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ROK OSKARA KOLBERGA

WALDEMAR MAJCHER

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Parlamentarzyści, Szanowni Państwo,

Przede wszystkim w imieniu wszystkich twórców ludo-
wych, tych zrzeszonych i niezrzeszonych, w imieniu insty-
tucji i organizacji pozarządowych, chciałbym serdecznie 
podziękować za mijający Rok Kolberga, Oskara Kolberga. 
Ten rok jest nam bardzo potrzebny.

Podziękowania kieruję do Posłów, Senatorów za to, 
że 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego przyjął uchwałę uznającą rok 
2014 Rokiem Oskara Kolberga.

Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Instytutowi Muzyki i Tańca – koordynatorowi 
Obchodów Roku Kolberga, dziękuję Grupie Roboczej 
zaangażowanej w te obchody, czyli Instytutowi Oskara 
Kolberga, Forum Muzyki Tradycyjnej, Polskiemu To-
warzystwu Ludoznawczemu, Muzeum Wsi Radomskiej, 
Polskiemu Radiu, Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, 
Instytutowi Sztuki PAN, Związkowi Kompozytorów Pol-
skich, Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina oraz 
Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obcho-
dów Roku Kolberga.

W trakcie trwania Roku Kolberga najważniejszym, moim 
zdaniem, było pokazanie, że kultura ludowa, nasze dziedzic-
two narodowe jest ciągle żywe i autentyczne, choć narażone 
na wiele niebezpieczeństw, o czym powiem za chwilę.

Byliśmy świadkami wielu wspaniałych wydarzeń, ta-
kich jak koncerty, spektakle, festiwale, konkursy itd. Moż-
na było przekonać się, jak wielu w Polsce jest badaczy, 
etnologów, etnomuzykologów, którzy we współpracy z in-
stytutami, stowarzyszeniami nadal kontynuują i utrwalają 
kulturę tradycyjną, podtrzymując dzieło Oskara Kolberga.

Rok Kolberga – i co dalej? 
Wystąpienie Prezesa STL w Sejmie RP

Szanowni Państwo, reprezentuję Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych, organizację o ponad 45-letnim 
dorobku w dziedzinie ochrony materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa kultury ludowej, powstałe w 1968 
roku z inicjatywy samych twórców. Głównym celem sta-
tutowym Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tra-
dycji we wszystkich dziedzinach i rodzajach w zakresie 
plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja jej 
najwartościowszych przejawów oraz roztaczanie szero-
ko rozumianej opieki nad twórcami ludowymi. W STL 
zrzeszonych jest ponad 2000 członków rzeczywistych. 
Są to zweryfikowani pod względem etnograficznym 
twórcy ludowi w zakresie sztuk plastycznych i folkloru 
czyli wykonawstwa pieśni i tańców, muzyki ludowej oraz 
wszelkich form ekspozycji scenicznych teatru ludowego, 
zwyczajów, obrzędów, literatury pisanej i ustnej. Siedzibą 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest kamienica przy 
ul. Grodzkiej 14 w Lublinie, a w swoich strukturach or-
ganizacja posiada 22 oddziały regionalne w całej Polsce 
oraz Radę Naukową jako organ doradczy i opiniujący, 
skupiający wybitnych specjalistów.

Zasadniczym warunkiem zachowania kultury tradycyj-
nej i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Nie 
może być ono rozumiane jedynie jako folkloryzm, lecz 
przede wszystkim jako kategoria żywej tradycji, która nie 
ma charakteru reliktowego i jest tworzona współcześnie. 
Polska należy do nielicznych krajów w Europie, w których 
twórczość ludowa w wielu dziedzinach należy do zjawisk 
żywotnych, kontynuujących z jednej strony dawne trady-
cje, z drugiej – wprowadzających nowe wzory i motywy.

Brak odpowiedniego instrumentu do ochrony i śledze-
nia przemian zagrażających zachowaniu żywych form 
dziedzictwa kulturowego i narzędzi do ich rewitalizacji 
może spowodować w niedługim czasie całkowity zanik 
wartości kultury tradycyjnej. Proces przemian społecz-

17 grudnia 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Rok Kolberga 
– i co dalej?”, stanowiąca jedno z podsumowań działań minionego roku – Roku Oskara Kolberga. Organizatorami 
spotkania byli: Parlamentarny Zespołu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych oraz Instytut Muzyki i Tańca, powołany 
do pełnienia funkcji Biura Obchodów Roku Kolberga. Marszałek Sejmu objął konferencję patronatem honorowym. 

Wystąpienia zaprezentowali m.in.: posłanka Zofia Ławrynowicz – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu; Do-
rota Ząbkowska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Andrzej Kosowski i Joanna Szymajda – dyrek-
cja IMiT; Mariusz Czuba – wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Jan Pałka i Ewa Antyborzec – dyrekcja 
Instytutu im. Oskara Kolberga; Katarzyna Ślaska – dyrektor Biblioteki Narodowej i in. Zaprezentowano część działań 
priorytetowych Roku Kolberga.

Zaproszenie do zabrania głosu otrzymał także prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
Waldemar Majcher, którego wystąpienie poniżej publikujmy. 
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nych dokonujących się na wsi niweluje w kulturze mate-
rialnej i duchowej jej składniki o wartościach ponadcza-
sowych. Karygodna unifikacja regionalnych motywów 
i wzorów może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. 
W niektórych przypadkach widoczne jest podporządko-
wanie formy tradycyjnej wymiarowi typowo komercyj-
nemu, skierowanemu do określonego odbiorcy – np. tury-
sty. Sztuka ludowa przestaje być wtedy tworem określo-
nego środowiska, a ten schemat myślenia przyczynia się 
do dezorientacji twórców i odbiorców. W powszechnym 
przekonaniu pokutuje również twierdzenie, że sztuka lu-
dowa jest tworem anonimowym, który bez obawy o naru-
szenie praw autorskich można traktować jako surowiec, 
a nie zespół wartości autorskich uformowanych w dzieła 
o określonej strukturze i nienaruszalnej formie. Obecny 
prowizoryczny i niejasny stan grozi negatywnymi i nie-
odwracalnymi konsekwencjami. Lista zagrożeń wobec 

tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej jest długa 
i wciąż się powiększa, a rolą STL-u i innych instytucji 
i podobnych organizacji jest przeciwdziałanie tym nega-
tywnym zjawiskom oraz konsekwentna ochrona i promo-
cja ponadczasowych wartości sztuki ludowej i folkloru. 
Konieczne jest opracowanie i wdrożenie odrębnego pro-
gramu państwowego mecenatu nad folklorem i sztuką 
ludową (wynikającego z szerokich konsultacji i dyskusji) 
jako istotnymi elementami kultury narodowej.

Najważniejszą rolę należ przypisać autentycznym nosi-
cielom, posiadającym umiejętności tworzenia oraz znają-
cym formy sztuki tradycyjnej swego regionu etnograficz-
nego, opanowanych drogą bezpośredniego przekazu, tzn. 
wyuczonych u starych mistrzów w danej wsi lub domu 
rodzinnym. Oni powinni być otoczeni największa opieką, 
to oni są naszym dobrem narodowym. Od kilku lat ujaw-
niają się na przykład osoby nieposiadające plastycznego 
wykształcenia, identyfikujące się z kulturą konkretnego 
regionu etnograficznego, przejawiające czynne zaintere-
sowanie miejscowymi tradycjami sztuki ludowej, uczące 
się technik rękodzielniczych i form plastycznych u lokal-
nych, autentycznych nosicieli tradycji. Osoby takie, uzdol-

nione manualnie i artystycznie, przestrzegające w swoich 
pracach wierności najcenniejszym cechom stylu regionu, 
stają się de facto współczesnymi twórcami ludowymi. 
Skupiając się na podmiocie tradycji – twórcy, pozwolę 
sobie wyrazić kilka postulatów.

A. Należy programowo stwarzać szansę wykazania 
się zdolnościami i nabytymi umiejętnościami adeptom 
sztuki ludowej i ich weryfikacji. Adepci ci – po eksperc-
kiej weryfikacji Rady Naukowej STL (jest to jedyny w tej 
chwili organ profesjonalnie identyfikujący autentycznych 
twórców ludowych) – uzyskiwaliby szeroko uznawalny 
status autentycznego twórcy ludowego poprzez przynależ-
ność organizacyjną czyli członkostwo w STL. Dziś legi-
tymacja STL jest jedynym dokumentem potwierdzającym 
status twórcy ludowego z jego prawami i obowiązkami.

B. Należy przyjąć zasadę, że najlepszą ochroną tra-
dycyjnej twórczości ludowej jest spełnianie mecenatu 

nad jej żyjącymi kontynuatora-
mi i adeptami. Nosiciele trady-
cji – mistrzowie poszczególnych 
gałęzi sztuk plastycznych powinni 
być zweryfikowani i otrzymać sta-
tus twórcy ludowego z uprawnie-
niami, m.in. do zwolnienia z 23% 
podatku VAT, pomocy w zakupie 
materiałów, zaopatrzenia eme-
rytalnego; powinni otrzymywać 
stypendia na kształcenie uczniów. 
Dla tej grupy rękodzielników i ar-
tystów powinny być wydzielone 
w budżecie państwa stałe środki 
w dyspozycji MKiDN na stypen-
dia, zakupy dzieł do kolekcji okre-
ślonych muzeów ogólnopolskich 
i regionalnych, na organizację 
szkolenia następców itd.

C. Powinny być nadal prakty-
kowane w programach MKiDN 
zadania dot. badań i tworzenia 
wszechstronnej dokumentacji 
naukowej w zakresie biografii i do-
robku indywidualnych twórców; 
opracowywanie i wydawanie wy-
sokiej rangi edytorskiej publikacji 
oraz stosowanie różnych form po-
pularyzacji dorobku autorskiego, 

jak pokazy, konkursy, wystawy, prezentacje itp. To przy-
nosi bardzo wymierne skutki, a program „Kultura ludowa 
i tradycyjna” prowadzony w MKiDN jest wzorcowym 
przykładem ochrony i popularyzacji kultury tradycyjnej.

Szanowni Państwo, „Rok Kolberga – i co dalej?”. 
W ciągu ostatnich lat wielokrotnie brałem udział w kon-
ferencjach, debatach i dyskusjach na temat ochrony 
dziedzictwa kultury tradycyjnej. Jednoznacznie wynika 
z tych spotkań, że musimy zmienić podejście do ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Brakuje nam strategii dotyczą-
cej ochrony kultury tradycyjnej, niematerialnej. Musi-
my zacząć budować system ochrony, a jak na razie nie 
ma szeroko zakrojonego planu polityki kulturalnej w tej 
dziedzinie, nie ma programu edukacji społecznej, brakuje 
upowszechniania i promocji niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. Nie ma współdziałania w tym zakresie 
pomiędzy MKiDN, MEN, MNiSW, NID, co jest dla nas 
wszystkich ogromną stratą.

Dotychczas koncentrowano się na ochronie dziedzic-
twa materialnego. Powinniśmy zmierzać do opracowania 
nowej ustawy o ochronie dziedzictwa, która obejmowa-
łaby zarówno dziedzictwo materialne jak i niematerialne. 

Prezes STL Waldemar Majcher podczas wystąpienia w Sejmie RP w grudniu 2014;  
w głębi posłanki J. Bobowska i Z. Ławrynowicz oraz dyr. IMiT A. Kosowski,  
fot. Marta Ankiersztejn, Instytut Muzyki i Tańca
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W połowie lat 70. XX w. grono badaczy z Instytutu 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk zainaugurowało wydawa-
nie serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały 
pod redakcją Ludwika Bielawskiego. Pierwszym tomem 
były Kujawy, po latach ukazały się kolejne: Kaszuby, 
Warmia i Mazury, Lubelskie i Podlasie (część tekstowa)1. 
W opracowaniu są dalsze (Wielko pol ska, Podlasie – część 
muzyczna). To szeroko zakrojone wydawnictwo, oparte 
na obszernych materiałach źródłowych, opracowywane 
według regionów, a w każdym z nich z ukazaniem najcie-
kawszych wariantów w ramach poszczególnych wątków, 
tekstowych i muzycznych, zasłużyło sobie na miano „No-
wego Kolberga”. Przypomina bowiem dzieło Oskara Kol-
berga, tomy jego dwóch serii: Ludu i Obrazów etnograficz-
nych, w których ten wielki folklorysta i etnograf również 
opracowywał regionalne monografie i uwzględniał warian-
towe zróżnicowanie pieśni i melodii ludowych2. Właśnie 
regionalna i wariantowa zmienność należą do podstawo-
wych zgoła cech folkloru.

Długo jednak etnomuzykologowie nie mieli pewności 
co do stopnia zróżnicowania melodii ludowych w zależno-
ści od regionu. Wprawdzie już w latach 50. XX w. opra co-
wywano ogólnopolskie wybory pieśni ludowych, melodii 
instrumentalnych, jednak nie ukazywały one w większym 
stopniu repertuarowej i stylistycznej specyfiki poszczegól-
nych regio nów kraju. Kryterium takich wyborów mogła być 
oryginalność strukturalna3 lub aktualna obecność w reper-
tuarze ludowym4. W śpiewni kach tych reprezen tacja regio-
nalna pieśni ludowych była niepełna lub nieproporcjo nal-
na. Dopiero seria niewielkich zbiorów (liczących między 
26 a 40 pieśni) z wybra nych regionów dostarczyła wstęp-
nej orientacji pod względem muzycznej specyfiki regional-
nej. Podstawą źródłową tych wydawnictw były nagrania 

z Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folk loru Muzycznego, 
prowadzonej w latach 1950–1954 przez pracowników 
i współpracowników Instytutu Sztuki PAN (wówczas Pań-
stwowego Instytutu Sztuki). W oparciu o tę oraz późniejszą 
dokumentację fonograficzną (także z innych zbiorów) również 
w latach następnych opracowywano mniejsze lub większe zbiory 
regionalne. Co ciekawe, w tych inicjatywach wydawniczych nie-
równy był udział poszczególnych regionów. Chyba polityczna 
potrzeba przyczyniała się do tego, że najczęściej ukazywały 
się zbiory pieśni z tzw. „Ziem Odzyskanych”, czyli z północnej 
i zachodniej Polski: Kaszub, Kociewia, Warmii i Mazur, Ziemi 
Lubuskiej, Wielkopolski czy Śląska. Zapewne trzeba było 
wówczas pokazać, że w regionach tych również śpiewa 
się polskie pieśni, mimo długiego okresu przynależności 
do innych państw (chodzi głównie o czasy zaborów, ale 
w przypadku Pomorza czy Śląska trzeba cofnąć się wręcz 
do średniowiecza) i związanych z tym obcych wpływów 
kulturowych, a nawet wynaradawiania ludności polskiej. 
Rzadziej ukazywały się zbiory pieśni z innych regionów: 
południowych (Krakowskie, Zagłębie Dąbrowskie, Ży-
wiecczyzna, Orawa, Podhale), środkowych (Ku jawy, Ma-
zowsze, Kurpie, Opoczyńskie czy Łę czy c kie), a zwłaszcza 
wschodnich (Lubelskie, Podlasie, Powiśle Lubelskie), cho-
ciaż folklor z tych terenów jest szczególnie interesujący 
i do naszych czasów stosunkowo dobrze zachowany5.

Największe znaczenie dla ukazania regionalnej specy-
fiki polskiego folkloru mu zy cz  nego ma jednak wspomnia-
na na wstępie seria Polska pieśń i muzyka ludowa. Każdy 
z jej tomów zawiera pieśni i melodie z regionu, który re-
prezentuje, ułożone według ich funkcji i treści, gatunków, 
cech formalnych, w tomach Kujawy, Kaszuby i Lubel-
skie poddane ponadto klasyfikacji muzycznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do melodii instrumentalnych, z dołączoną 

ZBIGNIEW J. PRZEREMBSKI

Nowy Kolberg,  
czyli seria wydawnicza Polska pieśń  
i muzyka ludowa: źródła i materiały

Nowa ustawa prezentowałaby szersze podejście o charak-
terze całościowym i obszarowym, odnosząc się do zespo-
łów dziedzictwa materialnego i mając na uwadze specy-
fikę dziedzictwa niematerialnego. Definiowałaby pojęcie 
obiektu i obszaru chronionego czy może specyficznej prze-
strzeni kulturowej, włączając dziedzictwo niematerialne. 
Nowa ustawa stanowiłaby formę realizacji zadań państwa 
w myśl art. 5 Konstytucji RP, gdzie jest mowa o obowiąz-
ku strzeżenia dziedzictwa narodowego rozumianego jako 
dziedzictwo materialne i niematerialne, oraz w myśl art. 6 
Konstytucji, gdzie wskazuje się na dziedzictwo narodowe 
jako na źródło tożsamości narodu, jego trwania i rozwoju. 
Rozwój przy tym jest rozumiany jako rozwój zrównoważo-
ny, zgodnie z zasadą zapisaną w Konstytucji RP.

Koniecznym jest utworzenie Instytutu Kultury Lu-
dowej, tradycyjnej, który mógłby pomóc profesjonalnie 
wypełnić obowiązki i zadania wynikające z konieczności 
ochrony, rozwoju oraz promocji kultury tradycyjnej, jako 
ważnej części dziedzictwa kulturowego Polski.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na konieczność 
utrzymania aktywności wielu środowisk, które było efek-
tem Roku Oskara Kolberga. Nie można zmarnować tego 
potencjału. Należy wspólnie go wykorzystać choćby 
w promocji, edukacji i przebijaniu się do masowego od-
biorcy i środków masowego przekazu z wartościami pol-
skiej tradycji.

Dziękuję wszystkim.
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systematyką melodii w tomie Warmia i Mazury. Wpraw-
dzie autorzy serii założyli „równorzędne potraktowanie 
tekstów pieśni i melodii”6, to jednak oddzielne części 
muzyczne zostały wyodrębnione tylko w Kujawach, Lu-
belskiem i Podlasiu (w przygotowaniu). Ważny był też 
kontekst kulturowy, wierzeniowy, związek z sytuacjami 
wykonawczymi, obrzędami, zwyczajami, szczególnie 
i długo (do połowy XX w.) widoczny na Lubelszczyźnie, 
co znalazło odzwierciedlenie w tomie Lubelskie.

Jak już wspomniałem na wstępie, w każdym z tomów 
wątki tekstowe i muzyczne reprezentowane są przez ich 
najciekawsze warianty, z pozaregionalnymi odniesienia-
mi. W tomie Lubelskie warianty uporządkowano chrono-
logicznie, co pozwala nie tylko na obserwację ich cech 
strukturalnych, ale też zmienności w czasie, historycznego 
kształtowania się i odmieniania.

Wszystkie tomy opierają się na bogatych materiałach źró-
dłowych – głównie pochodzących z obszernej dokumentacji 
przeprowadzonej w ramach wspomnianej wyżej Ogólnopol-
skiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, zgromadzone 
w Archiwum Fonograficznym Instytutu Sztuki PAN w War-
szawie, uzupełnianych nagraniami z lat późniejszych, także 
materiałami rękopiśmiennymi i opublikowanymi, w tym 
Kolbergowskimi. Do tomu Lubelskie weszły też pieśni i me-
lodie z Archiwum Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z Muzeum Wsi Lu-
belskiej, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Pracowni 
Folkloru Religijnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

W poszczególnych tomach serii zakresy terytorialne re-
gionów, zmienne przecież historycznie i zależne od przyj-
mowanych cech i kryteriów, były określane w oparciu 
o w miarę szerokie, interdyscyplinarne kryteria – histo-
ryczne, socjologiczne, etnograficzne, językowe (lingwi-
styczne) czy muzyczne. Miało to szczególnie znaczenie 
dla Lubelskiego, regionu niejednolitego, odznaczającego 
się w dużym stopniu wielowymiarową i wielopoziomową 
tożsamością regionalnej jego mieszkańców.

Tomy Kujawy, Kaszuby, Warmia i Mazury i Podlasie 
powstały w Instytucie Sztuki PAN, opracowane przez nie-
liczne (1–3 osobowe, rozszerzane przez współpracowni-
ków czy redaktorów) warszawskie lub poznańskie zespoły 
badaczy (w większości etnomuzykologów). Tom Lubelskie 
tworzyło duże (25 osób, łącznie ze współpracownikami), 
głównie lubelskie, interdyscyplinarne grono badaczy (po-
lonistów, dialektologów, folklorystów, etnomuzykologów, 
kulturoznawców) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, częściowo też z innych instytucji (Instytut Sztuki 
PAN, Pracownia Folkloru Religijnego KUL, Muzeum Wsi 
Lubelskiej, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Woje-
wódzki Ośrodek Kultury). Dobór autorów mógł mieć zna-
czenie dla doboru materiałów folklorystycznych do tomu 
– etnomuzykolodzy są bardziej wrażliwi na cechy muzycz-
ne pieśni ludowych, na piękno melodii, etnolingwiści – 
na teksty słowne, piękno języka pieśni.

Różne są objętości poszczególnych tomów. Biorąc pod 
uwagę zawarte w nich teksty i melodie, wątki i warianty 
łącznie, Kujawy liczą 2273 pozycje, Kaszuby – 2929, War-
mia i Mazury – 2878 pozycji, Podlasie – 3535 (tylko tekstów 
słownych, jako że część muzyczna tomu, jak wspomniałem 
wyżej, jest w przygotowaniu), Lubelskie zaś liczy aż 7340 
pozycji. Powodem tych dysproporcji jest niejednakowy stan 
zachowania folkloru w poszczególnych regionach naszego 
kraju, co odnosi się już do czasów odległych o sześćdziesiąt 
lat (powstawała główna baza materiałowa, podczas Akcji 
Zbierania Folkloru Muzycznego). Jednak nie tylko żywot-
ność folkloru, ale też jego rodzaj ma tu znaczenie. W muzyce 
ludowej naszego kraju można wyodrębnić dwa ogólne style 

– starszy, w pewnej mierze zachowany w północno-wschod-
nich, wschodnich, południowo-wschodnich, południowych 
i częściowo środkowych regionach, oraz nowszy, charakte-
rystyczny dla regionów północnych, zachodnich, południo-
wo-zachodnich7. Stosunkowo bogate, różnorodne i dawne 
przejawy tego pierwszego stylu znajdziemy właśnie na Lu-
belszczyźnie, stąd też w tomie Lubelskie są one tak licznie 
reprezentowane. Podobnie, chociaż w mniejszym stopniu, 
rzecz się przedstawia w przypadku Podlasia. W starszym 
stylu jest też utrzymany folklor kujawski, jednak na ogół 
ustępuje bogactwem form i ich archaicznością Lubelszczyź-
nie, jako że wcześniej zaczął zanikać czy ulegać modyfikacji 
– skromniejszy ilościowo jest więc też tom Kujawy. Now-
szy styl folkloru reprezentują tomy: Kaszuby czy Warmia 
i Mazury, oczywiście w pewnym stopniu, gdyż starano się 
w nich zawrzeć przede wszystkim starsze pieśni i melodie 
ludowe. Ten nowszy styl powstawał w wyniku wzmianko-
wanych wyżej uwarunkowań historycznych – zwłaszcza 
w czasie utraty przez Polskę niepodległości, podziału kraju 
między państwa zaborcze i w zaborze pruskim. Abstrahując 
tu od wymierzonej w Polaków działalności germanizacyjnej 
władz administracyjnych, na jego kształt w pewnej mierze 
wpłynęła muzyczna kultura ludności niemieckiej osiedlają-
cej się w zaborze pruskim. Nie bez znaczenia dla kształto-
wania się nowszego stylu były też szybsze w tych regionach 
zmiany społeczno-kulturowe, urbanizacyjne, industrialne, 
sprzyjające powstaniu i rozwojowi miejskiej muzyki popu-
larnej, także oddziaływującej na pieśń i muzykę ludową.

Pieśń ludowa jest, oczywiście, połączeniem tekstu 
i melodii. Pierwsi, XIX-wieczni ludoznawcy odnotowy-
wali tylko teksty (z powodu nieumiejętności zapisywa-
nia muzyki, ale także wariabilności wykonań ludowych 
wykonawców). Same teksty zapisywali też nierzadko lu-
dowi śpiewacy. Pełny zapis musi obejmować obydwa te 
składniki pieśni. Mogą one jednak być w różny sposób 
połączone. Tekst słowny może być zatem podpisany bez-
pośrednio pod nutami, z podziałem na zgłoski odpowia-
dające poszczególnym dźwiękom lub bez tego podziału, 
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w sposób ciągły, dzielony tylko na wersy, umieszczony 
pod systemem nutowym. Obydwa są stosowane w serii 
Polska pieśń i muzyka ludowa – ten pierwszy w tomach 
Kujawy i Lubelskie, drugi zaś w tomach Kaszuby oraz 
Warmia i Mazury. Pierwszy sposób bardziej jednoznacz-
nie ukazuje tekstowo-melodyczne połączenia, więc jest 
lepszy do zapisywania melodii bardziej skomplikowanej 
– melizmatycznej, ornamentalnej czy figuracyjnej.

W poszczególnych tomach serii zastosowano podobny 
układ pieśni – jak już wyżej wspomniałem: według ich 
rodzajów i gatunków, zgodnie z klasyfikacją funkcjonal-
no-treściową. Pierwszą grupę stanowią więc pieśni obrzę-
dowe związane z dwoma cyklami: kalendarza (ułożonymi 
w porządku roku kościelnego, a więc począwszy od ad-
wentu) i ludzkiego życia (od narodzin do śmierci), zwane 
także dorocznymi i rodzinnymi. Zatem do pieśni dorocz-
nych zaliczane są na ogół: śpiewy adwentowe, kolędowe, 
pastorałki, widowiska bożonarodzeniowe (teatr ludowy), 
pieśni zapustne, ostatkowe, wielkopostne, wielkanocne, 
wiosenne (w tym kolędy), pieśni związane z Zielonymi 
Świątkami i Bożym Ciałem, sobótkowe, żniwne i dożyn-
kowe, zaduszkowe. Repertuar rodzinny obejmuje pieśni 
(przyśpiewki, przemowy) chrzcinowe, weselne i pogrze-
bowe. W tomach Podlasie i Lubelskie znalazły się zapisy 
subregionalnych odmian wesel, w tym drugim też spo-
radycznie już tylko zachowane w naszym kraju lamen-
ty pogrzebowe. Specyfika regionalnego materiału może 
się jednak przyczyniać do częściowego odejścia od tego 
układu, pominięcia niektórych gatunków, dodania innych.

Stosunkowo duże zróżnicowanie pod względem za-
wartości gatunkowej czy podziału na grupy i ich zawar-
tości w poszczególnych tomach serii można zaobserwo-
wać w pieśniach nieobrzędowych. Jako główne grupy 
wyodrębniane mogą bowiem być: przyśpiewki i pieśni 
powszechne (Kujawy); pieśni powszechne i zawodowe 
(Kaszuby); pieśni społeczne i zawodowe (Warmia i Ma-
zury); pieśni i teksty sytuacyjne, powszechne oraz stano-
we i zawodowe (Lubelskie); czy nawet tylko powszechne 
(Podlasie). Do powszechnych zaliczano śpiewy religij-
ne (nabożne), ballady, pieśni wędrownych śpiewaków, 
historyczne, żołnierskie, społeczne, patriotyczne, oby-
watelskie, refleksyjne, zalotne i miłosne (najliczniejsze, 
co typowe dla polskiego repertuaru ludowego), rodzin-
ne, dziecięce, żartobliwe, komiczne, frywolne, pijackie, 
biesiadne, taneczne, tańce, zabawy, gry towarzyskie, 
dialogi, bajki, pieśni popularne, biesiadne. W grupie za-
wodowych zamieszczano pieśni (zawołania) handlowe, 
rolnicze, pasterskie, rybackie, młynarskie, rzeźnickie, 
murarskie, myśliwskie, górnicze, dziadowskie.

Pod względem typologii pieśni nieobrzędowych najbar-
dziej odbiega od innych tomów serii Lubelskie ze względu 
na utworzoną tam wymienioną już wyżej dużą grupę pieśni 
i tekstów sytuacyjnych. Inne, oryginalne kryterium podzia-
łu (podgrupy: przy kołysce, zabawa, praca, wojna, sytuacje 
oficjalne, modlitwa) spowodowało niekiedy umieszczenie 
obok siebie pieśni należących gdzie indziej do różnych ro-
dzajów – np. w podrozdziale: zabawa przejawy folkloru 
dziecięcego (wyliczanki, przezywanki i piosenki dla dzie-
ci) znalazły się obok pieśni biesiadnych oraz przyśpiewek 
tanecznych i zabawowych. Lubelskie wyróżnia też szero-
kie ujęcie pieśni religijnych (historyczne i współczesne). 
Spośród innych tomów serii śpiewy religijne (tradycyjne) 
zamieszczono w Kaszubach (niewiele) i w Warmii i Mazu-
rach (z charakterystyczną dla regionu Jutrznią na Gody). 
W Lubelskiem grupę: „stanowe i zawodowe” rozszerzono 
o nowsze pieśni regionalne, etniczne, emigracyjne, wię-
zienne (a także tradycyjne pieśni i przyśpiewki rodzinne, 
sieroce).

Odrębną grupę tworzą melodie instrumentalne. Za-
mieszczane są zazwyczaj na końcu zbioru, po pieśniach. 
Ich liczebność jest różna w tomach serii. Zależy to w du-
żej mierze od stanu zachowania muzyki instrumentalnej, 
bardzo nierównym w poszczególnych regionach nasze-
go kraju. Stosunkowo obszerne opisy ludowej praktyki 
muzycznej – solowej i zespołowej (z zapisami gry kapel 
w układzie partyturowym), zróżnicowanej historycznie 
i subregionalnie zawiera tom Lubelskie. Tam też znajduje 
się charakterystyka instrumentarium wykorzystywanego 
w ludowej muzyce regionu (ze zdjęciami instrumentów 
i grających na nich muzyków). W mniejszym stopniu in-
strumenty i kapele scharakteryzowane są w tomie Kaszuby.

Repertuar instrumentalny ułożony jest zazwyczaj 
w porządku gatunkowym, z wyodrębnieniem melodii 
tanecznych, obrzędowych, zawodowych, zabawowych, 
towarzyskich, a niekiedy też nielicznych w naszym folk-
lorze melodii nietanecznych (np. hejnałów pasterskich). 
W tomie Lubelskie wyodrębniony został repertuar lokal-
ny i ponadregionalny, co niełatwe, gdyż duża mobilność 
muzykantów i ich skłonność do adoptowania nowych, 
„obcych” dla regionu, a nawet nieludowych melodii przy-
czynia się do rozszerzania i przemieszania zasobów wy-
konywanych melodii.

W dokumentacji i badaniach folkloru muzycznego dłu-
go pomijano wykonawców – śpiewaków i instrumenta-
listów. Nie odnotowywał ich personaliów Oskar Kolberg 
i inni współcześni mu czy późniejsi badacze. W serii Pol-
ska pieśń i muzyka ludowa standardem jest umieszczanie 
przy każdym wariancie wykonawczym pieśni czy melodii 
imienia, nazwiska i roku urodzenia wykonawcy, a także 
roku i miejsca zapisu utworu. Biogramy śpiewaków czy 
muzyków ludowych, częściowo z opisem wykonywanego 
przez nich repertuaru, zamieszczono w tomach Kaszuby, 
Warmia i Mazury oraz Lubelskie.

Ważnym uzupełnieniem zapisów tekstów i melodii lu-
dowych są nagrania fonograficzne. Dzięki nim można 
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bowiem bezpośrednio poznać regionalny, a nierzadko też 
subregionalny i indywidualny styl wykonawczy śpiewu 
i gry instrumentalnej. Jest to bardzo ważne, jako że w mu-
zyce ludowej to, jak się śpiewa czy gra, jest nawet ważniej-
sze od tego, co się wykonuje. Jednak nie wszystkie tomy 
serii zaopatrzono w nośnik z nagraniami. Analogowa płyta 
fonograficzna została dołączona do Kujaw – zawiera tylko 
16 pieśni i melodii instrumentalnych. Z pozostałych tomów 
serii dokumentację dźwiękową, na płytach CD, ma tylko 
Lubelskie – jest ona tam znacznie obszerniejsza, reprezen-
tuje wyodrębnione podstawowe grupy pieśni.

Tomy serii Polska pieśń i muzyka ludowa zachowując 
pewien stały model edycji, doboru materiału pieśniowe-
go i muzycznego, opracowania redakcyjnego, w pewnym 
stopniu różnią się, co wynika nie tylko z regionalnej spe-
cyfiki folkloru, ale też, jak wyżej wspomniałem, ze spe-
cjalizacji naukowej i preferencji ich autorów i redaktorów. 
Widać to najbardziej wyraźnie w tomie Lubelskie, opraco-
wanym z dużym wyczuleniem na słowo, teksty pieśniowe, 
co charakterystyczne dla prac filologicznych, etnolingwi-
stycznych, jako że przygotowujący tom zespół to w dużej 
mierze przedstawiciele lubelskiej szkoły etnolingwistycz-
nej z Profesorem Jerzym Bartmińskim na czele.

Nutowy zapis melodii pieśniowych stosowany w serii 
Polska pieśń i muzyka ludowa odbiega od reguł ortografii 
muzycznej obowiązujących w zapisach muzyki klasycz-
nej. W tomach tej serii przyjęto różne rozwiązania re-
dakcyjne. Podstawą jest zasada transponowania melodii 
do takiego rejestru, żeby dźwiękiem centralnym było g1, 
co z jednej stronu ułatwia ich porównywanie, analizę mu-
zyczną, z drugiej zaś pozwala całkowicie lub w znacznej 
mierze zawrzeć melodię na pięciolinii, bez potrzeby sto-
sowania linii dodanych. Rzeczywisty rejestr wykonaw-
czy melodii wskazany jest przed lub po zapisie melodii 
– w postaci romboidalnej nuty lub litery, oznaczającej 
realną wysokość dźwięku centralnego (Kujawy, Kaszuby) 
lub pierwszego dźwięku melodii (Warmia i Mazury, Lu-
belskie).

Transponowany zapis melodii, z dźwiękiem centralnym 
g1, sugeruje tonację G-dur lub g-moll, szczególnie w przy-
padku umieszczenia przy kluczu właściwych tym tona-
cjom znaków chromatycznych (krzyżyk czy dwa bemole). 
W większości przypadków melodie są istotnie utrzymane 
w jednej z tych tonacji, gdyż polski ludowy repertuar mu-
zyczny opiera się w przeważającej mierze na systemie dur-
-moll (głównie dur). Jeśli jednak melodia jest nieustabilizo-
wana tonalnie, nie umieszcza się chromatycznych znaków 
przy kluczu lecz przy stosownych nutach (które są podwyż-
szone lub obniżone), co wprawdzie „zagęszcza” zapis nuto-
wy i zmniejsza jego czytelność, ale ukazuje cechy tonalne 
melodii. Obydwa te sposoby zapisu (przykluczowe i akcy-
dentalne znaki chromatyczne) stosowane są w tomach Kuja-
wy, Kaszuby oraz Warmia i Mazury. Ten drugi przyjęto w to-
mie Lubelskie – zapewne ze względu na stosunkowo liczne 
w nim melodie oparte na tonalności starszej niż dur-moll.

W melodiach pieśniowych istotne jest zapisywane 
dźwięków melizmatycznych – w tomach serii Polska pieśń 
i muzyka ludowa stosowane są dwa sposoby: nuty łączone 
łukiem (Kaszuby oraz Warmia i Mazury) lub belką (Kuja-
wy i Lubelskie).

Tomy serii uzupełniane są mniej lub bardziej obszer-
nymi tekstami poświęconymi historii badań folklory-
stycznych regionu, którego dotyczą, opisami specyficz-
nych dla niego zjawisk kulturowych, obrzędów i zwy-
czajów, zasadami edycji i systematyką tekstów pieśni, 
charakterystyką dialektologiczną (gwarową), objaśnie-
niami wyrazów i form. Ilustrowane są niekiedy rycina-
mi, czarno-białymi i barwnymi zdjęciami (jak w tomie 

Lubelskie), przedstawiającymi głównie muzykantów, 
instrumenty i narzędzia muzyczne, rekwizyty obrzędo-
we. Zamieszczane są w nich także tabele, mapy, alfa-
betyczne indeksy incipitów pieśni, tekstów mówionych 
(np. przemów weselnych), melodii instrumentalnych, 
wykonawców i miejscowości, w których dokonano za-
pisów, oraz bibliografia źródeł i opracowań.

Seria wydawnicza Polska pieśń i muzyka ludowa po-
myślana została jako zbiór monografii regionalnych 
mających w możliwie najszerszym zakresie, w oparciu 
o szeroką bazę źródłową i materiałową (nagrania fonogra-
ficzne, publikowane, rękopiśmienne zbiory pieśni i tek-
sty o nich), ukazać specyfikę, bogactwo i różnorodność 
polskiego folkloru. W zamierzeniu jej autorów i redak-
torów powinna spełniać oczekiwania i zapotrzebowania 
różnych środowisk społecznych. Jak czytamy we wstępie 
do pierwszej części pierwszego tomu serii, „Wydawnic-
two to, jakkolwiek w założeniu swym posiada przede 
wszystkim charakter naukowy, nie jest adresowane wy-
łącznie do szczupłego grona folklorystów i badaczy po-
krewnych zakresów wiedzy, przeciwnie, powinno służyć 
również twórcom, działaczom kulturalnym, popularyza-
torom i w ogóle szerokim rzeszom miłośników polskiego 
folkloru, jako rzetelne, możliwie wyczerpujące, dobrze 
udokumentowane i przejrzyście opracowane źródło au-
tentycznych pieśni i melodii ludowych z poszczególnych 
regionów, źródło reprezentatywne dla naszych czasów, 
podobnie jak dla wieku XIX reprezentatywne jest dzieło 
Oskara Kolberga”8.

Co warte podkreślenia, wszystkie tomy serii Polska 
pieśń i muzyka ludowa powstały i powstają w wyniku dłu-
goletniej pracy wielu badaczy (nierzadko jako opus vitae), 
pracy interdyscyplinarnej, realizowanej od czasów Ogól-
nopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego z lat 
50. XX wieku do ostatnich lat przez specjalistów różnych 
dziedzin nauki: folklorystów, etnomuzykologów, etno-
grafów, lingwistów, kulturoznawców. Praca to żmudna, 
nie przynosząca natychmiastowych efektów, wymagająca 
cierpliwości i skrupulatności badaczy, o co coraz trudniej 
w dzisiejszych śpiesznych czasach.

PRZYPISY
1 B. Krzyżaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, Kujawy, cz. 1–2, 

Kraków 1974–1975; L. Bielawski, A. Mioduchowska, Kaszu-
by, cz. 1–3, Warszawa 1997–1998; B. Krzyżaniak, A. Pawlak, 
Warmia i Mazury, cz. 1–5, Warszawa 2002; J. Bartmiński, Lu-
belskie, cz. 1–6, Lublin 2011; J. Szymańska, Podlasie, cz. 1–2, 
Warszawa 2012.

2 Układ pieśni według wariantów konsekwentnie zastosował 
Kolberg w Pieśniach ludu polskiego (Warszawa 1857, 21961).

3 A. Chybiński, Od Tatr do Bałtyku, cz. 1, Śpiewnik krajo-
znawczy, cz. 2, Lud polski gra, Kraków 1950–1951.

4 M. Sobieski, Wybór polskich pieśni ludowych, t. 1–2, Kra-
ków 1955.

5 Szczegółowe dane bibliograficzne dotyczące tych i innych 
wydawnictw poświęconych polskiej pieśni i muzyce ludowej 
można znaleźć np. w tekście Z. J. Przerembskiego, O diachro-
nii muzyki tradycyjnej i potrzebie sprawiedliwej aksjologii, 
[w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości 
– ochrona, pod red. J. Adamowskiego i K. Smyk, Lublin–War-
szawa 2013, s. 181–194.

6 B. Krzyżaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, Kujawy, cz. 1, 
Kraków 1974, s. 8.

7 Zob. Z. J. Przerembski, O diachronii muzyki tradycyjnej…, 
dz. cyt.

8 B. Krzyżaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, Kujawy, cz. 1, 
dz. cyt., s. 7.
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Archiwum Kolbergowskie obejmuje zapisy samego 
Oskara Kolberga, ale też manuskrypty osób z nim współ-
pracujących, a ponadto druki i wypisy z publikacji XIX-
-wiecznych i starszych, a także materiały wydane przez 
Kolberga drukiem, to jest monografie regionalne, a po-
nadto zbiory pieśni, artykuły i obszerną ikonografię. Przez 
szereg lat jedyną formą opracowania i udostępnienia tych 
materiałów były publikacje książkowe wydawane w se-
rii Dzieł wszystkich Oskara Kolberga. Ogłoszenie Roku 
Kolberga 2014 i związany z nim cykl tzw. działań priory-
tetowych1 pozwolił na podjęcie kilku projektów związa-
nych z cyfryzacją archiwum. Najważniejszym z nich jest 
digitalizacja w formie skanów i udostępnienie w Interne-
cie wszystkich rękopisów i druków z Kolbergowskiego 
archiwum.

Zgromadzone przez Oskara Kolberga archiwum li-
czy ponad 70 tek należących obecnie częściowo do Ar-
chiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (teki 
1–51) i w części do Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
PAU i PAN w Krakowie (oznaczone czterocyfrowymi 
sygnaturami) i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
(jedna teka). Nieliczne rękopisy znajdują się też w Bi-
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego i w zbiorach War-
szawskiego Towarzystwa Muzycznego. Zgromadzony 
zespół źródeł obejmuje manuskrypty samego Kolberga 
sporządzone w latach 1840–1890, ale także zapisy wie-
lu osób z nim współpracujących, a także ryciny, druki, 
wypisy z publikacji XIX-wiecznych i starszych. Zawiera 
on przede wszystkim materiały dotyczące obszaru Polski 
i zachodniej Ukrainy, ale również Litwy, Białorusi, Czech 
i Słowacji, terenów dawnej Jugosławii oraz Łużyc. Znaj-
dujące się w archiwum zapisy 
dokumentują przede wszystkim 
folklor słowny i muzyczny. Reje-
stracja melodii była w XIX wieku 
zjawiskiem niespotykanym, a już 
z pewnością nie na tak wielką 
skalę. W ówczesnych zbiorach 
pieśni zapisów nutowych było 
zaledwie od kilku do kilkunastu, 
jak na przykład w Pieśniach ludu 
Białochrobatów, Mazurów i Rusi 
znad Bugu K. W. Wójcickiego2 
i w Pieśniach polskich i ruskich 
Wacława z Oleska z muzyką K. 
Lipińskiego3 lub nie zamieszcza-
no ich wcale. W manuskryptach 
Kolberga znajduje się około 30 
000 melodii, prawie w całości 
zanotowanych przez autora Ludu, 
a tylko w kilku przypadkach spo-
rządzonych przez innych zbiera-
czy. Do większości melodii za-
notowane zostały teksty pieśni; 
są wśród nich pieśni obrzędowe, 
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Cyfryzacja Kolbergowskiego archiwum. 
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tak zwane pieśni powszechne (miłosne, rodzinne, woj-
skowe, rzemieślnicze, pasterskie itd.), pieśni religijne, 
dziadowskie, historyczne i patriotyczne, a także pieśni 
śpiewane we dworach.

Kolbergowskie archiwum obejmuje też zapisy tekstów 
prozy ludowej, jak bajki, podania i legendy, anegdoty, 
humoreski i przysłowia, a ponadto opisy obrzędów, zwy-
czajów, wierzeń i przesądów oraz opisy domostw, strojów, 
sprzętów i narzędzi, w wielu przypadkach z rycinami. Gru-
pa materiałów dotyczących prozy ludowej, opisu wierzeń 
i tak zwanej kultury materialnej w dużo większym stopniu, 
niż pieśni i melodie, pochodzi od osób, które gromadziły 
dla Kolberga informacje. Zachowały się między innymi 
obszerne rękopisy Antoniny Konopczanki z Krakowskie-
go, Marii Hemplówny z Chełmskiego, Władysława Siar-
kowskiego z Kieleckiego, Teobalda Klepaczewskiego 
z Poznańskiego. Bezcennym uzupełnieniem dokumentacji 
pisanej są ilustracje tak znanych w XIX wieku rysowni-
ków, jak Wojciech Gerson i Bogumił Hoff. Na kolbergow-
skie archiwum składają się też teksty publicystyczne autora 
z dziedziny ludoznawstwa, etnografii oraz historii i teorii 
muzyki, a także jego kompozycje. Wśród tych ostatnich 
znajdziemy kompletne manuskrypty jego oper: Król paste-
rzy (do libretta Teofila Lenartowicza) i Scena w karczmie 
(do libretta Jana Kantego Gregorowicza), niedokończony 
rękopis Pielgrzymki do Częstochowy (z librettem zanoto-
wanym ręką Kolberga na podstawie tekstu Seweryny Du-
chińskiej) oraz i szkice do planowanej opery Wiesław.

Oskar Kolberg wydał za życia dwanaście monografii re-
gionalnych pod wspólnym tytułem Lud i Obrazy etnogra-
ficzne4. Na podstawie zgromadzonych i częściowo opraco-

wanych materiałów wykonawca 
testamentu, Izydor Kopernicki 
wydał jeszcze dwa tomy, a Józef 
Tretiak na początku XX wieku 
opracował Wołyń.5 Całą resztę 
pozostawionych w rękopisach 
zapisów zaczęto systematycznie 
wydawać dopiero w drugiej poło-
wie XX wieku, po wcześniejszej 
reedycji tomów wydanych w XIX 
wieku6; wszystko w ramach edycji 
Dzieł wszystkich Oskara Kolberga.

Analiza zawartości archiwum 
i jego porównanie z monografia-
mi wydawanymi przez Kolberga 
wykazała, że edycja wymaga nie 
tylko opracowania zapisów z nie-
publikowanych dotąd rękopisów, 
ale również przygotowania odpo-
wiednich komentarzy źródłowych. 
W ten sposób powstała koncepcja 
edycji tomów suplementowych 
jako uzupełnienia do poszczegól-
nych monografii kolbergowskich.
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Zgodnie bowiem z taką kon-
cepcją każdy suplement składa 
się z dwóch różnych pod wzglę-
dem formalnym części. Pierw-
szą z nich jest właściwy suple-
ment, w którym zamieszczono 
materiały nowe, dotąd niepubli-
kowane, w układzie zgodnym 
z tym, jaki przyjęty został przez 
Kolberga w jego monogra-
fiach. Zawartość tomów uwa-
runkowana jest jednak pozo-
stawionymi w manuskryptach 
materiałami, dlatego niektó-
rych rozdziałów niekiedy brak. 
Drugą część stanowią przypisy 
źródłowe formułowane w opar-
ciu o zachowane rękopisy 
i źródła drukowane. Ich celem 
jest wyjaśnienie pochodzenia 
poszczególnych partii tekstów, 
wskazanie, czy ich autorem jest 
Kolberg lub inna współpracują-
ca z nim osoba, czy też są one 
cytatem lub streszczeniem frag-
mentu publikacji. W przypadku 
tych ostatnich podawane są peł-
ne noty bibliograficzne, które 
w publikacjach Kolberga są często połowiczne. Dopeł-
nieniem edycji suplementów jest wykaz pozycji biblio-
graficznych cytowanych i wymienianych przez autora 
Ludu oraz indeks geograficzny i indeks incipitów pieśni; 
wykazy te obejmują zarówno materiały wydane w mo-
nografiach dziewiętnastowiecznych jak i te publikowane 
współcześnie w suplementach7.

Edycja suplementów kierowana jest przede wszystkim 
do grona naukowców i studentów, przede wszystkim mu-
zykologów, folklorystów, etnografów, językoznawców 
i nie ma charakteru popularyzatorskiego. Jednak do tej 
pory jedynie publikacje pozwalały na zapoznanie się z za-
wartością Kolbergowskiego archiwum.

Ogłoszenie roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga miało 
na celu spopularyzowanie postaci i dzieła tego niezwykłe-
go zbieracza, prekursora etnografii, folklorystyki i muzy-
kologii, a także kompozytora. Dzięki wsparciu finansowe-
mu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod-
jęto szereg działań priorytetowych, koordynowanych przez 
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Jednym z nich było zeskanowanie i udostępnienie w In-
ternecie kolbergowskiego archiwum, liczącego kilkadzie-
siąt tysięcy kart rękopisów i druków, należących do Archi-
wum Polskiego Towarzystwa i Zbiorów Specjalnych Bi-
blioteki PAU i PAN w Krakowie. Działanie to ma na celu 
popularyzację tych materiałów, ale także ich ochronę. Ma-
nuskrypty, druki i ryciny zachowały się w różnym stanie 
w zależności od rodzaju użytego papieru, ołówka i pióra. 
Najstarsze pochodzą z przełomu lat 30. i 40. XIX stulecia. 
Część z nich, szczególnie zapisy sporządzone ołówkiem, 
jest już dziś prawie niewidoczna. Rękopisy, zdigitalizo-
wane w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie, do-
stępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, do której 
link zamieszczony jest na stronie Instytutu im. Oskara Kol-
berga (www.oskarkolberg.pl).

Szczegółowa analiza archiwum wymaga dogłębnej zna-
jomości prac Kolberga i metodyki jego badań, jednak jego 
udostępnienie nawet dla przeciętnego użytkownika jest ko-
palnią wiedzy o XIX-wiecznej kulturze tradycyjnej i świa-

dectwem ogromu pracy, wyko-
nanej przez jednego człowieka.

W ostatnim czasie podjęto 
też szereg innych inicjatyw po-
pularyzujących spuściznę autora 
Ludu. Od początku 2014 roku 
na nowej, dwujęzycznej, stro-
nie internetowej Instytutu im. 
Oskara Kolberga funkcjonuje 
schematyczna mapa zasięgów 
monografii regionalnych Kolber-
ga, będąca odpowiedzią za za-
potrzebowanie wielu środowisk, 
między innymi uczniów, studen-
tów oraz animatorów kultury. 
Mapa, poza graficznym obrazem 
regionów, zawiera część opiso-
wą. Wyznaczono dwadzieścia 
siedem regionów i blisko trzysta 
miejscowości, w których Kol-
berg był lub, z których posiadał 
materiały. Miejscowości te nanie-
siono na mapę i dla większości 
z nich przygotowywano krótkie 
opracowania zawierające między 
innymi oryginalne, pochodzące 
z archiwum zapisy. Przytoczono 
zatem fragmenty pieśni i innych 

tekstów prozy ludowej, takich jak bajki, podania, legendy, 
anegdoty. Zamieszczono też wzmianki o zwyczajach, obrzę-
dach, a także o przesądach, wierzeniach, informacje o języku 
i przysłowia. Opracowania te wprowadzane są sukcesywnie 
dla kolejnych miejscowości i uzupełniane o ilustracje pocho-
dzące z Kolbergowskiego archiwum.

