach uczestniczyło w sumie 
197 osób. Warsztaty to nie tylko nauka. To pewna kultura śro-
dowiska osób, które zajmują się rękodziełem zarówno w sposób 
amatorski jak i zawodowy. Uczestniczki podczas warsztatów nie 
tylko uczą się nowych technik czy też doskonalą już poznane, 
ale także umacniają więzi koleżeńskie, wspierają się wzajemnie, 
spędzają czas w sposób miły i pożyteczny, oprócz pracy świętu-
jąc np. imieniny. Dzięki warsztatom wiele osób znalazło swoje 
życiowe hobby, odpoczynek od codziennych obowiązków, grono 
koleżanek – pasjonatek rozumiejących potrzebę tworzenia robó-
tek ręcznych, spełnienie, dowartościowanie, wsparcie w trudnych 
chwilach, a wreszcie i wypełnienie pustki, której czasem wszyscy 
doświadczają w życiu. Przede wszystkim jednak warsztaty stwo-
rzyły przestrzeń dialogu dla twórczyń oraz miejsce, gdzie mogły 
pokazać one swoje prace. Nad wszystkim czuwa od 15 lat osoba 
instruktorki, która oprócz ogromnej wiedzy posiada także dar pe-
dagogiczny i umiejętność pracy z grupą pań. Co tydzień w „war-
sztatowy dzień” (poniedziałek/czwartek) przewija się około 20–
30 osób. Niektóre przychodzą w południe, inne zaraz po pracy. 
Pani Jadwiga doskonali ich umiejętności między 10.00 a 19.00, 
udzielając fachowych instrukcji i porad w zakresie robótek. 

Przyjeżdżam tutaj, na wystawę, po materiały – jest mobiliza-
cja, by się ruszyć, ubrać, być wśród ludzi. Tutaj jest współpraca, 
wzajemna pomoc, wymiana przepisów, doświadczeń, imieniny 12 
razy do roku, miła atmosfera, fajne dziewczyny, dowcipne, roz-
mowne, doświadczone. Jak tu przyjdę, Jadzia pokazuje od razu, 
jak należy, w domu trzeba się samemu nagłowić. Wszyscy są tu 
życzliwi, nie ma rzeczy zamkniętych. Jest tu wymiana uwag, jedna 
drugiej podpowie, jak zrobić. Nie ma rywalizacji, można odga-
pić od koleżanek. Czwartek to odskocznia od wnuczki. Te zajęcia 
uspokajają, potem dzieci i wnuki przychodzą, oglądają, cieszą się 
– podsumowała swój udział w warsztatach jedna z uczestniczek.

Warsztaty kształcą utalentowane osoby, które później konty-
nuują propagowanie rękodzieła w różny sposób i zyskują uznanie 
w środowisku. Do tej pory sześć uczestniczek otrzymało status 
Twórcy Ludowego przyznawany przez Stowarzyszenie Twór-
ców Ludowych w Lublinie: Anna Krzanik (2008), Barbara Tof-
fel (2009), Mieczysława Pasternak (2011), Małgorzata Grochola, 
Małgorzata Połubok, Bogumiła Zając (2014); cztery uczestniczki 
dołączyły (wzorem Jadwigi Węgorek) do Szlaku Rzemiosła Ma-
łopolski jako koronczarki: Anna Krzanik, Barbara Toffel, Monika 
Dąbrowa, Małgorzata Janik; kilka uczestniczek prowadzi własne 
warsztaty w rodzimych miejscowościach, m.in. w Jaśle, Krakowie, 
Mikołowie, w Muzeum w Myślenicach. Oprócz tego uczestniczki 
warsztatów próbują swoich sił w konkursach regionalnych i kra-
jowych dedykowanych robótkom ręcznym, często zajmując wy-
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JOLANTA JANICKA

Talent – pasja – tradycja. Szkoła 
im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny 
w Rudce Kozłowieckiej k. Lublina

Niedaleko od Lublina, w gminie Niemce, leży wieś Rud-
ka Kozłowiecka, a w niej znajduje się Szkoła Podstawowa im. 
Twórców Ludowych Lubelszczyzny. Oryginalny patronat szko-
ły, jedyny w Polsce, został w 2011 roku wybrany przez społecz-
ność szkolną nieprzypadkowo. Zadawaliśmy sobie wiele pytań: 
Jakie wartości są dla nas ważne? Jak będziemy organizować 
życie szkoły wokół patrona? Jakich wzorców potrzebuje mło-
dzież? Jaki patron połączy szkołę i środowisko lokalne? Twórcy 
ludowi w naszym przypadku są odpowiedzią na oczekiwania 
wszystkich.