Jeszcze bardziej popularny charakter ma aplikacja 
na smatfony „Przewodnik śladami Oskara Kolberga”8. 
W aplikacji zaprezentowano siedemdziesiąt miast, wsi, 
osad, które odwiedził autor Ludu. Do każdej z nich rów-
nież przygotowano opracowanie, na które składają się 
wzmianki pochodzące z zapisów Kolberga. Opisowi to-
warzyszą ilustracje pochodzące z XIX wieku, ale także 
współczesne fotografie i nagrania muzyki tradycyjnej, 
pochodzące z archiwów Programu 2 Polskiego Radia 
i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. „Przewodnik 
śladami Oskara Kolberga” przygotowano również w an-
gielskiej wersji językowej.

Obecnie rozpoczęto także ucyfrowienie zapisów mu-
zycznych Kolberga, podjęte wspólnie z Instytutem Sztuki 
PAN. Docelowym działaniem jest stworzenie elektronicz-
nej wyszukiwarki melodii, albowiem odnalezienie zapisu 
nutowego lub jego wariantu w kilkudziesięciotysięcznym 
zbiorze było niekiedy niemożliwe. W chwili obecnej wy-
szukiwarka, dostępna na stronie Instytutu, jest jeszcze 
w fazie testów, które przeprowadzane są na około 2500 
melodiach. Kategorie wyszukiwania obejmują motyw 
melodyczny i układ rytmiczny, możliwe jest zatem od-
nalezienie fragmentu muzycznego poprzez zastosowanie 
między innymi takich kryteriów, jak: rysunek meliczny 
i struktura rytmiczna, a także incipity tekstowe pieśni 
i noty lokalizacyjne.

Jak już wspomniano, Oskar Kolberg był nie tylko etno-
grafem i folklorystą, ale także teoretykiem muzyki i kom-
pozytorem. Pozostawił w swoim dorobku kompozytorskim 
około dwustu dzieł fortepianowych, w tym przede wszyst-
kim tańce (mazury, kujawiaki, polonezy), ponad dwadzie-
ścia pieśni oraz wymienione już opery. Zachowane, prawie 
kompletne rękopisy dwóch pierwszych oper (Króla paste-
rzy i Sceny w karczmie), przypomnianych zresztą również 
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w ramach obchodów Roku Kolberga 20149 oraz niedokoń-
czony manuskrypt trzeciej (Pielgrzymki do Częstochowy) 
pozwoliły na zamieszczenie na stronie internetowej Insty-
tutu w formacie PDF głosów instrumentalnych i wyciągów 
fortepianowych tych oper. Online dostępne są też wszyst-
kie wydane utwory fortepianowe i pieśni. W przypadku 
obu zachowanych oper materiał źródłowy wymagał muzy-
kologicznego opracowania oryginalnych rękopisów i ich 
ucyfrowienia za pomocą edytora nutowego. W przypadku 
kompozycji fortepianowych i pieśni wykonano ich skany 
z wersji drukowanej w tomach Dzieł wszystkich. Na pod-
stawie oryginalnych zapisów Oskara Kolberga przygoto-
wano też do druku zbiór zatytułowany Aż tu nagle10, za-
wierający kilkadziesiąt bajek z różnych regionów Polski. 
Teksty zostały wyposażone w niezbędny dla współcze-
snego najmłodszego pokolenia słowniczek. W archiwum 
znajduje się też spora grupa tekstów obscenicznych, które 
ze względu na odbiór w XIX wieku na zawsze pozostały 
w manuskryptach. Niewielką część pieśni o dość frywol-
nym charakterze wydano w niewielkim zbiorku o podtytu-
le Kolberg dla dorosłych11.

Archiwum Oskara Kolberga jest zbiorem unikatowym 
na skalę europejską, zarówno ze względu na swoją za-
wartość, jak i objętość. Jedyną formą udostępnienia tych 
materiałów było do niedawna ich opracowanie z rękopi-
sów i wydanie w formie książkowej. Dzięki nowoczesnym 
technologiom możliwe stało się nie tylko ucyfrowienie 
tego ogromnego zbioru przede wszystkim niematerial-
nych zabytków, ale także przeszukiwanie oryginalnych 
XIX-wiecznych tekstów folkloru, a ostatnio także coraz 
większej liczby zapisów nutowych. W ten sposób każdy 
potencjalny odbiorca: naukowiec, student, twórca i anima-
tor kultury, nauczyciel i uczeń, będzie mógł zapoznać się 
z oryginalnymi zapisami folklorysty, które nie tylko doku-
mentują stan dziewiętnastowiecznej kultury tradycyjnej, 
ale przede wszystkim mogą stać się inspiracją do nowych 
działań, opartych jednak na tym, co tradycyjne.

PRZYPISY
1 Działania priorytetowe były możliwe dzięki finansowemu 

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
koordynowane są przez Instytut Muzyki i Tańca, a realizowane 
we współpracy z instytucjami współpracującymi w ramach ob-
chodów Roku Kolberga.

2 K. W. Wójcicki, Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów 
i Rusi znad Bugu, Warszawa 1836; wydanie fototypiczne pod 
redakcją H. Kapełuś, posłowie i opracowanie R. Wojciechow-
ski, Wrocław 1976.

3 [W. Zaleski] Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu 
galicyjskiego, z muzyką instrumentowaną przez K. Lipińskiego, 
Lwów 1833.

4 Do Ludu jako tom pierwszy włączył też Kolberg wyda-
ne w 1857 roku Pieśni ludu polskiego, dlatego pierwsza mo-
nografia Sandomierskie wyszła jako tom 2; następnie wydał 
Kujawy (t. 3–4), Krakowskie (t. 5–8), Wielkie Księstwo Po-
znańskie (t. 9–15), Lubelskie (t. 16–17), Kieleckie (t. 18–19), 
Radomskie (t. 20–21), Łęczyckie (t. 22) i Kaliskie (t. 23). W ra-
mach Obrazów etnograficznych wyszło Mazowsze (t. 24–28), 
Pokucie i cz. I Chełmskiego. Sandomierskie (1865) i Kujawy 
(1867–1869) Kolberg wydał w Warszawie, pozostałe mono-
grafie, opublikowane w ramach Ludu i Obrazów etnograficz-
nych, wyszły w Krakowie w latach 1871–1890.

5 Izydor Kopernicki wydał jeszcze w Krakowie w 1891 roku 
drugą część Chełmskiego i Przemyskie, a na początku XX wie-
ku Józef Tretiak opublikował Wołyń (1906).

6 Do 1964 roku w ramach reedycji wyszły tomy wydane 
przez Kolberga, Kopernickiego i Tretiaka. W kolejnych latach 

z rękopisów przygotowano do druku monografie: Pomorze 
(1965), Mazury Pruskie (1966), Śląsk (1965), Litwa (1966), 
Kaliskie i Sieradzkie (1967), Tarnowskie-Rzeszowskie (1967), 
Góry i Podgórze (1968), Białoruś-Polesie (1968), Mazowsze 
(1969–1970), Ruś Karpacka (1970–1971), Sanockie-Krośnień-
skie (1972–1974), Ruś Czerwona (1976–1979), Łużyce (1985) 
i Podole (1994). Ponadto opracowano i wydano Koresponden-
cję Oskara Kolberga (1965–1969), Przysłowia (1967), Pisma 
muzyczne (1975–1981), Studia, rozprawy i artykuły (1971), 
Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym (1986) 
oraz Kompozycje wokalno-instrumentalne (1990) i Kompozycje 
fortepianowe (1995).

7 Zgodnie z omówioną powyżej koncepcją w Instytucie im. 
Oskara Kolberga wydano do tej pory suplementy do: Pieśni 
ludu polskiego (t. 70, 2003), Sandomierskiego (t. 71, 2001), 
pierwszą część suplementu do Kujaw (t. 72/I, 2009), suplement 
do Krakowskiego (t. 73/I, 73/II i 73/III, 2005), Lubelskiego (t. 
75, 1998), Kieleckiego (t. 76, 2011), Radomskiego (t. 77/I i 77/II, 
2005–2006), Pokucia (t. 81, 2008), Chełmskiego (t. 82, 2004), 
Przemyskiego (t. 83/I i 83/II, 2011) i Wołynia (t. 84, 2002).

8 Pobranie aplikacji jest bezpłatne, ale możliwe, jak do tej 
pory, dla urządzeń działających w oparciu o system Android. 
O aplikacji zob. E. Antyborzec, A. W. Brzezińska, Rok Kolber-
ga 2014 – przygotowania i inauguracja, „Twórczość Ludowa” 
2014, nr 1–2, s. 15.

9 W czerwcu 2014 odbyło się w Krakowie przedstawienie 
Króla pasterzy, natomiast w październiku wystawiono w Po-
znaniu Scenę w karczmie.

10 Aż tu nagle. Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga, z rękopi-
sów wybrała i opracowała E. Millerowa, ilustrował T. Pląskow-
ski, Poznań 2014.

11 Temu daj, temu daj, co mu kurek stoi, czyli Kolberg dla 
dorosłych, z rękopisów opracowała E. Antyborzec, ilustrowała 
J. Barszczewska, Poznań 2014. 

Album Oskar Kolberg (1814–1890), oprac. tekstu i ilustracji 
Katarzyna Markiewicz, Muzeum Wsi Radomskiej, Instytut Muzyki 
i Tańca, Radom, Warszawa 2014, 184 s., ilustracje.
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JACEK JACKOWSKI

Gdyby Kolberg miał fonograf…  
czyli o działalności Zbiorów 
Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN 
w Roku Oskara Kolberga

Już niebawem do rąk słuchaczy trafi kolejny album z se-
rii ISPAN Folk Music Collection pt. Gdyby Kolberg miał 
fonograf… wydany w ramach programu „Kolberg 2014 – 
Promesa”, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w związku z dwusetną rocznicą urodzin 
największego polskiego muzyka-etnografa. Realizatorem 
programu jest Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

Dwupłytowy album przygotowywany przez Instytut 
Sztuki PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Liber Pro 
Arte to kolejna, podobnie jak płyta Te skrzypce pamiętają 
czasy Chopina…, antologia fonograficznych źródeł doku-
mentalnych, która w serii płytowej zajmie miejsce szcze-
gólne. Nie będzie to bowiem – jak większość krążków z tej 
kolekcji – fonograficzna antologia, dokumentalny obraz 
dźwiękowy jednego regionu czy subregionu Polski1, lecz 
próba odnalezienia z Zbiorach Fonograficznych Instytutu 
Sztuki PAN muzyki najstarszej, takiej, jakiej mógł słuchać 
Oskar Kolberg podczas swych licznych podróży po tere-
nach XIX-wiecznej Rzeczypospolitej, pozostającej wów-
czas w niewoli narodowej.

W ramach projektu twórcy tego dwupłytowego albu-
mu starali się – badając i opracowując ogromne zasoby 
nagraniowe największego i najstarszego w Polsce archi-
wum fonograficznego polskiej muzyki tradycyjnej – od-
naleźć wśród nagrań warianty-echa pieśni i melodii, które 
mogli śpiewać lub grać współcześni Kolbergowi wyko-
nawcy. Nim jednak doszło do prac nad wyborem nagrań, 
dokonano digitalizacji i opracowania merytorycznego 
znacznej części zasobu (ok. 6 500 nagrań pieśni i melo-
dii) by, pracując na kopiach cyfrowych nie narażać orygi-
nalnych, historycznych nośników na eksploatację. Dzięki 
pracom digitalizacyjnym zwiększony został także zasób 
utworów i metadanych dostępnych w udostępnionej on-
-line bazie Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki 
PAN (http://cadis.ispan.pl). To jedyna w kraju aplikacja 
pozwalająca na przeglądanie on-line zasobów archiwal-
nych największego archiwum nagrań dokumentalnych 
muzyki tradycyjnej – w 2014 roku, również w ramach 
działań związanych z Rokiem Oskara Kolberga, powięk-
szona o metadane zasobów będących własnością innych 
instytucji (np. Muzeum Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej). Prace digitalizacyjne oraz kwerendy, badania 
i wybór zostały zrealizowane przez zespół etnomuzyko-
logów, muzyków, filologów i dialektologów pracujących 
w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN pod 
kierunkiem Jacka Jackowskiego: dr Weronika Grozde-
w-Kołacińska, Ewelina Grygier, Kaja Maćko-Gieszcz, 
Barbara Śnieżek, Anna Walkowiak, Piotr Dorosz, Bartosz 
Niedźwiecki.

Projekt miał na celu opracowanie, ochronę i popula-
ryzację części największej i najstarszej w Polsce kolekcji 
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych dokumentujących 
tradycje muzyczne z terenu całego kraju. Z uwagi na wiek 
i historię oraz rozmiar kolekcji, jest ona bezcennym uzu-
pełnieniem dzieła Oskara Kolberga, zawierającą – z uwagi 
na specyfikę archiwaliów – te elementy, których Kolberg 
w terenie nie mógł utrwalić w pełni, a więc nagrania gło-
sów, stylów i manier wykonawczych konkretnych śpie-
waków, muzyków czy tancerzy ludowych pamiętających 
jeszcze czasy Kolberga, bowiem wielu z nich urodziło się 
w drugiej połowie XIX w. Celem projektu było również 
umożliwienie zainteresowanym łatwego dostępu do infor-
macji o zasobach archiwum a także do samych zasobów. 
Efektem zadania jest źródłowe wydawnictwo płytowe pre-
zentujące nagrania najstarsze i najcenniejsze – wspomnia-
ny dwupłytowy album CD pt. Gdyby Kolberg miał fono-
graf. Realizacji projektu towarzyszyły wykłady w różnych 
instytucjach oraz cykl audycji radiowych.

W 1890 roku odszedł prekursor antropologii kultury 
i muzyki, wielki badacz i dokumentalista polskiej kultury 
muzycznej – Oskar Kolberg, który pozostawił po sobie im-
ponującą spuściznę i archiwum w postaci tysięcy odręcz-
nych, terenowych zapisów muzycznych melodii, tekstów, 
tańców, w dużej części wydanych w serii Dzieł wszystkich. 
13 lat przed jego śmiercią Tomas Alva Edison wynalazł 
fonograf, który szybko okazał się doskonałym narzędziem 
również dla etnografów i badaczy kultur muzycznych. 
Skończyła się tym samym era „metody ołówkowej”, którą 
posługiwał się m.in. Kolberg, a rozpoczęła się era nagry-
wania dźwięku. Pierwszy użytek z fonografu na polu do-
kumentacji tradycji muzycznych zrobiono właśnie w roku 
śmierci Kolberga – nagrano wówczas pieśni Indian Pas-
samaquoddy. Dwa lata później fonograf wykorzystywano 
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już w badaniach terenowych w Europie. Niestety, w Polsce 
sporadyczne nagrania dźwiękowe folkloru muzycznego 
pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero na początku 
XX w. co wynikało ze szczególnej sytuacji kraju, nieistnie-
jącego na mapie ówczesnej Europy2.

Co by było, gdyby Kolberg jednak miał fonograf? Na to 
pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć sobie w 2014 roku 
podczas prac w Zbiorach Fonograficznych IS PAN po-
rządkując, digitalizując, opracowując, a przede wszyst-
kim porównując z zapisami Oskara Kolberga tysiące 
nagrań dokumentalnych. Wydawnictwo – dwupłytowy 
album – ma ukazać wybrane sylwetki i repertuar wyko-
nywany przez najstarszą generację wykonawców. Wielu 
z nich było małymi dziećmi, gdy Kolberg odwiedzał cha-
ty ich dziadków i rodziców. Może byli oni nawet obecni 
podczas wizyt badacza i przysłuchiwali się wykonywa-
nym wówczas śpiewom i grze? Niewątpliwie zapamiętali 
te pieśni i melodie. Przetrwały one niemal wiek – ulega-
jąc wówczas niejednemu przeobrażeniu, wariacji, mody-
fikacji – by wreszcie, gdy folklor zaczynał ulegać powoli 
zapomnieniu, spocząć na archiwalnych półkach w posta-
ci tysięcy nagranych taśm i płyt, a teraz ożyć, by znów 
inspirować. Śpiewy i muzyka zaprezentowane na naj-
nowszych płytach – podobnie jak i na innych krążkach 
z omawianej kolekcji – wobec braku wcześniejszych źró-
deł fonograficznych będą więc tylko dźwiękowym echem 
epoki, foniczną impresją o czasach, w których żył Oskar 
Kolberg i jemu współcześni, m.in. Fryderyk Chopin. Oca-
lenie tych źródeł zawdzięczamy polskim etnomuzykolo-
gom, z Jadwigą i Marianem Sobieskimi na czele.

Realizacji projektu – pracy stricte archiwalnej, nauko-
wej i kwerendom źródłowym – towarzyszył też szereg 
działań natury popularyzatorskiej. Jednym z najważniej-
szych elementów projektu były badania Jacka Jackow-
skiego – redaktora omawianej serii płytowej jak również 
kierownika Zbiorów Fonograficznych IS PAN, poświęco-
ne zagadnieniu muzycznego odczytywania i interpretacji 
źródeł kolbergowskich. Podstawowe efekty tych docie-
kań, badań i eksperymentów zaprezentowano na kon-
ferencjach naukowych, podczas spotkań z młodzieżą 
gimnazjalną, z twórcami ludowymi a także w cyklu au-
dycji radiowych dostępnych na stronie Polskiego Radia3. 
Podjęta tematyka została również szczegółowo opisana 
w najnowszej książce Jackowskiego pt. Zachować dawne 
nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i fil-
mowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1.4

PRZYPISY
1 Zob. np. P. Dorosz, Wydawnictwa płytowe z muzyką ludo-

wą ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, „Twór-
czość Ludowa” 2014, nr 1–2, s. 54–56.

2 J. Jackowski, Zachować dawne nagrania. Zarys historii 
dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycz-
nych i tanecznych, cz. 1, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014.

3 http://www.polskieradio.pl/8/478/Artykul/1247537,Gdy-
by-Kolberg-mial-fonograf-refleksja-nad-Ludem-przez-pry-
zmat-nagran, dostęp 30.12.2014.

4 J. Jackowski, dz. cyt. 

MAŁGORZATA SIEMIENIUK

A jeśli mnie zapytasz

A jeśli mnie zapytasz Panie,
czy umiem kochać – powiem szczerze,
że jest mi bliska zórz kołyska,
błękit nad głową, ziemskie krzyże.

Że kochać, to zobaczyć promień,
gdy świt spod płaszcza nocy woła,
w chórze pszenicznym białą brzozę,
lipy kwitnące dookoła.

Skromne stokrotki, mgły, kąkole,
pasikoniki i biedronki,
łany razowca, śpiewy ptaków,
mokradła, lasy, barwne łąki.

Bo jeśli nie usłyszysz płaczu 
kaczeńców, które schną z tęsknoty;
motyla, który drży przed burzą
i bezdomnego psa pod płotem,

to nie wiesz, co to słowo znaczy,
patrząc nie sercem, lecz oczami.
A ja to wszystko widzę i czuję,
więc umiem kochać Wielki Panie.

Ptaszek – gwizdek Leszka Kiejdy ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, 
fot. B. Skolimowska
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Protokół z posiedzenia jury
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

ogłosił w formule otwartej XLIII edycję Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. W konkursie 
wzięło udział 83 pisarzy, którzy nadesłali 66 zestawów 
poetyckich i 30 prozatorskich. 

W dniu 2 marca 2015 roku w Lublinie jury obradu-
jące w składzie: mgr Katarzyna Kraczoń, dr Donat Nie-
wiadomski, dr hab. Katarzyna Smyk, I nagrodę w poezji 
przyznało Jędrzejowi Kozakowi (godło „Miłorząb”), 
II – Floriannie Kiszczak („Brzezina”), Władysławo-
wi Koczotowi („Barwinek”), Franciszce Ogonow-
skiej („Jesienna róża”) i Elżbiecie Wójtowicz („Cze-
remcha”), III – Danieli Bednarek („Biała hortensja”) 
i Barbarze Krajewskiej („Róża”). Wszystkie nagrody 
w poezji przydzielono za zestawy utworów.

Wyróżnieniami w poezji uhonorowano: Grzegorza Ba-
czewskiego („Rusticus”) – za zestaw, Jana Czarneckiego 
(„Jaśmin”) – za zestaw, Tadeusza Dejneckiego („Czyżyk”) 
– za wiersze Stary dom rodzinny i Śpiąca wieś, Krystynę 
Gudel („Jerzy”) – za zestaw, Janinę Karasiuk („Szarak 
polny”) – za zestaw, Mirosława Kowalskiego („Echo”) – 
za wiersze Miedza z gruszą i Modlitwa polna, Stanisławę 
Łaz („Promyczek”) – za zestaw, Jacka Majcherkiewicza 
(„Cynamon”) – za wiersze Stary, opuszczony dom i Położy-
łem na ręce, Andrzeja Mularczyka („Zagroda”) – za wier-
sze Gniazdo i Oda do ojczyzny, Annę Piliszewską („Dmu-
chawce”) – za zestaw, Janusza Pyzińskiego („Malwa 1”) 
– za wiersze Pamiętam i Powróć jaskółko, Małgorzatę Sie-
mieniuk („Wrzos”) – za zestaw, Reginę Smoter-Grzesz-
kiewicz („Wrzos”) – za zestaw, Reginę Sobik („Wandrus”) 
– za zestaw, Lilię Solę („Waga”) za wiersze Córko i Rozmo-
wa z matką, Arkadiusza Stosura („Turkawka”) – za zestaw, 
ze szczególnym podkreśleniem wartości wiersza Anioł wiej-
ski oraz Sabinę Szymbor („Malwa”) za zestaw.

Wyróżnienia specjalne za wiersze gwarowe przyznano 
Marii Kazimierze Sarnackiej („Podlasianka”) – tekst 
Syło na Pudlasiu i Annie Waluś („Szarotka”) – utwór Pa-
storałka.

W prozie I nagrodę otrzymała Waleria Prochownik 
(„Skorpion”) – za zestaw, II – Stanisław Ptaszek („Kur-
cobel”) – za teksty Jak dostać się do nieba i Jak to z krzci-
nami bywało oraz Zofia Przeliorz („Paproć”) – za opo-
wieści Czarownica i Filozofom się o tym nie śniło, III – 
Florianna Kiszczak („Brzezina”) – za opowieść moraliza-
torską Brat bogaty i brat biedny oraz Elżbieta Wójtowicz 
(„Czeremcha”) za przekaz Na Święta Wielkanocne.

Wyróżnienia w prozie przyznano: Wioletcie Dudek 
(„Koraliki”) – za przekaz Szatkowanie, Janinie Karasiuk 
(„Jemioła”) – za opowieść anegdotyczno-moralizatorską 
Podfajka, Annie Karolewskiej („Maryna 23”) – za tekst 
wspomnieniowy Boże Narodzenie i opowiadanie Pej-
zaż z ciotkami, Mirosławowi Kowalskiemu („Echo”) 
– za opowieść Dziad, Andrzejowi Kozickiemu („Kozio-
łek”) – za opowiadanie Kronika zapowiadanej śmierci lasu, 
Franciszce Ogonowskiej („Jesienna róża”) – za przekaz 
ajtiologiczny Dlaczego Cyganie mogą kłamać bezkarnie 

XLIII Ogólnopolski Konkurs Literacki 
im. Jana Pocka

oraz Janinie Radomskiej („Malwa 1”) za teksty Chlib po-
wojenny i Siara.

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utwo-
rów poetyckich i prozatorskich był wyrównany i na ogół 
wysoki, przeważały teksty wspomnieniowe, skupiające się 
na przedstawieniach dawnego życia wiejskiego, eksponu-
jące postaci babci i dziadka. Uderzała niekiedy monotema-
tyczność, widoczne było eksplorowanie obiegowych mo-
tywów rustykalnych. Liryki cechowała z reguły spójność 
obrazowa i kompozycyjna, można też było dostrzec ory-
ginalne pomysły metaforyczne. Jedynie śladowo pojawiły 
się wiersze patriotyczne i religijne. W prozie raziła nieraz 
rozwlekłość i trywialność.

Z zadowoleniem odnotowano ponowny wzrost popular-
ności konkursu, chociaż zastanawia małe zainteresowanie 
nim wśród członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Ze smutkiem należy przy tym stwierdzić, że po raz kolej-
ny z powodu braku wsparcia ze strony instytucji państwo-
wych i samorządowych konkurs zrealizowano wyłącznie 
ze skromnych środków finansowych stowarzyszenia. Po-
stanowiono, że nagrody I, II i III stopnia w dziedzinie po-
ezji i prozy będą miały charakter pieniężny. Wyróżnienia 
zostaną uhonorowane publikacjami Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych lub innymi wydawnictwami. Dyplomy 
dla laureatów konkursu organizator prześle z najnowszym 
numerem „Twórczości Ludowej”, zawierającym protokół 
jury i wybór nagrodzonych utworów.

Według jury mimo utrzymujących się trudności finanso-
wych konkurs należy kontynuować, gdyż stał się ważnym 
czynnikiem ogólnopolskiego życia literackiego i służy po-
pularyzowaniu kultury ludowej.

WALERIA PROCHOWNIK

Na starym roku

Kozdy cłowjek mo fpamjynci Godni Śfjynta, nale 
ty z młodyk rokof nojbardzyj siy spomino. Moze to tymu, 
ze były to ftyncos jinkse casy. W puznijsyk rokak to jus 
nigdy potym njy było takij radości ze śfjont. Jak była zek 
mało, to njy były takje słynne zabawy sylwestrowe. Moze 
po mjastak jus bywały, nale njy na wsi. Za to na starym 
roku uod wjecora zacynali chłodzić przebjyrajcy. Godalimy, 
ze chłodzom za dziadof. W Nowy Rok przes dziyj siy prze-
spali ji uod wjecora zaś śli spowrotym. To byli tacy fsiatcy 
przebjyrajcy, w samym mjeście to som jinkse dziady, po-
numerowani, z pokolynjo na pokolyni, majom przepjykne 
przebrani ji popisujom siy na rynku strzylanjym na bacie.

Po chałpak na Nowy Rok gospodynje zaś pjekły kołoce, 
śwjyzy chlyp ji stego samego ciasta co kołoce małe pła-
skje bułecki. Nazywały siy uuny nowelotkami. Po uupjy-
cynju do kozdej bułecki wbijali kłosko ze zbozo. Po pro-
wdzie powinno byś uuno ze ziorkami, nale jus za mojik 
casof do jizby njy przynosiło siy snopka zbozo, na po sto-
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dołak jus było wszystko wymłocone. Downo to stawjali 
taki snopek we Wilijom w koncie ji stoł uun jaze do kojca 
roku. Jak gospodyni pjekła nowelotka, to dopjyro ftyncos 
uozwjynzowała za ziymi tyn snopek, uukładała na nim uup-
jecone bułecki ji po ściobełku wbijała do kazdej. Dopjyro 
na wjecor, zanim przysły dziady, to zbjyrała na połmisek 
ty bułecki, na gospodorz uo połnocy broł te słome do sadu, 
coby uopalować drzefka. Njy zafse gospodynjom kciało siy 
bawić z tymi bułeckami, jino ze dzieci mjały śnik uucieche, 
na ji cynstowało nimi siy tes dziadof jak przychłodzili.

Ki przysli uuni do chałpy, to potrefili byle co wypłotać, 
na ze byli poprzebjyrani ji w maskak na gymbak, no to njy 
wjadomo było, kto marasu przykrego narobił. Poprzeb-
jyrani byli straśnje śmjysnje, nojcynścij chłopy za baby, 
na baby za chłopof. Zawdy, jak wleźli, na była jik cało 
banda, to nojprzod witali siy Boskim Słowym, na potym 
wjynsowali:

– Na scynści, na zdrowi, na tyn Nowy Rok, cobyście 
tu byli zdrowi ji weseli jako w njebje anjeli.

Zaśpjywali jakom kolynde, nale jus ftyncos ponjektorzy 
snik zacynali robić figle. To do pełnego wjaderka z wodom, 
na przynosiło siy jom ze studnje, zamocoł dziod pryncia-
nom mjetłe ji po podłodze njom siuroł, ze niby cosik uoz-
mazuje. Przed tym uudawoł, ze siy na ziym zesiuroł. Drugi 
po gorkak na pjecu sklydził. Jak było fnik jodło, to uuda-
woł, ze jy. Jesce jinksy kredyns uotwjyroł ji palcym śmjy-
tany nabjyroł, coby uoblizać. Jesce ta ktorysik z dzieckami 
dowodził. Jak przebrany był za debła, to konjecnje kcjoł 
jakigo hasnika na widły posadzić. Dziecyska wrzescały ji 
kryły siy matce pod spodnice.

Nale jus nojgorzij mjały dziyfcynta. Kozdy z dziadof 
musioł jik uobściskać ji uobcałować. Ze prawje wszyjscy 
byli sadzami, cy tes jinksymi farbami wybabrani, to po ta-
kik zalotak wyglondały jak njyboski stforzynja. Gospodo-
rze jim pryndzyj siy nachadali uo co jidzie, to mnij mjeli 
marasu po chałpje. Gospodorz narescie zacynoł cynstować 
dziadof gorzołkom, na gospodyni nowelotkami, cy tes ko-
łocym. Rzodko kjedy, jak gazdowje mjeli śfinje zabitom, 
to uurocyli dziadof po konsku kjełbasy, cy tes plasterku sel-
cesonu. Kjedy gospodorze uociongali siy z pocynstunkym, 
to potrefili siy uupomnjeć:

– Pjekliście tu nowelotka, powjadali nom, na jak nimo-
cie jik, dejcie kołoca jako gnotek. Zapłaci wom som Ponje-
zus ji tyn Śfjynty Jon.

Potrefili tes przigrozić:
– Dejcie nom tu, dejcie, co nom mocie dać. No bo jak 

nom nic njy docie, to wszystki gorki pobijymy, co na pjecu 
mocie.

Jak słabo zostali uugoscyni, to na uodchłodne narobili 
strasnego marasu. Stołki ji ławki powywracali, gorki z pje-
ca połozrzucali po podłodze. Chałpy ludziom wyziombi-
li, śnjyga na nogak nanjeśli. Ji tak było przes całom noc. 
Rzodko kto jik njy wpuścił, bo takigo skompca potrefili 
tak uobśpjywać, ze długo siy potym musioł ludzi wstydzić. 
Długo potym ludzie uopowjadali se, co jim dziady wypłota-
ły, nale nik nigdy do nikogo njy chłowoł uurazy.

Jak zblizała siy północ, to pamjyntom, ze tata broł ze so-
bom duzy worek, starsego uody mnie brata ji śli do sadu 
uopalować drzefka. Ze jus ftyncos snopka do jizby ludzie 
njy przynosili, no to uuni brali ze stodoły uokocek słomy. 
Wszyjscy w chałpje stolimy przy uoknje ji dziwalimy siy 
na nik. Śnjyga zawdy było kupe. Kozdy goj był uobjylony 
wopnym, bo zajonce przychłodziły ku chałpom nocami ji 
uobgryzały kore z goji. Kładli słome na środku sadu, brali 
po troche ściobeł ji kozdy goj uobwjonzowali ftym miyjscu, 
kany jus siy goj uozrosto. Kozde drzewo, ktore jus rodziło, 
musiało byś uowjonzane. Reste słomy lezało na kupce. Jak 
uo połnocy syryna zawyła, to tata z bratym nojprzod zapo-

lili te słome na kupce, na potym lecieli uod goja do goja ji 
zapalowali ty wjonzadła na gojak. Wjadomo, ze słomjany 
uogiyj to poli siy jino na kfile, nale tyn widok mom przed 
uocami całe zyci. Patrzelimy na to, jakby nos kto zacaro-
woł. Jak jus uostatni jiskry pogasły, tata uotwjyroł worek, 
na brat właził do njego. Zarzucoł se worek uojciec na ple-
cy, uuginoł siy, ze niby tak ciynsko njesie ji przychłodził 
ku nom do chałpy. Stawoł na środku jizby ji godoł:

– Przynjozek wom tu worek jabłek, worek grusek, śli-
wek, uorzechof ji co jino kany w sadzie siy rodzi. Tu mocie, 
bydziecie mjeli co jeś.

Jak to powjedzioł, to zrzucoł tyn worek ze siłom na ziym 
jaze gagło, ze niby jes taki ciynski. Mama na to uodpowjadała:

– Tak nom to Boze ftym roku dej.
uOstatni ros widziałak to uopalowani samutkim pocont-

kym rokof pindziesiontyk. Cały tyn uobycoj, jak ji son-
siycki chłodzyni po chałpak, zaginył. Dopjyro duzo późnij 
pojynak, cymu ludzie ty goje w sadzie uopalowali. Downij 
drzewa rodziły co drugi rok. Tymu tes siłom kcieli jik przy-
musić, coby w tyn rok przestympny uocios troche uobrodzi-
ły. Starzy ludzie z przyrodom byli powjonzani. Zyli tym, 
co ziymja wydała. Njy zapominali uuni, ze wszystko spo-
cywo w rynkak Boskik, uo uurodzaj Boga prosili ji dziyn-
kować njy zapominali.

JĘDRZEJ KOZAK

Rozsypujesz nas Panie

na swoim polu
rozsypujesz nas Panie
doglądasz miłością
głaszczesz otuchą
sycisz nadzieją

a my wzrastamy
nie zawsze kwiatem wspaniałym
nie zawsze drzewa aktem strzelistym
i drogi proste nieczęsto wybieramy
dla sęków w sercu
słodycz żywicy porzucamy
choć nam ją dajesz
na tacy swej dobroci

i nagle śnieg we włosach odkrywamy
i coraz niżej plecy pochylamy
jakbyśmy w ziemi pokory szukali

rozsypujesz nas Panie
na nieśmiertelnym polu swoim
by dnia pewnego
zebrać nas w grona krzyży

FLORIANNA KISZCZAK

Błogosław Polsko!

Wszystkim poetom ludowym,
co sieją słowa
po ojczystej ziemi
i jak opłatkiem
dzielą się z wszystkimi,
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bo są to słowa,
co niosą
świętą miłość i wiarę,
słowa czyste jak perły,
słonym potem skąpane.

Błogosław Polsko!
Strofom rzucanym pod wiatr
jak gałązki kwiecia
w sadach, na łąkach,
strofom jak płomień,
jak gwiazdy,
jak śpiew szarego skowronka.

Błogosław Polsko!
I daj im lepsze dni
w pięknej, twórczej pracy,
niech śpiewają,
niech tworzą
od wieczora do rana,
bo poezja to pieśń
n i e p r z e ś p i e w a n a

WŁADYSŁAW KOCZOT

Skrucha poety

Dobry Boże ja się domyślam
Na własnej skórze czuję
Niedoskonałość swoją
Która uwiera i męczy
Grzechem otwiera blizny
Pośród jesiennych pajęczyn

Obiecuję Tobie swoją poprawę
Kochany Ojcze z jasnego nieba
Podleję kwiatki na oknie
Pogłaskam kłosy w polu
Zatroszczę się żeby w sercu
Nie było ostów i kąkolu

Pójdę z różańcem miedzą
Poprzez zrudziałe ścierniska
Panie Boże nie gniewaj się
Tak bardzo kocham Ciebie
Tyś moją otuchą i miłością
Jak ojciec najlepszy w domu
Jak matka dziecku bliska...

FRANCISZKA OGONOWSKA

Współczesna ballada wigilijna

Zajaśniała gwiazdka na wschodzie,
We wsi stoi stajenka pusta,
Pastuszkowie za chlebem wybyli,
Któż Ci Jezu żłóbek ogrzeje.

Obok w chacie ludzieńków dwoje przy stole,
W drżących dłoniach opłatek mokry od łez,
A na stole wieczerza nietknięta,
Dzieci w świecie, daleko wnuczęta.

Są na stole ryby i grzyby,
Kapusta z grochem, garść orzechów,
Tylko nie ma rodziny przy stole,
Brak dziecięcych szczebiotów i śmiechów.

Przybądź do nich Święta Rodzino,
Maleńkiego ułóżcie w pościeli,
Zjedzcie z nimi postną wieczerzę,
Maleńkiemu niech śpiewają anieli.

Zanim pierwszy telefon zadzwoni:
– Świąt wesołych Mamo i Tato,
Szczęścia, zdrowia życzymy w nowym roku.
Świąt wesołych, mój Ty mocny Boże,
Łza wzruszenia kręci się w oku.

– I wam szczęścia, zdrowia życzymy.
Potem... drugi telefon i trzeci,
Jakoś cieplej się robi na sercu:
– Wiesz, Matka, dobre mamy dzieci.

Tylko tęskno tak, pusto przy stole,
W telewizji obcy film leci,
Do Betlejem poszła Święta Rodzina,
Światem płynie radosna nowina.

I już sen morzy ludzieńków przy stole,
Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Matka Świata samotnych
Do serca swego przytulaj.

ELŻBIETA WÓJTOWICZ

Ciebie nie ma

Zima srogim mrozem,
zamiecią świat wypełnia –
jestem bez Ciebie,
nie chronisz mnie,
nie ogrzewasz,
nie tulisz mocno do siebie.

Wiosna rozkwita majem,
świergotem ptaków uwodzi –
Ciebie nie ma,
nie wrzucasz ziarna w rolę,
nie zaglądasz do pszczelego ula,
łąki już nie kosisz.

Lato żarem wyzłaca pole,
głosem przepiórek do żniw przyzywa –
Ciebie nie ma,
nie wsiadasz na kombajn,
nie płyniesz jak orzeł w przestworzach
na dojrzałych niwach.

Jesień brązem barwi liście,
ciężkie chmury rozpina na niebie –
Ciebie nie ma,
odszedłeś w noc ciemną,
w dal nieznaną,
rozpłakana jesień żegnała Ciebie.
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SZKICE I OPRACOWANIA 

JAN ADAMOWSKI

Palma w kulturze tradycyjnej północnych 
obszarów województwa lubelskiego

W dorocznej obrzędowości cyklu wiosennego istotną rolę 
odgrywa kilka symbolicznych atrybutów, takich jak woda 
i ogień oraz – wywodzące się już z tradycji chrześcijańskiej 
– figura Chrystusa Zmartwychwstałego czy baranka. W pol-
skiej tradycji jest jeszcze jeden atrybut, który opisuję jako 
„zielona gałąź”. Ma on różne konkretyzacje. Na Lubelskim 
Powiślu jest to tzw. gaik, czyli przybrane w kolorowe wstążki 
i święty obrazek wiecznie zielone drzewko, które w okresie 
wielkanocnym dziewczęta obnoszą po chałupach i składają 
domownikom życzenia. Inną konkretyzacją „zielonej gałęzi” 
są rozwijające się na wiosnę drzewka młodych brzóz, który-
mi przystraja się domostwa i ołtarze na Boże Ciało.1 Wydaje 
się wszakże, że najbardziej znaną i powszechnie praktyko-
waną, także współcześnie, formą zielonej gałęzi jest wielka-
nocna palma. Jest to zwykle kilka wierzbowych witek przy-
branych zielonymi2 roślinnymi elementami, współcześnie 
także suszonymi kolorowymi kwiatami, które uroczyście po-
święca się w kościele w Niedzielę Palmową jako wyraz pa-
miątki przywitania Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy.3 
Jednakże w kulturze ludowej palma wypełnia także wiele in-
nych funkcji. Gest uderzania – ludzi i zwierząt – ma wzmac-
niać ich siły witalne, palma stawiana w oknie w czasie burzy 
ma realizować funkcje ochronne, elementy palmy wykorzy-
stuje się w zabiegach zdrowotnych, powszechne są zwycza-
je poświęcania palmą w celach ochronnych, hodowlanych 
i agrarnych. Artykuł szczegółowo analizuje różnorodne 
zastosowania palmy dokumentowane w kulturze ludowej 
z obszaru północnej Lubelszczyzny.

Na podstawie zgromadzonego materiału (jego część – 
rozumiana jako egzemplifikacja głównych tez – została 
zaprezentowana w drugiej części artykułu) można zrekon-
struować zasadniczą strukturę rytualnych zachowań zwią-
zanych z palmą wielkanocną, jakie są charakterystyczne 
dla obszaru północnej Lubelszczyzny. Struktura ta wyod-
rębnia i obejmuje następujące kategorie:

1. Motywacje powstania rytuału, co w skrócie można 
opisać jako pochodzenie. Jak wynika z analizowanego 
materiału, kategoria ta ma dwa wymiary:

– religijny: jest on realizowany w konwencji pamiątki, 
zarówno na poziomie religijności potocznej (ludowej), jak 
i oficjalnej liturgii kościelnej (tutaj katolickiej);

– wymiar zwyczajowy o genezie przedchrześcijańskiej, 
o czym – przynajmniej pośrednio – zaświadczają sami in-
formatorzy, którzy często podkreślają rolę koloru zielone-
go, naturalnej zieloności, co jest niezbędnym składnikiem 
tradycyjnej palmy.

W tym kontekście należy wszakże zauważyć i docenić 
rolę czynnika narodowego (także regionalnego) w osta-
teczną formę ukształtowania się zwyczaju, co obrazuje 
chociażby jej wygląd i składniki. Nie jest to już przecież 
gałązka palmy śródziemnomorskiej. Mechanizm adapta-
cyjny doprowadził do powstania formy złożonej.

2. Sposób wykonania palmy i jej składniki (inaczej – 
morfologia). Samo wykonawstwo implikuje takie dodat-
kowe podkategorie, jak:

– wykonawca: w konwencji tradycyjnej palmę wykony-
wały głównie kobiety (gospodynie), chociaż współcześnie 
to się wyraźnie zmieniło; wykonawstwem zajęli się także 
mężczyźni i stało się ono działalnością wyspecjalizowaną, 
w wyniku czego dzisiaj palma stała się rynkowym towarem;

– czas: dotyczy samego wykonawstwa, jak i realizacji 
rytuału. Tradycyjne wykonawstwo palmy było zwykle re-
alizowane tuż przed Niedzielą Palmową, a współcześnie 
– jak wspomina jeden z informatorów – już nawet w listo-
padzie i grudniu. Ta zmiana wyraźnie wpłynęła na zastoso-
wane składniki i ogólny wygląd palmy, a – co za tym idzie 
– i na realizację jej symbolicznych sensów. Funkcje rytual-
ne zostały zdominowane przez funkcję estetyczną (ma być 
piękna, zgrabna i oryginalna – wyraźnie podkreślają sami 
informatorzy, często będący także wykonawcami).

Wydaje się, że jednak najważniejszym aspektem wyko-
nawstwa jest kwestia składników palmy. Można je opisać 
w dwu podstawowych grupach:

– składniki prymarne (naturalne i przez to tradycyjne), 
np. wierzba, barwinek, borówki, tuja itp.; tutaj zawsze do-
minował element zieloności, co można wiązać z kontek-
stem przyrodniczym, wiosennym, z symboliką cykliczne-
go, kalendarzowego odrodzenia;

– składniki wtórne, to jest te, w których dominuje efekt 
kolorystyczny wydobyty poprzez zastosowanie koloro-
wych kwiatów i odpowiednie malowanie, co jest bardzo 
charakterystyczne dla nowszych typów realizacyjnych.

3. Niedziela Palmowa i całoroczne zastosowanie (wy-
korzystanie) palmy. To czas całościowej realizacji różnych 
aspektów związanych z rytuałem palmy. Obejmują one:

– praktyki kościelne, w tym: ściśle liturgiczne – jak 
uroczyste poświęcanie palm i procesja; oraz praktyki reali-
zowane w konwencji i w duchu tzw. pobożności ludowej, 
czego wyrazem stało się wszelkiego rodzaju – realizowane 
przez domowników – poświęcanie palmą domostwa i ich 
mieszkańców, zagrody, pola, zwierząt, ziarna na pierw-
sze zasiewy itp. Są one nastawione na realizację funkcji 
ochronnych i sporzących; z kolei praktyki nowsze uwy-
puklają funkcje estetyczne, czego wyrazem jest chociażby 
świąteczna dekoracja palmami kościoła;

– praktyki zwyczajowe, które są realizowane m.in. po-
przez gesty wystawiania i wkładania do innych obiektów 
(np. w strzechę), wynoszenia, uderzania (tzw. palmowa-
nie), okrążania, spalania i okadzania czy połykania niektó-
rych elementów palmy, odnoszące się do ochrony przed 
skutkami żywiołów (pioruny, burze), zapewniające zdro-
wie, praktyki lecznicze (stosowane wobec ludzi i zwie-
rząt). Część tych praktyk – szczególnie te o charakterze 
leczniczym – realizowana jest z wykorzystaniem kontekstu 
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magicznego, ale są w tej grupie także takie, które wypeł-
niają również funkcje zaduszkowe (por. wynoszenie palmy 
na groby).

4. Przechowywanie poświęconej palmy. Są tu przy-
woływane głównie dwa miejsca – w domu za świętym 
obrazem oraz na górze, czyli strychu. Podstawowa repar-
tycja semantyczna tych miejsc odwołuje się do opozycji: 
nowa (aktualna) – stara.

5. Pozbywanie się starych palm, czyli spalanie. 
Żywot palmy ma charakter doroczny i cykliczny. Palmy 
są dorocznie odnawiane. Powstają zatem nowe, stare 
są tradycyjnie spalane, a popiół z ich spalania (kościelne-
go) jest wykorzystywany w Środę Popielcową do rytuału 
posypywania głowy.

6. Modernizacje i przemiany. Jak każde zjawisko kul-
turowe, także rytuały i zwyczaje związane z palmą wielka-
nocną podlegają różnego rodzaju zmianom. Analizowany 
materiał poucza, że ową zmienność można obserwować 
na co najmniej kilku płaszczyznach i zakresach:

– w odniesieniu do składników, z których palmy są wytwa-
rzane; ta zmiana opiera się na opozycjach: żywe (naturalne) 
– suszone; jednorodne kolorystycznie czyli zielone  – wobec 
różnorodnych kolorystycznie, kolorowych; pochodzące 
z przestrzeni publicznej (pozadomowej) – wobec przestrzeni 
przydomowej (ogrodowej); rosnące naturalnie – wobec spe-
cjalnie do tego celu wysiewanych;

– zmiany także dotyczą funkcji palmy; na tym poziomie 
są one realizowane jako rodzaj kontinuum, ale zmieniające 
hierarchię funkcji: od funkcji rytualnych, które dominują 
w zachowaniach tradycyjnych – do funkcji estetycznych, 
charakterystycznych przede wszystkim dla roli palmy 
w kulturze współczesnej.

Między innymi w kontekście zmian funkcji można 
także rozpatrywać współczesne zjawisko specjaliza-
cji wykonawców palmy. Ponieważ musi to być wytwór 
o szczególnych walorach estetycznych, wyłoniła się gru-
pa utalentowanych wykonawców, którzy zdominowali 
wytwórczość. Palma stała się zatem towarem. Jej roz-
prowadzaniem zajmują się zarówno sami wytwórcy, ale 
i wyspecjalizowane instytucje.

Podstawą materiałową opracowania jest dokumentacja 
zebrana przez autora w trakcie eksploracji terenowych. Do-
tyczy to przede wszystkim dwu punktów północnej Lubel-
szczyzny położonych w dwu pasmach:

– pasmo zachodnie reprezentuje Wola Osowińska – na-
grania z dnia 21 marca 2015 roku, informatorki: Katarzyna 
Skowron (skrót: KS) i Helena Skowron (HS);

– pasmo wschodnie (nadbużańskie): Dołhobrody – na-
grania przeprowadzone 10 maja 2015 roku, informatorki: 
Helena Weremczuk (HW) i Karolina Demianiuk (KD).

Ponadto, źródła zostały poszerzone o materiały pocho-
dzące z wykonanej pod moim kierunkiem pracy dyplomo-
wej, opartej na badaniach terenowych z okolic Trzcińca 
(okolice położone na południe od Lubartowa): Konrad Pyt-
ka, Palma we współczesnej obrzędowości Trzcińca i naj-
bliższych okolic, praca licencjacka napisana w Zakładzie 
Kulturoznawstwa UMCS, pod kierunkiem Jana Adamow-
skiego, Lublin 2004. W części dokumentacyjnej z powyż-
szego opracowania wydobyto fragmenty przekazów nastę-
pujących osób: Alina Pucek (AP) – Wólka Rokicka, Teresa 
Białek (TB) – Trzciniec, Zofia Sieńczak (ZS) – Trzciniec, 
Stanisław Sieńczak (SS) – Trzciniec, Alina Kopańska (AK) 
– Wandzin, Stefania Szczepaniak (SSz) – Trzciniec, Zofia 
Borzęcka (ZB) – Annobór, Stanisław Baran (SB) – Majdan 
Kozłowiecki, Józefa Szczuchniak (JS) – Wólka Rokicka.

Wybór przekazów dokumentacyjnych
1. Ubieranie i części składowe palmy wielkanocnej
– Palme ubierało sie już w sobote. Ubierało się, szcze-

gólnie u nas, ja nie wiem jak gdzie, ale u nas przeważnie 
zielenio, bo to jeszcze taki okres, że jeszcze kwiatów nie 
było, a doniczkowych, takich jak dzisiaj, nie było kwitną-
cych. Więc ubierało sie szczególnie zielenio. Był to barwi-
nek, a rózgi były z wierzby, takiej czerwonej, szczególnie, 
która miała takie piękne kotki. Nazywała sie prawdziwa 
wierzba [KD]. W późniejszym okresie były także doniczko-
we kwiaty, jak sparagus, ale także zielony, paprotka. Wią-
zało sie piękną kokarde czerwoną [HW].

– Trzcina i bazie takie z krzewiny, jak to my nazywamy. 
Ona rośnie przy takich miejscach podmokłych. No ji buksz-
pan, barwinek, borówki z lasu mogo być. I to sie składa 
[KS]. Wszystko aby zielone! [HS].

– Kobiety przygotowywały palmy. To brało się trzcine, 
bazie, bo to kiedyś tam nie było takich koćków, tylko pod 
Wieprz się szło na lewine, przeważnie to lewina była i ba-
zie były, no i tam takie kwiatuszki były. Wszystko kiedyś 
to łączne [łąkowe – JA] były kwiatki. Nie było takich sia-

nych kwiatków jak teraz się sieje, tylko 
wszystko przeważnie na łąkach [AP].

– No trzcina była, bazia była tylko, 
i to trzesianka – tak się nazywa. To nazywa-
jo Matki Boski łzy. To na łąkach rośnie i tym 
się właśnie ubierało, tu trzysianko. Kiedyś 
do palmy były borówki, no a późnij już na-
stały te suszki. […] Kiedyś jeszcze rwało się 
krwawnik na miedzach. Z krwawniku się 
ubierało palmy tak samo. […] No ile tam, 
dwadzieścia, trzydzieści lat temu, bo ja już 
robiłam, to już były malowane. To kiedyś się 
nie malowało palmów, tych badyl różnych, 
tylko wszystko było naturalne. A późnij za-
częły malować. No to już może w sześćdzie-
siątym roku, pięćdziesiątym dziewiątym już 
zaczeli malować. Malowali toję, bo taka 
była bura, a na zielono malowana – by był 
ładniejszy kolor. Borówki były z lasu a póź-
nij po borówkach była toja. […] Bukszpan 
to teraz – tak dawno nie jest. […] Suszki 
się siało – nieśmiertelnik nazywajo. Póź-
niej zaczęły siać wiekuistkę – takie drobne 
kwiatki i trawa leśna [AP].

Informatorki z Woli Osowińskiej, Katarzyna Skowron i Helena Skowron, z tradycyjną 
palmą regionu Podlasia, fot. J. Adamowski
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– Jedna osoba z rodziny to musiała mieć ubrano palme 
ale pozostali, kto szed do kościoła, to miał tylko jedno ga-
łązke nieubrano. A szczególnie mężczyźni, bo kobiety już 
miały takie strojne palmy, a mężczyźni – tylko jedno tako 
gałązeczke, że jak kogoś uderzyć, pobić tą palmą jak wyj-
dzie z kościoła [KD].

– No tera się dużo sieje różnych kwiatów: wiekuistka, 
nieśmiertelniki, kanar, drżączka, no ji dawano zboża – żyto, 
pszenica, trawę leśną, krwawnik si zbiera i maluje. Wybie-
la się najpierw, później się maluje, ładniejszy jest kolor. 
Na słonku się wybiela, albo nawet w uniwybielaczu. Ma-
luje się przeważnie na takie kolory jak czerwień, żółć. […] 
nici potrzebne so i ręcznie dokłada się każdy jeden kwiatek 
i dookoła nici [SS].

– U nas suchych rzeczy nie wkłada sie do palmy. Barwi-
nek, wierzba, a teraz też bukszpan, bo to też zielony. Bar-
winek to u nas jeszcze rośnie, prawie wszędzie jest – koło 
domu, w ogródku [HW].

2. Motywacje powstania zwyczaju ubierania palmy 
i użycia składników

– Palme robiono dlatego, że jak wprowadzali Chrystusa 
na osiołku, rzucali Mu palmy pod nogi i dlatego taki zwy-
czaj zaistniał, żeby te palmy święcić, ubierać [HW].

– No bo to Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i miesz-
kańcy miasteczka witali Pana Jezusa takimi gałązkami 
palmowymi. No i u nas przyjęło się, to, że trzeba robić 
palmy. A tam były gałązki palmowe, bo tam te rośliny 
rosły [SB].

– [Pan Jezus] przebywał gdzieś w oddaleniu, a na Wiel-
ką Niedziele, na święta wielkanocne, na te pasche zjeż-
dżał do swojego rodzinnego miejsca. Gdy ci apostołowie, 
co z nim chodzili, dali znać, że wjeżdżaju na Palmowo Nie-
dziele do ty Palestyny, więc wszystko wyszło procesjonal-
nie, tak jak my to robimy z tymi palmami. I On wjeżdżał 
na oślicy Pan Jezus, a apostołowie szli za Nim piechotu. 
A my, jako teraz jesteśmy naród i wiemy, że Pan Jezus 
będzie przejeżdżał, […] tośmy wszyscy wyszli z gałązka-
mi palmowymi. Każdy coś w ręku niósł, jakąś gałąź, ale 
to wszystko było takie żywe, co tam nie było zimy. […] To ci 
ludzie, co tam już wierzyli w Niego, co tam ich uzdrowił, 
to wyściłali Mu droge rozmaitymi dywanami, a co zabrakło 
tych dywanów, to rzucali te gałązki palmowe. […] Pan Je-
zus jechał na oślicy, a późnij był zszedł z oślicy i prowadził 
te oślice i szedł po tych gałązkach [ZB].

– Wiązało się piękno kokarde czerwono dlatego, 
że to były nocne męki Chrystusa [KD].

– A trzcina dlatego, że Pan Jezus był trzcino w głowe 
bity i to dlatego [KS].

– Palma to taki symbol, który chronił i po to aby był 
urodzaj w polu. […] Czubek robiło się z trzciny. Trzcina 
jest po prostu na pamiątke, że Żydzi bili trzcinowymi kijami 
Pana Jezusa. To jest trzcina. Bazia jest na odrodzenie. No 
trawa to jest musi jak dodatek. Nawet były i zboża doda-
wane. Borówka – to była taka zieleń, która po prostu taką 
wiosenną radość niesie [SB].

– A barwinek – to taka ozdoba palmy [KS].
3. Liturgiczna rola palmy
– Święci sie jo w Palmowe Niedziele. Jest uroczystość. 

Jak ja pamiętam, jeszcze za dworskich czasów, jak dwory 
byli, to był taki dwór tutaj w Woli Osowińskiej, to ci ogrod-
nicy przynosili takie palmy, że była dwa metry i trza było jo 
trzymać! [KS].

– Palme ksiądz w kościele święci jak ziele. A jak jest 
Palmowa niedziela, to dwa metry, dwa i pół metry palmy 
przywożo kobiety – teraz przywożo. Latoś będzie w Bor-
kach Palmowa Niedziela. I jest procesja z palmami dookoła 
kościoła. To w takiej formie jak było, to co dzisiaj się odby-
wa, w strojach [KS].

– W Palmowo Niedziele, na początku gdy się zeszli 
do kościoła i ta msza miała być, to ministranci i ci alum-
ni w procesjach, tak jak na Boże Ciało, wychodzu i każdy 
miał palme ministrant, a ksiądz miał taku palme dużo, że ni 
ma rady, na ramieniu niósł. No ji krzyż i chorągwie, ji 
ksiundz oczywiście i cały naród z kościoła wyszed. Obeszli-
śmy kościół trzy razy dookoła z tu procesjo, śpiewali pieśni 
postne, bo to był jeszcze post, no ji do kościoła śmy we-
szli. Zaczeła się Msza. Podczas tej mszy ksiądz poświęcił te 
wszystkie palmy. Tak jak przed podniesieniem! I un to po-
święcił to wszystko, no ji myśmy się jeszcze pomodlili [ZB].

– I ołtarze są ubrane palmami. Tak w naszych kościo-
łach są tak ubrane. […] Były palmy – takie nieduże, przy-
czepiane do krzyża z centralnym krucyfiksem, który noszą 
z procesju [ZB].

– Później, wie pan, w kościele to znów co dajemy te pal-
my, chodzimy ofiarujemy te palmy do kościoła i ubiera się 
ołtarz tymi palmami na Palmową Niedzielę [AK].

4. „Palmowanie” w Niedzielę Palmową
– To właśnie w Palmowo Niedziele, jak sie przyjdzie 

z kościoła, poświęci palmy, to takie kiedyś słyszałam wła-
śnie. Przychodzi gospodarz czy gospodyni i:

Palma bije, nie zabije,
niech gospodarz sto lat żyje,
bo za tydzień, za sześć noc
będzie Wielkanoc [HS].
– To było tak. Jak sie przynosiło to palme do domu, poobi-

jało sie wszystkich w domu. Jak szli, z kościoła wychodzili, 
to też każdego: „Palma bije, nie zabije” – tak po ramieniu, 
„Siedem nocy do Wielkanocy”. Tak trzy razy [KD, HW].

– Jak sie wchodziło do domu, to w domu, kto tam został, 
może ktoś ze starszych, może dzieci, nie zawsze przecież 
wszyscy akuratnie chodzili do kościoła, poobijali wszyst-
kich w domu to palmo [KD].

– Jak sie wychodziło z kościoła, a każdy chłopak miał 
palme i pobijali sie nawzajem z pannami. Życzenia składali 
– pod kościołem, po drodze [KD].

5. Zwyczajowe oraz zapobiegawcze wykorzystywa-
nie palmy i jej składników

– Bazie, to kiedyś, że jak poświęcili te palmy, to te palmy 
miały koconki, to łykali, że to gardło nie będzie bolało [KS].

– Jak się przyszło z tymi palmami do domu, jak już były 
poświęcone, to zjadało się taką bazię jedną, żeby nie bolała 
głowa [TB].

– Ja jeszcze pamiętam, że jak przynosili to palme [po po-
święceniu – JA], to był zwyczaj, że mama obrywała te kotki 
od palmy i mówiła: „Połknij, to będziesz zdrowa!” [HW].

– A jeszcze jak gdzie były panienki, to przynosili te pal-
my w takim prezencie. Jakaż to była ozdoba w domu z ta-
kiej palmy. Jak sie postawiło gdzieś w rogu, to było coś 
ciekawego. I ta palma miała tak pięknie wyglądać [KS].

– Jak jeszcze te domy były kryte strzechami, to w strze-
che sie wtykało palme, żeby piorun nie trzasnoł w ten dom. 
Bo to była słoma, zaraz by sie zapaliła. Palma musiała 
strzec przed ogniem i burzami [KD].

– A to wie, pan, że to kiedyś święciło się palmy i stawiało 
się w oknie, jak burza szła [KS].

– W gospodarstwie to jak kiedyś palma, to jak szła burza 
czy coś, to wychodziły ludzie, wode święcone brały i świę-
ciły, żeby te burze odgonić. No, budynki, żeby tę burze po-
odganiać. Żeby ta burza nie przyszła do nich [AP].

– To już ginie między pokoleniem teraz, ale dawniej, jak 
burza szła, to mama wynosiła z góry palme, podpaliła, tak 
gdzieś na środku chałupy, albo ziele, żeby tam trochie dymu 
poszło do góry, żeby ta burza przechodziła góro i mijała 
nas. A jak nie, to wyjęła szczypte tej zieleninki uschniętej 
i to tam w garści spaliła, i ten dymek poszed. I tak sie trzy-
mało [KS].



18

– Tak jak ja, w Kolonii mieszkałam, wyrosłam, to już 
jest ranek, w Wielkie Niedziele po śniadaniu, albo rano 
po powrocie z kościoła, po polu też chodzili z palmo ji też 
poświęcali. I jeszcze tam pare słów tam inne odmawiali 
[była to jakaś modlitwa – JA]. Tylko ja już tego nie powim, 
bo nic nie pamiętam [KS].

– Po rezurekcji cało palme wtykało sie jeszcze w posiane 
zboża, żeby pioruny nie trzaskały [HW].

– Palme wykorzystywano do świecenia pola. Jak zaczy-
najo gospodarz siać, to jak naprawde byli ci tacy gospo-
darze, każdy jeden, to poświęcali palmo zboża, jak zaczy-
nali siać. Woda święcona jak w Wielko Sobote sie święci 
już, to wodo poświęca. Albo jak z zeszłego roku jest woda, 
to właśnie poświęcali palmo to zboże [HS].

– Jak zboże, na przykład do siania szykowało sie, to pal-
me tam kładło sie. Był zwyczaj, że kotki od palmy miały 
strzec plonów, żeby urodziło sie zboże [KD].

– I późnij, jak już w Wielku Niedziele, po rezurekcji, 
to przychodzili do domu, przyjeżdżali – jak kiedyś jeszcze 
tak jak u nas, w Kocku była parafia, który gospodarz pier-
szy przyjechał, to brał palme i szed do obory poświęcać 
inwentarz właśnie [HS].

– Po rezurekcji przychodzi się do domu, bierze się te pal-
me, co się święciło w Palmowu Niedziele, leje się święcono 
wode w talerz i jak je gospodarz – to gospodarz, a jak nie 
ma gospodarza – to gospodyni, albo ktoś ze starszego ro-
dzeństwa i święci się chałupy wszystkie. My się żegnamy 
i domowniki, ilu nas jest. Potem idzie chłop – gospodarz 
do obory. Święci krowy, jak ma, konie, stodołe, żeby pożaru 
nie było, żeby się zboże nie spaliło. Kto ma pasiekę – święci 
pasiekę. Ji te swoje wszystkie budynki wyświęci, przycho-
dzi do domu, święcona wodę wylewa pod fajerkę, bo to jest 
święcona. Nie można jej używać na co inne. Palme stawia 
na swoim honorowym miejscu i wtedy wszystko zasiada 
do święconego jajka [ZB]

– Święci się jak się wyprowadza człowieka zmarłego 
z domu. To się święci też wodo święcono i poświęca się 
palmo [SB]

– A jeszcze ludzie na cmentarz noszą palmy też, ale prze-
ważnie nieświęcone powinno się nieść. To taka pamiątka dla 
zmarłych, no bo ony też przecież kiedyś święta obchodziły. 
I też jak zmarli, no to tak samo też na pamiątke, że już ich 
nie ma. To przeważnie po mszy w Palmowo Niedziele noszą, 
albo jeszcze wcześniej. To kłado palme na grobie, czy ktoś 
jak więcej ma palmów, to zrobi taki bukiet. Powinno się kłaść 
niepoświęcone, ale ludzie noszą i święcone [ZS].

– Skoczył kogut na naszą Ilonę. Chciał jo podziobać. 
Ona się zlękła i boi się, boi. Wzięłam jo za rękę, żeby coś 
popłakała. Co idzie pare kroków: ojojoj, ojojoj. I znowu idzie 
pare kroków i ojojoj. Wziełam do domu tę dziewczynkę i po-
łożyłam – taka była mała. Położyłam w kołyskę i obeszłam 
tą palmą z tą wodą. I gromnice się brało. Gromnica się pali-
ła. I to co się upaliło, to się lało na wodę. I to, że to wychodzi-
ło co to było. I wyszło taki kogut. No ji przestała [JS].

– Wiosno jak sie wyganiał dobytek, na przykład krowy 
na pastwisko pierszy raz, to sie pobijało to palmo krowy, 
żeby nie bały sie tak much, żeby dawały dużo mleka, żeby 
nie chorowały. To były takie wierzenia [KD].

– Albo coś się stało krowie, albo co, to brali, kruszyli tro-
che tej palmy i trochy węgielków i kadzili krowe, albo jak 
z obory wyganiali pierwszy raz w roku na pastwisko, to po-
święcili palmo, żeby się dobrze utrzymywały całe lato [SSz].

– To z książki wyczytałam. Dawniej nie było tak wetery-
narzy ale byli tacy ludzie na wsi, że spotrafili leczyć bydło 
– kadzili. To jakoś tam, że obrywali coś z palmy i na obru-
sku – tym co sie święciło święconke, jak sie chodziło do ko-
ścioła, bo teraz to koszyczki majo ale wraz czymś nakryty 
jest, jakoś serwetko. Ji tam podpalali jakoś tak. Taki mieli 

sposób, że to trochę się tego popiołu pokruszyło na ten ob-
ruseczek. I to palmo święcili i mieli jakieś swoje wypowie-
dzi. I że ta krowa wstawała, i koń wstał, i weterynarza nie 
było. I to wyczytałam, że na moim terenie takie rzeczy sie 
działy. Ale tych ludzi już nie ma [KS].

6. Przechowywanie palmy
– Palme trzyma sie cały rok, cały rok do środy popiel-

cowej. Nawet i pare lat – jak sie wsadzi na góre, żeby tam 
była, to ona jest [HS].

– Stojała dopóki nie uschła – w mieszkaniu, to w jakim 
oknie… Ale sie kryło, żeby słońca jak najmniej było, żeby jo 
słońce nie zjadało [KS].

– Palme schowało sie na góre i sie nie niszczyło tak 
na byle co. Ona miała swój szacunek ta palma [HS].

– W domu palme zwykle przechowywano za obrazem. 
Obrazy tak odstawały od ściany i przeważnie palme umiesz-
czano za obrazem [HK]. A jak już za obrazem się naprzy-
krzyło, to się na góre wynosiło, jak już nie był sezon [KS].

– Palme zatykało sie za obrazy, za obraz jakiś tam. 
I ta palma musiała trwać tak za tym obrazem do wiosny 
[KD].

– Jak było kilka palm, to spalili te palmy, a w popielco-
we środe tym popiłem posypywali głowy. To właśnie z ze-
szłorocznych palm jest [HS].

– Spalano palmy jak już miała być nowa. Starej palmy 
nie można było wyrzucać, bo to była święcona, to trzeba 
było spalić [KD].

– Zeszłoroczne palmy to się pali. Tak jak u nas – ubie-
ramy kościół na Palmowo Niedziele. Każdy z naszej miej-
scowości przynosi palmy do kościoła, ile kto może i ksiądz 
proboszcz ubiera kościół. I w Palmowe Niedziele jest bar-
dzo pięknie w kościele, bo jest ładnie ubrany palmami. 
I później te palmy so spalane w kościele i służo na Środe 
Popielcowo na popiół. Jest posypywanie głów popiołem 
z tych palm w Środe Popielcowo [ZS].

7. Palma współczesna
– No pewnie, że się różni. Tera każdy na ładność, ład-

na musi być, zgrabna palma, no i co komu się podoba, 
żeby była oryginalna. Różne ludzie dopytujo sie czemu nie 
ma baźki. Jak ja robie od listopada, gdzie ja baźki będę 
szukał, jak ja nie robie dziesięć tylko tysiąc i dwa tysią-
ce. Gdzie tam baźke szukał będę w listopadzie czy grudniu. 
Pewnie, że się różnio. Troche kolorystyką. Mogą być same 
zielone, same żółte, bialo-zielone, mam bez malowania. Ta-
kie chcu oryginalne [SS].

– No, bardzo się różni. Różni się dlatego, że kolorowe 
kwiatki i tam jakieś dodatki różne nie takie jak kiedyś. Kie-
dyś były takie tradycyjne, które były takie smutne, takie no 
z szarzyzny. Teraz robimy takie też ale to w małej ilości. Ko-
lorami się różnio, dlatego, że my po prostu malujemy dużo. 
Nawet kwiaty malujemy, nawet trawe malujemy. Tu już 
każdy ma swój pomysł, swój wzór. Tak jak ile głów, to tyle 
pomysłów [SB].
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chowicz, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa 
lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lu-
belszczyzny, pod red. A. Gaudy, Lublin 2001, s. 35–62.

2 Symbolikę koloru zielonego rozwijają różne słowniki sym-
boli. Por. D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, 
Warszawa 1990, s. 122–123.

3 O liturgicznej roli palmy zob. Ks. B. Nadolski TChr, Lek-
sykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad visibilia, Kraków 
2012, s. 215–217.
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DONAT NIEWIADOMSKI

„Boże podarowałeś mi bezcenny skarb”. 
Życie i twórczość Jadwigi Solińskiej

W 2014 roku jubileusz 85-lecia urodzin i 70 lat pracy 
twórczej obchodziła Jadwiga Solińska – wszechstronnie 
uzdolniona pisarka i artystka ludowa, przekonana głęboko 
o Bożej protekcji nad swoją działalnością. Zasadnicze w tej 
mierze wyznanie: Boże podarowałeś mi bezcenny skarb. 
Dałeś mi Anioła, aby tego skarbu strzegł. Przyrzekam, 
że tego skarbu nie zaprzepaszczę, wskazuje na postrzega-
nie swoich umiejętności jako daru nadprzyrodzonego a za-
razem świadczy o niewzruszonym zawierzeniu i skrom-
ności autorki. Znamienne okazuje się także zobowiązanie 
wytrwałego korzystania z zasobów danego przez Stwórcę 
talentu.

J. Solińska urodziła się 1 stycznia 1929 roku w Wąso-
szu (aktualnie woj. podlaskie) i tam mieszka. Wywodzi 
się z patriotycznej rodziny chłopskiej. Jej rodzice należeli 
do stosunkowo zamożnych, a przede wszystkim światłych 
i przedsiębiorczych mieszkańców Wąsosza. Ojciec Jan 
Orłowski udzielał się w Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Był podoficerem, walczył w kampanii wrześniowej, został 
internowany na Litwie, a po powrocie do Wąsosza ukry-
wał się przed NKWD, bowiem w rezultacie układu nie-
miecko-radzieckiego z 1939 roku tereny te dostały się pod 
okupację sowiecką. Najeźdźcy szybko zajęli się osobami, 
które według nich mogły przeciwstawiać się ekspansji ko-
munizmu. Wkrótce doszło do masowych zsyłek. W nocy 
z 12 na 13 kwietnia 1940 roku Jadwigę, jej siostrę Zosię, 
matkę Franciszkę i babcię Paulinę wywieziono na bezkre-
sne obszary Związku Radzieckiego. Znalazły się na Ste-
pie Kułundyńskim w Kazachstanie, a następnie udało im 
się zamieszkać w Pawłodarze. Przebywający poza domem 
ojciec uniknął zesłańczego losu. W Kazachstanie 15 maja 
1943 roku w wieku 83 lat zmarła babcia Paulina, a okolicz-
ności owego zgonu i pochówku tak po latach opisała au-
torka: „Wielkanoc była smutna, bo babcia nie przestawała 
mówić o śmierci. Pogodziła się z tym, że umrze w Kazach-
stanie. Powtarzała, że wszędzie ziemia jest święta, w Pol-
sce i tu, bo została stworzona przez Boga. Po kilku tygo-
dniach śmierć zgasiła życie mojej ukochanej babci Pauliny. 
[...] Na mamę spadły obowiązki pogrzebu i pochówku. [...] 
Znalazła w cielętniku kilka desek. Stolarz je zbił gwoździa-
mi, lecz na wieko zabrakło. Jak dowieźć trumnę na cmen-
tarz odległy od fermy sześć kilometrów. Nie ma ani woza, 
ani powoza. [...] Wykopała więc sama dół na łączce blisko 
fermy, gdzie było kilka dawnych mogił. Polskie kobiety 
pomogły zanieść trumnę z ciałem nad ten dół. Śpiewały 
przy tym pieśni pogrzebowe. A gdy trumna stała nad do-
łem, ukazała się na niebie mała chmura. Sam Pan Bóg 
z nieba poświęcił zwłoki śp. Pauliny Orłowskiej.”1

Gehennę na nieludzkiej ziemi zakończyła polsko-ra-
dziecka umowa z 6 lipca 1945 roku, dotycząca m.in. ewa-
kuacji osób narodowości polskiej z ZSRR. Na tej podstawie 
Franciszka Orłowska przybyła z najbliższymi 12 kwietnia 
1946 roku do Siedlec, a następnie do Wąsosza. Po powro-
cie do ojczyzny Jadwiga ukończyła trzy klasy szkoły ogól-
nokształcącej, po czym wskutek wielkiej miłości przerwa-

ła naukę, wychodząc w 1950 roku za mąż za miejscowego 
rolnika Józefa Solińskiego. Prowadziła z mężem gospo-
darstwo w Wąsoszu. Wychowali troje dzieci. Przeżyli też 
wielką tragedię, spowodowaną śmiercią dziesięcioletniej 
córki Basi. Obecnie J. Solińską cieszą utalentowane wnu-
ki. W 2008 roku wygrała walkę z chorobą nowotworo-
wą, a przebieg ówczesnych zmagań ukazała w niezwykle 
szczerej prozie autobiograficznej pt. Dwa słońca.

J. Solińska jeszcze przed rozpoczęciem nauki układała 
dziecięce wierszyki, w szkole podstawowej pisała już sce-
nariusze przedstawień, a trwale zaczęła tworzyć od 1944 
roku pod wpływem doświadczeń syberyjskich. Poza pi-
sarstwem największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzę-
dowej i zdobniczej. W sztuce ludowej kontynuuje przejętą 
od mamy i babci tradycję rodzinną. Dzięki mamie posia-
dła m.in. umiejętność wyrobu palm z gałązek rozwiniętej 
porzeczki. Dla osób darzonych dużym szacunkiem wy-

Jadwiga Solińska – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. J. Pocka (2007), fot. Paweł Onochin



20

konuje tzw. palmy „księżowskie”, mocując na leszczyno-
wym patyku gałązki borówki, barwinka i kwiaty z bibuł-
ki, a zwany kropidłem wierzchołek ozdabia kłosami traw. 
Z wysuszonych wielobarwnych kwiatów i traw wytwarza 
palmy wileńskie. Potrafi również wykonać kilkumetrową 
palmę kurpiowską. Każdego roku jej palmy wielkanoc-
ne ozdabiają ołtarz w wąsoskiej farze. Dom artystki jest 
wprost wypełniony powstającymi od lat pracami. Są one 
na wskroś autentyczne, zgodne z ludowym zwyczajem, 
kiedy z pobudek estetycznych i dla potrzeb świątecznych 
zdobiono własnoręcznie wiejskie chaty. „Kiedyś do świąt 
przygotowywano się bardzo długo, bo przez cały adwent. 
Każdego wieczoru całe rodziny siadały przy stole i przy 
świetle lampy naftowej wykonywały bardzo pracochłon-
ne choinkowe cacka. Bombki były bardzo drogie, a ludzie 
na wsiach ubodzy, więc tylko nieliczni wieszali je na swo-
ich drzewkach. Mieszkańcy wsi wykonywali choinkowe 
pajace z wydmuszek, aniołki z papierowymi i szmaciany-
mi sukienkami, ozdobne koszyczki. Na samym środku bo-
żonarodzeniowego drzewka wieszało się wówczas szopkę. 
W kościele w Wąsoszu zawsze jedna choinka jest ubrana 
ręcznie wykonanymi przeze mnie ozdobami. Każdy miesz-
kaniec może wziąć sobie takiego aniołka na pamiątkę”.2

Autorka wykonuje więc od dawna wspomniane „cho-
inkowe cacka”, zwłaszcza anioły, baletnice i szopki bo-
żonarodzeniowe, a ponadto wycinanki, kwiaty z papieru, 
bibułkowe bukiety do ołtarzyków, krzyże ze zboża, rózgi 
weselne, eksponaty ze słomy, figurki zwierząt, kompozycje 
z suszonych kwiatów i traw oraz diabełki z bibuły. Potrzeb-
ne do tych wytworów kwiaty uprawia w swoim ogrodzie, 
ze znawstwem i upodobaniem zbiera również rośliny dziko 
rosnące. Jej eksponaty znajdują się m.in. w Muzeum Etno-
graficznym w Warszawie, zwłaszcza powstały przy udziale 
męża niedźwiedź z grochowin, pojawiający się podczas 
popularnego w Wąsoszu i okolicy zwyczaju zapustnego. 
Wyobrażający niedźwiedzia, owinięty grochowinami męż-
czyzna tańczył wtedy z dziewczynami, by te niebawem 
mogły wyjść za mąż, a czerwona wstążka z dzwonkiem 
na jego szyi oddalała uroki.

J. Solińska jest przy tym zaangażowaną animatorką 
i popularyzatorką kultury ludowej, o czym świadczy udział 
w byłych i aktualnych inicjatywach Białostockiego Mu-
zeum Wsi w Osowiczach, Cepelii, Galerii Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Lublinie, Miejskiego Domu Kul-
tury w Grajewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Knyszynie, Mu-
zeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Okrę-
gowego w Białymstoku, Muzeum Okręgowego w Łomży, 
Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum Rolnictwa im. 
ks. J. K. Kluka w Ciechanowcu, Parku Etnograficzne-
go w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 
Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogro-
dzie, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Bia-
łymstoku oraz macierzystego Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Wąsoszu.

W aspekcie tej działalności warto wymienić, że J. Soliń-
ska wymyśliła nazwę powstałego w 1988 roku przy Kole 
Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu zespołu „Wąsoszanki”, 
pisała również dla tego zespołu scenariusze i długo w nim 
występowała. Ponadto zapoczątkowała wtedy w rodzin-
nej miejscowości kontynuowane do dziś obchody nocy 
świętojańskiej (palinocki). Od 1993 roku prezentowała się 
wielokrotnie jako gawędziarka podczas Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Uczest-
niczyła też w odbywających się tam Targach Sztuki Lu-
dowej. W 1996 roku zademonstrowała swoje równianki 
na odbywających się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanow-
cu dożynkach. W dniach 21–23 kwietnia 1997 roku wzięła 

udział w obradującym na Jasnej Górze Krajowym Kon-
gresie Kultury Wsi. W dniu 25 listopada 1997 roku w Mu-
zeum Okręgowym w Łomży otwarto wystawę „Wśród lnu 
i jemioły. Pasje Jadwigi Solińskiej”. W sierpniu 1998 roku 
artystka z Wąsosza uczestniczyła w Krakowie w zorgani-
zowanych przez Cepelię XXII Targach Sztuki Ludowej. 
Wzięła też udział w towarzyszących targom występach 
artystycznych, recytując na tle Sukiennic swoje wiersze 
i przypominając ludowe opowieści. W marcu 1999 roku 
w Białostockim Muzeum Wsi zaznajamiała dzieci z wy-
robem palm wielkanocnych (pokazy pn. Kraszanki). Dnia 
2 lipca 2000 roku w trakcie IV Zjazdu Sybiraków w Szy-
monowie na Warmii przedstawiła wspomnienia i wiersze 
z lat kazachstańskiego zesłania. W dniach 25–27 września 
tego roku prezentowała swą twórczość w Zamku Królew-
skim w Niepołomicach k. Krakowa podczas 52. Kongresu 
Rolnictwa Europejskiego. Od 6 grudnia 2000 roku do 31 
stycznia 2001 roku w Muzeum Kultury Ludowej w Wę-
gorzewie miała miejsce wystawa J. Solińskiej „Kolorowe 
zaświaty”, na której podziwiano m.in. jej wycinanki i bi-
bułkowe kompozycje plastyczne.

W dniach 1–2 marca 2002 roku w Białostockim Mu-
zeum Wsi artystka zademonstrowała ponownie wyrób 
tradycyjnych palm podlaskich, tym razem w obecności 
ówczesnej prezydent Estonii. W tym roku wzięła też 
udział w pokazach ginących zawodów, odbywających 
się w Galerii STL w Lublinie, a w MDK w Grajewie 
czynna była jej wystawa Panny i anioły. Z kolei w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo w dniu 29 marca 
2004 roku otwarto wystawę palm wielkanocnych autor-
ki. W 2005 roku jej występ uświetnił wieczór sobótkowy 
w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Wystawi-
ła również swoje prace na stoisku województwa podla-
skiego w ramach X Targów Turystycznych „Lato 2005” 
w Warszawie. Następnie, 16 grudnia 2005 roku w Biało-
stockim Muzeum Wsi w trakcie „Gwiazdki w skansenie” 
przedstawiła podlaskie zwyczaje i obrzędy bożonarodze-
niowe. W kwietniu 2006 roku urozmaiciła palmami dzień 
rzemiosła artystycznego w Muzeum Przyrody w Drozdo-
wie. W tym też roku, 23 czerwca, w Budynku Głównym 
Książnicy Podlaskiej w Białymstoku wystąpiła z wysta-
wą wycinanek „Kwiaty życia”.

W grudniu 2007 roku miała wielce udane spotkanie 
w Warszawie ze studentami Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. W 2008 roku recytowała swoje wiersze 
przed audytorium ogólnopolskim w wielkanocnym pro-
gramie TVP Kultura, w plebiscycie czytelników „Gazety 
Współczesnej” na matkę chrzestną statku „Podlasie” za-
kwalifikowała się do sześcioosobowego finału, w konkur-
sie na koncepcję architektoniczną Biblioteki Politechniki 
Białostockiej motyw zaczerpnięty z jej wycinanki posta-
nowiono wykorzystać na elewacji budynku, a 16 grudnia 
otwarto jeszcze w wąsoskim GOKiS wystawę artystki 
Gwiazdy i anioły. W równie twórczym 2009 roku w Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie zainaugurowano 4 kwietnia 
wystawę J. Solińskiej „Rajski ogród”, którą wzbogaco-
no okolicznościowym folderem. Niebawem, 26 kwietnia 
w Szkole Podstawowej w Wąsoszu odbył się jej benefis 
z okazji 80-lecia urodzin i 65 lat pracy literacko-artystycz-
nej, który objął honorowym patronatem Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego. Z tej okazji wydano serię pocztó-
wek z dziełami jubilatki i folder Mój ślad na ziemi. W dniu 
20 listopada tego roku Klub „Hades” w Grajewie zaprosił 
autorkę na spotkanie „Pomiędzy niebem a ziemią”. Za do-
pełnienie benefisu trzeba natomiast uznać zorganizowaną 
20 grudnia w GOKiS w Wąsoszu uroczystość, w trakcie 
można podziwiano prace artystki o tematyce bożonarodze-
niowej.
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W dniu 28 sierpnia 2011 roku J. Solińska wystąpiła 
na dożynkach wojewódzkich w Mońkach, 11 września 
2012 roku podzieliła się swoją wiedzą o sztuce ludowej 
na III Powiatowej Konferencji Naukowej w Grajewie 
pn. „Tradycje regionalne w edukacji dzieci i młodzieży”, 
w kwietniu tego roku oraz w marcu następnego prowadzi-
ła warsztaty wykonywania palm wielkanocnych podczas 
odbywających się w Muzeum Przyrody w Drozdowie 
Wiosennych Zlotów Drużyn Harcerskich Komendy Hufca 
Ziemi Łomżyńskiej. W dniach 5-7 kwietnia GOKiS w Wą-
soszu przedstawił jej twórczość jako Ambasadorki Kultu-
ry Ludowej Wąsosza i Podlasia na V Międzynarodowych 
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel 
2013” w Kielcach, a 22 listopada zorganizował w swojej 
siedzibie wernisaż prac artystki „Uroki jesieni”. 28 czerw-
ca 2014 roku J. Solińska prowadziła warsztaty sztuki ludo-
wej w trakcie „Pikniku z folklorem” w MDK w Grajewie. 
Ponadto, w ostatnich latach podjęła współpracę z GOKiS 
w Bogutach-Piankach, udostępniając swoje relacje z zesła-
nia dla projektu upamiętniającego martyrologię sybiraków. 
Warto też odnotować, że pokazy jej dzieł miały miejsce 
poza granicami kraju: w Bułgarii z okazji tysiąclecia Cha-
skowa (1985), Niemczech (Dni kultury polskiej – Ham-
burg 1993), Szwecji (Międzynarodowe Targi Turystyczne 
– Göteborg 1987, Rok polski – Karlstad 2003) oraz Islan-
dii (wystawa bożonarodzeniowa w Muzeum Narodowym 
w Reykjaviku – 2004).

Niekłamany podziw wzbudza dorobek wydawniczy J. 
Solińskiej. Poczynając od 1993 roku ogłosiła kilkanaście 
tytułów książkowych: Sybiraczka (Białystok 1993, Lublin 
1995, 20003), Złoty dom (Lublin 1994, 21996), Szczęście 
(Lublin 1995, 22001), Graj Ewo (Lublin 1998), Skarb 
(Białystok 1998), Krzak burzanu (Lublin 1999), Błękit-
ne piekiełko (Lublin 2000), Teofila i motyl (Lublin 2000), 
Krakowski lajkonik (Lublin 2001), Krasnoludek i myszka 
(Lublin 2001), Pypcio i pchełki (Lublin 2003), Biały rumak 
(Białystok 2004), Cygan i Pimpusia (Lublin 2004), Daw-
ne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach 
(Lublin 2006), Feluś, Zenuś i Salusia (Lublin 2007), Dwa 
słońca (Lublin 2009), Helenka (Lublin 2010), Siostry z ka-
zachstańskich stepów (Lublin 2010), Święta Zofija kłosy 
wywija (Lublin 2011), 96 krzyży (Lublin 2012), Siedem 
mostów (Lublin 2014).

Publikowała także w „Gazecie Rolniczej”, „Gospodyni”, 
„Gromadzie – Rolniku Polskim”, „Łomżyńskim Kwartal-
niku Kulturalnym”, „Magazynie Rodzinnym”, „Twórczo-
ści Ludowej”, „Wrocławskiej Gazecie Polskiej”; jej utwory 
znalazły się w almanachach, antologiach i wydawnictwach 
pokonkursowych STL, WOAK w Białymstoku oraz Koła 
Literatów Polskich im. Z. Herberta: Poetyckie przymrozki, 
Białystok 1992; Tyle we mnie wszystkiego, Białystok 1993; 
Prowadź nas w jasność, Lublin 1994; Sianokosy poetyc-
kie, Białystok 1995; Pobożnych diabeł kusił, Lublin 1998; 
Imperatyw, Lublin 2005; Przestrzeń prawdy, Lublin 2008; 
Na skibie czarnej serce swoje złożę, Lublin 2009; W nauce 
życia, Wrocław 2009; Piszę wiersze matczyną mową sękatą 
bólem, Lublin 2010; Pamiętamy... Bóg – Honor – Ojczy-
zna, Bielany Wrocławskie, brw.

Twórczość literacka J. Solińskiej jest różnorodna gatun-
kowo i tematycznie, dobitnie zaznacza się w niej autobio-
graficzność, patriotyzm i religijność. Pasja kronikarsko-do-
kumentacyjna współbrzmi z kultem rodzimości i głębokim 
utożsamieniem ze swoim miejscem na ziemi. Z wielu 
tekstów przebija zaufanie do sztuki i ogromna wrażliwość 
na piękno. Uderza łącząca się z wręcz „franciszkańskim” 
uwielbieniem natury radość istnienia, afirmacja życia 
mimo trudnych własnych doświadczeń oraz życzliwość 
i mądra tolerancja wobec bliźnich. Widzimy również moc-

ne zanurzenie w folklorze i czerpanie z zasobów życia spo-
łeczno-obyczajowego wsi.

W poezji dominują liryki osobisto-refleksyjne, którym 
właściwa jest wyznaniowość, sugestywna symbolizacja 
i sensualizm w postrzeganiu rzeczywistości. Dużo jest mo-
tywów rodzinnych i żałobnych. H. Kosienkowska3 mówi 
o pozwalającym zrozumieć złożoność bytu dojrzałym hu-
manizmie i postawie stoicyzmu wobec losu (Biały rumak, 
Skarb, Złoty dom). Zbiorki wierszy dla dzieci cechuje ob-
razowość, wynikająca zarówno z ukształtowania języko-
wego, jak też z korespondujących tematycznie z utworami 
bogatych zestawów ilustracji. Dołączone fotografie dzieci 
z rodzin bliskich autorce budują z kolei familijny klimat. 
Same teksty sytuują się znakomicie w poetyce „bajki” wier-
szowanej, charakteryzuje je wyobrażeniowość, dynamizm 
i plastyczność. Świat przedstawiony odpowiada mentalno-
ści dziecka, w warstwie stylistycznej przeważają animiza-
cje, antropomorfizacje i oryginalne przenośnie. Autorka 
umiejętnie puentuje utwory i łączy nadrealną konwencję 
ze współczesnymi zdobyczami technicznymi. A poza tym 
kreuje świat przeniknięty przyjaźnią, ubarwiony humorem 
i zarazem nie pozbawiony dyskretnego moralizatorstwa 
(Cygan i Pimpusia; Feluś, Zenuś i Salusia; Helenka; Kra-
snoludek i myszka; Pypcio i pchełki; Teofila i motyl).

Niemała część liryki i prozy mieści się w nurcie literatu-
ry zesłańczo-łagrowej. Treści zawarte w utworach nawią-
zujących do kazachstańskiej przeszłości wynikają wprost 
z doświadczeń J. Solińskiej, wypadki historyczne uwierzy-
telnia jej egzystencja. Pisarka dzięki niemal fotograficznej 
pamięci odtwarza czas miniony, przekazuje prawdę o dra-
matycznym losie Polaków na Syberii, akcentuje siłę czło-
wieka, walczącego o godność i przetrwanie, demaskuje 
ideologię komunistyczną i upamiętnia bliskie sobie osoby. 
Przyjmuje jednocześnie punkt widzenia dziecka, a potem 
młodej dziewczyny, oddając swoją ówczesną świadomość 
i emocje (Krzak burzanu, Siostry z kazachstańskich ste-
pów, Sybiraczka). Wątki autobiograficzne zjawiają się tak-
że w prozie wspomnieniowej, dotyczącej ważnych wyda-
rzeń z późniejszego życia rodzinnego oraz z zakresu wła-
snej aktywności twórczej (Krakowski lajkonik, Szczęście). 
W prozie tej nie brak również refleksji na temat wartości 
życia, głównie szczęścia rozpatrywanego jako podstawa 
ufundowanego przez Boga istnienia. „Każdy o szczęściu 
marzy, do szczęścia dąży. Wyobraża je sobie porównując 
z czymś nadzwyczajnym, nieuchwytnym, nieosiągalnym, 
jakimś rajem nieziemskim. A nie widzi, że szczęście jest 
obok niego, trzeba je tylko zauważyć i docenić. Samo to, 
że człowiek zaistniał, że żyje, to już jest szczęściem nad 
szczęściami. Szczęściem jest to, że mamy oczy i może-
my widzieć piękno tego świata stworzonego przez Boga. 
Szczęściem jest to, że mamy rozum i wolną wolę, może-
my więc myśleć i tworzyć. Możemy widzieć, jak słońce 
wschodzi i zachodzi, jak świeci jasno, coraz jaśniej. Widzi-
my, jak na drzewach pojawiają się bazie, jak ptaki powra-
cają do swych gniazd. Słyszymy kukanie kukułki, śpiew 
słowika” (Szczęście, s. 47).

J. Solińska jest przy tym mistrzynią krótkich form 
prozatorskich, przede wszystkim opowiadań, opowieści 
wspomnieniowo-wierzeniowych, obyczajowych i moral-
nych, anegdot, przekazów ajtiologicznych, baśniowych 
i podaniowych. Jej opowieści wierzeniowe wiążą się ściśle 
z kulturą ludową, zwłaszcza z wyobrażeniami fantastycz-
no-demonologicznymi. Autorka chętnie posługuje się po-
etyką opowieści o niezwykłym wydarzeniu, stosuje ujęcia 
melodramatyczne, przywołuje praktyki magii erotycznej. 
Dla pełnego zobrazowania świata przedstawionego patos 
i wzniosłość zespala z komizmem i groteską, a subtelność 
i uczuciowość z dosadnością. Treści obyczajowe podaje 
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często w tonacji humorystycznej bądź satyrycznej (Graj 
Ewo). Zanurzenie w folklorze widzimy też w opowiada-
niach, do których fabuły wprowadza przekazy zaczerpnięte 
z tradycji ludowej: przysłowia, powiedzenia obiegowe, za-
gadki, przyśpiewki i rymowanki. Przysłowia i powiedze-
nia celnie uogólniają zjawiska i sytuacje życiowe, na do-
miar odnoszą się niejednokrotnie do lokalnych konkre-
tów: A w Wąsoszu wół po groszu; Deszcz pada na dziada, 
słońce świeci na dzieci; Jak sierota do tańca, to muzykanty 
do wychodka; Księdzu i w lesie baba przyniesie; Lepiej 
wyjść za mąż za brukarza niż za gospodarza; U podlaskie-
go szlachcica krótka poła, jak się zagnie, d... goła; Z lasku 
wróci, z piasku nigdy; Z miłości chleba nie napiecze. Przy-
śpiewki odznaczają się swadą i podtekstami erotycznymi: 
A na pastewniku / Czarna krowa leży, / Głupia ta dziewczy-
na, / Która chłopcu wierzy; Za stodołą stała, / Chusteczką 
machała – / Przyjedź Jasiu, Jasiuleńku, / Będę cie kochała; 
Zazula kukała, / Dziewczyna płakała, / Bo w żebrowskim 
lesie / Wianka postradała.

W książce Święta Zofija kłosy wywija J. Solińska rze-
telnie dokumentuje życie codzienne i świąteczne dawnej 
wsi, opisuje m.in. pracę na roli, obrządek gospodarski, 
przedmioty powszedniego użytku, ówczesne pożywie-
nie, ubrania, możemy nawet poznać technikę wznosze-
nia domu. A w cennym poznawczo opracowaniu Dawne 
tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach 
wkracza bez mała na szlak Z. Glogera i O. Kolberga. 
Co więcej, nie czyni tego z pozycji przychodzącej „z ze-
wnątrz” dokumentalistki. Rejestruje to, co sama widzia-
ła, słyszała, zapamiętała, w czym uczestniczyła, wskutek 
czego staje się zarówno „nosicielką” kultury, jak i samo-
rodną folklorystką. Odnotowuje przejawy aktywności 
społeczno-kulturalnej wąsoszan, lokalne obyczaje, wie-
rzenia, zwyczaje, obrzędy rodzinne i doroczne oraz reper-
tuar pieśniowy.

O bogactwie prozy J. Solińskiej świadczą ponadto 
utwory o jej ulubionych „czworonogach” – psach i kotach. 
Zwierzęta okazują się pełnoprawnymi, zindywidualizowa-
nymi bohaterami. Autorka dokonuje ich antropomorfizacji, 
nie likwidując zarazem przynależności bytowej do świa-
ta zwierząt. Co ważne, przejście do domowej przestrzeni 
stało się dla poszczególnych „czworonogów” gwarancją 
życia. Artystka wykonała bowiem wobec nich znamienny 
gest franciszkański – przygarnęła bezdomne stworzenia. 
Relacje między nią a zwierzętami opierają się przy tym 
na współistnieniu, wzajemnym obdarzaniu uczuciami. 
Przydatność praktyczna psów i kotów w gospodarstwie jest 
dla J. Solińskiej całkowicie drugorzędna. One po prostu 
współtworzą szczęście domowe. Dzięki nim codzienność 
przekształca się w rzeczywistość na poły fantastyczną, ba-
śniową (Błękitne piekiełko).

Patriotyzm i zawierzenie religijne pisarki wyraźnie 
ujawniają się w poetycko-albumowej edycji 96 krzyży, 
poświęconej pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem, w której 10 kwietnia 2010 roku zginął prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński 
z małżonką Marią i towarzyszącymi osobami. Publikacja 
składa się z 96 krzyży, wykonanych techniką właściwą 
wycinankom-naklejankom oraz z cyklu wierszy pn. Treny 
smoleńskie. Każdy krzyż ma odrębny kształt i został za-
dedykowany konkretnej postaci. Tę oryginalną książeczkę 
zaprezentowano m.in. na łamach „Wrocławskiej Gazety 
Polskiej” (2012, nr 9–10, s. 8). Druk poprzedziła natomiast 
18 listopada 2010 roku wystawa w GOKiS w Wąsoszu.

Najnowsza książka J. Solińskiej Siedem mostów sta-
nowi swoistą kontynuację wcześniejszego opracowa-
nia Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim 
i okolicach. W obu równie ambitnych przedsięwzięciach 

przedmiotem zainteresowania stał się obszar narodzin 
i niemal całego życia autorki – jej wąsoska „mała ojczy-
zna”. Podobnie jak poprzednio pisarka posłużyła się dość 
swobodną kompozycją „mozaikową”, przy pomocy któ-
rej zarysowała wielobarwny wizerunek macierzystego te-
rytorium. Więcej miejsca przeznaczyła tym razem na da-
tującą się od średniowiecza bogatą historię Wąsosza. 
W centrum uwagi znalazły się również wąsoskie kościo-
ły i kapliczki, będące dla artystki w pierwszym rzędzie 
obiektami kultu religijnego, ale i osobliwą „księgą” sztu-
ki. Opis cmentarza parafialnego przybrał także w dużym 
stopniu postać przekazu kulturowego.

Wyjątkowo osobisty charakter mają treści podane w roz-
dziale Siedem mostów, który użyczył tytułu edycji i powia-
damia o sprawach dla autorki najważniejszych. W formie 
pokrewnej realizmowi magicznemu zapoznajemy się 
w nim z topografią Wąsosza oraz z młodością J. Solińskiej, 
skupioną głównie wokół mostów i rzek, gdzie roztaczała 
się jej kraina pierwotnej szczęśliwości.

Z kolei żywione przez pisarkę przekonanie o budo-
waniu odrębności człowieka przez kulturę doprowadziło 
do wyczerpującego przedstawienia tej właśnie sfery ak-
tywności wąsoszan. W tym aspekcie J. Solińska ukazała 
miejscową szkołę i zilustrowała zachowania kulturowe 
współmieszkańców, odnotowując ich poczynania insty-
tucjonalne i dokonania indywidualne. Sięgając w prze-
szłość wskrzesiła na domiar minione życie wiejskie. 
Uwzględniając rolniczo-usługowy profil Wąsosza za-
prezentowała popularne na swoim terenie rzemiosła oraz 
najbardziej znamienne prace polowe: sianokosy, żniwa, 
uprawę ziemniaków i tytoniu. Nie zapomniała o zwie-
rzętach domowych, zwłaszcza o koniach traktowanych 
nierzadko niczym pełnoprawni członkowie rodziny. A już 
zupełnie oryginalne okazały się partie dotyczące wąso-
skich stodół, które pojawiły się nie tylko jako obiekty go-
spodarcze, ale w dodatku jako trwały komponent lokalne-
go pejzażu. Co ciekawe, pierwiastki kultury materialnej 
przenikają się stale u J. Solińskiej z kulturą symboliczną, 
poszczególnym przedmiotom opisu towarzyszą bowiem 
korespondujące z nimi przyśpiewki, pieśni i regionalne 
powiedzenia. Wizerunek Wąsosza dopełniają plastyczne 
obrazy przyrody, tworzącej specyfikę krajobrazową tam-
tejszej ziemi. A antropocentryzm i humanitaryzm artystki 
najwyraźniej można dostrzec w nostalgicznym przypo-
mnieniu wąsoskiej społeczności żydowskiej.