Część artystyczna uroczystości w wykonaniu dzieci ze Szkoły im. Twór-
ców Ludowych Lubelszczyzny, Rudka Kozłowiecka 7.06.2014 r., fot. 
P. Onochin 

Na terenie Rudki Kozłowieckiej i okolic działa wielu, czę-
sto niezauważanych artystów ludowych. Ich twórczość czasem 
jest traktowana z lekceważeniem jako przeżytek i przejaw kiczu. 
A przecież należy docenić fakt, że są to osoby, które, mimo że 
nie posiadają wykształcenia artystycznego, w oparciu o własną 
intuicję tworzą prace z dziedziny plastyki, muzyki czy literatury. 
Mogą być wzorem dla młodego pokolenia dzięki temu, że żyją 
z pasją, są aktywne i w naszym szybkim, zabieganym świecie 
znalazły miejsce dla siebie. Dla uczniów naszej szkoły to nie-
jednokrotnie mamy, babcie, wujkowie czy dziadkowie. Często 
tworzą swoje prace razem z dziećmi. 

Szkoła od dawna docenia ten fakt. Twórcy Ludowi Lubel-
szczyzny jako patron placówki są obecni w życiu społeczności 
szkolnej w codziennej pracy. Miejscowi artyści są zapraszani 
na organizowane u nas wystawy twórczości. Uczniowie naszej 
szkoły mieli już nieraz okazję obejrzeć rzeźby w drewnie, ma-
larstwo, wyroby z gliny czy rękodzieło artystyczne. Mogli także 
spróbować stworzyć coś samodzielnie na warsztatach prowadzo-
nych przez zaproszonych gości. Nie bez znaczenia dla integracji 
środowiska jest fakt, że często była to mama koleżanki lub są-
siad. Na takich spotkaniach dzieci wielokrotnie robiły pod kie-
runkiem mam palmy, stroiki świąteczne, zabawki na choinkę czy 
wielkanocne pisanki. Wspólna praca najlepiej jednoczy i pomaga 
zbudować pomost między pokoleniami, a wszystko to na gruncie 

kultury, sztuki i tradycji ludowej, która w naszej szkole wcale 
nie umiera, a wprost przeciwnie – ma się bardzo dobrze. Orga-
nizujemy także wiele konkursów plastycznych czy literackich, 
które zachęcają do jak najlepszego wykorzystania własnych 
możliwości oraz rozwijania talentów. Sylwetki ciekawych ludzi, 
dorosłych i dzieci, którzy żyją z pasją, są prezentowane na ła-
mach szkolnej gazety „Duża Przerwa”. Byli wśród nich zarówno 
członkowie rodzin, jak i uczniowie czy nauczyciele. Wywiady 
z nimi przygotowują i przeprowadzają sami uczniowie. 

Twórcy ludowi są ikonami regionalizmu. Nasza szkoła do-
cenia ten fakt, ponieważ duże znaczenie w pracy z dziećmi od-
grywa pojęcie małej ojczyzny. Jest to widoczne nie tylko w dzia-
łaniach artystycznych, ale także przy realizacji wielu projektów 
ekologicznych, zawsze dotyczących ciekawych miejsc w naszej 
okolicy, do których idealnie pasuje przysłowie „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. Dopiero gdy zebrane i opracowane zostaną 
wiadomości na temat tego, co blisko, uczniowie poznają znane 
miejsca w Polsce. Dzięki takim projektom uczniowie uznają 
wagę ochrony miejscowego środowiska naturalnego oraz uczą 
się traktować je na równi ze znanymi z wycieczek, fi lmów lub 
literatury przykładami przyrody naszego kraju. 

Aby móc uczyć, należy najpierw nauczyć się samemu. To 
hasło pasuje bardzo dobrze do nauczycieli naszej szkoły, którzy 
ciągle się kształcą, także w dziedzinie nowych technik plastycz-
nych. Specjalne warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej cie-
szą się powodzeniem nawet wśród tych, którzy nie są plastykami, 
a okazują się w tej dziedzinie prawdziwymi zapaleńcami. Cała 
szkoła jest pełna ich różnorodnych wytworów.