Twórczość J. Solińskiej wielokrotnie nagradzano. 
W rozpisanym na przełomie 1978–1979 roku przez redak-
cję „Gromady – Rolnika Polskiego”, Centralny Związek 
Kółek Rolniczych oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN konkursie pamiętnikarskim Jestem matką... zdobyła 
III nagrodę, a najciekawsze prace podano w książce Być 
matką (przedmowa i wybór D. Gałaj, Warszawa 1986). 
Jest też laureatką Konkursu Literackiego im. Jana Pocka 
(I nagroda – 2009; II – 1998, 2002; III – 1993, 2004, 2007; 
wyróżnienia – 1996, 2010); w konkursie Losy nasze, ogła-
szanym przez Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kul-
turowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” oraz 
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, zajęła I miejsce 
(2002); bardzo sobie ceni Nagrodę im. Z. Glogera (1995), 
otrzymała dyplom Ministra Kultury i Sztuki (1997) oraz 
Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodę im. 
O. Kolberga (2003), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” (2006), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Order 
Serca Matkom Wsi, odznakę „Zasłużony Działacz Kultu-
ry” oraz Krzyż Zesłańców Sybiru.

Od 1988 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych; początkowo została przyjęta do Sekcji Sztuki 
Ludowej, a w 2001 roku do Sekcji Literatury Ludowej; 
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w 1997 wybrano ją do Zarządu Głównego, była także pre-
zesem Oddziału Łomżyńskiego. Należała do Koła Pisarzy 
Ludowych Białostocczyzny. W 2006 roku znalazła się 
w Związku Literatów Polskich, jest także członkiem Koła 
Literatów Polskich im. Z. Herberta w Lublinie i Drużyny 
Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej – Kręgu Senio-
rów im. L. Kaliwody.

O jej życiu i twórczości m.in. pisali: H. Kosienkow-
ska, Balet na estradzie życia, „Twórczość Ludowa” 
1999, nr 2; D. Niewiadomski, Jadwiga Solińska – twór-
czyni wszechstronnie uzdolniona, „Twórczość Ludowa” 
2004, nr 1-2; tenże, „Niech stanie się lato”, „Twórczość 
Ludowa” 2004, nr 3; R. Bieńkowski, Jestem wierna 
tradycji, ale także nowoczesna, „Dzień dobry Graje-
wo” 2009, nr 10; D. Niewiadomski, Wystawy i benefis 
Jadwigi Solińskiej, „Twórczość Ludowa” 2009, nr 1-2; 
E. Suchodolska, Te krzyże mają pamiętać tragedię smo-
leńską, „Tygodnik Grajewski” 2010 (nr z 24 XI); D. Nie-
wiadomski, „96 Krzyży”. Wystawa Jadwigi Solińskiej, 
„Twórczość Ludowa” 2011, nr 1-4; E. Suchodolska, 
Choinkowe cacka robiliśmy sami. Tradycje. O bożona-
rodzeniowych zwyczajach opowiada Jadwiga Solińska, 
„Tygodnik Grajewski” (nr z 21 XII 2011).

Biogram autorki z Wąsosza podano w książce A. Len-
kiewicza Polacy na przełomie XX i XXI wieku (Wrocław 
2000, t. 3), stanowiącej panoramę losów patriotów pol-
skich, m.in. tej rangi, co abp I. Tokarczuk i legenda „So-
lidarności” A. Walentynowicz. D. Niewiadomski zapre-
zentował pisarkę w publikacjach Muzeum im. O. Kolber-
ga w Przysusze: Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury ludowej” 2003, Przysucha 2003 
oraz Oskary Kolberga, cz. II: Katalog Laureatów Nagrody 
imienia Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 
1997–2006, Przysucha 2006. Jako wybitną przedstawiciel-
kę sztuki ludowej ukazano J. Solińską w edycji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Kultura. 
Województwo Podlaskie, Białystok, brw. Jej dokonania 
przybliżono w książce Bogactwo kulturowe i kulinarne. 
LGD Biebrzański Dar Natury (Wojewodzin 2013), popula-
ryzującej dorobek twórczy mieszkańców Gminy Wąsosz. 
Dużo informacji o J. Solińskiej przekazano na stronach 
portalu internetowego Wrota Podlasia. M. Budzińska na-
pisała pod kierunkiem dra D. Niewiadomskiego pracę 
licencjacką Twórczość Jadwigi Solińskiej (Kolegium Na-
uczycielskie w Radomiu, Radom 1998), a na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku powstała pod 
kierunkiem dr A. Nosek praca licencjacka M. E. Danielak 
Jadwiga Solińska i jej wiersze dla dzieci (Białystok 2014).

W 1994 roku Program I Polskiego Radia przedstawił syl-
wetkę artystki w cyklicznej audycji W. Zychowicz Ludzie, 
epoki, obyczaje. W dniu 13 marca 2008 roku A. Augusty-
nowicz nagrała dla portalu Wrota Podlasia wypowiedź J. 
Solińskiej o jej osiągnięciach i konkursie na matkę chrzest-
ną statku „Podlasie”. Z kolei 14 czerwca 2009 roku Polskie 
Radio Białystok wyemitowało reportaż H. Londowskiej 
Kartka z kalendarza, mówiący o zesłaniu syberyjskim au-
torki. Należy ponadto dodać, że J. Solińska ma jedną z naj-
ciekawszych wśród twórców ludowych stronę internetową: 
jadwiga-solińska.republika.pl.

PRZYPISY
1 J. Solińska, Krzak burzanu, Lublin 1999, s. 33.
2 E. Suchodolska, Choinkowe cacka robiliśmy sami, „Tygo-

dnik Grajewski”, nr z 21 XII 2011.
3 H. Kosienkowska, Balet na estradzie życia, „Twórczość 

Ludowa” 1999, nr 2, s. 45.

JADWIGA SOLIŃSKA

Prośba

Najukochańszej babci Paulinie

Miałam trzynaście lat,
stepową pustą drogą
na grób babci śpieszyłam.
Idąc za jej duszę cichutko się modliłam.
Gdy nad jej grobem klęczałam,
głośno się rozpłakałam
i takimi słowami do niej się odezwałam:
– Babciu moja kochana,
ja jestem taka głodna,
ja jestem wciąż bez chleba,
proszę cię moja babciu,
zabierz mnie, zabierz do nieba;
już trzeci miesiąc minął bez ciebie,
powiedz mi, powiedz babciu,
czy dobrze jest ci w niebie?

20 sierpnia 2002 roku

Córko moja...

Idę do ciebie wiosną
Niosę złote jak słońce kaczeńce
Idę latem
Niosę dla ciebie chabry i rumianki
Idę jesienią
Niosę gałązki z owocami śnieguliczki
Białymi jak śnieg
Idę zimą
Niosę łzy i tęsknotę
Idę dniem i nocą
Na jawie i we śnie
Ale nie mogę cię spotkać

Chrystus

Z przydrożnego drzewa spadł Chrystus,
Leżał w trawie, prosił o pomoc.
Jechali ludzie z targu, liczyli pieniądze –
Nie zauważyli Chrystusa.
Jechali ludzie z wesela, głośno śpiewali –
Nie usłyszeli wołania.
Szli zakochani – nic poza sobą
Ich nie obchodziło.
Biegł drogą bezdomny pies –
Zatrzymał się przy Chrystusie,
A potem poszedł za Nim
Przez pola, łąki i lasy...
Obaj bezdomni, niepotrzebni nikomu.
Chrystus ronił łzy –
Wyrastały z nich złote, pszeniczne kłosy.
Z ran Jego spadały krople krwi –
Zakwitały z nich czerwone polne maki.
Pola kłaniały się swojemu Stwórcy –
On błogosławił je zranioną, krwawiącą ręką.
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Dumne jesienie

Tyle już było tych jesieni,
tyle ich było w moim życiu.
Jedne w różowe suknie ubrane –
to jesienie wczesnego dzieciństwa.
Inne czerwonymi płaszczami okryte –
to jesienie wojny.
Jesienie szare
jak dojrzałe krzaki burzanu –
to jesienie zsyłki na Sybir.
Później przyszły czarne, żałobne,
pełne tęsknoty za wolną ojczyzną.
I nareszcie jesienie
w złotych wieńcach na głowach,
przepełnione zapachem nadziei,
dumne, rozśpiewane listopadową chwałą.
Nadejdzie taki czas,
że jesienie staną się błękitne jak niebo –
to jesienie nieprzemijające,
wolne od utrapień.

Hej, kolęda, kolęda!

W siódmym niebie głośno grają
I aniołki tam śpiewają,
A melodię echo niesie,
Słychać ją aż w siódmym lesie.
Hej, kolęda, kolęda!

Siódma rzeka usłyszała
I do wtóru zaśpiewała:
– Nie boję się chłodu,
Mam pierzynę z lodu.
Hej, kolęda, kolęda!

Grania, śpiewy płyną
Nad Bożą Dzieciną.
Siódma góra dar złożyła,
Srebra, złota nie skąpiła.
Hej, kolęda, kolęda!

Siódmy świt zaspany
Kłaniał się Panu nad Pany.
Radują się świata strony,
Że Jezusek narodzony.
Hej, kolęda, kolęda!

ARKADIUSZ STOSUR

Anioł wiejski

Tu się urodził i tu zostanie
na wieki wieków Z ziemskiej bruzdy
ulepiony Z pierza kurzego
i liścia brzozowego jego skrzydła

Dogląda od świtu pól
w których ukrywa się
złota pszenica i srebrne żyto
Wpatruje się w niebo

Błaga o deszcz który
przyniesie urodzaj
Błogosławi gospodyniom
piekącym chleby gospodarzom

o silnych rękach rzucających
ziarna w ciemną glebę czasu
Tu nic się nie zmienia
Drzewa wyrastają pomiędzy

chmurami Dzieci biegają
po podwórzach płosząc
kury gęsi i indyki
Tu błogosławi się każdy dzień
Anioł dogląda dobrobytu
pomaga ludziom nieść ciężary 
rozwiązuje problemy
jest cichy i pokornego serca

Najbardziej lubi
paść owce na górskich łąkach
skąd najlepiej widać
wieś co dojrzewa jak rajski ogród

W nim można odnaleźć
prawdziwe imię nadane
przez wiatr i promienie słoneczne
Anioł o tym wie

dlatego pod sercem przechowuje
okruchy miłości Pod powieką
resztki nadziei a pod skrzydłami
ciężar wiary co przygina go do ziemi
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SYLWETKI

ZBIGNIEW J. PRZEREMBSKI

Piotr Majerczyk „Tyrlity”

Podhale to region Polski, w którym wiele przejawów 
folkloru jest nadal żywych, chociaż niekiedy w różnym 
czasie „ożywionych”, co w dużej mierze jest zasługą „pra-
cy u podstaw” regionalistów, animatorów kultury ludowej 
i powołanych do tego instytucji i organizacji. Jedną z nich, 
obchodzącą w tym roku dziesięciolecie aktywnej działal-
ności, jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 
w Rabce Zdroju1, znanej miejscowości uzdrowiskowej nie 
leżącej co prawda na terenie Podhala (lecz Zagórza), jednak 
od dawna znajdującej się pod silnym wpływem folkloru 
górali podhalańskich. Do najbardziej aktywnych członków 
Stowarzyszenia należy małżeństwo Piotra i Doroty Ma-
jerczyków, prowadzących działający przy tej organizacji 
dziecięcy zespół folklorystyczny „Majeranki”. Uczą dzie-
ci śpiewu, gry instrumentalnej i tańca, wspomagani przez 
instruktorów, często swoich byłych uczniów. Piotr Majer-
czyk wtajemniczał w arkana góralskiej gry skrzypcowej 
przede wszystkim rabczańskich muzykantów: Sławomira 
Czyszczonia, Jakuba Rusieckiego, Michała Kosska, Grze-
gorza Pintschera, Jerzego, Mateusza i Sławomira Kapło-
nów, Piotra Sularza, Marię Majerczyk z Chabówki, ale też 
Podhalan: Marka Łabunowicza z Kościeliska i Wojciecha 
Buńdę z Bukowiny Tatrzańskiej. Prowadzi kapelę Zespołu 
„Majeranki”, do której należą rabczanie: Patryk Traczyk, 
Dawid i Angelika Bartosz, Katarzyna Świerczek oraz Fi-
lip Traczyk z Rdzawki, Katarzyna Majerczyk z Chabówki, 
Monika Potaczek i Marzena Żmuda z Olszówki.

Efektem tej działalności są liczne sukcesy „Majeran-
ków”, występujących w kraju i zagranicą. Szczególnie 
cennym osiągnięciem jest jednak wzbudzenie i rozwijanie 
w dzieciach zamiłowania do góralskiej tradycji kulturowej, 
w tym – pieśni, muzyki i tańca. Trzeba tu dodać, że zamiło-
wanie to na obszarze działalności Piotra i Doroty Majerczy-
ków (Rabka, Chabówka i okolice) wzrasta, co szczególnie 
ważne w dobie wszechogarniającej kultury masowej, któ-
rej odbiorcy zapatrzeni są głównie w angloamerykańskie 
wzory kulturowe.

Piotr Majerczyk (urodzony w 1971 roku w Zakopanem) 
to nie tylko doskonały nauczyciel młodych adeptów góral-
skiej sztuki muzycznej – to także wybitny instrumentalista. 
Jego koronnym instrumentem są skrzypce, w grze na któ-
rych osiągnął prawdziwe mistrzostwo. Jest też uczniem mi-
strza – Władysława Trebuni-Tutki z Białego Dunajca. Wcze-
śniej, już w czternastym roku życia, rozpoczął naukę gry 
skrzypcowej u Andrzeja Cudzicha „Gondka” z Poronina. 
Piotr Majerczyk, jak przystało na „rasowego” muzyka ludo-
wego, jest multiinstrumentalistą – gra także na złóbcokach, 
altówce, basach, dudach podhalańskich, piszczałkach, trom-
bicie i heligonce. W podhalańskiej praktyce folklorystycznej 
uczestniczył od najmłodszych lat, należąc do dziecięcego 
zespołu „Małe Harnasie”, prowadzonego w Poroninie przez 
znanego społecznika, animatora kultury góralskiej, śpiewa-
ka i gawędziarza Jana Jędrola z Zubsuchego, później zaś – 
do młodzieżowego Zespołu Regionalnego „Budorze” przy 
Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem. Był 

też członkiem jednej z najsłynniejszych i najlepszych podha-
lańskich grup regionalnych – zakopiańskiego Zespołu Re-
gionalnego im. Bartusia Obrochty.

Piotr Majerczyk do perfekcji opanował sztukę gry 
skrzypcowej, co odnosi się zarówno do biegłości tech-
nicznej, jak też pięknego brzmienia, budowania wyrazi-
stej frazy, wzbogacania ornamentalnego i figuracyjnego 
linii melodycznej. Warto podkreślić, gdyż nie jest już dziś 
częste u muzykantów, że różnicuje wykonywane warian-
ty wątków muzycznych (zwanych przez górali nutami), 
co jest istotą folkloru w ogóle, a w odniesieniu do Podhala 
zostało określone przez Włodzimierza Kotońskiego, jako 
„twórczy sposób wykonania”2. Doskonale zna różne sty-
le wykonawcze, niegdyś znamienne dla poszczególnych 
podhalańskich miejscowości (zwłaszcza Kościeliska, Za-
kopanego, Poronina, Białego Dunajca, Czarnego Dunaj-
ca, Leśnicy czy Bukowiny Tatrzańskiej), do dziś jeszcze 
zauważalne pomimo pewnej ogólnoregionalnej unifikacji. 
W każdym z tych stylów umie grać, i to niezwykle wiernie 
w stosunku do oryginału. Jest to swego rodzaju muzyczna 
„wielojęzyczność”, która zresztą u niego wykracza poza 

Piotr Majerczyk, fot. Dorota Majerczyk
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muzykę góralską czy w ogóle ludową, obejmując też różne 
inne muzyczne style, rodzaje i gatunki. Artystę tego cechu-
je wielka wrażliwość i wyobraźnia muzyczna, pozwalająca 
umiejętnie łączyć muzykę „swoją” i „obcą”, stela i nie ste-
la. Ma też duże poczucie humoru muzycznego, ujawniają-
ce się w doskonałych pastiszach3.

Umiejętności muzyczne (i pedagogiczne) Piotra Majer-
czyka doceniali jurorzy różnych konkursów folklorystycz-
nych. W uważanym za najważniejszy w naszym kraju, 
gdyż najbliższym polskiej ludowej tradycji, prestiżowym 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym trzykrotnie zdobył główną nagrodę: 
Basztę. Pierwszy raz w 1984 roku (jako 14-letni chłopiec) 
w kategorii „Mistrz–Uczeń”, z mistrzem z Janem Stochem-
Gronkowianem z Zębu, znakomitym skrzypkiem. Pięć lat 
później, w 1989 roku, tę prestiżową nagrodę uzyskał wraz 
ze słynną zakopiańską kapelą Bartusia Obrochty, w której 
wykonywał partię prymu. Basztą został nagrodzony także 
na Festiwalu w 2014 roku jako solista instrumentalista, gra-
jąc w konkursie na skrzypcach, złóbcokach, dudach i pisz-
czałce. Ponadto kazimierskie jury doceniło Piotra Majer-
czyka jako nauczyciela, w 1992 roku przyznając I miejsce 
(nagrodę) w kategorii „Mistrz–Uczeń” z uczniem Sławo-
mirem Czyszczoniem z Rabki.

Znaczące są też sukcesy Piotra Majerczyka na niwie 
międzynarodowej. Na Międzynarodowym Festiwalu Folk-
loru Ziem Górskich w Zakopanem, w Międzynarodowym 
Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludo-
wych zdobył Złotego Zbyrcoka z kapelą Bartusia Obroch-
ty, w której grał partię skrzypiec prymu (1989), a w ostat-
nich latach – z własną muzyką (jako prymista) – Srebrnego 
Zbyrcoka (2013) i Złotego Zbyrcoka (2014).

Piotr Majerczyk zdobywał też czołowe lokaty na innych 
festiwalach i konkursach folklorystycznych odbywających 
się zarówno na Podhalu, jak też poza tym regionem. Na Kon-
kursie Muzyk Podhalańskich w Nowym Targu zajął pierw-
sze miejsce jako instrumentalista (1990) i drugie ze swoją 
kapelą (2013). Na Sabałowych Bajaniach (Ogólnopolski 
Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych) w Bukowinie Tatrzań-
skiej dwukrotnie zajął pierwsze miejsce jako instrumenta-
lista (1988 i 1998). W organizowanych także w Bukowinie 
Spotkaniach Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie” 
uzyskał najwyższe trofeum – „Dziadońcyn Smycek” (2007). 
Pierwsze miejsce (ze swoją muzyką) zajął także na Ducho-
wych Nucickach w Czarnym Dunajcu (1993), w Konkursie 
Kapel im. Bartusia Obrochty w Zakopanem (2014), a także 
w Konkursie Kapel, Grup Śpiewaczych, Śpiewaków Ludo-
wych, Instrumentalistów, Mistrzów Uczących Śpiewu i Gry 
na Instrumentach w Żywcu (w ramach Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, 2014). Trzeba też wymienić Grand Prix na fe-
stiwalu Radom-Folk w Radomiu (1997).

Działalność muzyczna Piotra Majerczyka imponuje 
różnorodnością. W Teatrze Powszechnym w Warszawie 
uczestniczył z zakopiańskim zespołem Krywań w spek-
taklach śpiewogry Ernesta Brylla Na szkle malowane w re-
żyserii Krystyny Jandy (premiera w lipcu 1993, ponad 200 
przedstawień). Należał do góralskich zespołów folkowych, 
jak Hawrań z Zakopanego czy Czarne Karakuły z Poroni-
na. Od 2001 roku prowadzi zespół Siwy Dym. Występo-
wał, w składzie Kapeli Góralskiej, z Quartetem Zbigniewa 
Namysłowskiego, co było bardzo udanym eksperymen-
tem artystycznym łączenia muzyki góralskiej z jazzową, 
owocującym nagraniami fonograficznymi4 i zwieńczonym 
nagrodą muzyczną Fryderyk 19955. Ponadto występował, 
nagrywał płyty z wykonawcami różnych nurtów muzy-
ki rozrywkowej (Marek Grechuta, Jerzy Filar, Bronisław 
Opałko v. Genowefa Pigwa, Edyta Geppert, Paweł Ku-

kiz, Brathanki), grał drobne role w filmach (np. w jednym 
z odcinków serialu Klan), brał udział w wielu programach 
rozrywkowych. Przede wszystkim jednak nagrywa płyty 
z góralską muzyką ludową – zarówno w jej tradycyjnej, 
jak też twórczo przetworzonej, nawet folkowej postaci6. 
Tworzy także instrumenty muzyczne. Zbudował skrzypce, 
złóbcoki, a także dudy.

Wszechstronna działalność Piotra Majerczyka w dzie-
dzinie góralskich tradycji kulturowych została doceniona 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku.

PRZYPISY
1 Zob. D. Majerczyk, Z miłości do kultury ludowej. Mono-

grafia Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej i zespołu 
regionalnego Majeranki, Chabówka 2014.

2 W. Kotoński, Uwagi o muzyce ludowej Podhala, cz. 3, 
„Muzyka” 1953, nr 11–12, s. 25, 45. Kotoński, współczesny 
kompozytor, badał folklor górali podhalańskich (pieśni, muzy-
kę instrumentalną i tańce), w latach 50. XX w.

3 Doskonałym przykładem jest płyta Elvis z Poronina, na-
grana przez Piotra Majerczyka z zespołem Siwy Dym (Tercet, 
Kraków 2005).

4 Kaseta: Zbigniew Namysłowski Quartet i Kapela Góralska 
(1994); płyty: Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane Hi-
ghlanders Band, Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane 
Highlanders Band (1995); Zbigniew Namysłowski Jazz Band 
& Zakopane Highlanders Band, Jazz & Folk (2000).

5 W 1995 roku nagrodą tą w kategorii „Album roku – jazz”, 
nagrodzono płytę: Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane 
Highlanders Band, Zbigniew Namysłowski Quartet & Zakopane 
Highlanders Band.

6 Muzyka i pieśni Skalnego Podhala, z Zespołem Regional-
nym im. Bartusia Obrochty (2003), Dwa światy, z zespołem Siwy 
Dym (2001) , Ej, se ino tyrli, tyrli..., cz. I (2009) i cz. II (2011), 
Piotr Majerczyk „Tyrlity” i Majeranki – śpiewają kolędy i pasto-
rałki (2009), Zapach majeranku, z zespołem „Majeranki” (2012). 

Fot. D. Majerczyk
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BOŻENA SKOLIMOWSKA

Leszek Kiejda  
– garncarz z Pawłowa (pow. Chełm)

Leszek Kiejda urodził się 11 lutego 1958 roku w Re-
jowcu Fabrycznym. W Pawłowie mieszka od 2006 roku. 
Z wykształcenia jest mechanikiem maszyn i urządzeń 
przemysłowych. Od roku 2000 należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Jest także członkiem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Pawłowa.

Ze sztuką toczenia na kole garncarskim związany jest 
od dzieciństwa. To umiejętność przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. Jego ojciec Mieczysław i dziadek Grzegorz 
byli garncarzami, znanymi w okolicy z tradycji estetycz-
nych w tej dziedzinie. W ich warsztacie poznawał cały 
proces tworzenia naczyń glinianych. Sprzyjającym warun-
kiem rozwoju garncarstwa w Pawłowie były i są bogate po-
kłady gliny, stanowiące odpowiednie zaplecze surowcowe 
dla garncarzy. Glina jest sezonowana, przepuszczana przez 
walce nazywane sznekami w celu pozbawienia zanieczysz-
czeń i grudek. Produktem końcowym są wałki, z których 
wytwarza się galanterię ceramiczną.

Do wyrobu ceramiki na kole garncarskim używana jest 
glina tłusta. Jest to glina o niewielkiej zawartości piasku, 
ciągliwa i bardzo plastyczna. Po wypaleniu jest zwarta, 
a naczynia nie przepuszczają wody, jak mówi Leszek 
Kiejda.

Formowanie gliny na kole garncarskim jest sztuką 
niełatwą. Na początku nieforemna bryła trafia na krążek 
koła, który zostaje wprawiony w ruch. Teraz zręczne 
ręce garncarza zmieniają z każdym obrotem bryłę w po-
żądany kształt. W efekcie tej pracy powstaje np. garnek 
czy dzbanek, który jest następnie poddawany procesowi 
suszenia przez 2, 3 tygodnie. Do wypalania naczyń naj-
lepszy jest piec tradycyjny, polowy, który mieści jedno-
cześnie blisko tysiąca sztuk i spala od 3 do 4 m drewna 
sosnowego. Wypał trwa około doby. Później ceramika 
jest intencjonalnie szkliwiona, aby uszczelnić naczynia. 
Kiedyś stosowano w tym celu minię, czyli tlenek oło-
wiu bardzo szkodliwy dla zdrowia. Obecnie stosuje się 
szkliwa bezołowiowe, kupowane w specjalistycznych 
sklepach.

Artysta wykonuje charakterystyczną dla Pawłowa ce-
ramikę siwą i glazurowaną o kształtach dyktowanych 
przede wszystkim przez funkcję użytkową. Powierzchnię 
naczyń ceramicznych przed wypałem pokrywa białą ango-
bą w postaci glinki. Przy pomocy radełka wykonuje orna-
ment na wilgotnej, plastycznej jeszcze powierzchni naczy-
nia, którą wygładza nożykiem wykonanym samodzielnie 
z drzewa dębowego.

Innym nurtem w twórczości Leszka Kiejdy są gwiż-
dżące ptaszki, które po napełnieniu wodą wydają dźwięk 
do złudzenia przypominający śpiew ptaka. Zarówno ptasz-
ki jak i okaryny budzą ogromne zainteresowanie najmłod-
szych, odwiedzających pracownię garncarza. Do malowa-
nia swoich prac za pomocą pędzelków stosuje bogatą skalę 
barw oraz politurę, która nadaje im zamierzony blask.

Tworzy ostatnio naczynia ozdobne, chętnie kupowa-
ne na targach sztuki ludowej, w których zawsze stara się 
uczestniczyć. Najczęściej toczy garnuszki, dwojaki, troja-

ki i maselnice ceramiczne do wyrobu masła. W ciągu dnia 
wykonuje około 50 sztuk naczyń o różnej wielkości i for-
mie. Pod względem kształtowania form, niektóre wyroby 
osiągają wysoki stopień doskonałości, świadczący o dużej 
inwencji twórczej wykonawcy i wartości artystycznej jego 
prac.

Obok tradycyjnych form twórcę interesują eksperymen-
ty technologiczne z różnymi rodzajami polew stosowanych 
w garncarstwie. Dzieli się też chętnie z innymi swoją wie-
dzą i doświadczeniem, prowadząc działalność edukacyjną. 
Udziela cennych wskazówek młodym uczniom na warsz-
tatach garncarskich organizowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Pawłowie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. 
Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, jak również we wła-
snym warsztacie, gdzie zbudował tradycyjny ziemny piec 
garncarski do wypału ceramiki.

W 2004 roku za swoją twórczość otrzymał stypen-
dium Ministra Kultury i Sztuki. Wielokrotnie uczestniczył 
w Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym, Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, Ogólnopol-
skim Święcie Chmielarzy i Piwowarów w Krasnymstawie. 
Otrzymał szereg nagród w Przeglądach Twórczości Ludo-
wej, organizowanych przez Krasnostawski Dom Kultury 
i Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Chełmski, 
w Powiatowym Konkursie Garncarskim w Pawłowie, or-
ganizowanym w ramach „Jarmarku Pawłowskiego – Gi-
nące Zawody”, w Powiatowych Przeglądach Twórczości 
Artystycznej Wsi, którego organizatorem był Chełmski 
Dom Kultury.

Jego prace można oglądać na wystawach w Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Muzeum w Krasnymstawie, w skanse-
nie w Holi oraz na wystawie stałej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pawłowie.

Leszek Kiejda podczas Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym w 2015 r., fot. P. Onochin
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ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA

Wielkopolscy twórcy ludowi
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludo-

wych (WO STL) powstał w maju 1986 roku dzięki zaanga-
żowaniu i staraniom poznańskiej etnografki – doktor Alek-
sandry Wojciechowskiej. To kluczowa postać nie tylko dla 
historii samego Oddziału, ale także i dla wielu innych dzia-
łań podejmowanych od lat 70. XX wieku do początków 
wieku XXI, których celem była animacja i aktywizacja śro-
dowisk lokalnych, głównie twórców ludowych i zespołów 
folklorystycznych. Trudnością w organizacji pracy wielko-
polskiego oddziału był stosunkowo duży obszar, z które-
go pochodzili twórcy ludowi, a był to obszar ówczesnych 
województw: poznańskiego, pilskiego, leszczyńskiego, 
konińskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego, a z czasem 
i kaliskiego1. Z jednej strony taka rozpiętość terytorialna 

była atutem, bo pozwalała zintegrować środowisko twór-
ców funkcjonujących lokalnie, pozwalała także na dokony-
wanie rejestru szeregu zjawisk będących charakterystycz-
nymi dla poszczególnych subregionów Wielkopolski, ale 
z drugiej strony pociągało to za sobą trudności chociażby 
natury organizacyjnej. Tutaj właśnie kluczowa była postać 
założycielki i wieloletniej jego opiekunki – Aleksandry 
Wojciechowskiej, pracowniczki poznańskiego Pałacu Kul-
tury (obecnie Centrum Kultury ZAMEK), która w latach 
1962–1993 pracowała jako główna instruktorka ds. folk-
loru, wykładając także m.in. etnografię na funkcjonującym 
w Pałacu Kultury tzw. Uniwersytecie Kultury. Prowadziła 
także poradnię etnograficzną, służąc konsultacjami dla osób 
pracujących w zespołach folklorystycznych, organizowała 
plenery dla twórców ludowych, podtrzymując w ten spo-
sób kontakty z osobami z całego – dużego przecież – re-
gionu Wielkopolski2. Dużego wsparcia w działaniach 
upowszechniających wielkopolski folklor oraz w pracach 
organizacyjnych związanych z założeniem WO STL udzie-
lał jej Zbigniew Toroński. Także etnograf, związany z po-
znańskim Muzeum Etnograficznym Oddziałem Muzeum 

Narodowego w Poznaniu, od samych początków WO STL 
był członkiem jego Rady Programowej3. W ciągu prawie 
30 lat funkcjonowania oddział wspierali także: etnografka 
mgr Ewa Bączyńska, etnochoreolożka Mirosława Bobrow-
ska, etnograf dr Stanisław Chmielowski, językoznawczyni 
prof. dr hab. Monika Gruchmannowa, etnografka dr Bar-
bara Kołodziejska, etnomuzykolog prof. Bogusław Linette, 
a także etnograf i socjolog prof. Józef Burszta4.

W roku 2009, po śmierci wieloletniej opiekunki WO 
STL Aleksandry Wojciechowskiej, także dzięki zabiegom 
i staraniom czynionym przez Zbigniewa Torońskiego, 
opiekunką WO STL została mgr Marta Romanow-Ku-
jawa, etnografka (a także wnuczka prof. Józefa Burszty) 
związana zawodowo z Wielkopolskim Parkiem Etnogra-

ficznym w Dziekanowicach, który jest 
Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. Obecnie w Radzie Programo-
wej WO STL zasiadają także: mgr Aneta 
Skibińska – etnografka i kierowniczka 
poznańskiego Muzeum Etnograficznym 
Oddział MNP, mgr Sławomir Pawliński 
– etnochoreograf pracujący w Wielko-
polskiej Bibliotece Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu oraz autor-
ka niniejszego tekstu.

Dla obecnej Rady Programowej wy-
zwaniem była przede wszystkim weryfi-
kacja twórców należących do WO STL 
oraz uaktualnienie spisów na podstawie 
archiwalnej dokumentacji prowadzonej 
jeszcze przez Aleksandrę Wojciechow-
ską. Wielkopolski oddział nigdy nie był 
szczególnie liczny, a liczba jego człon-
ków oscylowała wokół 40–45 osób5, 
jednak od roku 2000 systematycznie ona 
spada. Związane jest to z jednej strony 
z odchodzeniem najstarszego pokolenia, 
a z drugiej strony też ze stosunkowo sła-

bym zainteresowaniem młodszych twórców, by wstępo-
wać w szeregi STL. To oddział dość słabo zintegrowany, 
a główną przeszkodą jest tutaj przede wszystkim odległość 
i problemy z dojazdem na organizowane zebrania. Nieco 
się to zmieniło od momentu, kiedy prezeską oddziału zo-
stała twórczyni ludowa z Jarocina – Eugenia Wieczorek. 
Zajmująca się wyrobem koronki frywolitkowej, emery-
towana nauczycielka i pasjonatka, swoją energią i zaan-
gażowaniem przyczyniła się do zaktywizowania przynaj-
mniej części członków WO STL6. W roku 2013 otrzymała 
Nagrodę im. Oskara Kolberga, w kategorii I „Twórczość 
plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, 
folklor muzyczno-taneczny”, w dziedzinie „Plastyka. Rę-
kodzieło”7.

Obecnie na liście WO STL znajduje się 30 osób, re-
prezentujących takie dziedziny, jak: budownictwo instru-
mentów (1 osoba), folklor (1), haft (7, w tym 4 twórczy-
nie wykonujące snutkę golińską), koronka frywolitkowa 
(3), ozdoby z papieru (1), pisarstwo i poezja (6), plastyka 
obrzędowa (1), plecionkarstwo (1), wikliniarstwo (1) oraz 
najliczniej reprezentowane rzeźbiarstwo (9). Twórcy za-

III Zjazd Absolwentów Etnologii UAM, 17.09.1994, od lewej: Zbigniew Jasiewicz, 
Barbara Kołodziejska, Zbigniew Toroński, Adam Glapa, Zofia Grodecka, Stanisław 
Chmielowski, Anna Szyfer, Magdalena Roztworowska, Zofia Staszczak, Aleksandra 
Wojciechowska. Zdjęcie udostępnione przez A. Skibińską
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własny wielkopolskich twórców ludowych”, dzięki które-
mu czytelnik poznaje nie tylko twórców, ale może ich też 
sobie umiejscowić w konkretnym miejscu dzięki znaczni-
kom naniesionym na mapę (http://www.mapakultury.pl/
art,pl,szlaki,134298.html).

W roku 2016 Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych obchodzić będzie 30 rocznicę powsta-
nia, stąd podejmowane teraz są tak intensywne inicjatywy 
mające na celu ożywienie jego działalności i próby weryfi-
kacji dotychczas podejmowanych działań. Na pewno cały 
czas dużym wyzwaniem jest integracja twórców, próby 
częstszego organizowania spotkań wszystkich członków 
oddziału, ale też zabieganie o nowych twórców, którzy by-
liby zainteresowani wspólnymi inicjatywami.

PRZYPISY
1 M. Romanow-Kujawa, Oddział Wielkopolski Stowarzy-

szenia Twórców Ludowych, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, 
historia, ekorozwój, turystyka” 2014, nr 2 (104), s. 67.

2 Z. Toroński, Aleksandra Wojciechowska (1930–2000), 
[w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biogra-
ficzne, tom III, red. A. Spiss, Z. Szromba-Rysowa, Wrocław–
Kraków 2010, s. 254.

3 A. Skibińska, Zbigniew Toroński (1931–2014), „Lud”, t. 
98, 2014, s. 432–433.

4 M. Romanow-Kujawa, Oddział Wielkopolski…, dz. cyt., 
s. 68.

5 Tamże, s. 67.
6 M. Machowska, Nagroda im. Oskara Kolberga dla wiel-

kopolskiej twórczyni ludowej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, 
historia, ekorozwój, turystyka” 2014, nr 1 (103), s. 73.

7 Eugenia Wieczorek, [w:] Nagrody im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury ludowej”, http://www.nagrodakolberg.
pl/laureaci-eugenia_wieczorek, dostęp 23.12.2014. 

mieszkują teren województwa wielkopolskiego oraz lubu-
skiego. Większość z nich na stałe współpracuje z lokalnymi 
instytucjami kultury, prowadzi warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży, prezentuje swoje prace na wystawach i konkursach.

Jednym z nowych przedsięwzięć jest opracowanie ka-
talogu wielkopolskich twórców oraz uruchomienie i bie-
żące aktualizowanie strony internetowej im poświęconej 
(https://wielkopolscytworcy.wordpress.com/). Inicjatywą 
podjęta w roku 2014, przy okazji aktualizacji listy wszyst-
kich członków WO STL, było opracowanie biogramów 
twórców, uzupełnienie tzw. „kart twórców” oraz wyko-
nanie dokumentacji fotograficznej ich prac. Odbyło się 
to we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UAM, a autorkami biogramów kilku twórców 
są doktorantki i studentki etnologii (Marta Machowska, 
Georgina Matusiak, Stanisława Piotrowska), które na pod-
stawie przeprowadzonych przez siebie wywiadów z twór-
cami, przygotowały krótkie ich sylwetki.

Odrębnym działaniem, którego jednym z efektów było 
przygotowanie 9 biogramów, był realizowany przez au-
torkę niniejszego tekstu w drugim półroczu 2014 roku 
projekt pt. „Portret własny wielkopolskich twórców ludo-
wych”. W ramach półrocznego stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w dziedzinie 
„Animacja i edukacja kulturalna” przeprowadzono dzia-
łania przede wszystkim terenowe – dokumentacyjne, ale 
także działania o charakterze upowszechnieniowym i edu-
kacyjnym. Jego nadrzędnym celem było dotarcie do wyty-
powanych osób, przeprowadzenie wywiadu dotyczącego 
twórczości, wykonanie dokumentacji fotograficznej dzieł, 
a następnie archiwizacja i przekazanie wszystkiego do ar-
chiwum WO STL. Jego efektem jest bogaty materiał zdję-
ciowy, który został udostępniony na wolnej licencji (CC BY 
SA 3.0) w Cyfrowym Archiwum im Józefa Burszty oraz 
katalog Wielkopolscy Twórcy Ludowi. Informator Oddziału 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (red. 
A. W. Brzezińska, M. Romanow-Kujawa, Poznań 2015; 
http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive/8443).

Wywiady przeprowadzono w sumie z 9 twórcami 
(z wcześniej wytypowanych 12 osób – dwie niestety nie 
żyją, a jedna wyprowadziła się poza obręb województwa 
wielkopolskiego): Marianną Dobrowolską z Konina wy-
konującą snutki golińskie; Bożeną Radzikowską ze wsi 
Budy, hafciarką specjalizującą się w hafcie kujawskim; 
wikliniarzem Januszem Wiśniewskim z Dobrowa; Józefem 
Chojnackim – pisarzem i laureatem Nagrody im. Oskara 
Kolberga z 2000 roku; Jolantą Majorowicz z Kalisza wy-
konującą papierowe ozdoby choinkowe; Józefą Pawłow-
ską, pisarką i poetką z Gorzowa Wielkopolskiego; Danutą 
Kasprzak – hafciarką i animatorką życia lokalnego, która 
prowadzi Prywatne Muzeum Haftu w Garkach; Reginą 
Buganik ze wsi Stanów wykonującą jeszcze do niedawna 
tradycyjną biżuterię koralikową oraz z rzeźbiarzem z Zie-
lonej Góry – Ludwikiem Oleksym.

Popularyzacji idei projektu służył terenowy blog badaw-
czy, na którym na bieżąco umieszczane były informacje 
o wywiadach oraz zamieszczane były zdjęcia (http://twor-
cywielkopolscy.blogspot.com/), dodatkowo prowadzona 
była strona w serwisie społecznościom Facebook (https://
www.facebook.com/tworcywielkopolscy). Fragmenty na-
grań zostały zamieszczone i są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych na stronie „ANTROPOFON – pierwszy 
podcast antropologiczny”, który jest prowadzony przez 
dr Agatę Stanisz z Instytutu Etnologii i Antropologii UAM 
(http://antropofon.blogspot.com/2015/02/wielkopolscy-
-tworcy-ludowi.html). Dodatkowo krótkie sylwetki twór-
ców ludowych zostały zamieszczone na stronie MapaKul-
tury.pl, na którym dodatkowo powstał szlak pt. „Portret 

BARBARA KRAJEWSKA

Rolnik

Gdy skowronek na szarych skrzydełkach
przyniósł świt –
opuścił przystań snu
szczerze porozmawiał z Bogiem
i skrzypnął drzwiami w sieni
na podwórzu pies – przyjaciel
potrząsnął mu łańcuchem
na dzień dobry
na sali balowej gałązek wiśni
jaskółki koncertowały już dla Stwórcy
Powoli dostojnym krokiem
zbliżył się do falującego morza
sędziwych złotych kłosów
na dłoni roztarł kłos
policzył ziarna
i uśmiechnął się:
– Będzie dobry plon



30

DONAT NIEWIADOMSKI

Marianna Grabek – twórczyni ludowa 
z Wielkolasu (pow. Lubartów)

Marianna Grabek z domu Siwek urodziła się 10 
października 1948 roku w Rawie k. Michowa (pow. 
lubartowski). Ukończyła Szkołę Podstawową w Ra-
wie i Szkołę Przysposobienia Rolniczego w pobliskim 
Rudnie. Następnie uczęszczała do Szkoły Rachunkowo-
ści Rolnej w Klementowicach k. Kurowa. Naukę prze-
rwała z powodu choroby matki. W 1968 roku wyszła 
za mąż i zamieszkała w Wielkolesie, gmina Abramów 
(pow. lubartowski). Całe życie pracowała na roli. Wier-
sze zaczęła pisać po ukończeniu szkoły podstawowej. 
Po przejściu na emeryturę występuje w zespole ludowym 
„Jarzębinki” z Michowa. W 2014 roku przy pomocy Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
przygotowała do druku tomik Kłosy złotem błyszczące, 
opatrzony kompozycjami plastycznymi Wiesławy Ku-
charzyk z Majdanu Kozłowieckiego (pow. lubartowski).

Poezja M. Grabek jest niezwykle osobista, szczera, 
wyznaniowa i autentyczna kulturowo, wykazuje orga-
niczną spójnię mentalną z tradycją ludową. Zaznacza 
się w niej skłonność do ujęć humorystycznych, saty-
rycznych i pasja moralizatorska. Przywoływane z prze-
szłości obrazy wiejskiego życia poddawane są z reguły 
idealizacji i jawią się w nostalgicznej tonacji. O dążeniu 
do określenia własnych dokonań świadczą utwory au-
totematyczne, w których pisarka podkreśla, że jej liry-
ka jest rodzajem kreacji macierzyńskiej i zarazem sta-
nowi dar Boży. Tworzenie okazuje się także procesem 
wewnętrznie zróżnicowanym i tajemniczym, łączącym 
radość z udręką, a szczęście ze zniewoleniem uczucio-
wym. M. Grabek żałuje ponadto, że praca na roli unie-
możliwia jej całkowite poświęcenie się pasji literackiej, 
czyniąc ją praktycznie poetką czasu zimy.

Tematyka jej wierszy kształtuje się przede wszystkim 
na osnowie wiejskiego bytu, co skutkuje m.in. liczny-
mi utworami o ziemi. Rysuje się także silna więź pod-
miotu z miejscem urodzenia i zamieszkania. M. Grabek 
postrzega przy tym często wieś w kategoriach estetycz-
nych, prezentuje piękne pejzaże, zachwyca się kulturą 
ludową. Ubolewa z powodu zanikania życia chłopskiego 
w tradycyjnej postaci, a już zupełnie przeciwstawia się 
miastu. Razi ją zdegradowana do murów i bruku miejska 
„natura”. Wobec ziemi przyjmuje postawę kultową. Ak-
centuje jej płodność i urok, zapewnia o dozgonnej wier-
ności. Uważa, że o ziemię-matkę należy się nieustan-
nie troszczyć, za co ona żywi, a po śmierci przyjmuje 
do swego łona.

W lirykach rodzinnych na plan pierwszy wybijają 
się portrety matki, ukazywanej jako najdroższa osoba 
i ostoja egzystencji. Miłość rodzinna i poczucie jedno-
ści pokoleniowej przebijają także z wierszy o wnukach. 
Troska o ojczyznę znajduje wyraz w utworach patrio-
tycznych i prospołecznych. M. Grabek bliskie są ide-
ały „Solidarności”, potępia wprowadzony w 1981 roku 
stan wojenny. W posępnych refleksjach nad odzyskaną 
w 1989 roku wolnością zderza wykreowaną oficjalnie 

wizję dobrobytu z urągającą jej rzeczywistością. Do-
strzega więcej zniewolenia niż emancypacji obywatel-
skiej, martwią ją wszelkie przejawy biedy, przygnębia 
zjawisko wymierania z powodów ekonomicznych miło-
ści do ziemi. W formie przypominającej lament ludowy 
odnosi się do bolesnego „fenomenu” emigracji zarob-
kowej, obarczając winą za ten stan rzeczy obecną klasę 
polityczną.

W wierszach religijnych zarysowuje się głęboko 
uświadamiana postawa modlitewna. Spotykamy też 
dziękczynienia za doznane łaski. Pojawiają się błagania 
o wsparcie duchowe, opiekę nad rodziną i dobro w oj-
czyźnie. Liryki o treściach eucharystycznych ukazują 
hostię jako największy dar Boga. Z konfesji religijno-
-poetyckich wyłania się przeświadczenie o wadze Bo-
żego miłosierdzia i zbawczej mocy ofiary Chrystusa. 
W perspektywie eschatologicznej mieszczą się rozważa-
nia o życiu godnym i pobożnym, stanowiącym warunek 
dostąpienia nieba.

Marianna Grabek, fot. z archiwum poetki
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MARIANNA GRABEK

Dar od Boga

Pisanie to dar od Boga
Położony jak chleb na stole
Choć pracuję w polu ciężko
To poezji służyć wolę

Pisanie to dar od Boga
Płyną słowa gdzieś z nieba
Piszę, piszę i myślę
Zbieram słowa jak kłosy chleba

Bóg mi przebaczy przy tym
Gdy z gniewem coś napiszę
Gdy smutno mi na duszy
Gdy płacz chłopski słyszę

O darze drogi i miły
Tak miło korzystać z ciebie
A gdy Bóg mnie powoła
Pragnę mieć cichy kąt w niebie

Bym mogła pisać i tworzyć
I powiadomić Boga
O ciężkiej pracy chłopskiej
Która tak memu sercu droga

Ziemia moją matką

Ziemia moją matką
Pracuję wciąż na wsi
Już starość już sił brak
Wzrokiem bladym patrzę

Choć laską się podpieram
Coś ciągnie mnie na pole
Na te ziemie zaorane
By zmienić swą dolę

Bo to na wsi tak jest –
Człowiek zżyty z ziemią
Pieści ją do śmierci
Dokąd siły w nim drzemią

Hostia

Chlebie żywy w Hostii Świętej
Duchu życia pracy siły
Dzięki mocy twego daru
Ludzie nigdy nie zbłądzili

Chlebie życia i dobrej śmierci
Naszej wiary wieczny chlebie
Tyś najdroższą kromką chleba
Która płynie do nas z nieba

I choć wszędzie tak bogato
Stroje sytość ziemskie cuda
Bez tej małej Hostii Świętej
Do wieczności wejść się nie uda

Nie wiem Panie!

Nie wiem Panie czy wiersz napiszę
choć me serce
wciąż chłonie zieleń pięknej wiosny
i radość wokół
którą budzi śpiew ptaków
co wracają do swych gniazd
z nadejściem wiosny

Nie wiem Panie czy wiersz napiszę
nie mogę przecież rzucić
tej ziemi przez chwasty dręczonej
którą od dziecka me serce pokochało
która tkwi w mej duszy
która porusza moje ciało

Nie wiem Panie czy jeszcze wiersz napiszę
wzrok mój słaby ręce drżą
litery rozwleczone
a serce szalone
tak bardzo już zmęczone

Nie wiem Panie czy jeszcze wiersz napiszę
muszę odpocząć
umiłowana zaborcza
czarna ziemia czeka
pisać mi nie daje
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MARTA MACHOWSKA

Pelagia Pietrzak (1932–2012) – mistrzyni 
snutki golińskiej (pow. Jarocin) 

Pelagia Pietrzak z domu Krawczyńska urodziła się 10 
marca 1932 roku w Golinie w powiecie jarocińskim, gdzie 
mieszkała i tworzyła przez całe życie. Była znaną twór-
czynią ludową, hafciarką, której specjalizacją była snutka 
golińska, czyli haft biały nasnuwany na płótnie. Należała 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Pelagia Pietrzak ze snutką golińską miała do czynienia 
od najmłodszych lat. Haftem snutkowym zajmowały się 
również jej babcia i matka, która nauczyła się tej techniki 
od Heleny Bernasowskiej, gosposi i jednocześnie wybit-
nej uczennicy dziedziczki Goliny, Heleny Moszczeńskiej. 
Sama Bernasowska w 1975 roku została nagrodzona Na-
grodą im. Oskara Kolberga. Pelagia Pietrzak, wychowu-
jąc się w domu z hafciarskimi tradycjami, szybko sama 
sięgnęła po igłę i nić. Początkowo uczyła się pod okiem 
matki, następnie wzięła udział w pierwszym zorganizo-
wanym po wojnie kursie haftów golińskich w 1947 roku. 
Instruktorką była właśnie Helena Bernasowska. To dzięki 
temu, w tym samym roku, w wieku 15 lat Pelagia Pie-
trzak wzięła udział w debiutanckim konkursie, w którym 
otrzymała wyróżnienie. W 1953 roku rozpoczęła współ-
pracę z Cepelią. Jeszcze długo po tym wydarzeniu haf-
ciarka wspominała, że za pierwsze pieniądze zarobione 
na sprzedaży małych serwetek kupiła modne wtenczas 
stylonowe pończochy. Z czasem obok serwetek i obrusów 
zaczęła wykonywać również kołnierzyki, firanki, stroje 
dla zespołu Mazowsze oraz zespołu dziecięcego działa-
jącego przy Cechy Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Swoje 
hafty wykonywała na białym płótnie albo – w przypad-
ku czepców – na tiulu nicią atłaskiem, po który jeździła 
do Poznania albo sprowadzała z Czech. Zawsze przy pra-
cy używała tamborka, naparstka oraz specjalnie przezna-
czonych do tego celu nożyczek.

W 1957 roku wyszła za mąż i rodzinne obowiązki spo-
wodowały, iż mniej czasu poświęcała na haftowanie, jed-
nak nigdy go nie zaniechała. Dodatkowo, nie tylko sama 
zajmowała się snuciem, ale również przekazywała tę wy-
jątkową umiejętność innym kobietom, przyczyniając się 
do podtrzymywania lokalnych tradycji. W 1970 roku zo-
stała instruktorką kursu zorganizowanego przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Golinie, w którym wzięło udział 30 
osób. Na zakończenie Pelagia Pietrzak otrzymała dyplom 
uznania za wybitny wkład w upowszechnianie folkloru 
Ziemi Jarocińskiej w dziedzinie snutkarstwa. W następ-
nych latach prowadziła kursy w całym powiecie jarociń-
skim: w Magnuszewicach, Witaszycach, Kotlinie, Goli, 
Jaraczewie, Żerkowie, Wilkowyi oraz w samym Jarocinie. 
Obok kursów dla dorosłych, prowadziła także szkolenia 
w szkołach dla dzieci. Techniki haftu snutkowego nauczyła 
również swoje trzy córki.

Przez wszystkie lata swojej pracy twórczej, Pelagia 
Pietrzak brała udział w licznych wystawach, przeglą-

Pelagia Pietrzak (1932–2012), fot. z archiwum oddziału 
Wielkopolskiego Oddziału STL

Prace Pelagii Pietrzak, fot. z archiwum oddziału Wielkopolskiego 
Oddziału STL
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dach i konkursach twórczości ludowej, zdobywając przy 
tym nagrody i wyróżnienia. Dla przykładu wymieniać 
można II nagrodę zdobytą w 1974 roku w konkursie 
na pamiątkę Ziemi Wielkopolskiej. W tym samym roku 
wystawiała swoje prace w wystawie snutek golińskich, 
zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie 
i Towarzystwo Kultury Jarocińskiej. Wielokrotnie zdo-
bywała I, II lub III miejsce w konkursach w Jarocinie 
i Poznaniu. W 1987 roku zajęła I miejsce w konkursie 
„Twórczość ludowa w kręgu Folkloru”, organizowa-
nym przez Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła 
Ludowego i Artystycznego Cepelia w Warszawie oraz 
Spółdzielnię Pracy Wytwórców Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego Folklor w Poznaniu, natomiast w roku 
kolejnym I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
na współczesny strój regionalny we Włocławku, podob-
nie jak w roku 1996 roku. W 2004 roku zdobyła wyróż-
nienie w konkursie „A to polskie właśnie...”, organizo-
wanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych w kategorii Hafciarstwo oraz nagrodę w III 
Konkursie na Haft Nasnuwany Snutki Golińskie w Ja-
rocinie. W 1993 roku twórczyni została wyróżniona 
za swoje zasługi dla kultury ludowej Nagrodą im. Oska-
ra Kolberga, natomiast w 2007 roku świętowała jubile-
usz 60-lecia pracy artystycznej. Dużym wyróżnieniem 
jest również fakt, że obrus wyhaftowany przez Pelagię 
Pietrzak przy współpracy z paniami z Koła Gospodyń 
Wiejskich powędrował do Watykanu jako dar dla Jana 
Pawła II. Twórczyni jest również autorką części bielizny 
kościelnej znajdującej się w świątyni w Golinie.

Pelagia Pietrzak zmarła 26 marca 2012 roku. Do końca 
życia związana była z Goliną i snutkami. Przez całe swo-
je życie pragnęła, by haft snutkowy nie zaginął, a snutka 
golińska urzekła cały świat. Jak sama przyznała w swoich 
wspomnieniach, Swym bezimiennym haftem rozsławiłam 
imię Polski. Jej hafty można spotkać w muzeach zarów-
no w kraju – przede wszystkim w Muzeum Regionalnym 
w Jarocinie, jak i za granicą.

DANIELA BEDNAREK

Samotna matka

Na progu smutnego domu
Samotna matka
Wpatrzona w rzeki nurt
Drzewa 
Warkoczami rozpuszczonych gałęzi
Płaczą
Krwawe łzy zabiera rzeka
W zwierciadle wody wspomnienia
Jak pędzące obrazy
Odpływają

Wspomina matka tamte dni
Gwar i zabawy dzieci
Rżenie konia gdy powracał z pola
I lata ciężkiej żmudnej pracy
Gdy księżyc dzień witał
I z księżycem dzień odchodził

Pozostały spracowane dłonie
Które dzieliły bochny chleba
W tamte wieczory
Pachnące świeżym mlekiem
I otwarte serce matki czekające

Dziś tylko pustka
Ucichły dziecięce zabawy
I konia dawno już nie ma
Pies nawet nie zaszczeka
A przy pustej budzie
Już tylko rdza na łańcuchu
Szczerzy kły
A zza węgła
Nieśmiało pomiaukuje kocię
Czeka na człowieka
A zapomnianą ścieżką do domu
Biegną już tylko wspomnienia

Wzór z dywanu dwuosnowowego Bernardy Rość, fot. P. Onochin
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ODESZLI OD NAS 

HALINA KOSIENKOWSKA 

Wiesława Szymoniak – wspomnienie

Wiesia odeszła od nas 23 kwietnia 2015 roku. Śmierć 
zadrwiła z Jej planów, zamierzeń i marzeń. A miała ich 
bardzo dużo: wyjechać w maju do sanatorium, namalo-
wać kolejne obrazy – do kraju, za granicę, do Kazimierza, 
na Jarmark Jagielloński; pomóc wejść w dorosłe życie 
wnukowi Filipowi, a później – zamieszkać w ukochanym 
Wrocławiu.

Była niezwykle aktywna, dynamiczna, żywiołowa. 
Udzielała się przez długi czas w KTL przy Krasnostawskim 
Domu Kultury, a także w STL. Przez 15 lat występowała 
w kapeli ludowej z Małochwieja. Nie opuszczała festiwali, 
kiermaszów, targów, jarmarków, chmielaków, niezależnie 
od tego, czy odbywały się w Krasnymstawie, Lublinie, Ka-
zimierzu czy w Siedlcach, Warszawie, Krakowie. Za swą 
aktywność społeczną i twórczą otrzymała liczne nagrody 
i wyróżnienia, m.in. w 1985 roku odznakę ,,Zasłużony dla 
Ziemi Chełmskiej”.

Miała silną osobowość, wiedziała, czego chce, i śmiało, 
odważnie, pewnie szła po wytyczonej drodze, realizując 
skutecznie swoje pomysły na życie.

Na co dzień otaczało Ją spore grono osób, które ujęła 
swą niezwykłą energią, poczuciem humoru, ale też wraż-
liwością i delikatnością. Potrafiła bez reszty poświęcić się 
drugiemu człowiekowi, jeśli ten zaskarbił sobie Jej sym-
patię. Była życzliwa, uczynna, serdeczna i przyjacielska, 
i bardzo gościnna. Niosła pomoc potrzebującym, w zamian 
oczekując jedynie lojalności. Jeśli jednak ktoś ,,wszedł” Jej 
w drogę, okazał się nielojalny lub nie rozumiał sensu Jej 
działań, Wiesia reagowała emocjonalnie, ostro, gwałtownie 
i bezpośrednio. Zatem jak każda wybitna indywidualność 
miała przyjaciół i sympatyków, ale też wielu antagonistów, 
w środowisku była odbierana jako postać kontrowersyjna 
– w prawdziwie artystyczny sposób potrafiła bowiem świa-
domie ,,potrząsnąć” opinią publiczną.

Była twórczynią uniwersalną. Od prawie 50 lat zajmo-
wała się plastyką obrzędową (pisanki, palmy, kwiaty z bi-
buły, ozdoby choinkowe) i haftem. Pasją Wiesi było jednak 
malarstwo – olejne, a wcześniej na szkle. Malując, wyra-
żała umiłowanie natury, wrażliwość na jej piękno i urok. 
Utrwalała fragmenty dawnego życia na wsi, za którym 
bardzo tęskniła, oraz obyczaje ludowe. Jej obrazy są – tak 
samo jak Ona – dynamiczne, kolorowe, radosne i ciepłe.

Świadectwem Jej możliwości twórczych, Jej wszech-
stronnego talentu artystycznego są wiersze zebrane w au-
torskim tomiku poetyckim Mogę barwić tęczę (Lublin 
2002), a także zamieszczone w antologii Gdy z mgieł ran-
nych wychyla się ziemia (Krasnystaw 1998) oraz w oko-
licznościowych publikacjach Krasnostawskiego Domu 
Kultury. Twórczość tę – nagradzaną tak jak i inne dokona-
nia artystyczne – wyróżnia rzewność i tkliwość nastroju, 
liryzm, rytmika i muzyczność. Jest bliska tradycyjnej po-
ezji ludowej. Obecne są w niej motywy typowe dla tej lite-
ratury: przede wszystkim wiara w Boga i w słuszność Jego 
wyroków, ukochanie ,,małej” ojczyzny, tęsknota za prze-
szłością, szacunek dla przodków, silna więź z przyrodą.

Życie i twórczość Wiesi to wyraz Jej wielkiego opty-
mizmu, zachłyśnięcia się pięknem świata, entuzjazmu dlań 
i namiętności, radości z istnienia oraz z posiadania wielkie-
go daru od Stwórcy w postaci zarówno życia, jak i talentu.

Zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale nie kon-
centrowała się na nich, zatrzymywała się jedynie na krót-
ko, aby usprawnić pracę organizmu, i ruszała dalej – od-
krywać nowe źródła swych ,,zadziwień” i zachwytów ar-
tystycznych.

Wierzę, że śmierć tylko na chwilę przerwała Wiesi Jej 
umiłowane zajęcie, że wprawdzie w innym wymiarze, ale 
stoi teraz przy sztalugach i maluje właśnie obrazek rodza-
jowy ze żniw – takich jakie zapamiętała z rodzinnej wioski.

Wiesia Szymoniak była postacią niepowtarzalną – 
barwną i niezwykle wyrazistą, jakże zatem trudno pisać 
o Niej – BYŁA. Jakże trudno uwierzyć, że ODESZŁA 
NA ZAWSZE.

Autorka wykorzystała fragmenty wstępu jej pióra 
do zbiorku poezji Wiesławy Szymoniak, Mogę barwić 
tęczę, Lublin 2002.

Wiesława Szymoniak, fot. Archiwum STL
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WIESŁAWA SZYMONIAK

Moje malowanie

Maluję swoje obrazy
Chcę malować więcej
Wziąć złoto z promyka
Garść farb z barwnej tęczy

Czasem jest mi wesoło
A czasem jest mi smutno
Biorę wtedy pędzel
By rzucić szkic na płótno

Najchętniej lubię malować
Z przeszłości mojej zwyczaje
Garncarza, oracza w polu
Szewca, co z zydla powstaje

Żeńców koszących zboże
W pocie na swojej niwie
Pastuszków pasących krowy
Gracza, co dudli tęskliwie...

Dziada – chodził po prośbie
Ubrany w starym łachu
I chłopa, który słomą
Łatał dziurę w dachu

Chłopaka, który pasał
Gęsi – choć bardzo mały
Lubię malować malwy
Które pod oknem się śmiały

I tak utrwalam na płótnie
Zwyczaje i różne święta
Może mi coś umknęło
Nie wszystko przecież pamiętam

Im bardziej do starości
Pamięć się gubi, rozprasza
Chcę utrwalić wieś starą
Bo to jest kultura nasza

JAN CZARNECKI

Do zmarłej Żony

Proszę, wysłuchaj mnie czasem,
Chcę Ci dziś przesłać skowronka śpiewanie
I strzępy dawnych rozmów naszych,
I trzepot skrzydeł bocianich.
Prześlę Ci też szelest żytnich kłosów
W czas zbóż kwitnienia
I ten rozbłysk porannej rosy,
Która w słońcu w diamentowe 
Iskry się przemienia.
Prześlę Ci szeptanie traw
Znad łąki nieskoszonej
I cichy poszum liści starej wierzby.
Prześlę Ci oddechy naszej zaoranej roli
I jarzębiny grona, co spadają w zeschłą trawę,
I stukot mego serca, które wciąż boli
I niekiedy cichnie, zamiera powoli.
Wychyl się z tej niebiańskiej dali
I zobacz, że tutaj nie zmieniło się nic,
Jestem wciąż z dziećmi,
Lecz bez Ciebie trudno mi żyć.
Czasem wyłaniasz się z ciszy przeogromnej,
Widzę Cię, widzę, że jesteś, idziesz do mnie,
Słyszę Twe kroki i szelest liści pod stopami,
Jednak wiem, że to tylko senne zwidy,
A Ty nie przyjdziesz już nigdy. 

LILIA SOLA

Córko!

Chciałabym ja jeszcze
dźwignąć się z mego łoża
i któregoś dnia wyjść
obejrzeć dobytek
pole opasane rzeką
choć trudno będzie
dojrzeć starym oczom
bo pole me daleko
Chciałabym ja jeszcze
stanąć pod lasem
posiedzieć na trawie
w nieba oczy popatrzeć
umyć twarz w stawie
uklęknąć przy kaczeńcach
co przy brzegu rosną
poleżeć i usnąć beztrosko
Czekam na wiosnę
ona tego dokonać może
nie spiesząc się przejdzie
bruzdą przez wschodzące zboże
a ja pragnę raz jeszcze popatrzeć
na budzącą się przyrodę
na srebrne wierzbowe bazie
i ujrzeć w słońcu lśniący złocień
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BADACZE KULTURY 

ZBIGNIEW JASIEWICZ

Profesor Józef Burszta (1914–1987)  
– etnolog, socjolog, historyk

Profesor Józef Burszta (17 kwietnia 1914 – 6 lipca 
1987), etnolog, socjolog i historyk. Urodził się i wy-
chował w trudnych warunkach w Grodzisku Dolnym 
w Rzeszowskiem, regionie o żywej kulturze ludowej – 
jako dziecko mieszkał w chacie kurnej, a jednocześnie 
o aktywnym ruchu ludowym i rozbudzonych potrzebach 
edukacyjnych.

Po maturze w Liceum im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku (1934) kształcił się w Wyższym Katolickim 
Studium Społecznym w Poznaniu w zakresie pracy spo-
łeczno-oświatowej (1934–1936), następnie studiował so-
cjologię na Uniwersytecie Warszawskim (1937–1939), 
jednocześnie pracując w Państwowym Instytucie Kultury 
Wsi. Z ramienia tego Instytutu wyjechał do Danii badając 
polskich emigrantów. W trakcie studiów i pracy słuchał 
wykładów i kontaktował się ze znanymi socjologami i et-

nologami: Tadeuszem Szczurkiewiczem, Janem Stanisła-
wem Bystroniem, Stanisławem Poniatowskim i Józefem 
Chałasińskim.

Studia i pracę przerwała wojna. Profesor powrócił 
do rodzinnej wsi, zarabiał jako fotograf, prowadził tajne 
nauczanie i uczestniczył w podziemnym ruchu ludowym. 
Do Poznania przyjechał ponownie w roku 1945. Podjął 

pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ziem-
skim. Jesienią tego roku ukończył studia 
socjologiczne na Uniwersytecie Poznań-
skim przedstawiając pracę magisterską 
Biedota wiejska w strukturze społecznej 
wsi, napisaną pod kierunkiem prof. Ta-
deusza Szczurkiewicza.

Z Uniwersytetem Poznańskim Pro-
fesor Józef Burszta związał się w roku 
1946 przyjmując obowiązki asystenta-
-wolontariusza w Katedrze Historii i So-
cjologii Wsi na Wydziale Rolniczo-Le-
śnym. Stopień naukowy doktora uzyskał 
w roku 1947 na podstawie pracy Ruchli-
wość społeczna wsi małopolskiej, której 
promotorem był również prof. Tadeusz 
Szczurkiewicz. Już jako adiunkt prze-
chodzi do Katedry Socjologii Wydziału 
Humanistycznego, z której, po likwida-
cji studiów i placówek socjologicznych, 
przeniesiony został w roku 1951 do Ka-
tedry Historii Gospodarczej Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Uniwer-
sytetu. W latach 1954–1956 pracował 
na Uniwersytecie Łódzkim, w którym 
uzyskał stanowisko zastępcy profesora, 
a od roku 1955 – docenta. Do Poznania, 
już na Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza, powraca w roku 1956, aby ob-
jąć stanowisko stworzonego dla niego 
Zakładu Historii Kultury Materialnej 
przy Katedrze Etnografii. W rok póź-
niej zostaje kierownikiem tejże Katedry, 
w latach 50. pracuje także dodatkowo 
w Instytucie Historii Kultury Mate-
rialnej PAN. Katedrą kierował do roku 

1979. Na Uniwersytecie pełnił także funkcje dziekana 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1962–1964) oraz 
sprawował urząd prorektora (1965–1967). Na emeryturę 
przeszedł w roku 1984, nadal jednakże prowadził semina-
ria i wykłady. Wykształcił 148 magistrów etnografii oraz 
wypromował 36 doktorów.

Główne kierunki działalności badawczej Profesora 
to kultura wsi polskiej oraz dzieje i stan polskiej etno-
logii. Wieś badał zarówno w perspektywie historycznej 

Doc. Józef Burszta podczas wywiadu z informatorką w Krzymowie, pow. Konin,  
fot. Stanisław Kusza, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty
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(m.in. cenne książki na temat karczmy i osadnictwa), 
jak i współczesnej, poprzez terenowe badania etnogra-
ficzne. Stworzył programy i zorganizował zespoły ba-
dawcze do prac terenowych nad kulturą ludową Wiel-
kopolski (1956) oraz procesami adaptacji i integracji 
kulturowej osadników na ziemiach zachodnich i pół-
nocnych (1959). Dobrze czuł się w terenie. Otwartość, 
życzliwość, znajomość realiów wiejskich sprawiały, 
że łatwo nawiązywał kontakty i zdobywał zaufanie. 
Wiele fotografował. Kultury ludowej, w której wyrósł, 
nie idealizował, a traktował ją jako zjawisko o charak-
terze społecznym, zmienne w czasie i przestrzeni. Był 
pierwszym etnologiem polskim, który zwrócił uwagę 
na utratę przez kulturę ludową statusu żywej kultury 
środowiskowej i osiągnięcie przez wyselekcjonowane 
jej elementy pozycji dziedzictwa narodowego. Zwrócił 
się także ku badaniom przemian społeczno-kulturowych 
wsi, dla których laboratoryjne wręcz warunki znalazł 
na ziemiach zachodnich. Pozostawił wiele opracowań 
dotyczących etnologii: jej historii, kierunków metodo-
logicznych oraz stanu współczesnego. Był rzecznikiem 
współpracy międzynarodowej etnologów i znacznie 
rozszerzył kontakty etnologów polskich z naukowcami 
z innych krajów europejskich.

Działalność organizacyjna Profesora przekraczała 
granice Uniwersytetu. Był członkiem władz Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego, w jego ramach zorgani-
zował w Poznaniu Redakcję Dzieł Wszystkich Oskara 
Kolberga (od 1961), redagował „Lud” (od 1969). Stwo-
rzył ośrodek koordynacji działalności etnologicznej 
i integracji etnologów oraz przedstawicieli nauk po-
krewnych powołując Sekcję Etnografii Komitetu Nauk 
Socjologicznych PAN (1972), przekształconą w roku 
1975 w Komitet Nauk Etnologicznych PAN. Był współ-

organizatorem i współredaktorem, razem z prof. Zeno-
nem Sobierajskim, Atlasu języka i kultury ludowej Wiel-
kopolski, wydawanego przez Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Popierał regionalizm jako ruch ważny 
społecznie i kulturalnie, był współzałożycielem i przez 
wiele lat członkiem zarządu Wielkopolskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. Pragnął współkształtować warunki 
i kierunki rozwoju kulturalnego kraju. Był członkiem 
Komisji Ekspertów w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
uczestniczył w historycznym Kongresie Kultury Pol-
skiej w grudniu 1981 roku, został powołany do Narodo-
wej Rady Kultury. Należał do ginącej formacji wielkich 
uczonych – humanistów pochodzenia chłopskiego, któ-
rych zrodziła Galicja. Dzielił z nimi przekonanie o spo-
łecznych zadaniach i wartościach nauki.

Profesor zebrał wiele dowodów uznania międzyna-
rodowego, ogólnopolskiego oraz ze strony środowisk 
naukowych i społecznych. Był laureatem Nagrody im. 
J. G. Herdera wręczonej w roku 1975 na Uniwersytecie 
Wiedeńskim, członkiem honorowym wielu towarzystw 
naukowych i społecznych, wyróżniony został wieloma 
odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Grób Profesora znajduje się w Alei Zasłużonych cmen-
tarza junikowskiego w Poznaniu. Pamięć o nim utrwalona 
została nazwaniem jego imieniem ulicy w Poznaniu oraz 
sali wykładowej w Collegium Historicum Uniwersytetu. 
Poświęcono mu oddzielne tomy czasopism i prac zbioro-
wych, wznawiane są i wydawane z rękopisów jego prace.

Tekst został przygotowany na potrzeby Cyfrowe-
go Archiwum im. Józefa Burszty. Przedruk za zgodą 
Autora.
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PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE 

MIKOŁAJ SMYKOWSKI

Lokalne mikroświaty. Digitalizacja 
wizualnych danych etnograficznych 
w ramach Cyfrowego Archiwum  
im. Józefa Burszty

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, powstałe w set-
ną rocznicę urodzin tego znamienitego profesora polskiej 
etnologii, utworzone zostało w ramach projektu dofinan-
sowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Program Kolberg 2014 – Promesa. Jego 
pomysłodawczynie – dr Anna Weronika Brzezińska oraz 
dr Agata Stanisz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kul-
turowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 
za cel postawiły sobie zabezpieczenie i zdigitalizowanie 
archiwalnych materiałów terenowych (głównie fotografii, 
nagrań dźwiękowych oraz filmów, a także tekstów tran-
skrypcji i notatek terenowych), pochodzących z badań 
etnograficznych prowadzonych przez poznański ośrodek 
naukowy od lat 50. XX wieku. Dotychczasowe archiwum 
instytutu, prowadzone przez etnolożkę i dokumentalist-
kę, mgr Irenę Kabat, doczekało się w grudniu 2014 roku 
swojej internetowej premiery. Towarzyszyła jej wystawa 
„Etnografowie w terenie. 100 fotografii w setną rocznicę 
urodzin Józefa Burszty”. Zdjęcia zaprezentowane zosta-
ły w przestrzeni Galerii Słodownia w Starym Browarze 
w Poznaniu podczas oficjalnego otwarcia 3 listopada 2014 
roku. W wernisażu wzięli udział realizatorzy projektu i or-
ganizatorzy wystawy, pracownicy Wydziału Historycznego 
UAM oraz zaproszeni goście. Co najważniejsze, znalazły 
się na nim również osoby, które mając niegdyś przelotny 
kontakt z poznańskimi etnografami, zostały uwiecznione 
na niektórych z fotografii.

Jakkolwiek na wystawę „Etnografowie w terenie” 
składało się łącznie sto fotografii wykonanych w różnych 
regionach Polski i świata, to na okładkę katalogu wysta-
wowego i plakat promujący wydarzenie wybrane zostało 
jedno – portret ślubny panny młodej w stroju biskupiań-
skim wykonany w 1969 roku przez Józefa Bursztę w Starej 
Krobi (powiat gostyński)1. Osoba znajdująca się na zdjęciu 
nazwana została przez nas Piękną Panią. Zdjęcie to było 
nie tylko impulsem, który spowodował całe zamieszanie 
związane z modernizacją archiwum2, sprawiło również, 
że kilku etnografów zaangażowanych w pracę nad wysta-
wą postanowiło wybrać się do Starej Krobi i odnaleźć spor-
tretowaną przed laty biskupiankę.

Podróż powrotna czarno-białej fotografii Pięknej Pani, 
świetnie opisana przez Annę Weronikę Brzezińską w jed-
nym z tekstów wprowadzających do katalogu wystawo-
wego, stała się ucieleśnieniem procesu uwspółcześnienia 
materiałów wizualnych znajdujących się w zasobach ar-

chiwum. Historia zdjęcia i kontekst jego wykonania nigdy 
nie zostałyby do końca odkryte. Pozostałyby jedynie zwię-
złą notatką na starej, pisanej odręcznie karcie inwentary-
zacyjnej, do której dołączone zostało przezrocze. Powrót 
do Starej Krobi był doświadczeniem o tyle ważnym, o ile 
zdjęcie, które w archiwum pozostawało jednym z wielu 
niedopowiedzianych epizodów przeszłości zatrzymanych 
w czasie z etnograficzną precyzją, w trakcie rozmowy 
z Piękną Panią ożyło, nabierając nowych znaczeń. To tylko 
jedno ze stu zdjęć z wystawy i jedno z kilkunastu tysięcy 
w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
w Poznaniu. Za każdym z nich kryje się inna mikrohistoria.

Wizualne reprezentacje przeszłości, jakimi są fotografie, 
stanowią podstawę do odczytywania tego, co było kiedyś 
nie tylko dla historyków czy historyków sztuki. Interpre-
tacja fotografii wykonanych przez etnografów w latach 
50. czy 70. XX wieku umożliwia pochylenie się przede 
wszystkim nad tym, jak dawniej człowiek konstruował 
swoją codzienność i co w tej codzienności urzekało ba-
daczy, którzy z aparatami fotograficznymi i dyktafonami 
udawali się w teren. Wraz z zamknięciem tychże fotografii 
w przepastnych szufladach archiwum, zamyka się także ich 
warstwa ikoniczna – po wielu latach od ich zarchiwizowa-
nia, nie jesteśmy w stanie wykroczyć poza ramy samego 
zdjęcia i dołączonego do niego zwięzłego komentarza au-
tora. Historia, która kryje się za zdjęciem, jeśli nie została 
opisana w którymś z naukowych tekstów jej autora, może 
nie zostać nigdy ujawniona. Próba ponownego przejrzenia 
zbiorów archiwalnych fotografii poznańskich etnologów 
spowodowała, że wiele spośród nich, tak jak portret Pięk-
nej Pani, ujawniła swoje historie w nieoczekiwany sposób 
– poprzez ponowne spotkanie świata przedstawionego 
ze światem realnym.



49. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

Kapela Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, woj. łódzkie, nagrodzona „Basztą” w kategorii kapel, fot. K. Kuzko

Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynka, woj. śląskie, laureatka 
„Baszty” w kategorii solistów śpiewaków, fot. J. Adamowski

Roman Wojciechowski, skrzypek z Tomaszowa 
Mazowieckiego, woj. łódzkie, laureat „Baszty” w kategorii 
solistów instrumentalistów, fot. J. Adamowski



48. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym – 2015 r.

Stoisko Małgorzaty i Tomasza Krajewskich z Niemiec, woj. lubelskie

Jarosław Rodak garncarz z Bliżyna, woj. świętokrzyskie Marian Łoboz reprezentant zabawkarstwa ludowego 
z Jeleśni, woj. ślaskie



Irena Sapiejka koronczarka z Sieradza, woj. łódzkie

Marta Walczak-Stasiowska malarka z Zakopanego,  
woj. małopolskie

Piotr Skiba garncarz z Jadwisina, woj. lubelskie

Fot. P. Onochin



Prace Dionizego Purty

Fot. P. Onochin
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Archiwum – jako uniwersum lokalnych mikroświatów, 
którym z zaciekawieniem przyglądali się niegdyś etnogra-
fowie – może stać się przyczynkiem nie tylko do ponow-
nych badań powrotnych do miejsc i ludzi uchwyconych 
na fotografiach, ale przede wszystkim powinno zostać 
uwolnione od skostniałych ram szaf i regałów. Taśmy 
szpulowe, kasety VHS oraz czarno-białe pożółkłe przezro-
cza, jakkolwiek pozostają cennymi artefaktami minionych 
lat oraz materializacjami przeszłych sposobów zbierania 
materiału empirycznego, nie są jedynymi nośnikami, za po-
mocą których można przechowywać dane etnograficzne. 
Nowe technologie, ułatwiające zbieranie i przechowywa-
nie danych, są nieodłączną częścią współczesnych badań 
etnograficznych – umożliwiają również konwersję danych 
zebranych tradycyjnymi metodami na zapis cyfrowy.

Ratunkowy charakter projektu digitalizacji archiwum 
IEiAK UAM jest szczególnie widoczny w ilości pracy 
dokonanej w celu zabezpieczenia jego zasobów oraz ich 
upowszechnienia. Budowa Archiwum Cyfrowego im. 
Józefa Burszty, jak wskazują jego inicjatorki, ma na celu 

w szczególności: 1) utrwalenie oryginalnych i unika-
towych materiałów dotyczących zjawisk z związanych 
z kulturą tradycyjną; 2) wykorzystanie nowych technologii 
do zdigitalizowania i udostępnienia archiwalnych zbiorów 
IEIAK UAM w Internecie w oparciu o licencję Creative 
Commons; 3) popularyzację działań badawczych prowa-
dzonych przez poznańskich etnologów oraz prezentację 
sylwetki wybitnego poznańskiego etnografa – profesora 
Józefa Burszty; 4) nawiązanie współpracy z organizacjami 
i instytucjami specjalizującymi się w działaniach cyfryza-
cyjnych; 5) wypromowanie idei upowszechniania dorobku 
naukowego współczesnych badaczy kultury. Biorąc pod 
uwagę, że wyniki badań naukowych, również te groma-
dzone w archiwach, są pewnym rodzajem dziedzictwa 
kulturowego, istotnym celem działań projektowych było 
umożliwienie dostępu do niego zróżnicowanym grupom 
odbiorców – środowiskom akademickim, edukacyjno-dy-
daktycznym, organizacjom kulturotwórczym i animującym 
lokalne społeczności oraz działaczom regionalistycznym3. 
Efektem realizacji celów projektowych jest strona interne-
towa cyfrowearchiwum.amu.edu.pl, stanowiąca nowocze-
sną platformę udostępniania archiwaliów oraz bieżących 
wyników prac terenowych, prowadzonych przez poznań-
skich etnografów. Przeniesienie archiwum w przestrzeń 
wirtualną to dopiero początek – otwarty charakter projektu 

zakłada systematyczną pracę nad digitalizacją kolejnych 
danych archiwalnych.

Realizacja projektu „Cyfrowe Archiwum im. Józefa 
Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnie-
nie w Internecie”, mimo iż wpisuje się w słusznie postę-
pujący we współczesnej humanistyce „zwrot cyfrowy”4, 
w polskim środowisku antropologicznym jest działaniem 
pionierskim. Stworzenie obszernego repozytorium zawie-
rającego materiał wizualny, wyniki badań terenowych i pu-
blikacje naukowe sprawia, że tradycyjne archiwum staje 
się powszechnie dostępne dla osób spoza hermetycznego 
środowiska naukowców. Wpływa to znacząco na partycy-
pacyjny charakter upowszechniania wyników badań etno-
graficznych, a ratowanie przeszłości zamkniętej chociażby 
w archiwalnych fotografiach staje się tak naprawdę ratowa-
niem przyszłości – korzystanie z udostępnionych zbiorów 
może mieć charakter wzbudzający potencjał etnograficzny 
w użytkownikach archiwum, szczególnie członkach kolej-
nych generacji. Upublicznienie zbiorów umożliwia rów-
nież, zgodnie z postulatami antropologii zaangażowanej 
społecznie czy nowymi nurtami w badaniach historycz-
nych (historia ratownicza), przywrócenie przeszłości, ta-

Nosidła do wody, fot. Stanisław Kusza, Krzymów, pow. koniński, 
połowa lat 60. XX wieku, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Przydrożna kapliczka murowana z figurą św. Antoniego, fot. Józef 
Burszta, Ołobok, pow. ostrowski, lata 50-60. XX wieku, Cyfrowe 
Archiwum im. Józefa Burszty

Zaprzęg krowi na ulicy, fot. Józef Burszta, Krzykosy, pow. średzki, 
1960, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty
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kiej jak ta zachowana na fotografiach, z powrotem w ręce 
lokalnych społeczności – jej współtwórców5.

Drugie życie, jakie tchnięto w archiwum IEiAK UAM, 
stwarza zupełnie nowe możliwości myślenia i działa-
nia w oparciu o zawarte w nim materiały audiowizualne. 
Dzięki podjęciu współpracy z portalem Wikipedia, zdjęcia 
poznańskich etnografów trafią na strony poszczególnych 
zagadnień z zakresu badań nad kulturą, jako ilustracje uzu-
pełniające wpisy encyklopedyczne. Na serwerach Wikime-
dia Commons znalazło się do tej pory około 900 fotografii, 
które systematycznie podpinane będą pod odpowiednie 
hasła tematyczne. Pierwszą ilustracją artykułu zamieszczo-
nego na portalu Wikipedia na zasadach licencji Creative 
Commons jest fotografia z badań terenowych prowadzo-
nych w roku 1959, wykonana przez profesora Zbigniewa 
Jasiewicza – zdjęcie podpięte zostało pod hasło „badania 
terenowe”, szczególnie dystynktywne dla etnograficz-
nej procedury badań naukowych6. Działalność archiwum 
wzbudziła również zainteresowanie portali i serwisów in-
ternetowych zajmujących się problematyką upowszechnia-
nia i popularyzowania wyników badań naukowych7.

Otwieranie archiwów, rozumiane zarówno jako tech-
nologicznie nowe formy ich zachowywania i konserwacji 
oraz nowe formuły udostępniania – przyczynia się obopól-
nej korzyści badaczy, promujących wyniki swojej pracy, 
środowisk popularyzatorskich, pośredniczących w prze-
kazywaniu wiedzy naukowej szeroko rozumianemu spo-
łeczeństwu oraz samym odbiorcom, do których kierowane 
są tego typu projekty. Digitalizacja archiwalnych fotografii 
IEiAK UAM w ramach Cyfrowego Archiwum, aktywnie 
przyczynia się do upowszechniania wiedzy o lokalnych 
mikroświatach i tworzących je ludziach, które raz zareje-
strowane, na tradycyjnych niegdyś nośnikach, mogłyby 
w swojej pierwotnej formie nie przetrwać.

Więcej na temat Cyfrowego Archiwum im. Józefa 
Burszty: www.cyfrowearchiwum.amu.edu.pl, www.face-
book.com/cyfrowearchiwum i http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wikiprojekt:GLAM.
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Wesele biskupiańskie w Krobi Starej, fot. Józef Burszta, Krobia Stara, 
pow. gostyński, 1969, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty
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Wiosenny wiejski poranek

ptaki skrzydeł grafitem majowy dzień 
witają

ze świergotem radosnym pieśń poranną 
śpiewają

fiołki wonne błękity rozkładają wśród 
trawy

aż się motyl esteta zniża piękna ciekawy

ślimak rad kwiatom wiśni podnosi swe 
rogi

patrząc jak białe płatki sypią mu się pod 
nogi

i w trawy aksamicie kobierzec barwny 
tkają

na którym żółte mlecze filuternie 
mrugają

nad okiem starej studni żuraw nisko się 
skłania

śląc jej tęsknym skrzypieniem swe miłosne 
wyznania

dym z komina ulata i łączy ziemię 
z niebem

wszystko w krąg tchnie radością pachnie 
życiem i chlebem

aż Pan Bóg wychyla głowę i patrzy 
ciekawie

a widząc piękno życia dłoń wznosi 
i błogosławi
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PRZEMYSŁAW NOCUŃ, AGNIESZKA PRZYBYŁA-DUMIN

40-lecie Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie” jest instytucją kultury samorządu województwa ślą-
skiego. Popularnie nazywane „skansenem w Chorzowie”, 
obchodzi w 2015 roku 40-lecie uruchomienia terenowej 
ekspozycji tradycyjnego budownictwa ludowego. Cho-
rzowski park etnograficzny nie był jednak pierwszą zapla-
nowaną na Górnym Śląsku ekspozycją tego typu. Wcze-
śniejsza idea uruchomienia muzeum na wolnym powietrzu 
na tym terenie pojawiła się bowiem dużo wcześniej – już 
w okresie międzywojennym. Jej inicjatorem był historyk 
sztuki i konserwator zabytków – prof. Tadeusz Dobrowol-
ski. W ramach rozpoczętych wtedy działań w 1938 roku 
przeniesiono z podraciborskiej Syryni do Parku im. Ta-
deusza Kościuszki w Katowicach drewniany kościół pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła pochodzący z 1510 
roku, a także spichlerz dworski z Gołko-
wic z końca XVII wieku.1 II wojna świa-
towa przerwała dalsze prace, choć żaden 
z przeniesionych obiektów szczęśliwie 
nie ucierpiał w wyniku jej przebiegu. 
Niestety w późniejszym okresie w wy-
niku pożaru zniszczeniu uległ spichlerz 
z Gołkowic.2

Do idei budowy muzeum powrócono 
w 1952 roku na XXVII Walnym Zgro-
madzeniu Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego w Katowicach, proponując 
dla niego nową lokalizację – na tere-
nach powstającego w tym czasie Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie – na ten cel uzyskano tere-
ny w zachodniej części organizowanego 
parku.3

Przygotowania do rozpoczęcia inwe-
stycji trwały kilka lat. Założenia progra-
mowe powstały w 1958 roku, a do opra-
cowania planu przestrzennego zagospoda-
rowania przystąpiono w 1961 roku. Auto-
rami założeń projektowych byli mgr Ma-
ria Suboczowa i dr Anzelm Gorywoda, 
natomiast w zespole opiniodawczym 
cenne uwagi wnieśli prof. Gerard Ciołek i prof. dr Ksawe-
ry Piwocki. Projekt ekspozycji wykonał „Miastoprojekt” 
w Krakowie pod kierownictwem mgr. inż. Juliana Klimka. 
Pierwsze obiekty w organizowanym muzeum przeniesiono 
w 1964 roku – były to wiatrak z Grzawy oraz spichlerz 
z Warszowic. Dalsze działania zostały przerwane na okres 
około pięciu lat. Po wielu staraniach ze strony Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i środowiska muzealnego 
wznowiono je w 1969 roku. Do 1975 roku trwały także 
intensywne prace nad ukształtowaniem terenu pod pla-
nowane zagrody, trzeba bowiem przypomnieć, że obszar, 
na którym powstało muzeum, stanowiły w większości hał-
dy poprzemysłowe i nieużytki, pozbawione prawie całko-
wicie zieleni i ziemi uprawnej.4

Równocześnie badano, przenoszono, konserwowa-
no i montowano obiekty zabytkowe. Prace budowlano-
konserwatorskie wykonało Przedsiębiorstwo Konserwacji 
Zabytków w Krakowie, natomiast kształtowanie terenu, 
budowę dróg i nasadzanie zieleni – Przedsiębiorstwo Urzą-
dzeń Komunalnych w Chorzowie.5 Nadzór merytoryczny 
nad budową sprawował Zespół Realizatorski Muzeum Wsi 
Górnośląskiej powołany przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Katowicach, działający przy Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu.

W 1975 roku, po przeniesieniu 33 obiektów, udostęp-
niono Górnośląski Park Etnograficzny zwiedzającym.6 
W założeniu instytucja miała gromadzić i prezentować 
ludowe budownictwo wsi górnośląskiej. W międzyczasie 
nastąpiły pewne zmiany dotyczące zasięgu terytorialnego 

działań instytucji – wcześniejsze powstanie Muzeum Wsi 
Opolskiej spowodowało rezygnację z eksponowania bu-
downictwa Opolszczyzny i w dużym stopniu ziemi racibor-
skiej, w miejsce czego dodano obszar Zagłębia Dąbrow-
skiego. Nadal jednak podstawowym celem pozostało jak 
najszersze, przekrojowe pokazanie krajobrazu kulturowe-
go wsi górnośląskiej z połowy XIX do początku XX wieku, 
wraz z jej rozwarstwieniem społecznym i ekonomicznym. 
Podstawowym modułem kompozycji stała się zagroda. 
Zaplanowano ich siedemnaście, lokując je w kompozycji 
przestrzennej muzeum typu parkowego. Na ekspozycji 
prezentowane jest tradycyjne budownictwo ludowe dwóch 
regionów: Górnego Śląska (podzielonego na pięć podre-
gionów: Beskid Śląski, Pogórze Cieszyńskie, pszczyń-

Wnętrze kuchni w chałupie z Goleszowa, 2010, fot. Antoni Kreis
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sko-rybnicki, przemysłowy, lubliniecki) 
i Zagłębia Dąbrowskiego. Wszystkie 
obiekty typowano na podstawie badań te-
renowych prowadzonych w latach 1953–
1962 pod kierunkiem prof. Mieczysława 
Gładysza. Sporządzono wówczas dokład-
ną dokumentację inwentaryzowanych 
zabytków. Do chwili obecnej posadowio-
no 77 obiektów (z końca XVIII do lat 50. 
XX wieku) w tym: zagrody chłopskie, 
obiekty przemysłu wiejskiego (garbarnia, 
folusz, kuźnie, wiatrak i młyn wodny), 
sakralne (kościół i kapliczki przydrożne), 
użyteczności publicznej (szkoła i sklepik 
wiejski, karczma, areszt sołecki) oraz spi-
chlerze: dworskie, plebańskie i chłopskie.

Prezentowane w Muzeum wystawy 
stałe to przede wszystkim rekonstrukcje 
wyposażenia wnętrz chałup, budynków 
gospodarczych i obiektów tzw. przemy-
słu wiejskiego, pozwalające na pokazanie 
zróżnicowania uzależnionego od położenia geograficznego 
i chronologii rekonstruowanych zagród, uwzględniającego 
także status majątkowy ich właścicieli. Oprócz tego w spi-
chlerzach dworskich i stodołach zlokalizowano profilowa-
ne wystawy stałe poświęcone m.in. dawnym maszynom 
rolniczym, historycznym pojazdom konnym i środkom 
transportu wiejskiego czy zanikłym już na Górnym Ślą-
sku wiejskim rzemiosłom. Na wspomnienie zasługuje cykl 
wystaw poświęconych twórczości artystów nieprofesjonal-
nych m.in. Teofila Ociepki, Pawła i Leopolda Wróblów, 
Ewalda Gawlika, Ludwika Holesza i Erwina Sówki.

Dzięki otwarciu w 2013 roku sal ekspozycyjnych 
w nowym budynku wielofunkcyjnym Muzeum przygoto-
wało w ostatnich latach nowe wystawy czasowe, będące 
podsumowaniem realizowanych projektów badawczych, 
np. „Wieś górnośląska w dawnej grafice i fotografii” czy 
„Młyny wodne nad Liswartą i Pankówką”.

MGPE stale powiększa liczbę obiektów na ekspozycji 
terenowej. W latach 2006–2010 przeniesiono lub zrekon-
struowano m.in.: chałupę z Bykowiny (podregion prze-
mysłowy), z Łaz Błędowskich i ze Strzemieszyc Wielkich 
(region Zagłębia Dąbrowskiego), chałupę przysłupową 
z Goleszowa, wiatrak żarnowy z Ustronia i szkołę z Wa-
pienicy (podregion Pogórza Cieszyńskiego) oraz spichlerz 
chłopski z Bojanowa (grupa spichlerzy). Ostatnimi chrono-
logicznie rekonstrukcjami są: folusz z Brennej (podregion 
Beskidu Śląskiego) i budynek tzw. fajczarni (XIX-wieczna 
chałupa czterorodzinna) ze Zborowskiego (podregion lu-
bliniecki). Obecnie trwają działania nad wpisaniem MGPE 
do Państwowego Rejestru Muzeów.

W 2013 roku MGPE stało się operatorem śląskiego od-
cinka Szlaku Architektury Drewnianej. Instytucja prowa-
dzi działania mające na celu popularyzację tego szlaku kul-
turowego oraz położonych na nim zabytków, m.in. poprzez 
organizowanie do wybranych obiektów wycieczek połą-
czonych z wykładami. W planach Muzeum jest wydanie 
specjalnego przewodnika.

W ostatnich latach Muzeum zrealizowało kilka znaczą-
cych inwestycji. Pierwszą z nich była budowa wspomniane-
go wyżej obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkole-
niowego). W ramach tego działania powstał nowy budynek, 
który posiada dwie sale ekspozycyjne, powierzchnie maga-
zynowe, biura oraz salę audiowizualną. Nowo powstałe za-
plecze pozwoliło na uruchomienie cyklu przedstawionych 
dalej konferencji naukowych, realizowanych przez Mu-
zeum. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju instytucji miał 
również projekt rewitalizacji systemów wodnych, wraz 

z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiej-
skiego. W jego ramach przeprowadzono szeroko zakrojone 
prace budowlane, renowacyjne i konserwatorskie w zakre-
sie odtworzenia trzech stawów oraz budowy nowego zbior-
nika wodnego i przepompowni, uruchomienia młyna wod-
nego z Imielina, rekonstrukcji folusza z Brennej, remontu 
i uruchomienia wiatraka z Grzawy oraz rekonstrukcji tzw. 
fajczarni ze Zborowskiego i rewitalizacji spichlerza z Bo-
janowa.7 Podjęte działania miały na celu przede wszystkim 
uruchomienie na terenie Muzeum ekspozycji prezentującej 
nieistniejące już dzisiaj gałęzie przemysłu wiejskiego. Ce-
lem ich było jednak nie tylko prezentowanie statycznych 
wystaw, lecz przede wszystkim umożliwienie organizowa-
nia pokazów działających urządzeń ulokowanych w histo-
rycznych lub zrekonstruowanych budynkach.

Uzupełnieniem tych inicjatyw są wprowadzane 
do MGPE multimedia, traktowane jako narzędzie do uka-
zania szerszego kontekstu przeniesionych obiektów 
i umożliwiające lepsze zrozumienie życia na dawnej wsi.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie” realizuje liczne naukowe projekty badawcze obejmu-
jące analizę zarówno elementów kultury materialnej, jak 
i niematerialnej. Zostały one zgrupowane w cztery tematy: 
wieś jako organizm społeczno-gospodarczy, przekształca-
nie się zabudowy i krajobrazu obszarów wiejskich, gene-
alogia chłopska oraz folklor narracyjny i obrzędowo-wie-
rzeniowy.

W ramach pierwszego z nich badania obejmują zagad-
nienia związane z dworem i pałacem jako organizatorami 
życia społeczno-gospodarczego wsi, sposobem funkcjo-
nowania i rozwojem obszarów dworskich, ich zapleczem 
gospodarczym (charakterystyka zabudowy, źródła utrzy-
mania, rozpoznanie technologii prowadzonych procesów 
produkcyjnych itp.), a także wzajemnymi relacjami i zależ-
nościami pomiędzy właścicielami ziemskimi a ich pracow-
nikami oraz mieszkańcami podlegających im wsi. Studiom 
podlegają ponadto młyny wodne, miejscowość Grzawa 
i dzielnica Chorzów Stary (ze względu na interesujący kra-
jobraz kulturowy i znajdujące się na ich terenie obiekty) 
oraz zasoby obiektów przemysłu wiejskiego na terenie wo-
jewództwa śląskiego.

Aktywność podejmowana w związku z tematem do-
tyczącym przekształcania się zabudowy i krajobrazu 
obszarów wiejskich koncentruje się na odnalezieniu 
i zbadaniu wsi późnośredniowiecznych lub nowożyt-
nych, w których osadnictwo zostało z jakichś powodów 
porzucone, a także przemianach krajobrazu wiejskiego 

Młyn wodny z Imielina, 2014, fot. A. Kreis
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oraz wywiadach z ostatnimi rolnikami przemysłowej 
części Górnego Śląska.

W ramach działań skierowanych na kwestię genealogii 
następuje rekonstrukcja i opracowanie historii obiektów 
posadowionych na ekspozycji MGPE oraz odtworzenie 
i archiwizacja rodowodów rodzin zamieszkujących wsie 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Badania obej-
mują zapis danych genealogicznych, wraz z opowieściami 
wspomnieniowymi i analizą realiów społeczno-kulturo-
wych, zachowanych w pamięci oraz dokumentach groma-
dzonych przez zainteresowane rodziny czy dostępne w ar-
chiwach.

Temat badawczy „Folklor narracyjny i obrzędowo-wie-
rzeniowy” umożliwia archiwizację opowieści wspomnie-
niowych, które jako gatunek folkloru są krótkotrwałe, 
a zawierają cenne informacje o rzeczywistości społeczno-
-kulturowej oraz sposobie myślenia i odczuwania świata 
charakterystycznych dla ich twórców i nosicieli. Ponadto 
podejmowane w terenie badania, a także współpraca, obej-
mują archiwizację zanikających i funkcjonujących form 
obrzędowych, wierzeniowych i narracyjnych, kultywowa-
nych w wybranych rejonach Górnego Śląska i Zagłębia Dą-
browskiego. W Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie” przechowywane jest również archiwum et-
nograficzne prof. dr. hab. Adolfa Dygacza, planowane jest 
pozyskanie innych zbiorów uczonych działających w ubie-
głym stuleciu oraz powołanie do życia pracowni folklo-
rystycznej, której działalność obejmowałaby pozyskiwanie 
archiwaliów lub ich kopii, opracowanie katalogu zawarto-
ści, udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym, czę-
ściowa publikacja zasobów, współpraca i inspiracja przy 
tworzeniu opracowań naukowych.8

W ramach omawianej działalności naukowej podejmo-
wane są badania terenowe, kwerendy archiwalne i inne 
formy aktywności, a także współpraca z placówkami na-
ukowymi. Organizowane są ponadto konferencje i sesje 
naukowe oraz konkursy, zaś efekt bezpośredni stanowią 
liczne wystawy i publikacje. Celem jest pozyskanie i prze-
chowanie, a czasem rekonstrukcja wiedzy i umiejętności 
dziś odchodzących w niepamięć.

Pośród wydanych w ostatnim czasie opracowań na-
ukowych MGPE może poszczycić się zainicjowaniem 
publikacji „Rocznika Muzeum »Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie«” – periodyku, którego tematyka 
dotyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa wsi 
Górnego Śląska oraz innych obszarów w granicach ad-
ministracyjnych współczesnego województwa śląskiego. 
Redakcja i wydawca stawiają sobie za cel interdyscypli-
narne podejście badawcze w prezentowanych na jego ła-
mach studiach i opracowaniach. Przedstawiane są prace 
etnografów, folklorystów, antropologów, kulturoznawców, 
historyków, architektów, historyków sztuki, socjologów 
oraz archeologów, a w związku z tym wykorzystywane 
są odmienne warsztaty badawcze i prezentowane wynika-
jące z podejmowania różnych metodologii ustalenia. W la-
tach 2013–2014 zostały opublikowane pierwsze dwa tomy 
czasopisma.