7 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Twórców 
Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej odbyła się 
uroczystość nadania sztandaru. Ten ważny moment był podsu-
mowaniem drogi, jaką przeszliśmy od momentu powstania, po-
przez oddanie nowego budynku szkoły w 2000 roku, nadanie 
szkole imienia Twórców Ludowych Lubelszczyzny w 2011 roku 
aż do dziś. Przez wszystkie te lata ważne były dla nas słowa, któ-
re znalazły się na naszym nowym sztandarze: TALENT – PASJA 
– TRADYCJA. Wiemy, że będą one hasłem przewodnim szkoły 
także w przyszłości. Jako dyrektor szkoły mamy nadzieję, że za-
pamięta je jeszcze wiele pokoleń naszych przyszłych uczniów.

Element grafi czny sztandaru, fot. archiwum Szkoły Podstawowej 
im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej
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 ZBIGNIEW JERZY PRZEREMBSKI

Oskar Kolberg as a Composer
Oskar Kolberg, a great Polish folklorist and ethnographer, was 

also a musician and a composer. It was music that he specialised in 
during the fi rst two decades of his career (from the 40s to 60s of the 
19th century). He was a  music teacher, a reviewer of the musical 
events and a composer. Kolberg’s compositions grew out of the 
cultural atmosphere surrounding the Warsaw milieu of the romantic 
folklore enthusiasts. His musical pieces realise the idea of “domestic 
music”, majority of which bear the form of piano miniatures or 
songs for voice and piano. Such songs, as in the case of Kolberg’s 
lavish compositions for chorus and orchestra, were frequently based 
on folk songs and melodies. Kolberg’s music, popular among his 
contemporaries, is now treasured mainly for its historical value. 
Nevertheless, his compositions based on folklore music are still 
widely recognised. . 

OLGA KIELAK

Of Apotropaic Abilities of a Juniper Shrub: Polish Tradition 
and Slavic Beliefs

The article presents an aspect of linguistic and cultural picture of 
a juniper shrub focusing on its apotropaic powers and their applica-
tion. The authoress examines origins of beliefs in apotropaic abilities 
of juniper on base of dialectological, folklore and ethnographic data. 
She discusses protective functions of juniper in annual and familial 
customs as well as other important ceremonies observed by village 
communities. The authoress also notices a benefi cial role of juniper 
during the harvest. The article consists of two parts. The fi rst one 
concerns apotropaic abilities of juniper in the Slavic language area. 
Part two constitutes an analysis of the Polish cultural context. Such a 
structure allows for conveying the characteristics of Polish beliefs in 
the apotropaic powers of juniper.

JOLANTA ŁUGOWSKA, KATARZYNA SMYK 

Father Professor Franciszek M. Rosiński – an Ethnologist, 
a Friend, a Master

The article presents a profi le of Franciszek Mikołaj Rosiński 
(born 1932) – a Franciscan, a distinguished ethnologist, professor of 
Natural Sciences specialising in Anthropology; a graduate of Philos-
ophy and Theology of the Seminary of Friars Minor in Wrocław, the 
John Paul Catholic University of Lublin and the Academy of Catholic 
Theology in Warsaw; professor of, among others, Ethnology and Cul-
tural Anthropology at the Wrocław University, and the Catholic Uni-
versity in Lublin, a director of the Faculty of Ethnology and Cultural 
Anthropology of the Off-Campus Faculty of Legal and Economic 
Sciences in Tomaszów Lubelski. With use of the information received 
directly from F. Rosinski, the authoresses describe his academic in-
terests, applied didactic methods, his publications and the reception 
of his works. The article constitutes the most detailed biography of F. 
Rosiński published to date. 

WOJCIECH MIELEWCZYK

50 Years of the National Agriculture and Agro-industry Muse-
um in Szreniawa

The article presents the history of the National Agriculture and 
Agro-industry Museum in Szreniawa, which aims at popularising 
knowledge about the history of agriculture and  agro-industry with-
in the boundaries of historical and contemporary Poland in light 
of the European cultural and civilisational context as well as pro-
tection of cultural heritage of the Polish village. The subsequent 
parts of the article are devoted to the origins of the museum (since 
the second half of the 19th century), its development, organisation 
and resources (including archaeological, natural, ethnographical, 
technical, historical, artistic resources, book resources, graphic 
and multimedia resources) as well as its permanent and temporary 
expositions, its academic and educational activities and the muse-
um’s branches.
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