W roku 2013 zainaugurowana została także naukowa 
seria wydawnicza pt. „Monografie i Materiały”, w ramach 
której opublikowane zostały: pokłosie badań terenowych 
przeprowadzanych w latach 1999–2004 w Zagłębiu Dą-
browskim oraz opracowanie na ich temat. Zapisowi i ana-
lizie podlegało sześć gatunków epickich: bajka ludowa, 
legenda, anegdota, podanie, opowieść wspomnieniowa, 
legenda współczesna, obecne w przekazie pod koniec XX 
i w pierwszych latach XXI wieku. Trzytomowa publika-
cja autorstwa Agnieszki Przybyły-Dumin nosi tytuł Proza 
folklorystyczna u progu XXI wieku.

W 2015 roku w ramach tej samej serii ukazało się 
opracowanie umożliwiające wgląd w życie mieszkańców 
dzielnic Chorzowa i Katowic od XVI do XIX wieku. Pu-
blikacja pt. Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu z lat 
1534–1804 autorstwa Zdzisława Jedynaka, która powstała 
przy współpracy Andrzeja Sośnierza, zawiera materiały ar-
chiwalne zachowane w Archiwum Państwowym Pruskiego 
Dziedzictwa Kultury („Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz”) w Berlinie. Składa się na nie transliterowa-
ny, transkrybowany i tłumaczony tekst źródła oraz opra-
cowana na jego podstawie charakterystyka życia codzien-

nego wsi górnośląskiej na przykładzie Chorzowa Starego 
i Katowic-Dębu. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy 
dla rekonstrukcji historii wsi (obecnie dzielnic miast) oraz 
losów ich mieszkańców, a także obyczajowości, języka, 
obowiązującego światopoglądu i prawa na przestrzeni nie-
mal trzystu lat.

W planach wydawniczych znajdują się pokonkur-
sowe publikacje dotyczące genealogii oraz obszarów 
dworskich, a także dzieła zbiorowe stanowiące pokłosie 
organizowanych konferencji naukowych. Jedną z opra-
cowywanych publikacji stanowi książka pt. Narracja, 
obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, wydawana wraz z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej oraz Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa.

Poza opracowaniami naukowymi powstają także po-
pularnonaukowe, skierowane do szerokiego odbiorcy. 

Wiatrak z Grzawy, 2015, fot. A. Kreis
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Tego typu serię stanowi cykl pt. Historia, ludzie i miej-
sca. Zeszyty budownictwa drewnianego Muzeum „Gór-
nośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, który został 
powołany do życia w celu przybliżenia wiedzy na temat 
obiektów posadowionych na ekspozycji muzealnej – ich 
historii, konstrukcji, właścicielach. Zgodnie z założe-
niami, w kolejnych numerach cyklu, zaprezentowane 
zostają budynki i zagrody nie tylko jako eksponaty mu-
zealne, ale przede wszystkim miejsca pełniące funkcje 
użytkowe, do niedawana zamieszkałe przez ludzi z ich 
codziennymi troskami i radościami. Do tej pory ukazało 
się pięć zeszytów tej serii, w 2015 roku zostaną opubli-
kowane kolejne cztery.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie” wykazuje także znaczącą aktywność konferencyj-
ną, co roku organizuje trzy tego typu spotkania naukowe, 
zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe. W ubie-
głym roku jeden z podejmowanych tematów badawczych 
został podsumowany i wzbogacony konferencją pt. „Wieś 
zaginiona – stan i perspektywy badań”, podczas której 
spotkali się etnografowie, historycy, archeolodzy i geo-
grafowie, zaś na odbywającej się w dniach 17–18 czerwca 
2015 roku, pn. „Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, 
jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa”, go-
śćmi byli uczeni i praktycy z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, 
Czech oraz licznych polskich placówek uniwersyteckich 
i muzealnych.

W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej 
pracownicy Muzeum starają się odpowiedzieć na zapo-
trzebowanie wynikające z programu nauczania, a także 
przemian, jakie dokonują się w realiach społeczno-kultu-
rowych obecnej doby. Problematyka zajęć obejmuje za-
równo wiedzę o tradycyjnym budownictwie i rzemiośle, 
obyczajowości, obrzędowości czy opowieściach, ale także 
wiele umiejętności praktycznych powiązanych z różnymi 
przedmiotami szkolnymi i skierowanych do różnych grup 
wiekowych. Przykłady stanowić mogą: wypiek chleba 
w ramach lekcji „Kawałek chleba nie spadnie z nieba”, od-
mienne niż na co dzień przeżywanie literatury na zajęciach 
pt. „Chłopi (T.1. Jesień) W. S. Reymonta – na tle zabytko-
wej architektury XIX-wiecznej wsi górnośląskiej”, geogra-
fia zgłębiana podczas gry terenowej „Z kompasem przez 
regiony Górnego Śląska” czy fizyka na „Naukach ścisłych 
przy młynie i foluszu”.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie” nie zapomina także o dawnych narracjach. Wraz 
z załamaniem łańcucha przekazicieli w XX wieku zanikać 
zaczęły ważne ongiś gatunki, takie jak bajka czy legenda 
ludowa oraz podanie demonologiczne, pełniące znaczące 
funkcje: wychowawcze, umoralniające, informujące czy 
ostrzegawcze. Dlatego też nie tylko budynki i przedmioty 
podlegają przechowywaniu, nie tylko wiedza o obyczajo-
wości i wierzeniowości, ale także tradycja żywego słowa. 
W związku z tym MGPE zaprasza gawędziarzy, którzy 
w ramach cykli spotkań „Dobranocka w skansenie” i „Du-
chy i strachy w skansenie” opowiadają znane z przekazu 
bajki, legendy i podania.

Podobnie jak inne tego typu instytucje MGPE jest także 
miejscem realizacji wielu imprez plenerowych przybliża-
jących zwiedzającym obrzędowość doroczną charaktery-
styczną dla terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego („Wielkanoc na Śląsku”, „Na św. Jana”, „Dożynko-
wy plon niesiemy”, „Śląsko Wilijo”), tradycyjne rzemiosło 
wiejskie („Preindustriada”) oraz obyczajowość i wybrane 
elementy wiejskiego życia („Dzień ziół, czyli apteka natu-
ry”, „Dzień kartofla”).

W 2014 roku Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie” powiększyło obszar o około 

10 hektarów. Tereny te będą przeznaczone pod nowe 
ekspozycje oraz zaplecze techniczno-magazynowe. 
W planach instytucji jest poszerzenie przestrzeni eks-
pozycyjnej o sektor dworski oraz sektor tzw. przemysłu 
wiejskiego. Trwające obecnie prace mają za cel wyty-
powanie obiektów do przeniesienia lub rekonstrukcji. 
Rozszerzony zostanie jednak zakres wykorzystywanych 
materiałów budowlanych, gdyż w XIX wieku większość 
budynków folwarcznych oraz dworskich na Górnym 
Śląsku wznoszona była w całości lub częściowo jako 
murowane. W ten sposób domknięty zostanie obraz wsi 
górnośląskiej, w skład której wchodziły przecież także 
zabudowania dworskie oraz wczesne obiekty związane 
z pozarolniczą działalnością (gorzelnie, browary, huty 
szkła czy wapienniki).

Na nowych terenach znajdzie się również park arche-
ologiczny, w którym zostaną zaprezentowane rekonstruk-
cje wybranych obiektów archeologicznych odkrytych 
na Górnym Śląsku, a pochodzących z okresu od paleolitu 
do średniowiecza. Będzie to jednak inicjatywa odrębna, 
niewchodząca w skład wystawy budownictwa wiejskiego 
i wyraźnie od niej oddzielona.

W ostatnich latach Muzeum stało się laureatem kilku 
ważnych nagród – w 2014 i 2015 roku doceniono pra-
ce konserwatorskie poprzez przyznanie nagród Marszał-
ka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne. 
W 2014 roku wyróżniono konserwację malowanej szafy 
z Goleszowa, której towarzyszyła specjalna wystawa oraz 
konferencja, natomiast w 2015 roku MGPE otrzymało 
trzy marszałkowskie nagrody i wyróżnienia – za kon-
serwację oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej 
Kodeńskiej wraz z towarzyszącą wystawą i konferencją, 
za wystawę „Młyny wodne nad Liswartą i Pankówką” 
oraz remont i konserwację młyna wodnego i wiatrowego. 
Konserwacja młyna wodnego z Imielina oraz wiatraka 
z Grzawy, wraz z rewitalizacją systemów wodnych i re-
konstrukcją lub remontem trzech innych obiektów, zo-
stała doceniona również poprzez uhonorowanie Muzeum 
wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie na wydarze-
nie muzealne roku (Sybilla 2014). Działania instytucji 
w zakresie badania i ochrony tradycyjnego młynarstwa 
spotkały się z uznaniem także na arenie międzynarodo-
wej, gdyż w 2015 roku Muzeum „Górnośląski Park Et-
nograficzny w Chorzowie” zostało członkiem organizacji 
The International Molinological Society, zrzeszającej ba-
daczy i rekonstruktorów rzemiosła młynarskiego. Dzięki 
swej aktywności staje się więc coraz bardziej zauważane 
zarówno w kraju, jak i za granicą.
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PROZA 

FLORIANNA KISZCZAK

Brat biedny i brat bogaty
W pewnej wsi żyli sobie dwaj bracia. Jeden był bogaty, 

a drugi biedny. Bracia nie widzieli się ze sobą siedem lat. 
Brat bogaty byłby może czasem odwiedził biednego, ale 
miał złośliwą żonę i ona mu w tym przeszkadzała.

Pewnego razu ubogi brat pojechał do lasu po drzewo. 
Żona mu dała pół bochenka chleba i pół sera na drogę. 
A gdy już nazbierał drzewa pełną taczkę, usiadł, aby się 
posilić. Zaledwie jednak zaczął jeść, podszedł do niego 
niewielki chłopek w czarnej sukmanie i powiedział:

– Niech Bóg błogosławi – na spół.
Ubogi odparł:
– Proszę do siebie.
I rozdzieliwszy chleb i ser dał połowę każdego z nich 

nieznajomemu. Ten jadł z apetytem, a zjadłszy rzekł:
– Za to, żeś mię posilił, możesz sobie u mnie trzy rzeczy 

wyprosić.
Ubogi odpowiedział:
– Mam zwadliwą sąsiadkę. Robi mi wszystko na złość. 

Chciałbym, żeby żyła ze mną w zgodzie.
– Będzie tak, sąsiadka jeszcze dziś do ciebie w gościnę 

przyjdzie.
– Po drugie, mam brata, który już siedem lat u mnie nie 

był. Chciałbym, żeby się ze mną pogodził – dodał ubogi.
– Stanie się tak. Brat jeszcze dziś będzie u ciebie. A cóż 

chcesz mieć na trzecie?
– Mam w domu na górze wielką skrzynię, w której kie-

dyś było pełno zboża, a teraz jest pusta. Chciałbym, żeby 
w niej było pełno dukatów.

– I to też mieć będziesz – rzekł chłopek w czarnej 
sukmanie i zniknął.

Ubogi przyjechał z drzewem przed dom. Żona mu po-
magała zrzucać, a on powiedział:

– Pewnie dzieci i ty jesteście głodni, więc idź na górę, 
weź ze skrzyni garść dukatów, kup w sklepie chleba, bułek, 
mięsa i dobrego trunku, i przygotuj wieczerzę.

Żona słuchała jak wryta, nie wiedziała, co odpowie-
dzieć, ale że mąż powtórzył swe słowa, poszła do skrzyni. 
Wzięła z niej trzy dukaty i ze starszym dzieckiem udała 
się na zakupy. Dzieci zwadliwej sąsiadki ujrzały ją jednak, 
jak wracała i powiedziały o tym matce. A ta kazała im, aby 

wieczorem podkradły się pod okna sąsiadów i podsłuchały, 
co tam się dzieje.

W tym czasie w domu ubogiego żona nastawiła mięso 
na ogień, po czym mąż rzekł do niej, aby poszła do brata i po-
życzyła od niego miary na dukaty. Żona pożyczyła, a kiedy 
dziecko odniosło miarę, okazało się, że w jej szparach pozo-
stało kilkanaście dukatów. Bogaty brat odniósł je, a Walek po-
wiedział, by zatrzymał je sobie i opowiedział o swojej przygo-
dzie z nieznajomym. Ugościł przy tym hojnie brata i sąsiadkę, 
która zaciekawiona zdążyła zjawić się już w jego domu.

Po powrocie bogaty brat opowiedział o wszystkim swo-
jej żonie i uradzili, że i on pojedzie jutro do lasu po drze-
wo. Żona dała mu cały bochenek chleba i gomółkę sera. 
A gdy w lesie nałożył drzewa na taczkę, ukazał mu się tak-
że ów chłopek i rzekł:

– Niech Bóg błogosławi – na spół.
Na to bogacz:
– Proszę do siebie.
I też dał mu pół chleba i pół gomółki sera, a chłopek 

rzekł jak wcześniej.
– Za to, żeś mię pożywił, możesz sobie wyprosić u mnie 

trzy życzenia i będą one spełnione.
Bogacz zapytał jednak, czy może się w tej sprawie na-

radzić z żoną.
Chłopek pozwolił, a bogacz z żoną uradzili, aby młodej 

krowie przywrócił rogi, które niedawno straciła. Tak też 
się stało. Wkrótce przyszła dziewka z obory i oznajmiła, 
że Siwuli urosły nowe, piękne rogi. Poszli zatem wszyscy 
oglądać Siwulę, a żona zaczęła jeszcze sprawdzać, czy te 
rogi dobrze siedzą. Zaczęła rogami kręcić, aż jej jeden róg 
pozostał w ręku. Mąż widząc to rozgniewał się i zawołał:

– Tylko co urósł, a jużeś go ukręciła, żeby ci ten róg 
do głowy przyrósł.

I wnet tak się stało, a bogaczowi zostało już tylko jedno 
życzenie. Cóż miał czynić, poprosił, aby róg odpadł od gło-
wy jego żony. Prośba ta zaraz się spełniła, mąż zaś z wiel-
kiego żalu, że przez ciekawość i nieufność żony nic nie 
zyskał, odebrał sobie życie. Żona zobaczywszy to skoczyła 
do studni i utopiła się. I tak biedny brat stał się bogaty, a bo-
gacz został ukarany.

STANISŁAW PTASZEK

Jak to z krzcinami downi bywało
Downi na Limanoscyźnie odbiyraniem porodów zajmo-

wały się starse mamy ze wsi. Nazywali je krajbabki. Kiedy 
dziecko się urodziuło, zarosicek go kąpali. Robiuła to kraj-
babka, ubrano w bioły cepek i biołą spodnicę. Wierzyli, 

że bioły kolor odstroso złe duchy, cyhające na dziecko. 
W casie kąpanio dziecko „wyporzano”, cyli na pępusek 
kładło się smatkę z popiołęm, zamocąną w ciepły wodzie. 
Lotego tak robili, coby późni „nie świędziały go podeswy”. 
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Berta i Hanek mieli nieduże gospodarstwo, ale żyło 
im się całkiem nieźle. Ziemia, którą przejęli po rodzicach 
Hanka, była urodzajna, toteż chleba w ich domu nigdy nie 
brakowało. Do pomocy mieli starą ciotkę, która w cza-
sie, kiedy Berta musiała iść w pole, pilnowała ich dzieci. 
A że obydwoje byli bardzo zaradni i pracowici, to wkrót-
ce w ich oborze zaczęło przybywać krów, które pielęgno-
wane i pasione na dobrej trawie dawały dużo mleka. Berta 
w każdy wtorek jechała do miasta na targ, by sprzedać 
masło, sery i jajka. Miała już kilka stałych klientek, któ-
re chwaliły jej nabiał, że zawsze świeży i smaczny. Ona 
sama starała się przy tym, by jej produkty już wyglądem 
przyciągały kupujących, toteż każdą osełkę masła wy-
tłaczała w specjalnej foremce, tzw. półfontku i zawijała 
w czystą ściereczkę. Jej sery się nie rozsypywały ani nie 
wyciekała z nich serwatka, zaś jajka miały piękną, ciem-
ną skorupkę, co wskazywało, że żółtko też ma właściwą 
barwę.

Wiadomo jednak, że w życiu tak już jest, że nie zawsze 
słońce świeci. Ich krowy od jakiegoś czasu zaczęły chud-
nąć i dawać mniej mleka. Oni zaś pomyśleli z początku, 

że to wina niedawno kupionej łąki, na której rośnie chyba 
końska trawa, która raczej nie nadaje się dla bydła. Ale kie-
dy zmienili miejsce wypasu i nic to nie pomogło, zaczęli 
się naprawdę niepokoić. Nie mogli zrozumieć, co jest przy-
czyną ich kłopotów. Podzielili się więc swoimi zmartwie-
niami z ciotką, a ta od razu wiedziała, co się dzieje.

– Ludkowie złoci, to nie żodno trowa szkodzi waszym 
krowom, yno jakoś heksa im mlyko zbiyro. No, wiycie, 
czarownica, jak to dzisiej padajom – zawołała ciotka.

– Co też ciotko godocie, jako czarownica – zaniepokoiła 
się Berta.

– Toś nie słyszała uo tym, że som taki baby, kiere pora-
dzom krowom mlyko zbiyrać?

– Słyszałach, ale nigdy nie myślałach, że sie mie to może 
przitrefić. Skond by sie tu też u nas heksa wziyna, dyć żod-
no baba ni ma do heksy podano – powątpiewała Berta.

– Ja, heksa wcale nie musi być staro ani szpetno. Heksa 
to je tako, kiero z diobłym trzimie i ludziom szkodzi – tłu-
maczyła Bercie ciotka. – A powiedzcie mi yno, czy wy ro-
bicie we Wilijo świynconom kredom krzyżyki na dźwiy-
rzach z chałpy, chlewa i stodoły?

Zaroz po kąpaniu krajbabka brała zeleźniocek z ognięm 
spod blachy, krusyła do tego rozmajtyko zielo i okodzała 
matkę, dziecko i kąty izdebki. Przy matce godała:

– Dziecko wywiedzione, dziecko zrodzone, niek na Bo-
ską kwołę będzie chowane.

Przy dziecku:
– Rośnij se na Boską kwołę, jak smrecek wysoko, jak 

bucek syroko, niek cię złe omijo, a strzyze Maryjo.
Po tym sła do kozdygo kąta chałupy i godała:
– Na poród dziecka zeście patrzały, uwozojta teroz, jak 

się będzie chowało.
Zaroz po urodzinak wiysano na drzwiak izby, gdzie le-

zała matka, wiąnecek z trow polnyk.
Ze krztęm nie zwłócyli, jak nie w piyrsą, to w drugą nie-

dzielę po urodzęniu jechali do kościoła.
Dziecko do krztu ubiyrali w pieluski, zawijali powijo-

kiem i jesce owijali go ślubnąm chustką matki. Dziecko 
z izby zabiyrała krzesno matka. Zazwycoj krzścili po su-
mie abo przed niesporami. Po krzście śli śnim poza łon-
torz i krzesny z krzesnąm za łontorzem się całowali, coby 
dziecko nasiąknąło miłością do Boga i do ludzi.

Po kościele zazwycoj obracali się do karcmy, zeby „ob-
loć” tę urocystoś. Bo trza wom wiedzieć, ze przed kozdym 
kościołęm stoła karcma, a casęm i dwie. Jak się wrócili z ko-
ścioła, krzesno wnosiuła dziecko do izby matki. Krzesno 
i baba krzesnygo, jak ik buło stać, wkładały po kielka grajca-
rów dziecku do kolybki. Matka, jak wyzdrowiała, sła sama 
abo z dzieckiem na wywód, zeby go ofiarować Panu Bogu.

Na krzciny zazwycoj prosili tyk krewnyk, co byli 
na weselu ale ino starostów. Jak chałupa miałą dwie izby, 
to chłopi siedzieli w jedny, a baby z matką dziecka w drugi. 
Krzesny ojciec na krzciny przynosił kołoc, a baby cukier, 
chlyb i buchta. W bogatsyk rodzinak to na wiecór zaprosali 
muzykantów. Ftej hulali, pili i śpiywali, nieroz do bioły-

ZOFIA PRZELIORZ

Czarownica

go dnia. W tym casie kumoska chodziuła z podniesionąm 
zopaskom i zbiyrała dotki lo dziecka. A dziecko spało 
w kolybce na słąmie, przykryty kawołkięm łoktuse i ciepło 
owinięte, bez poduski.

Jak pannie trafiuło się dziecko, to krzest buł taki som 
jak insyk dziecek, ale gościny w chałupie nie buło. Matka 
na wywód nie sła. Nad cołem obcinali ji włosy i tak musia-
ła przez trzy niedziele stoć przed wielkimi drzwiami ko-
ścioła i modlić się podcos sumy.

Jak przygodali my się o krzcinak, zarosicek pamiyć 
mi się zajorzuła o naskim nieboscyku dziadku. Kiedysi nom 
opowiadali, ze ik sąsiadka, wójtowo, urodziuła siedymna-
ścioro dziecek, ftym dwonostu chodockóf. Wójt straśnie 
buł rod, ze mają telo synów, kielo Pąn Jezus apostołów. 
Do krztu pojechali saniami z wielkom pąmpąm. Po krzcie 
w kościele z kumotrami zawadzili o karcmę, coby uccić 
tę urocystoś. A ze wójta buło stoć, to popili rzetelnie. Wra-
cali się jus po cięmku przez las. Zima buła siarcysto. Nogle 
wyskocuł dziki zwiyrz, kunie się zestrogały, odbiuły nogle 
nod urwisko, sąnki kopyrt i syscy wysypali się do głębokie 
paryje. Pomału się śnie wystyrmali i przyjechali. A w cha-
łupie spostrzegli, ze krześnika nima!

Lęment straśny się zrobiuł, nie do wiary! Pozbiyrali la-
tarnie, zarnófki i ze sąsiadami rusyli sukać dziecka. Do-
jechali nad paryją, a tam dwa wilki siepią jakisi tobołek. 
Syscy, z latarniami, kijami i wrzaskięm runęli do paryje 
i wójt wyrwoł wilkowi z pyska zowiniątko i uratowoł dwę-
nostygo syna. Z te radości gruchnął na kolana i dziękowoł 
Panu Bogu za to. Mało tego, wynajął karcmę, zaprosiuł 
całą wieś i bolowali się do drugie niedziele. Zaś muzykanty 
tak piyknie grali, ze nawet ptoski w lesie przestały śpiywać, 
ino dziwowały się tymu graniu.

Niekze i Wom zacni goście i mili gospodorze w dusy 
i sercu zawse muzyka gro! Hej! Dostajcie z Panem Bogiem.
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ELŻBIETA WÓJTOWICZ

Na Świąta Wielkonocne – najwiąkse 
ze wszystkich świunt

– Pewno, że robimy! Hanek jeszcze nigdy uo tym nie 
zapomnioł – zapewniała ciotkę Berta.

– A we Wielki Piontek stawiocie widły na gnoju?
– Toć stawiomy, chocioż jo ich roz schowała, boch se 

myślała, że Hanek ich tam zapomnioł. Dziepiyro, jak mie 
sprzezywoł, że mom ich tam zaniyś nazod, bo one som tam 
po to, żeby heksa do chlywa nie wlazła i nom szczynścio 
nie zebrała, toch ich gibko zaroz tam nazod postawiła.

– A jak krowy żeście piyrszy roz na poszo wylkudzali, 
to uokadziliście ich świynconym zielim i pokropili wodom 
świynconom?

– Wszystko my ciotko zrobili jak sie noleży – zapewnia-
ła wciąż Berta.

– To już chyba yno jednym spusobym sie do was dosta-
ła. W noc św. Walpurgi, kiero przipado z uostatnigo kwiyt-
nia na piyrszego moja. Wiycie chyba, że w ta noc heksy 
lecom na Łyso Góra i tam z diobłami tańcujom. Mało kiero 
co tam nie leci, ale tako to na miejscu ludziom szkodzi. Tóż, 
żeby nie poradziła wlyź i zaszkodzić, to trza na wszystkich 
oknach i dźwiyrzach powiyszać gałynzie o ostryngów abo 
agryzu. No, wiycie, taki gałynzie, co żgajom, wtedy heksa 
do chałpy nie wlezie. A nejlepij do wszelkij przygody przed 
progiym położyć dornik. Bo uona pryndzyj bez próg nie 
przelezie, podwiel wszystkich trowek w dorniku nie poli-
czy. A niż ich policzy, to sie rozwidniać zacznie, a wtedy 
to już żodnymu nie poradzi zaszkodzić. A wy jako, pozaty-
kaliście gałynzie do dźwiyrzi i okiyn – dopytywała ciotka.

– Pozatykali my i dornik my przed progiym położyli – 
rzekła Berta.

– A we Wielko Sobota nie pożyczaliście co komu? Bo jak 
sie we Wielko Sobota co komu pożyczo, to tak choby sie 
szczynści z chałpy wymiatało. A jak przidzie co pożyczać 
heksa, to ona już tam po darmo nie przichodzi. Weźnie cokol-
wiek, a potym krowom mlyko zbiyro. Chocioż som i taki, kie-
re sama śmietonka zbiyrajom. Potym tako gospodyni działo, 
a w maśniczce zamias masła mo same szuminy. Tóż, spomnij 
se, czyś komu czego wtedy nie pożyczyła – nalegała ciotka.

– A czy jo to pamiyntom. Ludzie czasami roztomańte 
rzeczy pożyczajom – wytężała pamięć Berta.

– No to momy komedyjo – zmartwiła się ciotka. – Ale 
wiysz co dziołcha, jest na to rada. Muszymy sie yno dowie-
dzieć, kto to wom szkodzi.

– Ale jako to zrobić? – dociekała Berta.
– Zaroz ci powiym, co mosz zrobić – odparła ciotka. 

– Jak yno krowy zdojisz, to weź tyn bonclok, do kierego 
to mlyko zlywosz i wylyj na rozpolono blacha z kuchnie. 
Bydziesz widzieć, że pomoże – zakończyła ciotka.

Kiedy nadszedł czas wieczornego udoju, Berta zrobiła 
tak, jak jej kazała ciotka. Wzięła gliniany garnek, do które-
go wlała dopiero co udojone mleko i chociaż było jej żal, 
to wylała je na gorącą płytę pieca. Swąd spalenizny roz-
szedł się po całej kuchni, a ona jeszcze nie zdążyła otwo-
rzyć okna, jak do drzwi zaczęła się dobijać ich sąsiadka 
Stazyja, wrzeszcząc wniebogłosy:

– Coś ty Berta narobiła! Coś ty narobiła! Cołko gymba 
mom uoparzono! Jak jo sie ludziom teraz pokoża.

– A cóż jo ci takigo zrobiła? Dyć jo sie z chałpy nie ru-
szała, to jak jo ci mogła ta gymba uoparzić? – Berta udawa-
ła, że nie wie o co tamtej idzie.

W tej chwili Stazyja zrozumiała, że się zdemaskowała, 
ujawniła, że to właśnie ona jest tą czarownicą, która zbiera 
mleko krowom. Zaczęła więc bąkać pod nosem, że sama się 
poparzyła, gdy dolała oliwy do ognia i że Berta źle odebrała 
jej słowa. A Berta tylko uśmiechnęła się i powiedziała:

– Już jo tam swoji wiym, lepij żebyś chocioż nie cygani-
ła. Ale pożyczać to jo ci już niczego nigdy nie pożyczom.

Od tego czasu wszystko wróciło do normy. Krowy 
były zdrowe i jak dawniej dawały dużo mleka, kury nio-
sły jajka, a i świnie więcej prosiąt miały. Ludzie we wsi 
stali się weselsi, bo zaczęło im się dobrze powodzić. 
Tylko Stazyja, chociaż blizny po oparzeniu na jej twa-
rzy nieco przybladły, chodziła markotna, ze spuszczoną 
głową, jakby bała się ludziom w oczy spojrzeć. Bercie 
czasami było jej nawet żal, ale przecież sama była sobie 
winna. Pamiętać o tym powinna, o czym nawet dziecko 
wie, że dobro zbudowane na krzywdzie drugiego czło-
wieka jest jak dom bez fundamentów. Prędzej czy póź-
niej się rozpadnie.

uOd dziecka wiedziałom, ze Świąta Wielkonocne su naj-
wiąkse ze wszystkich, chuć długo nie rozumiałom cego. 
Przez siedom tygodni przed Wielkonocu kazdon sio umor-
twioł, aby godnie ich przezyć. Trwoł post, moze nie tak ści-
sły uo jakom uopowiadały starse gospodynie, co garki wypa-
rzały na ton cos, aby nie została na nich kropla tłuscu, ale tyz 
dotkliwy. Jedliśmy kaso z uolejom – roz zółtu, roz tatarconu 
abo kartofle na popijko z jabcónku i tylko w niedzielo piro-
gi z syrom cy kapusto zasmazunu. Przykrzyło sio to postne 
jodło i cekaliśmy na wielkonocny barsc z utąsknioniom.

W Wielkom Poście ni mozno było śpiwać weselsych 
piosonek ani głośno sio śmioć, nalezało być powaźnom 

i grzecnom, modlić sio wiący niz kiedy indzi. Mój dzia-
dek Antuni w kazdy piuntek wyjmowoł kontycko, śpiwoł 
Gorzkie zale, a po nich inne smutne pieśni o mące Boze-
go Syna, az sio serce krajało. Kto móg, to śpiwoł z niomy, 
a kto nie, to siedzioł i słuchoł.

Świąta Wielkonocne nie przypadaju zawse w tom 
somom casie. Dziadek tłumacył my, jak w donom roku 
wyznaco sio ich termin. Zalezy un uod fazy ksiązyca. 
Wielkonoc musi być w pirsu niedzielo po jego pełni, 
po przesiloniu wiosonnom, cyli zrównoniu dnia z nocu. 
Przygotowonia do nich w dumu i uobejściu rozpocynały 
sio wceśno, nieroz bywało jesce zimno. Matula nie zwa-
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zała na to, biliła izby po kolei, sioń i kumoro. Dosypy-
wała do wapna lachmusu, bo dziadek chcioł mić w izbie 
niebieściutko, tak jak w przedsiunku nieba. Gdy ściony 
wyschły, zawiscała uobrazy wycyscune naftu i przystro-
jała ich kwiotkomy z karbowonego papiru. Te kwiotki, 
jak tyz „pajunki”, które wiscała u belek na pułapie, ro-
biła wceśni wiecoromy. My pómogaliśmy ciunć słumki 
do „pajunków” i przyucaliśmy sio robić kwiotuski.

uOjciec w tygodniu poprzedzajuncom Wielki Tydzień 
z dogodonom wceśni sumsiadom ubijali prosioka, naj-
wiąksego z całego chliwika. Kazdy broł po połówce, 
bo na te świąta nie tylko nalezało upic w piecu najgrub-
sy bocek i kawoł synki, ale tyz uwądzić swojski kiełba-
sy. Na inne świąta uobywało sio i bez ni, na Wielkonoc 
do poświąconia musiała być.

W Palmowu Niedzielo kto móg, ton do kościoła z pal-
mu jechoł, aby Ponu Jezusowi hosonna śpiwać i przez 
posłuchonie uo Mące Poński do Wielkiego Tygodnia sio 
przysposobić. uO palmy było sporo frasunku i staronia. 
Matula sioła „suski” na polu, potom ich susyła. Zrywa-
ła tyz kwitnuncu trzcino. Na wiosno sukaliśmy w lesie 
zielunych krzocków borówek, a w nizsych miejscach 
wrzosu, przynosiliśmy tyz wirzbowe gałunzki. Palma 
musiała wyglundać strojnie i zieluno. Gdy wróciliśmy 
z kościoła, kazdy połykoł jednu bazio z palmy, zeby go 
gardło nie bolało.

W Wielku Soboto wszyscy wstawaliśmy wceśno, aby 
ze świącunku zdunzyć. Ksiundz probosc uod rona objz-
dzoł po kolei wioski uoddalune uod kościoła, świącił po-
karmy i zacynoł uod nasy. Matula uwijała sio, aby kosyk 
usykować. Na jego spód wkładała sól uokroncuno w pa-
pirku i trzy kartofle, które pierse sadzune były do roli. 
Nastąpnie kładła baronka z cukru, kawołek chliba, droz-
dzowego placka, miąso z kościu, syr, masło, miód w sło-
icku, w drugom chrzon, pąto kiełbasy, trzy jajka uobrone 
ze skorupek i pisonki, ile ich było.

Przy pisonkach trudziła sio cało rodzina juz od Wiel-
kiego Cwartku. uObiraliśmy cybulo z łusek, ile sio dało. 
Łuski po uobroniu przez poro godzin mocyły sio w wo-
dzie. W tom casie dziadek Antuni przynosił wosk ze swoi 
pasieki. Podgrzywaliśmy go nad płómioniom świcki 
i blasku od śnurowadła róźne wzorki przyklijaliśmy 
do wybronych na pisonki skorupek jajek. Matula poro 
jajek uokruncała „na krzyz” grubsomy nićmy lnionomy. 
Do wody z cybulowomy łuskomy dodawała soli i uoc-
tu na utrwalonie koloru, wkładała przygotowone jajka 
i gotowała. Jajka barwiły sio róźnie: na pomarońcowo, 
cerwuno, nawet wiśniowo i miały biołe wzorki. Wkłada-
ła tyz do malowonia cyste jajka i na nich po uostudzoniu 
wydrapywała zeletku piąkne bazie cy baronka. Bywa-
ło, ze tata przynosił z pola poro gorstek zielunego zytka 
i pisonki wychodziły zielunkawe. Kosyk ze świącunku 
przystrojuny kwiotuskomy i uokryty biołu haftowonu 
serwetu wyglundoł ładnie. Do świąconia sły najcąści 
babcie z najmłodsomy wnukomy. Jo ni miałom juz bab-
ci, wiąc chodziłom z ji córku, niewiele uode mnie starsu, 
któru miałom za siostro.

Jednego razu ksiundz probosc zapytoł, cego to jaj-
ka wielkonocne maluje sio na kolorowo. Zawse pytoł, 
cego świącić nalezy pokarmy i dzieci mówiły, aby przez 
cały rok num ich nie brakowało. Teraz zodne dziecko nie 
umiało uodpowiedzić i ksiundz probosc sum wytłumacył.

Wtedy, gdy Pon Jezus zmartwychwstoł i wysed z gro-
bu, mało kto w to chcioł wierzyć. Piotr Apostoł, który wi-
dzioł pusty grób, przekunywoł ucunych w Piśmie uo tom, 
ze tak sio stało na pewno. Gdy uni dali nie wierzyli, po-
wiedzioł patrzunc na jajka, które akurat w kosycku stojały 
na stole: Niech te jajka stonu sio kolorowe na znak, ze mó-

wio prawdo. I nagle biołe jajka przybrały róźne kolory 
i uobecni uwierzyli w zmartwychwstonie, a na pomiuntko 
tego zdarzonia maluje sio pisonki.

Gdy ksiundz uodjechoł, braliśmy z miski świącuny 
wody do butelek i nieśliśmy do dumu. Po poświąconiu 
dzieci uotrzymywały pisonki uod swoich krzesnych i cio-
tek. Ciesyłom sio tomy uotrzymonomy pisonkomy, jak-
bym kawołek scąścia z kazdu z nich dostała.

W Wielku Soboto ni mozno było jeść świącunego ani 
miąsa, ani kiełbasy, któro pachniała na cały dum. Ni mo-
zno było docekać Wielki Niedzieli. Trwały uostatnie przy-
gotowania, jakich nie robiuno przed innony niedzielomy. 
uOjciec parowoł dwa parniki kartofli do prosiunt, zwaloł 
duzo siona z zopola do bydła i sykowały z dziadkom spo-
ro uobroku do kunia. Uwiunzone zostały i połozune dwie 
wiązki na wóz, a kuń wycyscuny i nakarmiuny podwój-
nie. Wiecorom matula gotowała barsc na zakwasie, któ-
ry stojoł poro dni na kuminie. Doprawiała inne potrawy 
do smaku, prasowała potrzebne na jutrzejsy dzioń ubro-
nia. Wszyscy cyścili buty, myli sio po kolei i wceśno śli 
śpać.

W Wielku Niedzielo przed świtom zrywaliśmy sio 
na równe nogi. Wozom do kościoła jechało sio trzy kwa-
dronse. uOjciec musioł mić cas dobrze ustawić wóz, aby 
późni nie bałomucić z nakrunconiom. Matula sła do pro-
cesji, niosła wstązki uod chorungwi.

– Bruń Boze, aby sio spóźnić na rezurekcyjnu procesjo – 
powtorzoł dziadek Antuni, dodajunc, ze kazdy prowdziwy 
katolik powinion brać w ni udział.

– Dzwuny biju i uogłosaju wielku nowino. Chrystus 
pokunoł śmierć i zmartwychwstoł, i daje uobietnico jako 
i my zmartwychwstoniomy. Cyz moze być dla cłowieka 
lepso wiadumość? Jakze sio nie radować i nie śpiwać Alle-
luja – godoł mój dziadek i mu wierzyłom, chuć ni mogłom 
wszystkiego pojunć.

Patrzyłom, jak duzo ludzi idzie w Wielku Niedzielo 
w procesji i z jaku siłu śpiwaju. uOjciec mówił, ze nawet 
tacy, co cały rok nie chodzu do kościoła, w to świąto przy-
chodzu. Procesja rezurekcyjno chodzi trzy razy naokoło 
kościoła, bo Chrystus trzy dni lezoł w grobie. Msza tyz 
jest bardzo urocysto i trwo dłuzy niz w inne niedziele. 
A po błogosławioństwie nikt sio nie uociungoł, jak najszyb-
ci wychodził, zeby powracać do dumu.

 W Wielku Niedzielo po mszy rezurekcyjny kaz-
dy sio śpieszył, aby uogłosić innom wieść uo zmartwych-
wstaniu, ale jest i drugi powód. Gospodarze wierzu, 
ze kto tego dnia pirsy przyjedzie, ton cały rok w gospo-
darstwie we wszystkom bedzie pirsy, na cas sio uobrobi. 
Dlatego kazdy pądzi, wyścigo kogo moze, bo nikt nie 
chce na uostatku pozostawać. Mój uojciec tyz kunia po-
śpiesoł, ale róźnie z przyjazdom do dumu bywało i róź-
nie z robotu w polu.

Po powrocie z rezurekcji nie uod razu wszyscy do stołu 
zasiadali, choć jeść chciało sio bardzo. Matula rozpolała 
w kuminie, barsc sio grzoł, a una wziona palmo zza obrazu 
i świąciła izby mówiunc:

Boze Wielki, w którego rąku jest niebo i ziomia,
zachowoj nas dum od kląsk i zywiołów.
Niech nie nawidzaju go zodne choroby,
niech miłość i zgoda zawse w niom gości.

Potom podawała wodo świącunu uojcu, który sed z pal-
mu świącić uoboro i całe uobejście. Soma przynosiła świą-
cunko z kumory, stawiała na przykryty uobrusom stół i sy-
kowała wielkonocne śniodonie. Num kozała uobirać jajka, 
ale tak, zeby zodny skorupki na podłogo nie rozprósyć. 
Gdy skrajała miąso do barscu, pozostału kośc uodkładała 
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na przechowonie. Jak sio kumuś późni zrobił kiedy guz 
na nodze abo gdzie indzi, tu poświącunu kościu zakreślała 
i przewaźnie guz ginun.

Zanim usiedliśmy do stołu, stojunc przy niom śpiwali-
śmy pieśń:

Chrystus zmartwychwston jest,
num za przykład don jest,
iz mumy z martwych powstać,
z Ponom Bogom królować, Alleluja!

Matula brała poświącune jajka pokrajone na kawołki, 
dzieliła sio ze wszystkomy, pocynajunc uod dziadka i zy-
cunc kazdomu wedle jego potrzeb. Mówiła, ze w Świąta 
Wielkonocne jajko jest najwaźniejse, bo jak z niego rodzi 
sio nowe zycie, tak i Chrystus wychodzuncy z grobu daje 
num nadziejo na zycie wiecne i cału przyrodo uozywio. 
Potom spozywaliśmy barsc i poświącune potrawy, kostu-
junc i gorzkiego chrzunu, aby pomiontać uo gorzkościach, 
których doznoł Pon Jezus. Kazdy nasycił swój głód i rada 
był sio połozyć i uodpocunć po niedospony nocy. Jednak 
w Wielkonocnu Niedzielo nie wolno spać w dzioń, dlatego 
ze wielkie to świąto. A drugi powód to taki, aby w polu 
w zasiewach badyle nie urosło, a zboze nie wyległo.Gdy 
na cyjomś polu późni tak sio dzioło, ludzie powiadali, 
ze było nie spać w Wielku Niedzielo. I my tyz nigdy nie 
spaliśmy, posprzuntaliśmy ze stołu, zebraliśmy wszystkie 
uokruski i wynieśliśmy je kurum, a skorupki z jajek wsypa-
liśmy do kurnika, niech w niom sio niesu kury, a nie cho-
dzu daleko.

Tego dnia i dzieci były grzecne i powaźne. Modliły 
sio, słuchały co mówiu starsi. Nieduzi chłopcy zbirali sio 
w grupki i wiecorom chodzili po dyndusie. Nie wchodzi-
li do izby, podchodzili pod uokno, dyndali dzwunkomy 
i śpiwali:

Myśmy przyśli po dyndusie
i śpiwumy o Jezusie,
o Jezusie, Bozom Synie,
kto w Boga wierzy, ton nie zginie.

W Wielki Cwartek, w Wielki Piuntek,
cirpioł Pon Jezus za nas smutek,
cirpioł smutek, cirpioł rony,
byśmy byli chrześcijony.

To za nase przewinionia
Pona Jezusa umącyli,
Krew Przenajświątsu przetocyli.

Jak sio anieli dowiedzieli,
Krew Przenajświątsu pozbirali
i do raju odesłali.

Świąty Piotrze, weź ty kluce,
idź do cysca wypuść duse,
Pon Jezus króluje w niebie 
i nas przygarnie do siebie.

Pójdźmy bracia do kościoła,
bo w kościele Bosko chwała.
Amon, amon, niech sio stonie,
zachowaj nas na wieki Ponie.

Po uodśpiwoniu pieśni wychodziła z izby gospodyni 
i dawała dyndusum poro pisonek i kilka jajek. Uni śli dali 
dzwuniunc, uobchodzili cału wieś, zycyli i głosili prowdo, 
któru jo zrozumiałom, gdy byłom juz dorosło. Nadzieja 
na zycie wiecne, któru doł num Zmartwychwstały Chry-
stus, nadaje sons ludzkomu zyciu i przez to Świąta Wielko-
nocne su najwiąkse ze wszystkich.

JANUSZ PYZIŃSKI

Powróć jaskółko

jaskółko uwolnij klasztor od swej obecności
zajrzyj pod strzechę ulep sobie gniazdo
tu jeszcze przecież od czasu do czasu
koński włos spadnie w stajenną przestrzeń
jeszcze kogut czasem przywita się z niebem
i pliszka pobiegnie za pługiem

powróć jaskółko na swoje druty
co ci rysują pięciolinię
dla pieśni odległych pieśni tęsknoty
do spraw codziennych zwykłych ludzi
czasu gdy wszystko było proste
i który nigdzie się nie śpieszył

powróć jaskółko czarna banitko
tu znów cię przyjmą jako świętość
i jak relikwię habit twój boski
przez powitalną wniosą bramę
powróć jaskółko nim będzie późno
nim stąd odejdzie człowiek

z jasnego nieba ciemna błyskawico
przepowiedz pogodę na jutro
zadowoloną twarz biedronki
przed konfesjonałem świątka
i złamany szczebel drabiny do piekła
wywróż...
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

MIKOŁAJ SMYKOWSKI

„Przegląd Wielkopolski”.  
Kultura, historia, ekorozwój, turystyka

Organ wydawniczy i jego misja
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne (WTK), zało-

żone w 1962 roku, od początku swojego istnienia stawia-
ło sobie za cel promowanie inicjatyw podejmowanych 
na rzecz rozwoju Wielkopolski jako regionu, w szcze-
gólności w nawiązaniu do jej kulturowego dziedzictwa. 
Działalność Towarzystwa, które w ciągu ostatnich pię-
ciu dekad ukształtowało swój program, koncentruje się 
przede wszystkim na: 1) wspieraniu indywidualnych 
i zbiorowych aktywności w sferze działań regionalistycz-
nych; 2) integrowaniu i aktywizowaniu społeczności 
regionu wokół wartości kulturowych, które Wielkopol-
ska jako region wnosi do dorobku ogólnokrajowego; 3) 
edukacji kulturowej i promowaniu kultury Wielkopolski 
w kraju i za granicą; 4) konsolidacji i reprezentowaniu 
wielkopolskich stowarzyszeń i ruchów regionalistycz-
nych wobec władz samorządowych i państwowych1. 
Dla osiągnięcia powyższych założeń statutowych, WTK 
prowadzi szereg aktywności o charakterze regionalnym 
i ogólnopolskim, wśród których wymienić należy m.in. 
prowadzenie Ośrodka Regionalizmu Wielkopolskiego, 
opracowywanie i realizację rozmaitych projektów spo-
łeczno-kulturalnych, organizację konferencji i konkursów 
dotyczących kulturalnych inicjatyw środowisk lokalnych, 
a także współpracę z samorządami, lokalną prasą czy 
instytucjami nauki i kultury. Istotnym elementem dzia-
łalności WTK jest nie tylko dbałość o propagowanie tra-
dycyjnych wielkopolskich wartości i edukacja w zakresie 
historii regionu, ale przede wszystkim ich popularyzacja. 
W tym właśnie celu w 1987 roku Zarząd WTK podjął de-
cyzję o założeniu kwartalnika „Przegląd Wielkopolski”2, 
będącego ukoronowaniem działalności wydawniczej To-
warzystwa, publikującego w latach 1964–1972 półrocz-
nik o tytule „Zeszyty Wielkopolskie”, redagowany przez 
zespół w składzie: Feliks Fornalczyk, Jerzy Kołtuniak, 
Edmund Makowski, Czesław Burdziński3. Na rok przed 
ukonstytuowaniem się nowego czasopisma, Stanisław 
Słopień wspomina, że „Zeszyty” ukazywały „najlepsze 
doświadczenia społecznego ruchu kulturalnego i pra-
cy kulturalno-oświatowej”4. Naturalną koleją rzeczy, 
z punktu widzenia misji Towarzystwa, musiała być ich 
kontynuacja. Nadana została jej jednak nieco inna forma.

Historia czasopisma
Zmiana nazwy wydawnictwa była symbolicznym ak-

tem powrotu do tradycji i bezpośrednim nawiązaniem 
do przedwojennego jeszcze „Przeglądu Wielkopolskie-
go” – miesięcznika regionalnego poświęconego zagad-
nieniom kultury wielkopolskiej kolportowanego w latach 
1939 i 1946–19475. W skład jego redakcji wchodzili Jó-

zef Krasoń, Adam Kaletka i Wincenty Ostrowski, a wy-
dawcą pisma został Jan Jachowski, kierownik Księgarni 
Uniwersyteckiej w Poznaniu6. Głównym celem redakcji 
było przekazywanie informacji z (oraz na temat) Wiel-
kopolski w jej wielowymiarowym kształcie – wykaza-
nia jej związku jako regionu z resztą państwa polskiego, 
kształtowania poczucia więzi z ziemią wielkopolską oraz 
propagowania poszanowania jej tradycyjnych wartości7. 
Przed wojną drukiem ukazały się numery 1–7/8. Wzno-
wienie wydawania czasopisma w 1946 roku przyniosło 
opublikowanie kolejnych numerów, które ukazywały 
się do końca roku 1947 – kiedy to „Przegląd Wielko-
polski” w ówczesnym składzie redakcyjnym i formie 
wydawniczej zakończył swoją działalność. Dokład-
nie 40 lat później, z inicjatywy S. Słopienia i Bogdana 
Walczaka, powołany został decyzją Zarządu WTK nowy 
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zespół redakcyjny w skład, którego podczas wydawania 
pierwszych numerów wznowionego „Przeglądu”, wcho-
dzili oprócz wyżej wymienionych: Włodzimierz Dudko-
wiak, Michał Gulgowski, Zbigniew Jaśkiewicz, Tadeusz 
Adam Jakubiak, Ryszard Kasprzak, Wojciech Jerzy Luty 
i Ryszard Marciniak8. Redakcja nowego „Przeglądu” 
deklarowała program zbliżony do tego z okresu mię-
dzywojennego9: „Zamierzamy na naszych łamach upo-
wszechniać i popularyzować wiedzę o wkładzie Wiel-
kopolan i Wielkopolski do dorobku ogólnonarodowego 
i kontaktach z innymi regionami oraz krajami, środowi-
sku przyrodniczym i poziomie cywilizacyjnym, ważnych 
wydarzeniach historycznych i prognozach na przyszłość” 
– pisał na łamach pierwszego numeru redaktor naczelny 
Stanisław Słopień, pełniący swoją funkcję nieprzerwanie 
aż do dzisiaj10. Na przestrzeni ostatnich 25 lat aktywności 
kwartalnik „Przegląd Wielkopolski” systematycznie reali-
zuje cele związane z obszarem problemowym i działalno-
ścią zapisaną w misji WTK. Pod szyldem wydawniczym 
oraz popularyzatorskim integruje ze sobą przedstawicieli 
rozmaitych środowisk związanych z wielkopolskim re-
gionalizmem: lokalnych działaczy i członków stowarzy-
szeń, animatorów kultury, muzealników i pracowników 
naukowych. Niezbitym tego dowodem jest wydanie 104 
numerów o niezwykle zróżnicowanym przekroju tema-
tycznym, koncentrujących się wokół czterech kluczo-
wych dla programu wydawnictwa zagadnień: kultury, 
historii, ekorozwoju i turystyki w Wielkopolsce.

„Przegląd Wielkopolski” dzisiaj
„Przegląd Wielkopolski” w obecnej odsłonie działa 

i wydaje dzięki pracy zespołu redakcyjnego w składzie: 
S. Słopień (redaktor naczelny), Danuta Konieczka-
Śliwińska (zastępca redaktora naczelnego), Anna Wero-
nika Brzezińska, Małgorzata Cichoń, Paweł Śliwa, Wio-
letta Sytek (korekta) oraz Mikołaj Smykowski (sekretarz 
redakcji). Zespół kontynuuje wypracowany przez lata 
program wydawniczy, skupiający się wokół stałej struk-
tury poszczególnych numerów czasopisma, składającej 
się z kolejnych części: 1) część artykułowa – prezentu-
jąca problematyczne ujęcia zjawisk kulturowych oraz 
historii związanych z Wielkopolską w sposób naukowy 
i popularno-naukowy; 2) część zatytułowana Z Wiel-
kopolski, gdzie w formie komunikatów prezentowane 
są istotne wydarzenia kulturalne odbywające się aktual-
nie w regionie; 3) Z półki Wielkopolanina – w tej części 
publikowane są recenzje regionalnych wydawnictw i do-
konywany jest przegląd prasy regionalnej; 4) Słownik 
delegatów Polskiego Sejmu Dzielnicowego, gdzie przy-
bliżane są biogramy Wielkopolan uczestniczących w ple-
biscycie z roku 1918; 5) Wybitni Wielkopolanie – tutaj 
prezentowane są natomiast sylwetki sławnych działaczy 
na rzecz kultury Wielkopolski, którzy trwale zapisali się 
na kartach historii regionu. Celem redakcji „Przeglądu” 
jest unaocznienie czytelnikom złożoności i odrębności 
Wielkopolski jako regionu w wielu jego aspektach, dla-
tego też część artykułowa przyjmuje charakter działu te-
matycznego, za którego opracowanie odpowiada redaktor 
tematyczny danego numeru. Do tej pory pojawiło się kil-
ka numerów tematycznych czasopisma: m.in. dotyczący 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (4/2011), numer 
poświęcony niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu 
Wielkopolski związany z ratyfikowaniem przez Polskę 
konwencji UNESCO w sprawie jego ochrony (1/2014) 
czy też najnowszy numer dotyczący kondycji regionali-
zmu 25 lat po transformacji (2/2014). Ze specyfiki dwóch 
ostatnich wyczytać można (oprócz niezwykle ciekawych 

artykułów), że „Przegląd Wielkopolski” stale ewoluuje, 
nie tylko podejmując aktualne i istotne problemy badaw-
cze, ale przede wszystkim próbując dokonywać diagno-
zy i przewidywać kierunek swojej aktywności, zarówno 
na polu wydawniczym, jak wspierającym różnorodne ak-
tywności społeczne i wydarzenia kulturalne. Członkowie 
redakcji jednoznacznie deklarują chęć rozwijania czasopi-
sma zarówno na poziomie przekazywanej wiedzy meryto-
rycznej, jak i w obszarze jej coraz szerszej popularyzacji11. 
Skutkuje to wzrastającym zaangażowaniem „Przeglądu” 
w wydarzenia o charakterze ogólnopolskim (biorąc czynny 
udział w X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych odby-
wającym się 11–13 września 2014 roku w Bydgoszczy czy 
też współpracując w ramach obchodzonego właśnie Roku 
Oskara Kolberga) i międzynarodowym (patronując konfe-
rencji naukowej „Europa regionów. Perspektywy badaw-
cze i edukacyjne”, odbywającej się 20–21 września 2012 
roku w Poznaniu). Przekrój działań podejmowanych przez 
„Przegląd”, wskazuje na istotną rolę, jaką pełni on w kul-
turalnym życiu Wielkopolski, stając się nieodłącznym ele-
mentem edukacji regionalnej w szerokim ujęciu. Odbywa 
się ona nie tylko poprzez publikację tekstów i doniesień 
ukazujących się na łamach czasopisma, ale w szczególno-
ści przez promocję regionu na zewnątrz – wspieranie i po-
dejmowanie inicjatyw o zasięgu ponadregionalnym.
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1 MISJA WTK: HTTP://WWW.WTK.POZNAN.PL/WTK/

MISJA.ASPX, DOSTĘP 22.09.2014.
2 „Przegląd Wielkopolski. Kultura, historia, ekorozwój, tu-
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4 S. Słopień, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne – cza-
sy, ludzie, inicjatywy, „Kronika Wielkopolski. Kultura, historia, 
ekologia” 1986, nr 3, s. 35.
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BEATA KIJANKA

Przydrożne sacrum gminy Iłża
Książka Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gminy 

Iłża. Album-przewodnik to monografia małej architektu-
ry sakralnej wydana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Iłży celem promocji regionu pod kątem 
zarówno zabytkowo-historycznym jak i turystycznym. 
Rozpowszechnianie informacji na temat często zapo-
mnianych lub niedocenianych lokalnych obiektów za-
bytkowych ma także za zadanie przypominać mieszkań-
com i przejezdnym o ich ważnych funkcjach pełnionych 
w miejscowej tradycji i kulturze i tym samym – zachę-
cać do głębszej refleksji nad nimi.

Autorem publikacji jest Łukasz Babula, kulturoznaw-
ca, historyk i judaista pochodzący z Iłży. Główną dome-
ną jego zainteresowań są cmentarze, żydowska sztuka 
sepulkralna, hebrajskie inskrypcje nagrobne oraz mała 
architektura sakralna i miejsca pamięci.

Praca Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy 
Iłża, jak dodatkowo wyróżniono w podtytule, ma pełnić 
dwojaką rolę – albumu i przewodnika, i jest ona – w za-
myśle autora – przeznaczona szerokim gronom odbior-
ców: amatorom i pasjonatom tematu, specjalistom róż-
nych dziedzin humanistycznych, ludności miejscowej, 
turystom (s. 11–12).

Na całokształt monografii składa się: Wstęp, Katalog 
obiektów, Tabele, Zakończenie i Mapy. Warto w tym miej-
scu nadmienić zatem kilka uwag o charakterze formal-
no-merytorycznym odnoszących się do materiału, które 
wymienione powyżej rozdziały zbierają i prezentują.

Główny trzon pracy stanowi niewątpliwie Katalog 
obiektów, który został podzielony na dwie części: część 
opisową – zawiera ona lokalizację i opis formalny kapli-
czek i krzyży wraz z odpisami inskrypcji znajdujących 
się na nich (s. 18–100) oraz część albumową – zbiór 
fotografii, przyporządkowanych numerycznie do części 
opisowej (s. 101–174). Omawiana tu monografia przed-
stawia ogółem 297 obiektów małej architektury sakral-
nej ziemi iłżeckiej.

Za uzupełnienie katalogu można uznać dodatek 
w postaci tabel i map. Tabele w sposób systematyczny 
i uporządkowany podsumowują najważniejsze informa-
cje dotyczące prezentowanych obiektów, takie jak ich 
dokładną lokalizację i typ, materiał, z jakiego zostały 
wykonane i czas powstania (s. 176–197). Mapy z kolei 
(opracowano pięć map) umieszczono na końcu książki 
i prezentują one usytuowanie krzyży i kapliczek w tere-
nie (s. 207–211).

W Zakończeniu autor zamieszcza także kilka uwag 
uogólniających. Odnosi je między innymi do najpopu-
larniejszych typów, form, motywów i figurek świętych, 
które udało mu się zidentyfikować pośród badanych 
egzemplarzy. Wymienia tu też dodatkowe elementy ka-
pliczek, takie jak ogrodzenia, ozdoby oraz wspomina 
o podstawowych funkcjach religijno-kulturowych małej 
architektury sakralnej.

Przechodząc do części merytorycznej, na komentarz 
sfotografowanych krzyży i kapliczek, składa się w dużej 
mierze analiza formalno-techniczna, typowa dla historii 
sztuki i ukierunkowana przede wszystkim na opis w uję-
ciu architektonicznym (a nie na przykład kulturowym). 

Taki sposób realizacji tematu wskazuje niewątpliwie 
na dokumentacyjny, inwentarzowy charakter opracowa-
nia z jednoczesnym pominięciem „żywego elementu”, 
jakim mogłyby tu być szeroko rozumiane treści kultu-
rowe. Wydaje się, że Łukasz Babula ma świadomość tej 
luki. Wspomina on bowiem we Wstępie, że ograniczenia 
rozmiarowe publikacji nie pozwoliły uwzględnić w niej 
legend, historii i zwyczajów związanych z badanym ma-
teriałem (s. 12).

Zastanówmy się zatem, czy omawiana tu praca speł-
nia wymogi formalne albumu? Można odpowiedzieć, 
że i tak, i nie. W kategorii albumu należy rozpatrzyć 
przede wszystkim drugą część Katalogu obiektów, któ-
ra ma charakter typowo ilustracyjny z niewielką ilością 
tekstu objaśniającego. Wszystkie zawarte tu fotografie 
zostały wykonane samodzielnie przez autora w taki spo-
sób, by jak najlepiej odzwierciedlić najważniejsze ce-
chy opisywanych egzemplarzy, o czym sam informuje 
czytelnika (s. 11). Zdjęcia umieszczono jednak po cztery 
na każdej stronie i niestety cel ten nie został do końca 
zrealizowany. Fotografie albumowe powinny być zde-
cydowanie większe, bardziej wyraźne, wyeksponowane 
tak, by mogły „cieszyć oko” osoby oglądającej. Z dru-
giej, strony można mieć na uwadze wieloaspektowy 
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charakter tej monografii, ilość prezentowanych obiek-
tów oraz odgórnie ograniczony rozmiar pracy, ale nie-
wątpliwie strona wizualna katalogu powinna była być 
zaprojektowana w nieco inny sposób.

Zapytajmy zatem, czy Kapliczki, figury i krzyże przy-
drożne Gminy Iłża dobrze odzwierciedlają cechy cha-
rakterystyczne przewodnika? Niestety i tym razem nie 
możemy odpowiedzieć zbyt entuzjastycznie. Bowiem, 
co prawda, odnajdziemy w treści monografii niektóre 
elementy wskazujące na przewodnik: listę zabytków, 
mapy, komentarz historyczno-poznawczy, ale, po pierw-
sze, wszystkie one zostały oddzielone od siebie i przed-
stawione w odrębnych częściach książki. Tymczasem 
w przewodniku, który z założenia powinien być wygod-
ny w użytkowaniu, wszystkie informacje na temat dane-
go obiektu są najczęściej umieszczane spójnie, na sąsia-
dujących ze sobą stronicach. W przypadku opracowania 
Łukasza Babuli trzeba wertować karty, by odnaleźć opis, 
zdjęcie i lokalizację interesującego nas obiektu. Ponad-
to, zamieszczone na końcu książki mapy nie wyznaczają 
szlaków turystyczno-poznawczych oraz nie wyróżnia-
ją miejsc o szczególnej wartości. Podróżnik nie będzie 
zatem wiedział, co powinien zobaczyć przede wszyst-
kim i którędy będzie mu najwygodniej przemieścić się 
z punktu A do B. W tej części czytelnik także odczuje 
brak komentarza kulturowego, uwypuklenia indywidu-
alności prezentowanych obiektów, które w przewod-
nikach są zazwyczaj opisywane nie tylko w kategorii 
zabytku. Z drugiej strony, podkreślić należy, że sposób 

usystematyzowania i prezentacji materiału, na jaki osta-
tecznie zdecydował się Łukasz Babula, ma również za-
lety. W rezultacie czytelnik otrzymuje spójny i logicznie 
poukładany zbiór informacji, który nadaje się do wyko-
rzystania w różnych celach, tych mniej i bardziej specja-
listycznych.

Podsumowując, choć zawartość merytoryczna pracy 
nie do końca spełnia cele, jakie postawił przed sobą jej 
autor, tytułując monografię albumem i przewodnikiem, 
stanowi ona kompletne i systematyczne opracowanie 
tematu kapliczek, figur i krzyży przydrożnych ziemi ił-
żeckiej, którego do tej pory brakowało pośród publikacji 
omawiających małą architekturę sakralną. Uporządko-
wana według ustalonego schematu struktura pracy rów-
nież zasługuje na podkreślenie – całość jest ze sobą lo-
gicznie powiązana, a zawartość poszczególnych części 
odnajduje uzasadnienie w podjętym temacie pracy.

Szkoda, że w publikacji zabrakło miejsca na wspo-
mniane już wcześniej legendy, historię oraz tradycje 
związane z prezentowanymi kapliczkami i krzyżami, 
Niewątpliwie stanowiłyby one ciekawy element opraco-
wania i z pewnością przyciągnęłyby uwagę wielu czy-
telników. Może doczekamy się i takiej monografii po-
śród kolejnych publikacji Łukasza Babuli?

Łukasz Babula, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gmi-
ny Iłża. Album-przewodnik, Iłża 2014, 212 s., 295 fotografii, 
mapy. 

SABINA SZYMBOR

Było... Minęło...

Dzisiaj – gdy ciężar dekad
w miękki fotel wciska
dotyk przemijania 
niemocą oplata
pora skrzydła otrzepać
z resztek miałkich złudzeń
wystroić pustkę godzin
urokami świata

znów mnie odwiedziły
dwa szare gołębie
przysiadłam pod chmurką
z mruczkiem na podołku
promyk wiosny omiata
rzeźbę krajobrazu
względami się chełpi
tłum zroszonych fiołków

schyłek dnia przyćmił oczy
mgiełką zadumania
napotkane jutro
krótszą drogę wskaże
jak jesienne liście
lecą grona czasu
szczęście przeszło obok
zgasł ogarek marzeń

pozostały w zanadrzu
echa lat szalonych
z wachlarzem odcieni
polnej dróżki wstęga
kiedy ciemny łan nieba
zakwita jaskrami
ukojona ciszą
po garść wspomnień sięgam
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INFORMACJE 

49. Ogólnopolski Festiwal Kapel  
i Śpiewaków Ludowych – protokół  
z posiedzenie jury 

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – prze-
wodniczący, mgr Maria Baliszewska, prof. dr hab. Jerzy 
Bartmiński, mgr Aleksandra Bogucka, mgr Marian Chy-
żyński, prof. dr hab. Piotr Dahlig, mgr Jacek Jackowski, 
Remigiusz Mazur-Hanaj, prof. dr hab. Bożena Muszkalska 
i dr Janina Biegalska – sekretarz jury, wysłuchało w dniach 
26–27 czerwca 2015 r. 18 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 
6 instrumentalistów, 22 solistów śpiewaków, 13 wyko-
nawców w kategorii „Folklor – kontynuacja” oraz 27 grup 
w konkursie „DUŻY–MAŁY”.

Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło 
udział około 800 artystów ludowych z 14 województw.

Jury, oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy re-
gionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio 
Program 2, Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny i Instytut 
im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ – nagrodę główną w tej kategorii przyznano 
Kapeli Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, woj. łódzkie.

Pięć równorzędnych I nagród przyznano: Kapeli Jana 
Kmity i Braci Pańczaków z Przystałowic, woj. mazowiec-
kie; Kapeli „Dobrzeliniacy” z Żychlina, woj. łódzkie; Ka-

peli Jana Cebuli z Kolbuszowej, woj. podkarpackie; Kapeli 
Jana Kani z Lelisa, woj. mazowieckie i Kapeli koźlarskiej 
Bernarda Kaspra z Przyprostyni, woj. wielkopolskie. 

Cztery równorzędne II nagrody otrzymują: Kapela 
„Działoszacy” z Działoszyc, woj. świętokrzyskie; Kapela 
Henryka Zawadzkiego ze Strzałkowa, woj. mazowieckie; 
Kapela „Rawianie” z Rawy Mazowieckiej, woj. łódzkie 
oraz Kapela „Bachórzanie” z Bachórza, woj. podkarpackie.

Dwie równorzędne III nagrody przyznano: Kapeli 
„Jaśki” z gminy Maciejowice, woj. mazowieckie i Kapeli 
„Alna” z Puńska, woj. podlaskie.

Pięć równorzędnych wyróżnień dla: Kapeli Ludowej 
„Gacoki” z Gaci, woj. podkarpackie; Kapeli „Lututowia-
nie” z Lututowa, woj. łódzkie; Kapeli Dudziarskiej „Igny-
sie” z Leszna, woj. wielkopolskie; Kapeli Dudziarskiej 
„Manugi” z Bukówca, woj. wielkopolskie i Kapeli „Mała 
Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej, woj. małopolskie.

W KATEGORII ZESPOŁÓW 
ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Grupie Śpie-
waczej z Białki Tatrzańskiej, woj. małopolskie.

Dwie równorzędne I nagrody otrzymują: Zespół „Ja-
rzębina” z Kocudzy, woj. lubelskie oraz Męski Zespół 
Śpiewaczy z Bukowej, woj. lubelskie.

Cztery równorzędne II nagrody dla: 
Zespołu Śpiewaczego „Znaroku” z Prze-
rośli, woj. podlaskie; Męskiej Grupy 
Śpiewaczej „Dolina Popradu” z Piwnicz-
nej Zdroju, woj. małopolskie; Zespołu 
„Rodyna” z Dubiażyna, woj. podlaskie 
oraz Zespołu Śpiewaczego „Rakołupian-
ki” z Rakołup, woj. lubelskie.

Cztery równorzędne III nagrody 
przyznano: Grupie Śpiewaczej Męż-
czyzn z Czarni, woj. mazowieckie; Ze-
społowi Śpiewaczemu z Woli Koryckiej 
Górnej, woj. mazowieckie; Zespołowi 
Śpiewaczemu „Stejizbianki” z Wisły, 
woj. śląskie oraz Zespołowi Śpiewacze-
mu „Brusowianki” ze Starego Brusa, 
woj. lubelskie.

Trzy równorzędne wyróżnienia dla: 
Zespołu Śpiewaczego „Stradunianki” 
ze Stradun, woj. warmińsko-mazurskie; 
Zespołu „Ostrowianki” z Ostrówka, woj. 
lubelskie oraz Zespołu Śpiewaczego 
„Kurpie” z Myszyńca, woj. mazowieckie.Kapela Jana Kani z Lelisa, I nagroda w kategorii kapel,  fot. K. Kuzko
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W KATEGORII SOLISTÓW 
INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Ro-
manowi Wojciechowskiemu, skrzypkowi z Tomaszowa 
Mazowieckiego, woj. łódzkie. 

I nagrodę otrzymuje Kazimierz Marcinek, skrzypek 
z Trzciany, woj. podkarpackie.

Trzy równorzędne II nagrody dla: Stefana Maziarczy-
ka, okarynisty z Andrzejowa, woj. lubelskie; Andrzeja 
Rydla, harmonisty z Czarni, woj. mazowieckie i Ryszarda 
Wlazło, harmonisty z Kłudna, woj. mazowieckie.

III nagrodę otrzymuje Stanisław Bałdyga, harmonista 
z Mazuchówki, woj. warmińsko-mazurskie.

W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW
BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Moni-

ce Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynka, woj. śląskie.
Dwie równorzędne I nagrody dla: Bogusławy Drze-

wieckiej z Drzewiec, woj. łódzkie oraz Haliny Bosiak 
z Kolonii Sitaniec, woj. lubelskie.

Trzy równorzędne II nagrody otrzymują: Piotr Szyma-
nowski z Nowych Motul, woj. warmińsko-mazurskie; An-
tonina Deptuła z Bandyś, woj. mazowieckie i Zofia Wydro 
z Baranowa Sandomierskiego, woj. podkarpackie.

Cztery równorzędne III nagrody dla: Anny Chudej 
z Posadowa, woj. wielkopolskie; Ewy Kuprewicz z Ży-
wej Wody, woj. podlaskie; Marianny Pawlak z Brzezin, 
woj. łódzkie oraz Marcina Cichonia z Lubatowej, woj. 
podkarpackie.

Wyróżnienie otrzymuje Joanna Janik z Borówna, woj. 
dolnośląskie.

W KATEGORII „FOLKLOR – 
KONTYNUACJA”

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Marcinowi 
Drabikowi ze Zbójnej, woj. podlaskie.

I nagrodę otrzymują: Kapela Józefa Kędzierskie-
go z Rdzowa, woj. mazowieckie; Zespół „Piyrogi 
Łomnicońskie” z Łomnicy Zdroju, woj. małopolskie; Ka-
tarzyna Gacek-Duda z Lalik, woj. śląskie i Ilona Gumow-
ska z Lublina, woj. lubelskie.

II nagrodę otrzymuje Kapela „Swa-
ty” z Będzina, woj. zachodniopomorskie 
i Piotr Krupski z Elbląga, woj. warmiń-
sko-mazurskie.

III nagrodę otrzymuje Tercet Rodzin-
ny z Makówki, woj. podlaskie.

Wyróżnienie dla Marty Benabderah-
manne z Wyryk, woj. lubelskie. 

W KONKURSIE  
„DUŻY–MAŁY”

W grupie instrumentalistów I na-
grody otrzymują: Zdzisław Marczuk 
z Pauliną Kwaśniewską z Leśnej Podla-
skiej, woj. lubelskie; Kapela „Pogórza-
nie” z Dynowa, woj. podkarpackie oraz 
Jan Prządka z uczniami ze Zbąszynia, 
woj. wielkopolskie. II nagroda dla Jaku-
ba Karpuka z kapelą cymbałową z Ełku, 
woj. warmińsko-mazurskie. Dwie III na-
grody otrzymują: Tomasz Kiciński z ka-
pelą „Miglance” z Bukówca Górnego, 
woj. wielkopolskie oraz Michał Umław-

ski z kapelą „Biskupianie” z Krobi, woj. wielkopolskie. 
Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano: Michałowi 
Rydzikowi z Aleksandrą Rydzik z Grodziska, woj. pod-
karpackie oraz Andrzejowi Frankiewiczowi z Patrycją Ko-
złowską z Kościana, woj. wielkopolskie.

W grupie śpiewaków dwie I nagrody otrzymują: Mo-
nika Wałach-Kaczmarzyk z uczniami z Jaworzynka, woj. 
śląskie oraz Leokadia Mucha z Anitą Wenek z Zamchu, 
woj. lubelskie. Dwie II nagrody otrzymują: Janina Wa-
cław z uczennicami z Białki Tatrzańskiej, woj. małopolskie 
oraz Marianna Bączek z zespołem „Rutkozionki” z Rut-
kowa, woj. mazowieckie. Cztery III nagrody otrzymują: 
Janina Schab z Anną Michalak z Lubochni, woj. łódzkie; 
Beata Szyszko-Anzulewicz z Zofią Łagowską z Rutki Tar-
tak, woj. podlaskie; Młodzieżowa Grupa Śpiewacza z mi-
strzyniami z Gościszowa, woj. dolnośląskie oraz Jadwiga 
Frątczak z zespołem „Małe Jezioranki” z Jeziorska, woj. 
łódzkie.

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA KOMISJI 
ARTYSTYCZNEJ

Jury 49. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim 
laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego. 
W festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi 
z większości regionów Polski. Jury pozytywnie odno-
towuje fakt, że w tegorocznym Festiwalu wzięli udział 
także przedstawiciele województwa zachodniopomor-
skiego i opolskiego.

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest 
ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego 
stylu muzykowania i śpiewu. Tradycja ludowego śpie-
wu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskie-
go, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która 
to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych 
warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o toż-
samości lokalnej, regionalnej i narodowej w zjednoczo-
nej Europie. Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, 
że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu dobrze służy realizacji postulatów 
zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku o ochro-

Grupa Śpiewacza z Białki Tatrzańskiej („Baszta” w kategorii zespoły śpiewacze),  
fot. J. Adamowski
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nie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypo-
minamy, że Konwencja została ratyfikowana przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i usta-
wowo przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
w roku 2011. Zatem instytucja, jaką jest Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać 
wpisana na „listę dobrych praktyk” przewidzianą przez 
tę Konwencję.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tra-
dycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego 
pokolenia. Młodzi artyści uczestniczą też w nowej formule 
Festiwalu, określonej jako „Folklor – kontynuacja”. Daje 
to nadzieję na prawidłową realizację podstawowych zało-
żeń Festiwalu także w przyszłości.

W roku bieżącym szczególnie wysoki był poziom kapel, 
co znalazło wyraz w przyznaniu większej 
ilości nagród w tej kategorii.

Komisja z uznaniem podkreśla stara-
nia wykonawców o zachowanie w swo-
ich prezentacjach autentycznego języka 
regionalnego oraz regionalnych strojów. 
Z aprobatą stwierdza większą dbałość 
wykonawców o stronę tekstową prezento-
wanych utworów, co pozwala uwydatnić 
zawarte w tekstach treściowe przesłania.

Komisja w dalszym ciągu zachęca in-
struktorów i artystów do poszukiwania 
lokalnych wariantów poszczególnych 
utworów i prezentowania różnych ga-
tunków folkloru słowno-muzycznego. 
Komisja równocześnie apeluje, aby nie 
powtarzać w kolejnych prezentacjach 
konkursowych tego samego repertuaru.

Cieszy coraz intensywniejsze zaintere-
sowanie działalnością Klubu Festiwalo-
wego TYNDYRYNDY, którego formuła 
jest interesującym rozwinięciem głów-
nych idei Festiwalu.

Z aprobatą przyjmujemy do wiadomości, że konty-
nuowana jest dobra współpraca z Ministerstwem Kultu-
ry, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Burmistrzem 
miasta Kazimierz Dolny oraz różnymi instytucjami kul-
tury, zwłaszcza takimi, jak Drugi Program Polskiego Ra-
dia w Warszawie, Radio Lublin, Muzeum Nadwiślańskie 
w Kazimierzu Dolnym, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, Instytut im. Oskara Kolberg w Poznaniu. Mamy na-
dzieję, że ta owocna współpraca będzie przedłużona.

Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym 
zwłaszcza Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lubli-
nie, za zapewnienie sprawnego i niezakłóconego przebie-
gu 49. festiwalu. Wyrażamy radość z powodu możliwości 
ponownego goszczenia w odnowionych murach Kazi-
mierskiego Ośrodka Kultury i w murach nowego Muzeum 
Nadwiślańskiego, co znakomicie usprawnia organizację 
imprezy. Dziękujemy też patronom medialnym, a szcze-
gólnie tym mediom, które czynnie uczestniczą w bieżącym 
relacjonowaniu, dokumentowaniu i promowaniu idei festi-
walowych oraz jego niepowtarzalnej atmosfery.

Serdeczne podziękowania jury kieruje także do fun-
datorów nagród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie, Polskie Radio – Program 2, Instytut 
im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Burmistrz miasta Kazi-
mierz Dolny oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych 
wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ar-
tystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich dzia-
łalność jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury 
oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja 
z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wy-
konawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych 
szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie 
i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie konferansjerom tj. 
Annie Adamowicz, Józefowi Brodzie, Stanisławowi Ja-
skułce i Bartłomiejowi Koszarkowi, którzy nie tylko kom-
petentnie zapowiadali program występów, ale także poma-
gali wykonawcom w przełamywaniu stresów związanych 
z ich indywidualnymi występami.

W związku ze zbliżającym się w przyszłym roku jubi-
leuszowym, 50. Festiwalem Komisja postuluje potrzebę 
powołania specjalnego komitetu w celu przygotowania ob-
chodów, które by odpowiadały randze wydarzenia.

Marcin Drabik ze Zbójnej, laureat Baszty w kategorii „Folklor – 
kontynuacja”, fot. J. Adamowski

Festiwalowy korowód, fot. P. Onochin
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XLVIII Targi Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym

Targi Sztuki Ludowej trwające od 26 do 28 czerwca 
2015, jak co roku zgromadziły na kazimierskim rynku 
przedstawicieli tradycyjnej sztuki i rękodzieła ludowego 
kultywowanego we wszystkich regionach etnograficz-
nych kraju. Przekrój dyscyplin był bardzo reprezentatywny 
i uwzględniał specyfikę regionalną.

Kazimierskie Targi niezmiennie od 48 lat towarzyszą 
Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ar-
tystów ludowych i sympatyków plastyki, rękodzieła i rze-
miosł związanych z kulturą polskiej wsi.

Wysokie wymagania artystyczne stawiane uczestnikom 
Targów są realizowane konsekwentnie od lat, a organizato-
rzy dokładają wszelkich starań, aby zachować profil oraz 
popularyzatorski charakter tej imprezy, w ten sposób prze-
ciwdziałając unifikacji i zubożeniu autentycznej twórczo-
ści ludowej.

W tegorocznej edycji wzięło udział 90 twórców ludo-
wych – członków STL uprawiających niemal wszystkie 

współcześnie kultywowane dyscypliny twórczości ludo-
wej. Tradycyjnie najliczniej reprezentowana była rzeźba 
ludowa, która – jako dyscyplina uprawiana na obszarze 
całego kraju – jest bardzo popularna wśród twórców, jak 
i odbiorców. Równie licznie zaprezentowały swoje pra-
ce hafciarki, garncarze, tkaczki, a także przedstawicielki 
i przedstawiciele plastyki obrzędowej i zdobniczej. Nie za-
brakło również malarstwa, plecionkarstwa, zabawkarstwa, 
koronkarstwa i wielu innych unikalnych specjalności.

Stałym elementem kazimierskiego rynku podczas Tar-
gów były m.in. prowizoryczna kuźnia, koło garncarskie, 
kołowrotki, tamborki hafciarskie, mini pracownie rzeźbiar-
skie i koronczarskie, a także warsztat tkacki, które spełnia-
ły ważną rolę edukacyjną. Były również doskonałą okazją 
do bezpośredniego kontaktu z twórcą ludowym i zapozna-

niem się z techniką wykonania poszczególnych wytworów 
rękodzieła i sztuki ludowej.

W czasie trwania Targów przeprowadzany jest tak-
że od kilku lat konkurs na najlepsze prace prezentowane 
na stoiskach. Idea i założenia konkursu miały znaczący 
wpływ na poziom prezentowanych wyrobów. Konkurs był 
także doskonałą okazją do ukazania mistrzowskich umie-
jętności oraz konfrontacji młodych adeptów sztuki ludowej 
z nestorami, a także przeglądem tendencji w danej dyscy-
plinie twórczej.

Komisja w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska (etno-
graf, Przewodnicząca Sekcji Sztuki Ludowej Rady Nauko-
wej STL, pracownik Muzeum Etnograficznego w Warsza-
wie), Wojciech Kowalczuk (etnograf, członek Sekcji Sztuki 
Ludowej Rady Naukowej STL, pracownik Muzeum Pod-
laskiego w Białymstoku) i Katarzyna Ufniarz (animator 
kultury, pracownik Biura ZG STL i opiekun merytoryczny 
Oddziału Lubelskiego STL), po zapoznaniu się ze wszyst-
kimi pracami prezentowanych na stoiskach, postanowiła 

przyznać nagrody następującym twór-
com reprezentującym poszczególne dys-
cypliny: plastyka obrzędowa i zdobnicza 
– Mirosławie Grochockiej (Kocierzew, 
woj. łódzkie) i Tomaszowi Krajewskie-
mu (Niemce, woj. lubelskie); rzeźba cera-
miczna – Jarosławowi Rodakowi (Bliżyn, 
woj. świętokrzyskie); rzeźba w drewnie – 
Bogumile Leśniak (Stryszawa, woj. ma-
łopolskie) i Eli Świderek (Skierniewice, 
woj. łódzkie); tkactwo – Karolinie Radul-
skiej (Janów, woj. podlaskie); garncar-
stwo – Pawłowi Piechowskiemu (Czarna 
Białostocka, woj. podlaskie); zabawka 
ludowa – Józefowi Lasikowi (Stryszawa, 
woj. małopolskie) i Marianowi Łobozowi 
(Jeleśnia, woj. śląskie); koronka – Zuzan-
nie Kubaszczyk (Koniaków, woj. śląskie), 
Halinie Kukuczce (Koniaków, woj. ślą-
skie) i Czesławie Lewandowskiej (Ostro-
łęka, woj. mazowieckie); haft – Zofii Pa-
can (Opoczno, woj. łódzkie) i Mariannie 
Rzepce (Opoczno, woj. łódzki).

W ramach konkursu docenione zosta-
ły również umiejętności rękodzielnicze 

mistrzów tradycji: kowala Krzysztofa Soleckiego (Rajec 
Poduchowny, woj. mazowieckie), garncarza Piotra Skiby 
(Piaski, woj. lubelskie), tkaczek Anny Bałdygi (Wydminy, 
woj. warmińsko-mazurskie) i Małgorzaty Urban (Kazi-
mierz Dolny, woj. lubelskie), rzeźbiarza Ryszarda Rabeszki 
(Prabuty, woj. pomorskie), koronczarek Magdaleny Cięci-
wy (Marcinkowice, woj. małopolskie) i Jadwigi Węgorek 
(Kraków, woj. małopolskie).

Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się wszyst-
kim uczestnikom Targów za wielki trud włożony w kultywo-
wanie autentycznej twórczości ludowej, zgodnej z tradycją 
regionu, a Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
słowa podziękowania za docenienie kulturotwórczego wy-
miaru imprezy, dostrzeżenie jej specyfiki i pomoc finansową 
w jej przygotowaniu i organizacji. (P.O.)

Pokazy koronczarskie podczas Targów, od lewej: Jadwiga Węgorek i Anna Krzanik,  
fot. P. Onochin



58

VI edycja konkursu  
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

VI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość” już za nami. Jest konkurs na prace dotyczą-
ce polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, ogłaszany 
przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 
objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO. Celem Konkursu jest promocja polskiego 
rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiej-
skimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie pu-
blicznej debaty na temat polskiej wsi. Uroczyste pod-
sumowanie odbyło się 28 maja 2015 w Pałacu Staszica. 
W tym roku na konkurs nadesłano 44 prace. Wśród nich 
można było wyróżnić opowiadania, monografie czy po-
wieści. Jak co roku, konkurs podzielono na dwie kate-
gorie. W pierwszej, która obejmowała prace naukowe, 
popularno-naukowe prezentujące inspirujące i innowa-
cyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi wpłynę-
ło 12 prac, zaś w kategorii drugiej, prac prezentujących 
dorobek kulturowy kraju i regionu, organizatorzy otrzy-
mali 22 prace.

W VI edycji Kapituła Konkursowa postanowiła 
przyznać tylko jedną nagrodę w kategorii drugiej. Lau-
reatem został pan Stefan Szot, autor pracy Łopowiada-
nia. To zbiór opowiadań, napisanych z charakterystycz-
nym dla literatury sowizdrzalskiej humorem i spojrze-
niem na świat. Teksty umiejętnie wykorzystują gwarę, 
która idealnie uzupełnia się z polszczyzną literacką. Każ-
dy z uczestników spotkania otrzymał tę książkę wydaną 
przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
(FDPA) pod tytułem Opowieści Sołtysa, a poprzedzo-
ną wstępem profesora Rocha Sulimy. Na co dzień pan 
Stefan Szot jest sołtysem we wsi Iwkowa (pow. brzeski, 
woj. małopolskie).

W drugiej części spotkania odbyło się Konwersatorium 
„Kultura w gminie”. Swoje referaty wygłosili prof. dr hab. 
Jan Adamowski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Współczesna twór-
czość ludowa – stan, zakres, formy) oraz prof. dr hab. Iza-

bella Bukraba-Rylska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa, Polskiej Akademii Nauk (Jakie kultury w gminie?). 
Po wygłoszonych referatach odbyła się intrygująca dys-
kusja z udziałem referentów i publiczności. (M.M.)

Laureat VI edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 
– Stefan Szot oraz za stołem prezydialnym: J. Adamowski, R. Sulima 
i I. Bukraba-Rylska, fot. z archiwum organizatora konkursu

Publikacja nagrodzonej pracy Stefana Szota, fot. z archiwum 
organizatora konkursu
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KATARZYNA IGNAS

„Skarby zanikającego piękna polskiej 
wsi”, czyli międzywojewódzki sejmik 
wiejskich zespołów teatralnych 
w Tarnogrodzie AD 2015

Podczas jubileuszowego, bo 40. Międzywoje-
wódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych 
na przełomie stycznia i lutego 2015 roku na tarno-
grodzkiej scenie wystawionych zostało 13 przedsta-
wień: 7 widowisk obrzędowych (wesele, obrzędy do-
roczne: grupa kolędnicza – herody, zapusty, sobótka, 
zakończenie żniw oraz wyzwoliny – obrzęd recepcyj-
ny), 5 przedstawień o tematyce wiejskiej zwyczajowej 
(darcie pierza, wiejska znachorka, dożynki we dworze, 
sprzedaż krowy na jarmarku, przymuszanie do zamąż-
pójścia) oraz 1 przykład teatru szkolnego misteryjnego 
(jasełka).

W Józkowej izbie (Zagorzyce, pow. ropczycko-sę-
dziszowski, woj. podkarpackie) – przedstawienie roz-
poczynające 40. Międzywojewódzki Sejmik, wprowa-
dziło widzów w nastrój wiejskiej obyczajowości. Snują 
się opowieści, pełne ciepłego, a zarazem rubasznego 
humoru, wspomnienia o dawnych muzykach, urokach 
i odczynieniach, czarownicach; widz przenosi się 
w świat wsi sprzed epoki medialnej. Spotkanie gospo-

dyń w Józkowej izbie odbywa się po święcie Trzech 
Króli i związane jest ze żmudnym wiejskim zajęciem 
darcia pierza. W drugiej części widowiska pojawiają się 
muzykanci – basista i akordeonista, a wraz z nimi mło-
dzież tańcząca w sposób charakterystyczny: „po zo-
gorzku”. Zespół skupiający dwa pokolenia rdzennych 
mieszkańców wsi Zagorzyce prezentuje również kilka 
przykładów miejscowych pieśni miłosnych. Scena-
riusz autorstwa Wioletty Czapki oparty został na pro-
zie etnograficznej Franciszka Kotuli oraz na podstawie 
wspomnień i przekazów członków Zespołu Obrzędo-
wego z Zagorzyc.

Wesele rozkopaczewskie (Rozkopa-
czew, pow. lubartowski, woj. lubelskie) 
to widowisko obrzędowe, ukazujące 
poszczególne etapy wesela: przygoto-
wanie izby; przybycie gości weselnych 
wraz z orkiestrą (klarnet, saksofon, bę-
ben, akordeon); wniesienie przybrane-
go korowala; trzykrotny ukłon (klę-
kanie młodych do błogosławieństwa) 
– młodzi klęcząc są podtrzymywani 
przez pary marszałków i druhen i do-
prowadzani przed siedzących na ławie 
rodziców; odjazd do ślubu; powitanie 
chlebem i solą; zbieranie pieniędzy 
na cepek do talerza przykrytego białą 
chusteczką, czemu towarzyszą przy-
śpiewki; oczepiny; szykowanie wypra-
wy i wyprawienie młodej. Obrzędowe 
pieśni i tańce weselne są mocną stroną 
Zespołu Folklorystycznego z Rozko-
paczewa działającego już ponad 50 lat, 
laureata wielu prestiżowych nagród 
z dziedziny folkloru. Czas na scenie 
płynie nieśpiesznie, Wesele z Rozkopa-
czewa nie operuje skrótem, scena sta-
je się miejscem, gdzie ceremonialnie 
przeprowadzany jest obrzęd przejścia 
– wesele.

A jak to dawniej z wianuszkami by-
wało (Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Bukowej, pow. 
biłgorajski, woj. lubelskie) – widowisko o tematyce we-
selnej prezentuje zabiegi i zajęcia związane z przygoto-
waniem weselnych akcesoriów obrzędowych: bukieci-
ki i kokardki dla starostów, drużbów i gości weselnych, 
rózga oraz tytułowe wianuszki wite z ruty, wiązane pa-
kułami, na krążku z chleba. Jeden wianuszek wplata 
się pod welon we włosy młodej, drugi – przeznaczony 

A jak to dawniej z wianuszkami bywało i Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Bukowej (pow. 
biłgorajski, woj. lubelskie), fot. Lech Laskowski
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jest dla młodego. Zwyczajowe wianczyny odbywają się 
w przeddzień wesela. W dniu wesela drużki przystraja-
ją suknię młodej asparagusem, doradzają zastosowanie 
rozmaitych zabiegów magicznych, np. nasypanie kilku 
ziaren zboża do butów: „Jak zboże w pantoflach jest, 
to całe życie chleba nie będzie brakowało”; posypanie 
solą św. Agaty, co ochronić ma przed rzuceniem uroku 
podczas ślubu w kościele. Przybywa pan młody wraz 
z muzyką. Starosta weselny przynosi swoją rózgę z ja-
łowca ustrojonego wstążkami, jednak 
obecni uznają, że piękniejszą, bardziej 
kolorową i puszystą, jest rózga z po-
trójnie rozwidlonej gałęzi, ustrojona 
piórami gęsimi i kwiatami z bibuły. 
Za wianuszek sowicie płaci pan młody 
– kładąc pieniądze na cztery rogi i śro-
dek serwetki nakrywającej wianuszek 
na talerzyku. „Stawiłeś się bogaty, 
płać za wionek dukaty. Marysi wionek 
drogi, płać aż na cztery rogi.” Pienią-
dze za wianek drużka wkłada młodej 
za pazuchę, młoda chowa wianuszek 
młodemu do kieszeni marynarki, zaś 
talerz zostaje stłuczony na szczęście. 
Po przeprosinach, wychodzący do ko-
ścioła orszak weselny, dziadek młodej 
w zastępstwie matki chrzestnej kro-
pi wodą święconą za pomocą palmy. 
Przedstawienie okraszone jest pieśnia-
mi i przyśpiewkami weselnymi, w su-
gestywnym, emocjonalnym wykona-
niu członkiń zespołu.

Worożycha czyli znachorka jest 
bohaterką kolejnego sejmikowego 
spektaklu teatralnego, przygotowane-
go przez Zespół Obrzędowy z Hań-
ska (pow. włodawski, woj. lubelskie). 
Wielopokoleniowy zespół specjalizuje 
się w widowiskach obrzędowych i o tematyce wiej-
skiej. Od 1992 roku, kiedy to po raz pierwszy poja-
wił się na przeglądzie w Tarnogrodzie, wystąpił z 15 
przedstawieniami, w tym z 9 w ostatnim dziesięcio-
leciu sejmików. Spektakl Worożycha posiada przemy-
ślaną kompozycję; gra aktorska w każdym momencie 
przedstawienia jest naturalistyczna i wyważona, za-
równo w wykonaniu dorosłych, młodzieży jak i dzieci. 
Niemała w tym zasługa Haliny Radeckiej, kierowni-
ka i reżysera widowisk od początku istnienia zespołu. 
W trakcie widowisk zespół prezentuje zawsze rodzimy 
folklor pieśniowy i taneczny, z towarzyszeniem ka-
peli w składzie harmonia i bębenek. Strój odświętny 
nadbużański, w którym pokazuje się zespół, zachwyca 
haftami, krajkami, pasiastymi spódnicami i zapaskami. 
Pituchowa – „czarny charakter”, postać znana z wcze-
śniejszych widowisk, występuje tu jako sąsiadka woro-
żychy, wątpiąca w jej umiejętności. Worożyha zaś nie 
tylko rzuca i odczynia uroki, leczy ziołami, ale także 
potrafi odwrócić burzę (spektakularna scena z zaże-
gnywaniem burzy za pomocą łopaty chlebowej i mo-
dlitewki). Pituchowa wreszcie zdobywa się na odwagę 
i zwraca do worożychy w celu… matrymonialnym. Wo-
rożycha zastrzega, że jeśli Pituchowa będzie grzeszyć, 
to magiczne zabiegi nie przyniosą efektu, a na twarzy 
Pituchowej pojawią się kurzajki. Końcowa scena ujaw-
nia złą wolę Pituchowej – bohaterka zakrywa twarz 
i rozpacza z powodu zmian w wyglądzie.

Młodzieżowy zespół „Pasjonaci” to uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, prowadzeni 

przez siostrę Jadwigę Annę Tabor oraz Wandę Fusiarz, 
katechetkę i nauczycielkę historii, z pomocą Magda-
leny Futomy – plastyka i Andrzeja Kusiaka – muzy-
ka, którzy swą nietuzinkową pasją zarażają gimnazja-
listów, praktykując ideę teatru szkolnego, tym razem 
z klasycznym repertuarem jasełkowym, pt. Wesołą 
nowinę bracia słuchajcie. Na dorobek „Pasjonatów”, 
zespołu powstałego w 2012 r. składają się cztery re-
alizacje misteriów religijnych. Jasełka zaś dzielą się 

na części: pasterską, w pałacu Heroda i adoracyjną. Za-
angażowana, staranna gra aktorska młodzieży; barw-
ne i efektowne stroje (np. Matka Boska ubrana w strój 
biłgorajski z rąbkiem na głowie); oryginalne detale 
scenografii (jak np. gipsowa figurka Dzieciątka Jezus) 
– składają się na wyraziste i lekkie widowisko. Na sce-
nie panuje radosny świąteczny nastrój przepełniający 
licznych młodych wykonawców. Odnosi się wrażenie, 
iż udział w teatralnym przedsięwzięciu sprawia im 
wielką frajdę, co też udziela się widzom, którzy zachę-
ceni wspólnie wyśpiewują kolędę Dzisiaj w Betlejem 
na zakończenie pierwszego dnia 40. Sejmiku.

Drugi dzień sejmikowania zaczęło widowisko Ze-
społu Pieśni i Tańca „Leśnianie” (pow. kielecki, woj. 
świętokrzyskie), słynnego ze swej żywiołowości, sce-
nicznej energii, taneczności i autentyzmu. Tak jest 
i tym razem, zespół znakomicie bawi się na scenie 
odgrywając zapustne Kusoki – lokalny zwyczaj od-
wiedzania domów z pannami na wydaniu przez gru-
py przebierańców we wtorek przed środą popielcową 
(popiołem). Pieczywo obrzędowe specjalnie przygoto-
wane na ten dzień to kuliste pącki – w jednym z pącz-
ków ukryty jest migdał („dała go dziewczętom księdza 
gospodyni”), który stanowi pozytywną wróżbę matry-
monialną. Hurmą wpadają kusaki z kapelą (skrzypce, 
bęben, akordeon) – liczny zestaw postaci: Policjant, 
Pielęgniarka, Żyd, Cyganka oraz Kusaki właściwe, 
czyli mężczyźni ubrani w kożuchy odwrócone sierścią 
na zewnątrz, futrzane czapy, o twarzach usmolonych 
sadzą, a także Turoń, który upada, jest cucony, badany 

Zespół Folklorystyczny „Łukawianie” z Łukawca (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) 
w przedstawieniu Łukawskie herody, fot. L. Laskowski
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przez Pielęgniarkę, by następnie ożyć po wypiciu kie-
liszka wódki. Kusaki brudzą sadzą z saganka twarze 
panien, ocierają się o nie sierścią i tańczą: na wysoki 
len, na urodzaj owsa. Taniec ma formę rytualną, z cha-
rakterystycznymi podskokami panien.

Obrzęd recepcyjny czyli przyjęcie nowego członka 
do grona kosiarzy odtworzył Zespół Folklorystyczny 
„Siedlecczanie” z Siedlec (pow. kielecki, woj. świę-
tokrzyskie) w spektaklu Kłosiorze abło wyzwłolyny 
wilcka. Wyzwoliny na kosiarza umożliwią kosiarzowi 
samodzielny zarobek koszeniem. Symbolem odbywa-
jących się wyzwolin jest biała chusteczka zatknięta 
na kosisku pośrodku łąki. Tytułowy młodzieniec zwany 
wilckiem, syn fornali, wprowadzany jest w grono zawo-
dowych kosiarzy – egzaminowany i podawany rozma-
itym próbom. Kosiarze pod wodzą marszałka sadzają 
go na odwróconej bronie i przywiązują, następnie mle-
czem ocierają – mydlą mu twarz, po-
krzywą chłostają nogi, łechczą ostem, 
golą twarz brzytwą z patyka, głaszczą 
cierniem, poją maślanką, przepytują 
ze znajomości części składowych kosy, 
biją wilcka pytami z sitowia. Każdy 
z tych zabiegów jest celowy, co wyja-
śniają każdorazowo wypowiadane for-
muły, np. „Połechtom cie pokrzywom, 
zebyś siek prosto, nie krzywo”, „Jo ci 
maślanki dom, zebyś wiedzioł, ze do-
bry kłosiorz to pon”. Obecna podczas 
wyzwolin narzeczona, na znak swego 
oddania zarzuca na wilcka białą chust-
kę, uwalniając go od bicia, następnie 
koronuje go wiankiem z trawy koń-
cząc tym samym próby. Tak przybra-
nego kosiarze prowadzą wyzwolonego 
pod baldachimem z kos, co tworzy 
niezwykle malowniczy widok. Poczę-
stunek z okazji wyzwolin spożywany 
jest na łące, fundują go rodzice nowo 
wyzwolonego kosiarza, gościnie towa-
rzyszy muzyka krakowska, powracają-
cy z wesela skrzypek i bębnista. Przy 
okazji wyzwolin uchodzi swawola 
z gospodynią – właścicielką łąki: ko-
siarze obalają ją na łąkę, obsypują tra-
wą, uderzają pytą. Scenariusz, na pod-
stawie opowiadań o wyzwolinach 
z 1915 roku Stanisława Chodakowskiego z Chmie-
lowic, opracowała Stanisława Żądecka – animatorka 
zespołu i reżyser przedstawienia. Obfitość treści folk-
loru, staranna i pomysłowa scenografia, przemyślana 
kompozycja, rytmiczność nadana spektaklowi przez 
zademonstrowanie pracy kosiarzy, sprawiają, że jest 
to jedno z piękniejszych przedstawień 40. Sejmiku 
i na długo pozostaje w pamięci.

Zwyczaje końca żniw z okolic Zwolenia przedsta-
wił zespół „Grabowianki z Grabowa (pow. zwoleński, 
woj. mazowieckie) w spektaklu Dożynki przed dwo-
rem dziedzica. Kobiety w białych płóciennych strojach 
ubierają kwiatami i wstążkami uwity ze zboża wieniec 
– koronę. Niewielki i zgrabny wieniec wkłada na gło-
wę ubrana odświętnie najlepsza żniwiarka. Żniwiarze 
niosąc ustrojone kosy, żniwiarki z ustrojonymi sierpa-
mi, podążają uroczystym pochodem do dworu z pie-
śnią: „Otwórzcie nom te wierzeje już się pszeniczka nie 
chwieje. Otwórzcie nóm tu te wrota niesiemy wieniec 
ze złota”. Dziedzic wraz z rodziną serdecznie wita i go-
ści żniwiarzy, po przyjęciu wieńca stosuje archaiczny 

zabieg magii wegetacyjnej – oblewa żniwiarzy wodą, 
mówiąc; „Przyjmijcie rosę na pomyślność przyszłych 
dni”. Dziedzic częstuje żniwiarzy kiełbasą i gorzałką, 
wszyscy spożywają wręczony przez żniwiarki chleb. 
Ciekawostką są zabawy – konkursy towarzyszące do-
żynkom: wydmuchiwanie talara z miski z mąką, wy-
ścigi żniwiarzy w workach, rozłupywanie orzechów 
w dłoniach przez żniwiarki. Nie obywa się bez żar-
tobliwych przyśpiewek adresowanych do dzieci dzie-
dzica. Do tańca przepiórki przygrywa skrzypaczka. 
Na zakończenie żniwiarki składają dziedzicowi życze-
nia: „Żeby się mnożyło, szczęściło, darzyło i nic nie 
przeszkadzało”.

Zespół „Piganeczki” z Pigan k. Sieniawy (pow. prze-
worski, woj. podkarpackie) zaprezentował 2-aktowe 
przedstawienie obrazujące Dawne jarmarki, pamięta-
ne i znane członkom zespołu z doświadczenia. W czę-

ści pierwszej poznajemy charaktery „osób dramatu”: 
Teściowa, Gospodarz, Gospodyni oraz Kuma. Uwagę 
przyciąga rola Gospodyni w kreacji Bronisławy Bajor, 
obdarzonej naturalnym talentem komicznym. W części 
drugiej natychmiast, po odsłonięciu kurtyny, widz tra-
fia prosto w sam środek targu w Tarnogrodzie. Za po-
mocą skromnych środków wyrazu, trafnie dobranych 
i znakomicie odtworzonych ról uczestników targu, 
na niewielkiej przestrzeni sceny udaje się zespołowi 
niezwykle przekonująco oddać atmosferę jarmarku: 
nieustanny ruch, radosny zgiełk, natężenie sytuacji 
i zdarzeń. Kramarka sprzedająca chustki i korale, prze-
kupka nawołująca do zakupu nabiału, obnośny han-
dlarz dewocjonaliów, sprzedawczyni „chłopskich jaj”, 
wróżąca Cyganka oraz kupujący. Na targowisko wkra-
cza Gospodyni z krową (w rolę krowy wcieliły się dwie 
członkinie zespołu). Chętnych, ciekawskich jest kilku, 
rezygnują, żeby za chwilę znów powrócić i ostatecznie 
dobić targu. Gospodyni zadowolona z interesu, rzuca 
monetę „na szczęście” na ziemię, obdarowuje Cygankę 
i zaprasza na litkup do karczmy.

„Jutrzenka” z Dołhobrodów (pow. włodawski, woj. lubelskie) z przedstawieniem Żniwna 
broda, fot. L. Laskowski



62

Zespół Folklorystyczny „Łukawianie” z Łukaw-
ca (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie) przedstawił 
tradycyjne herody. Widowisko rozpoczyna kolęda 
podokienna „Pójdziemy bracia w drogę z wieczora”. 
W wariancie podrzeszowskich Łukawskich herodów 
występują postaci Diabła, Heroda i jego Ordynansa, 
Żyda oraz Kurdybansa nazywanego Kurdusiem (tj. 
Dziada), który zwraca się do publiczności z aktualnym 
komentarzem. Zespół posiada starannie wykonane 
i dobrane kostiumy jasełkowe. Na zakończenie kolęd-
nicy składają życzenia szczodrackie, zaś jako kolędę 
otrzymują smakowite proziaki. Elementem współcze-
snym w przedstawieniu jest obsadzenie kobiet w tra-
dycyjnych męskich rolach kolędniczych, jak również 
indywidualne aktorskie kreacje ról Diabła i Heroda.

Trzeci dzień Sejmiku rozpoczynają zwyczaje so-
bótkowe praktykowane W wilijo świętego Jana, które 
zaprezentowała Grupa Teatralna „Przymierze pokoleń” 
z Lipin (pow. zwoleński, woj. mazowieckie), świadoma 
i dumna ze swych powiązań z Sycyną i Czarnolasem, 
skupiająca młodzież i dorosłych. Przed widownią jawi 
się obraz – ilustracja do etnograficznych opisów zwy-
czajów świętojańskich: w wykonaniu młodzieży oglą-
damy korowodowe tańce, skoki chłopców przez ogni-
sko, przysłuchujemy się radosnym rozmowom na temat 
ognia i zalotów, toczonym w gwarze, co w wykonaniu 
młodzieży jest współcześnie raczej rzadkością. Statecz-
ne kobiety zaś zajmują się zbieraniem ziół świętojań-
skich (piołunu, mięty, rumianku, paproci, wrotyczu, 
macierzanki, lubczyku), posiadających nadzwyczajną 
moc; wymieniają się poradami dotyczącymi m.in. za-
wiązywania szczypioru na czosnku i cebuli, przepo-
wiedniami pogody, a także „pilnują” młodych. Mło-
dzież przedstawia zwyczaj wrzucania ziół do ognia, 
co ma chronić od zarazy, chorób i sił nieczystych, 
czemu towarzyszy zaklęcie przeciw czarownicom 
oraz zwyczaj koronowania wiankiem każdej z dziew-
cząt, a wreszcie pieśni sobótkowe: Sezy się sezy bylica 
po wsi, Sobótecka małonocka, O Janie, Janie zielóny, 
Płynyny gąski oraz przyśpiewki do tańca. Przedstawie-
nie bogate w folklor sobótkowy, urzeka naturalnością 
gry aktorskiej w wykonaniu młodzieży. Widz ma nie-
odparte wrażenie, jak gdyby młodzi prezentowali dia-
logi, zabawy, tańce, śpiewy, znane im z bezpośredniego 
przekazu czy osobistego uczestnictwa w archaicznych 
zwyczajach okresu przesilenia letniego.

Zespół „Seniorzy” z Urszulina (pow. włodawski, 
woj. lubelskie) zaprezentował obrazek obyczajowy pt. 
Rapt. Staropolski rapt to porwanie lub ucieczka panny 
na wydaniu z domu, wyrwanie się spod opieki rodzi-
ców. Rapt był wyrazem braku zgody na decyzję rodzi-
ny o wydaniu panny za starszego mężczyznę. Głównym 
wątkiem przedstawienia jest przymuszanie do małżeń-
stwa młodej ze starym i bogatym, o czym widz do-
wiaduje się z rozmowy toczącej się w izbie pomiędzy 
gospodarzami a sąsiadkami, przychodzącymi a to po-
życzyć igłę groszówkę, a to sól oddać, a to z prośbą 
o obłożenie miękiszem z dyni poparzonego kolana. 
„Lepiej u starego pod brodą niż u młodego pod kijem” 
– radzą doświadczone sąsiadki, mimo to Antosia spoty-
ka się z Olesiem i nie chce starego Ambrożego. Swat-
ka przyprowadza żyniucha Ambrożego z zamiarem 
oświadczyn. Wtem dokonuje się tytułowy rapt: rodzice 
odkrywają, że Antosia sprzeniewierzyła się rodzicom 
i uciekła z domu! Zawiedzioną swatkę z żyniuchem 
zatrzymuje wejście sąsiadów, który przyszli wypić 
pępkowe – podziękować za pomoc przy wycieleniu 
krowy. Przedstawienie jest pochwałą dawnych stosun-

ków sąsiedzkich na wsi, przekładających się na wiejski 
system kontroli społecznej, ale również na silne więzi 
międzyludzkie.

„Jutrzenka” z Dołhobrodów (pow. włodawski, woj. 
lubelskie) jest zespołem z wielkim dorobkiem na polu 
gromadzenia, dokumentowania, ochrony i populary-
zacji rodzimego folkloru. Na Sejmiku w Tarnogrodzie 
zespół wystąpił z przedstawieniem zwyczaju końca 
żniw: przygotowania Żniwnej brody. Emanuje z tego 
widowiska niezwykłe sacrum, przepełniające każdy 
moment rytuału prezentowanego na scenie. O żniwach 
myśli się i pamięta przez cały rok, czyniąc rozmaite 
zabiegi magiczne, aby spowodować urodzaj, aby nie 
zabrakło chleba (wczesny siew, wyścig w drodze z re-
zurekcji, obserwacje pogody na św. Jerzego, Czterdzie-
stu Męczenników itp.). W przedstawieniu bierze udział 
dwoje małych dzieci, które odgrywają tradycyjne za-
jęcia dzieci przy żniwach: zbieranie kłósek, grabienie 
rżyska, sprzątanie słomy. W ich osobach niejako od-
bijają się starsi członkowie zespołu, kilkadziesiąt lat 
temu w ten właśnie sposób pomagający przy żniwach. 
Na oczach widza powstaje broda: jest ubierana, nagi-
nane są kłosy. Dzieciom tłumaczy się, że kłosy nagi-
nane są po to, „żeby myszy miały co jeść i żeby nie 
szły do stodoły”; że brodę stroi się na polu jarzębiną, 
wołoszką, „żeby na drugi rok było ładne zboże”. Go-
spodarz dodatkowo uświęca miejsce, gdzie stoi broda, 
układając krzyż ze słomy. Widowisko wzbogacone jest 
archaicznymi pieśniami żniwnymi, a wśród nich pieśń 
o hreczanyku, czyli placuszku z mąki gryczanej, wspól-
nie spożytym na polu, co jest przypieczętowaniem ob-
rzędu zakończenia żniw.

Od 1975 roku miasteczko Tarnogród gości uczestni-
ków Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespo-
łów Teatralnych – przeglądu niebagatelnego, który jest 
przede wszystkim spotkaniem pasjonatów teatru wiej-
skiego, amatorskiego, ludowego; aktorów i widzów. 
Jest spotkaniem uroczystym, świętem teatru wiejskie-
go, przepełnionym radością i wzruszeniem. „Scena 
dla nas jest po to, aby być razem” – mówi prof. Lech 
Śliwonik, przewodniczący Rady Artystycznej Sej-
miku. Jesteśmy zatem razem, wspólnie przeżywamy 
spektakle, rozemocjonowani uczestniczymy w roz-
mowach na widowni, za kulisami i we foyer, którym 
staje się korytarz Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, 
a podczas zajęć warsztatowych z Radą Artystyczną, 
które są sednem Sejmiku, odbywa się forum wymiany 
myśli, wrażeń, tudzież budującej, konstruktywnej kry-
tyki. To też czas i miejsce, gdzie zespoły funkcjonu-
jące nierzadko w różnych, niekiedy niesprzyjających 
warunkach, mogą utwierdzić się oraz zyskać moralne 
i merytoryczne wparcie dla swej tak ważnej i potrzeb-
nej działalności!

40 lat Sejmik w Tarnogrodzie pełni więc funkcję 
integracyjną, międzypokoleniową dla zespołów aktor-
skich, dla sympatyków, dla badaczy kultury, dla wszel-
kiej maści teatromanów… Refleksje i wspomnienia 
z 40 lat sejmikowych spotkań spisane zostały przez Le-
cha Śliwonika w jubileuszowym wydawnictwie Skarby 
zanikającego piękna – kontynuacja (Warszawa–Tar-
nogród 2015). Do Tarnogrodu – tej skarbnicy i stolicy 
teatrów wiejskich – przybywać można i trzeba co naj-
mniej dwukrotnie w ciągu roku: na lutowy przegląd 
międzywojewódzki oraz na finałowy, podsumowujący 
sejmiki regionalne Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi 
Polskiej, odbywający się w październiku. Przybywać 
trzeba i chłonąć teatr „samorodny, oryginalny i własny; 
teatr noszony we krwi”.
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AGNIESZKA PRZYBYŁA-DUMIN

Chorzowska konferencja 
o niematerialnym dziedzictwie 
kulturowym

W dniach 11–12 czerwca 2014 roku odbyła się w Cho-
rzowie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Nar-
racja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego”, zorganizowana przez Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Śląskie 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytut Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach.

Inspiracją do zorganizowania konferencji było niedaw-
ne przyjęcie przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 
roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go, a tym samym przyłączenie się do licznego już grona 
krajów starających się, także z pomocą tego dokumentu, 
zachować elementy tradycji, które pod wpływem transfor-
macji dokonujących się w realiach społeczno-kulturowych 
zanikają, a których wartość jest dla poszczególnych wspól-
not – depozytariuszy niezwykle istotna. Wśród obszarów 
zainteresowania znalazły się: cele i strategia wspomnianej 
Konwencji, efekty działań na rzecz jej wdrożenia w Polsce 
i innych krajach, kwestia wpisu na krajową listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, zasady skutecznego 
przygotowania wniosku, dobre praktyki w zakresie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym popu-
laryzacja, dokumentacja i inwentaryzacja. Część dyskusji 
poświęcona została kwestii roli dziedzictwa kulturowego 
we współczesnym społeczeństwie, przejawom kultury tra-
dycyjnej wymagającym pilnej ochrony oraz zagrożeniom 

dotyczącym dziedzictwa czy strategii przyjmowanych 
w celu jego zachowania.

W myśl Konwencji, niematerialne dziedzictwo kultu-
rowe „oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę 
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, 
przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspól-
noty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają 
za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niema-
terialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty 
i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przy-
rody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości 
i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludz-
kiej kreatywności” (art. 2 pkt 1). Dodać należy, iż opieką 
otoczone zostanie dziedzictwo, którego kultywowanie nie 
jest sprzeczne z prawami człowieka, a także „odpowiada 
wymogom wzajemnego poszanowania między wspólno-
tami, grupami i jednostkami, oraz zasadom zrównoważo-
nego rozwoju” (art. 2 pkt 1). Owo podlegające ochronie 
niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się między 
innymi w następujących dziedzinach: „tradycje i przekazy 
ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały 
i obrzędy świąteczne, wiedza i praktyki dotyczące przyro-
dy i wszechświata, umiejętności związane z rzemiosłem 
tradycyjnym” (art. 2, pkt 2 a-e).

Do celów Konwencji zaliczyć należy: ochronę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnienie jego 
poszanowania i doceniania, wzrost na poziomie lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym świadomości znaczenia 
oraz wdrożenie międzynarodowej współpracy i pomocy 
(art. 2, pkt 2 a-e). W ramach realizacji zadań Konwencji 
powstanie krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, lista dobrych praktyk w zakresie jego ochrony 
oraz lista elementów wymagających pilnej ochrony. Pierw-
sza z nich jest spisem przejawów żywego dziedzictwa 
niematerialnego z terenu Polski i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Na jej podstawie można będzie w przyszło-
ści formułować wnioski skutkujące dołączeniem do list 
UNESCO. Obecnie znajduje się na niej sześć wpisów: 
rusznikarstwo artystyczne i historyczne – wyroby według 
tradycyjnej szkoły cieszyńskiej, szopkarstwo krakowskie, 
pochód Lajkonika, flisackie tradycje w Ulanowie, procesja 
Bożego Ciała w Łowiczu oraz język esperanto jako nośnik 
kultury esperanckiej.

Referaty wygłoszone podczas chorzowskiej konferencji 
zostały zgrupowane w czterech blokach tematycznych od-
powiadających podejmowanej w nich problematyce. Pod-
czas pierwszego, Konwencja UNESCO i jej kluczowe 
zagadnienia, przybliżona została litera Konwencji UNE-
SCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
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dzictwa kulturowego, kwestie związane z jej wdrażaniem, 
szansami i wyzwaniami stojącymi przed depozytariusza-
mi i instytucjami oraz strategią ochrony niematerialnego 
dziedzictwa. Poruszone zostały zagadnienia współpracy, 
używanych sformułowań, aspekty etyczne, podmiotowość 
społeczności lokalnych, a ponadto zagrożenia dotyczące 
zarówno samego dziedzictwa, jak i realizacji zapisów Kon-
wencji (ochrony, wpisów na krajową listę, rejestru dobrych 
praktyk, przyjmowanych w związku z nimi kryteriów 
itp.). Wskazano także różnice między strategią ochrony 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Podkreślono, że o ile w przypadku pierwszego głos decy-
dujący mieli eksperci, o tyle w przypadku tego drugiego, 
to depozytariusze są specjalistami – to oni identyfikują 
i zgłaszają element swojej tradycji, a jeśli wspomagani 
są w tej kwestii przez instytucje, to niezbędna jest ich wie-
dza i zgoda na tego typu działania. W części tej wystąpili: 
prof. zw. dr hab. Sławomir Ratajski (Sekretarz Generalny 
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO), prof. dr Marc 

Jacobs (FARO, Flemish Interface for Cultural Heritage & 
Vrije Universiteit Brussel, UNESCO chair on critical heri-
tage studies and in safeguarding intangible cultural heritage 
at the Vrije Universiteit Brussel), mgr Katarzyna Sadow-
ska-Mazur (Narodowy Instytut Dziedzictwa), dr Katarzy-
na Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie), dr Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze), dr Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej) oraz dr Agnieszka Przybyła-Dumin (Muzeum „Gór-
nośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”).

W kolejnym bloku tematycznym, Niematerialne dzie-
dzictwo a język, sztuka, przestrzeń, referenci z punktu 
widzenia filozofii, historii sztuki, kulturoznawstwa, języ-
koznawstwa i etnologii podjęli refleksje na temat zacho-
wania i ochrony niematerialnego dziedzictwa w różnych 
jego przejawach (dzieła sztuki, narracje, język, idee, po-
glądy, wiedza oraz budowane z ich perspektywy relacje 
międzyludzkie czy tożsamość). Autorami odczytów byli: 
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Uniwersytet Ostraw-
ski), prof. dr hab. Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Instytut Historii Sztuki), dr Monika Miczka-
-Pajestka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel-

sku-Białej), dr hab. Beata Gaj (Uniwersytet Opolski, In-
stytut Historii) oraz dr Katarzyna Marcol (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, Instytut Etnologii i Antropologii 
Kulturowej).

Problematyka podejmowana w bloku Dobre prakty-
ki w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa, 
dotyczyła różnych strategii badania, dokumentacji, za-
chowania, promowania, wzmacniania i przekazywania 
elementów kultury regionalnej, a także trudności z nimi 
związanych. Wśród zgłaszających referaty i zgłębiają-
cych tę tematykę znaleźli się: doc. PhDr. Jolana Darulová, 
CSc. i PhDr. Katarína Koštialová, PhD. (Univerzita Mateja 
Bela, Banská Bystrica), prof. UMCS dr hab. Jan Adamow-
ski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
dr Agnieszka Pieńczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), dr Magdale-
na Kwiecińska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), 
dr Gerard Kosmala (Akademia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, Katedra Turystyki), mgr Aleksandra Ku-

bas i mgr Witold Wiencek (Miejski Dom 
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach), 
mgr Danuta Blin-Olbert i mgr Anna Pa-
sternak (Muzeum Budownictwa Ludo-
wego w Sanoku), mgr Magdalena Łu-
ków vel Broniszewska (Muzeum Śląskie 
w Katowicach) oraz mgr Danuta Chole-
wa (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego w Katowicach).

W czwartej grupie tematycznej, Nie-
materialne dziedzictwo kulturowe – 
wybrane przykłady, referenci przybli-
żyli niektóre z licznych zjawisk i praktyk 
funkcjonujących w naszym kraju, a tak-
że poza nim. Podnieśli również kwestie 
związane z ich transformacjami oraz 
zapominaniem, przywracaniem i tworze-
niem. Na ten temat wypowiedzieli się: 
prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska 
(Uniwersytet Gdański, Instytut Archeolo-
gii i Etnologii), mgr Aleksandra Paprot 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej, Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze), mgr Urszula Szymak 

(Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskie-
go w Białymstoku), Marta Machowska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i An-
tropologii Kulturowej, Instytut Historii), mgr Marta Pasz-
ko (Muzeum w Rybniku), mgr Małgorzata Pietrzak (Ślą-
skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach), 
dr Magdalena Gimbut (Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Głogowie) oraz mgr Piotr Adam Grządziel (Polski 
Klub Alpejski).

W kwestii zjawiska, jakim jest niematerialne dziedzic-
two kulturowe, istotne jest zachowanie ciągłości przeka-
zu, jego trwania i funkcjonowania w ramach i dla wspól-
noty, nie zaś rekonstruowanie, odtwarzanie na podstawie 
zapisów czy relacji. Ma być częścią wizji świata i czło-
wieka, spełniać istotną dla społeczności funkcję, nosić 
ze sobą istotne sensy i znaczenia odczytywane i wzbu-
dzające emocje w jej obrębie. Jednak jakakolwiek inge-
rencja w delikatną tkankę, jaką jest system wyobrażeń 
o świecie, kształt i przekaz opowieści, sposób oddawa-
nia czci czy kultywowania święta, nawet z pozytywnych 
przesłanek płynąca, może spowodować jej zniszczenie, 
dlatego niezbędne są liczne dyskusje, aby zjawisk, które 
mają podlegać ochronie, czynność ta nie wygasiła. Nie-
zwykle istotną kwestią jest także zmiana właściwa temu 

Organizatorka konferencji, dr Agnieszka Przybyła-Dumin, fot. A. Kreis
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dziedzictwu. To nie budynek, przedmiot, zabytek, który 
można dokładnie poznać i zinwentaryzować, a następnie 
– chcąc ochronić – konserwować lub w ostateczności zre-
konstruować w najbliższym oryginałowi kształcie. Wręcz 
przeciwnie, w przypadku wierzeń, wiedzy, opowieści czy 
zachowań ludzkich – zwłaszcza w obliczu nieustannych 
przemian technologicznych i społecznych, to właśnie 
zmiana jest świadectwem życia. Nie można instytucjo-
nalnie uznać jakiejś formy obchodów za „właściwszą” 
od innych, którejś z opowieści za „lepszą” czy „orygi-
nalniejszą”, czyjejś wiedzy i wierzeń za „prawdziwsze”, 
„bardziej godne” przekazu. Nie można tego wskazać, 
nawet powołując się na autorytet przodków. Członkowie 
społeczności bowiem wykonują i przekazują to, co ma dla 
nich znaczenie, a ono ulega transformacjom wraz 
ze światopoglądem, ten zaś ze zmianami, jakim podlega-
ją realia społeczno-kulturowe (z pojawieniem się nowych 
przedmiotów, środków przekazu, odkryciami naukowy-
mi, przebudową pewnych miejsc itd.). Dlatego zmien-
ność ta będzie nieodłącznie towarzyszyła niematerialne-
mu dziedzictwu kulturowemu (oczywiście w zależności 
od dziedziny inny będzie jej stopień, innych też strategii 

działania zachowawcze będą wymagać) – o ile trudniej-
sze są identyfikacja i właściwy opis takich zjawisk, który 
ma towarzyszyć wpisowi na listę. Pozytywnym efektem 
wskazywania cenności przejawów dziedzictwa będzie 
wzbudzanie dumy z tradycji regionalnych, których spo-
łeczności są depozytariuszami, a także budowanie więzi 
z nimi u kolejnych pokoleń. W sukurs w tym wypadku 
przyjść może edukacja regionalna, której cele są zbieżne 
z postanowieniami Konwencji. Co ważne – jej program 
uwzględnia treści niwelujące zagrożenie izolacjonizmem 
i ksenofobią, funkcjonowanie w poszanowaniu dla od-
miennych zwyczajów czy wierzeń – równie ważnych dla 
tych Innych, jak rodzime są dla nas. Obyczaje normują-
ce sposób zachowania członków i regulujące życie spo-
łeczne, narracje kształtujące system wartości, pouczające 
jak postępować, obrzędy pełniące funkcje integracyjne, 
umiejętności, które umożliwiały grupom przetrwanie, 
ale i realizowały potrzeby estetyczne oraz wiele innych 
zjawisk, które składają się na niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, będące tworem poszczególnych społeczności 
i stanowiące nieodłączny element enkulturacji, to cenny 
element dorobku ludzkości, godzien refleksji i dumy.

BEATA KIJANKA

Relacja z IX Ogólnopolskiej  
Sesji Naukowej  
„Przyroda – człowiek – kultura”

To już po raz dziewiąty w Woli Osowińskiej, dnia 
13 grudnia 2014 roku, odbyło się spotkanie z kulturą trady-
cyjną południowego Podlasia. Organizatorami wydarzenia 

przy wsparciu finansowym Powiatu Radzyńskiego i Lokal-
nej Grupy Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego 
byli Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa 

UMCS, Gminny Ośrodek Kultury w Bor-
kach oraz Towarzystwo Regionalne 
im. Wacława Tuwalskiego. Tym razem 
uczestnicy podjęli tematy o charakterze 
przekrojowym, związane głównie z ha-
słem przewodnim sesji, tj. „Przyroda – 
człowiek – kultura”.

Wszystkich przybyłych powitali mię-
dzy innymi: Andrzej Kosek, pełniący 
funkcję dyrektora GOK-u w Borkach oraz 
wójt gminy Borki – Adam Sałata. Słowo 
wstępne, otwierające część merytoryczną 
konferencji, wygłosili prof. dr hab. Jan 
Adamowski oraz dr hab. Marta Wójcicka, 
którzy jednocześnie mieli okazję zapre-
zentować dwa nowowydane tomy pokon-
ferencyjne o pożywieniu i stroju podla-
skim. Tomy te stanowią kolejne części se-
rii wydawniczej „Tam na Podlasiu”, która 
jest namacalnym efektem i pamiątką spo-
tkań dotyczących kultury południowego 
Podlasia. Warto nadmienić, że do tej pory 
ukazały się: J. Adamowski, Tam na Pod-Redaktorzy serii Tam na Podlasiu podczas promocji IV i V tomu, fot. Andrzej Kosek
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lasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, Lublin 
1994; Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowo-
ści, pod redakcją – jak wszystkie pozostałe – J. Adamow-
skiego i M. Wójcickiej, Lublin 2009; Tam na Podlasiu, III, 
Wierzenia i religijność, Wola Osowińska 2011 oraz promo-
wane na tegorocznym spotkaniu: Tam na Podlasiu, IV, Po-
żywienie, czyli coś dla ciała i dla ducha, Wola Osowińska 
2014; Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór 
ludności południowego Podlasia, Wola Osowińska 2014.

Podczas sesji można było wysłuchać następujących re-
feratów: prof. dr hab. J. Adamowski: Sacrum i przyroda; 
dr Małgorzata Dziekanowska: Przyroda w chłopskim sys-
temie wartości; dr hab. M. Wójcicka: Człowiek i przyroda 
w tekstach prozy ludowej: harmonia czy konflikt?; mgr Be-
ata Janiszewska: Elementy przyrody i życia codziennego 

w baśniach, podaniach i legendach polskich Tatarów; 
dr Mariola Tymochowicz: Podlaskie przepowiednie po-
gody; mgr Dominik Zimny: Przyroda w magii wigilijnej; 
mgr Agnieszka Gorczyca: Symbolika roślinna cmentarzy 
Podlasia oraz mgr Joanna Paczos: Symbolika owocu w dło-
niach Matki Bożej Gułowskiej.

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. J. Adamowski 
omówił relacje występujące między przyrodą a człowie-
kiem w wymiarze sacrum. Relacje te można sprowadzić 
do trzech kategorii: uosobione sacrum objawia się czło-
wiekowi przez przyrodę; uosobione sacrum wpływa bez-
pośrednio na działalność ludzką; człowiek używa sakral-
nych elementów przyrody w różnych momentach życia 
indywidualnego i zbiorowego dla ochrony siebie i swojej 
działalności. Prelegent zwrócił także uwagę na niezwykle 
bogatą w polskiej kulturze ludowej symbolikę słońca oraz 
na charakter pośredniczący (między sferą sacrum a profa-
num) drzewa.

Dr M. Dziekanowska z kolei podjęła próbę scharakte-
ryzowania tradycyjnych i współczesnych wartości miesz-
kańców wsi oraz uchwycenia procesów przeobrażania się 
związków występujących między człowiekiem a przyrodą 
w nawiązaniu do zmiany realiów życia wiejskiego w cza-
sach powojennych. Ukazała ona na zasadzie przeciwsta-
wieństw solidarność świata przyrody z ludźmi (charakte-
rystyczną dla kultury tradycyjnej wsi) wobec całkowicie 
utylitarnego podejścia do rolnictwa, jakie możemy zaob-
serwować współcześnie, na co dzień.

Podczas wystąpienia dr hab. M. Wójcickiej słuchacze 
mieli zaś okazję zastanowić się, czy interakcje zachodzące 
między naturą a człowiekiem są zawsze harmonijne. Jak 
wiadomo, człowiek jest ogniwem łączącym świat przyrody 
ze światem kultury, co więcej – wykorzystuje on dary Mat-
ki Ziemi w procesie tworzenia kultury. Czy czyni to zatem 
zawsze w zgodzie z otaczającym go światem? Odpowiedź 
na to pytanie może przynieść analiza tekstów prozy ludo-
wej. Jak się okazuje, człowiek pozostaje zależny od przy-
rody, czuje przed nią respekt i stara się ją oswoić. Jeśli 
postępuje odpowiednio, natura jest jego sprzymierzeńcem 
i pomocnikiem, ale za zło i nieprawidłowe zachowanie po-
trafi ona także surowo ukarać.

Referat mgr B. Janiszewskiej podkreślił natomiast 
wielokulturowość południowego Podlasia. Przypomniał 

o Tatarach, którzy zamieszkiwali te te-
reny od XVII wieku. Kultywowali oni 
odmienne z racji pochodzenia, kultury 
i religii obyczaje, tradycje i wierzenia, 
które przetrwały po części w przekazach 
ustnych legend, podań i baśni tatarskich. 
Opowieści te spisał i wydał w 2012 roku 
Selim Chazbijewicz. Wczytując się w ich 
treść, odnajdujemy liczne nawiązania 
do świata przyrody, życia codziennego 
i szeroko rozumianej kultury tatarskiej. 
Szkoda, że obecnie do jedynych namacal-
nych pozostałości tatarskich na Podlasiu 
zaliczyć można już tylko dwa nieczynne 
cmentarze muzułmańskie w Studziance 
i Lebiedziewie.

Podczas swojego wystąpienia Dr M. 
Tymochowicz omówiła podlaskie prze-
powiednie pogody, podkreślając jed-
nocześnie znaczenie wiedzy ludowej 
w przeprowadzanych badaniach. Jak wia-
domo, życie na wsi podporządkowane 
jest cyklom przyrodniczym i zjawiskom 
atmosferycznym. Od pogody zależna jest 
praca na roli, urodzaj bądź jego brak. Stąd 

też w tradycyjnej kulturze wsi narodziła się potrzeba ob-
serwacji świata przyrody celem odpowiedniej interpretacji 
zjawisk atmosferycznych. Wróżono zatem, przypatrując 
się słońcu, chmurom, zachowaniu zwierząt itd. Zabiegi te 
miały przede wszystkim pomóc przy pracy w gospodar-
stwie. I choć obecnie większość z nas nie wierzy w tego 
typu wróżby, niegdyś umiejętność przepowiadania pogody 
stanowiła niezwykle cenną wiedzę przekazywaną z poko-
lenia na pokolenie.

Z kolei treść referatu mgr D. Zimnego skupiona była 
głównie wokół Świąt Bożego Narodzenia i związanych 
z nimi wierzeń ludowych. Praktyki tego okresu (często 
o charakterze magicznym) są niezwykle bogate, głównie 
ze względu na przypadające wówczas przesilenie zimowe. 
Szczególne miejsce pośród nich zajmują liczne rytuały wi-
gilijne, mające na celu zapewnić dobrobyt na przyszły rok 
(wkładanie siana pod obrus, wieszanie jemioły, dodawanie 
opłatka do karmy dla zwierząt itd.). Warto zatem pamiętać, 
że każde święta obok sensu pragmatycznego posiadają za-
wsze głęboki sens symboliczny, którego jakże często nie 
jesteśmy już świadomi.

Podczas kolejnej prelekcji zaprezentowane zostały mo-
tywy roślinne, których doszukała się na podlaskich cmen-
tarzach mgr A. Gorczyca. Do najbardziej popularnych na-
leżą: lilie, róże, laur, mitr, bluszcz, palma, winorośl, mak, 
dąb, drzewo oliwne, drzewo laurowe. Podkreślić tu należy, 
że nie stanowią one jedynie elementów dekoracyjnych, ale 
posiadają symboliczny charakter, sięgający starożytności. 

Uczestnicy IX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej w Woli Osowińskiej, fot. Andrzej Kosek
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Wymienione rośliny interpretować można zatem w katego-
rii nieśmiertelności, wieczności i zmartwychwstania, prze-
mijania, męczeństwa i śmierci, a także pamięci o osobach 
zmarłych.

Ostatnie wystąpienie poświęcone zostało symbolice 
owocu, który trzyma w ręce Matka Boża Gułowska. Jak 
się okazuje, jest to brzoskwinia – owoc niezwykle boga-
ty w symbolikę. Mgr J. Paczos wykazała liczne analogie, 
jakich doszukać się można między cechami brzoskwi-
ni a przymiotami Maryi. Brzoskwinia to królowa owo-
ców. Jej trójczłonowa budowa ma odzwierciedlać Trójcę 
Świętą. Ponadto, kiedy dojrzewa, jej skórka czerwieni 
się w kształt serca, co z lancetowatą formą liścia w pełni 
można uznać za symbol prawdy. Zdawać by się mogło, 
że owoc jak każdy inny, a jednak nie tak łatwo zrozumieć 
brzoskwinię.

Jak wynika z powyższych streszczeń, jednym z głów-
nych celów tegorocznej konferencji było ukazanie zna-
czenia przyrody w życiu człowieka, relacji występujących 
pomiędzy nimi, sposobów percepcji świata natury przez 
mieszkańców wsi zarówno w kulturze tradycyjnej, lu-
dowej, jak i współcześnie. Zaprezentowane w takiej for-

mie treści można niewątpliwie odnieść do całości wiedzy 
o kulturze południowego Podlasia oraz szerzej – do tema-
tyki skupionej wokół kompleksowo rozumianych wartości 
mieszkańców wsi z całej Polski. Podczas spotkania kolejny 
raz podkreślono potrzebę wspierania badań kultury regio-
nalnej i wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę 
dziedzictwa niematerialnego. Wyniki sesji mogą być wy-
korzystywane przez propagatorów kultury, ośrodki dydak-
tyczno-oświatowe, członków różnego rodzaju towarzystw 
regionalnych oraz wszystkich zainteresowanych prezento-
waną tematyką.

Ponadto, warto nadmienić, że opisywanemu wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa fotografii poplenerowej opatrzonej 
wierszami Zdzisława Toczyńskiego, obrazująca życie co-
dzienne, pracę i, ogólnie mówiąc, plenery wsi podlaskiej 
z lat 1986–1988 oraz kiermasz sztuki ludowej – tematycz-
nie związany z nadchodzącymi świętami Bożego Naro-
dzenia. Na zakończenie uczestnicy i słuchacze ugoszczeni 
zostali suto zastawionym regionalnymi potrawami wigilij-
nymi stołem. Warto podkreślić, że konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i ma ona już stałe grono sympa-
tyków. Do zobaczenia zatem za rok – na Podlasiu!

MARTA MACHOWSKA, ALEKSANDRA PAPROT

O badaniach koronki klockowej 
w Bobowej

W dniach 3–13 lipca 2014 roku miał miejsce już trze-
ci (ostatni) wyjazd na badania terenowe w ramach pro-
jektu „Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja 
prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych 

i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źró-
dłowych i udostępnienie ich w Internecie”. Organizato-
rem badań jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz 
działająca przy nim Sekcja stroju ludowego. Projekt jest 

finansowany ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki. W swoich celach zakładał 
on m.in. przeprowadzenie trzech wyjaz-
dów badawczych, podczas których miał 
być gromadzony materiał empiryczny 
na temat pereborów w okolicach Białej 
Podlaskiej i Włodawy, snutki golińskiej 
w okolicach Jarocina oraz koronki kloc-
kowej w Bobowej.

W badaniach realizowanych na terenie 
miasta i gminy Bobowa w województwie 
małopolskim wzięli udział studenci, dok-
toranci i pracownicy naukowi Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
z Lublina i Uniwersytetu Jagiellońskie-
go z Krakowa. Uczestnicy badań prowa-
dzili wywiady mające na celu zgroma-
dzenie jak największej ilości informacji 
o bobowskiej koronce i tradycjach z nią 
związanych. W czasie wyjazdu prowa-
dzona była także dokumentacja foto-
graficzna. Bydgoska artystka fotografka 
i performerka – Violka Kuś – wykony-Kurs koronki klockowej u Ewy Szpili w Bobowej, fot. Karolina Dziubata
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Z wizytą w Galerii Koronek, fot. Aleksandra Paprot

wała zdjęcia koronkarek podczas pracy, ich narzędzi ręko-
dzielniczych czy unikatowych wzorów koronek. W trak-
cie projektu jego uczestnicy prowadzili bloga, na którym 
opisywali relacje z badań terenowych oraz zamieszczali 
wykonane przez siebie zdjęcia (www.klocki2014.blogspot.
com/).

Badania w Bobowej polegały na przeprowadzaniu wy-
wiadów etnograficznych z osobami zajmującymi się przede 
wszystkim wytwórstwem koronki klockowej. Etnolodzy 
rozmawiali także z liderami lokalnych społeczności i pra-
cownikami instytucji kultury, którzy zajmują się promocją 
koronki. Kluczowym dla badań było określenie, w jaki spo-
sób zarządza się w Bobowej lokalnym dziedzictwem kul-
turowym, jak się je upowszechnia i promuje w skali kraju 
i świata. Bobowa znana jest bowiem z Międzynarodowego 
Festiwalu Koronki Klockowej, który w październiku 2014 
roku odbył się już po raz czternasty. Ważnym elementem 
badań był kurs koronki klockowej u znanej bobowskiej ko-
ronkarki – Ewy Szpili. Przez pięć dni uczestnicy wyjazdu 
zgłębiali tajniki warsztatu koronkarskiego, by lepiej zrozu-
mieć specyfikę i trud tego rękodzieła.

Grupa badaczy, mając już doświadczenia z badań pro-
wadzonych na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 
nastawiła się na rozmowy ze starszymi paniami tworzą-
cymi koronki klockowe w zaciszu swoich domów. Duże 
było zaskoczenie etnologów, kiedy na miejscu okazało się, 
iż koronka w Bobowej jest tradycją żywą, pielęgnowaną 
i przekazywaną kolejnym – młodszym pokoleniom.

Nie ma pewności, kiedy koronka klockowa pojawiła 
się w Bobowej, ale – jak twierdzą mieszkańcy – wyra-
biało się ją tam od zawsze. Badaczom udało się wstępnie 
ustalić, że koronka przywędrowała do tej małopolskiej wsi 
na przełomie XIX i XX wieku (warto pamiętać, że Bobo-
wa dopiero od 5 lat ma prawa miejskie). Pierwsze pokole-
nie koronkarek przekazało swoje umiejętności młodszym, 
wśród których znalazła się Zofia Wojna. To ona później-
szych latach przyczyniła się do rozpowszechnienia bobow-
skiego rękodzieła. Już w czasach PRL-u pani Wojnowa 
zainicjowała działanie Spółdzielni Pracy, Przemysłu Lu-
dowego i Artystycznego „Koronka” w Bobowej. Nazwa 
jest nieprzypadkowa, ponieważ jej pierwsze działania po-
legały na skupowaniu koronek od pobliskich chałupniczek, 
co osobiście robiła Z. Wojnowa, i sprzedawaniu ich za po-
średnictwem Cepelii. I tak koronki bobowskie wędrowały 
nie tylko po Polsce, ale również po Europie i całym świe-
cie, ciesząc swoim pięknem odbiorców.

Różne opinie krążą wokół koronek z tego okresu: jedni 
uważają, że były piękne i dokładne, ponieważ czuwali nad 
nimi cepeliowscy kontrolerzy jakości, inni zaś, że cechowa-
ło je niedbalstwo i standaryzacja. Miało to być wynikiem 
tego, że koronki skupowano ponoć na kilogramy! Prawda 
zapewne jak zawsze leży pośrodku, a faktem jest, iż dzięki 
działaniom pani Wojnowej, umiejętność wyrobu koronek 
przetrwała. Z czasem nawet w lokalnej szkole zawodowej 
utworzono klasę koronkarską, a spółdzielnia „Koronka” 
prężnie się rozwijała. Z czasem do oferty produkcyjnej za-
kładu dołączyły tkaniny zarówno użytkowe, jak i ozdobne, 
a także swetry. Rozrastający się zakład przestał się mieścić 
w dotychczasowych pomieszczeniach zlokalizowanych przy 
jednej z pierzei rynku, dlatego przeniesiono go częściowo 
do pobliskiej wsi Jankowa. Niestety, zmiany ustrojowe, jakie 
nastąpiły po 1989 roku, doprowadziły spółdzielnię do stop-
niowego upadku. Dziś, z dawniej zatrudniającego ponad 600 
osób zakładu, zostało 15 tkaczek wyrabiających sumaki, ki-
limy i gobeliny. O tym, że dawniej spółdzielnia rozprowa-
dzała również koronkę, przypomina jedynie nazwa.

Kiedy we wsi zabrakło zapotrzebowania na koron-
ki, większość koronczarek powoli zaniechała ich wyro-

bu, poszukując innych metod zarobku. Bardzo możliwe, 
że bobowskie rękodzieło pozostałoby jedynie wspomnie-
niem, gdyby nie kilka osób, które pojawiły się w odpo-
wiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Jedną z nich 
był Bogdan Krok, ówczesny dyrektor Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Bobowa oraz prezes Stowarzyszenia 
Twórczości Regionalnej. To on zaczął dążyć do odradzania 
koronkarskich tradycji m.in. tworząc galerię koronki, or-
ganizując warsztaty dla najmłodszych oraz konkursy – po-
czątkowo gminne, z czasem ogólnopolskie – koronki kloc-
kowej. Drugą osobą, o której trzeba wspomnieć, jest Ewa 
Szpila, prowadząca obecnie gospodarstwo agroturystyczne 
w Bobowej, oferujące przyjezdnym warsztaty koronkar-
skie. Splot wydarzeń doprowadził do tego, że za namową 
Ewy Szpili, Bogdan Krok zdecydował się zorganizować 
w niewielkiej małopolskiej wsi Międzynarodowy Festi-
wal Koronki Klockowej. Był to rok 2000. Początkowo, jak 
pół wieku wcześniej pani Wojnowa, chodził on do domów 
mieszkanek gminy, zbierając od nich koronki na wystawę.

Jak widać, tradycja koronkarska w Bobowej jest żywa. 
Z jednej strony nadal jest wiele koronkarek wyrabiających 
koronki dla siebie, korzystających ze starych wzorów. Inne 
natomiast przestawiły się na koronkę współczesną. Po-
wstają koronkowe szale, obrazki, kolczyki. Koronkę wy-
rabiają zarówno starsze mieszkanki gminy, jak i kilkuna-
stoletnie dzieci, które tą pasją zaraziły się podczas uczest-
nictwa w warsztatach. Nie tak dawno w mieście powstał 
sklep, który obok komputerów i telefonów komórkowych 
ma w swojej ofercie wyroby z koronek. Planowano od paź-
dziernika 2014 uruchomić także warsztaty organizowane 
w ramach projektu „Seniorzy w akcji” dla starszych koron-
karek. Działania te mają przekonać je do tworzenia koronki 
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współczesnej, przynoszącej większe dochody. Oczywiście 
wykonując współczesną koronkę, nie wolno zapominać 
o tradycji, dlatego projekt zakłada także zebranie starych, 
przedwojennych wzorów i zorganizowanie ich wystawy.

W czasie 10 dni badań w Bobowej można było prze-
konać się, że koronkarki naprawdę kochają swoje koronki. 
Z dumą pokazują swoje wyroby, z sentymentem prezentują 
wykonane przez ojca albo męża stare klocki. Koronka łączy 
pokolenia, ale także integruje mieszkańców, ponieważ, jak 
zauważyła jedna z rozmówczyń, „koronkarki to taka jedna 
wielka rodzina”. Koronka w Bobowej jest wszechobecna: 
spółdzielnia nosi nazwę „Koronka”, zespół regionalny na-
zywa się „Koronka”, nawet pawilon handlowy został na-

zwany „Koronka”. Kilka lat temu na rynku stanęła fontan-
na, której ozdobą jest rzeźba Koronkarki Zosi – ponieważ 
imię Zofia, obok koronki, jest Bobowej wszechobecne, a – 
jak mówi stare porzekadło będące obecnie mottem miasta – 
„Gdyby nie koronka klockowa, nikt by nie wiedział, gdzie 
leży Bobowa”.

Efektem badań jest 55 wywiadów oraz bogata doku-
mentacja fotograficzna. Wszystko to stanie się podstawą 
do zorganizowania w 2015 roku wystawy oraz wydania 
książki pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej (PTL o/
Poznań), Marioli Tymochowicz (PTL o/Lublin) oraz Alek-
sandry Paprot (PTL o/Poznań), opisującej współczesny 
stan rękodzieła w Polsce.

KATARZYNA KRACZOŃ

Tkanina dwuosnowowa  
Bernardy Rość i rzeźba Dionizego Purty  
w Galerii Sztuki Ludowej STL

W Galerii Sztuki Ludowej STL otwarto nową ekspo-
zycję prezentującą prace stypendystów Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. To kolejna wystawa prac 
członków Oddziału Białostockiego STL. W 2014 roku 
prezentowaliśmy prace Pawła Piechowskiego i Marka 
Kozaka (zob. Ku tradycji… Wystawa prac stypendystów 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Twórczość 
Ludowa” 2014, nr 3–4, s. 59). Tym razem w galerii moż-
na podziwiać cykl rzeźb Dionizego Purty oraz tematyczne 
tkaniny dwuosnowowe Bernardy Rość. Wcześniej prace 
wymienionych twórców prezentowane były w galerii Wo-
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku 
oraz Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

Dionizy Purta urodził się w 1941 roku, wychowywał 
się na wsi, obecnie mieszka w Białymstoku. Od kilku lat 
należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Rzeźbą 
w drewnie fascynował się już od dzieciństwa, ale jako 
artysta w tej dziedzinie zaistniał dopiero w latach 80. 
XX wieku. Od tego czasu jego prace zaczęły pojawiać 
się na konkursach, wystawach oraz przeglądach regio-
nalnych i krajowych. Rzeźby Dionizego Purty cechują 
się oryginalnością niemal pod każdym względem, choć 
tematyka wyraźnie nawiązuje do tradycji wiejskiej i ota-
czającej przyrody. Artysta wykorzystuje przede wszyst-
kim formę drewna i – nieznacznie ją przekształcając 
– wydobywa z niej wyraziste postacie świętych i anio-
łów. Tematyka sakralna zawsze zajmowała w jego twór-
czości miejsce szczególne. Na wystawie prezentowane 
są głównie kapliczki urzekające swoją pogodną kolo-
rystyką i różnorodnością form. Nie zabrakło również 
aniołów tych większych i mniejszych o nieporadnych 
skrzydłach udekorowanych kolorowymi kropkami – ten 
element dekoracyjny to znak rozpoznawczy prac artysty. 
To, co zachwyca w tej twórczości, to barwność, prosto-
ta i ujmująca naiwność. Wystawa rzeźb Purty jest także Kapliczka, wyk. Dionizy Purta, fot. P. Onochin
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Mistrzostwo wykonania i staranność w rozmieszczeniu 
poszczególnych motywów sprawiają, że stajemy się nie-
jako uczestnikami prezentowanych scen.

Scenariusz i aranżacja wystawy prac obojga artystów 
opracował Paweł Onochin. Wystawę dofinansowano 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Fragment ekspozycji tkanin Bernardy Rość, fot. P. Onochin

dowodem tego, że mamy do czynienia z artystą, który 
wciąż zaskakuje formą, ekspresją, kolorem, a przede 
wszystkim niezwykłą autentycznością.

Obok rzeźb Dionizego Purty na wystawie znalazły 
się też tkaniny dwuosnowowe utalentowanej tkaczki 
z Szaciłówki. Bernarda Rość od ponad trzydziestu lat 
kontynuuje tradycje rodzinne tkactwa dwuosnowowego. 
Tkać nauczyła się od matki Marianny Dzieszko. Obec-
nie popularyzuje tę niecodzienną dziedzinę twórczości 
ludowej na warsztatach, festynach i jarmarkach. Jej pra-
ce pokazywane były na wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Prezentowane dywany zostały wy-
konane z naturalnej bądź barwionej przędzy wełnianej 
na ręcznych drewnianych krosnach. Poza tradycyjną 
bordiurą okalającą każdy dywan, uwagę przykuwają 
pola środkowe eksponowanych tkanin. Twórczyni stwo-
rzyła na nich tematy narracyjne związane z tradycjami 
kultywowanymi w województwie podlaskim. Zwyczaje 
związane z rokiem obrzędowym stały się tematem prze-
wodnim stypendium Pani Bernardy. Możemy na nich 
zobaczyć sceny z wesela, dożynek, miodobrania itp. 
Wszystkie prace przesiąknięte są miejscową tradycją, 
w której wzrastała artystka. Na jednej z tkanin pojawia 
się też znany w tradycji ludowej motyw drzewa życia. 

MIROSŁAW MAJEWSKI

Teatr ludowy w przestrzeni muzealnej, 
czyli hańska Worożycha w Chełmie

Muzealny dziedziniec. Pośrodku scena z dekoracją przed-
stawiającą dwa wiejskie podwórka, przedzielone płotem. 
Muzyka, taniec i sąsiedzkie pogwarki. Tak zaczyna się wy-
reżyserowane przez Halinę Radecką widowisko Worożycha 
w wykonaniu Zespołu Obrzędowego z Hańska, zespołu bar-
dzo utytułowanego i mianowanego między innymi „liderem 
tarnogrodzkich sejmików”, gdzie gościł z rekordową ilością 
15 spektakli.1 Spektakl był wystawiony o zmierzchu 23 lipca 
na dziedzińcu Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Am-
broziewicza w Chełmie. Muzealnicy z działu etnograficzne-
go zaprosili aktorów z Hańska w ramach cyklu imprez wpi-
sujących się w obchody Dni Chełma.

Worożycha to spektakl składający się z kilku scen, które 
początkowo przedstawiają społeczność bohaterów wido-
wiska, aby następnie wprowadzić tajemniczy nastrój zwią-
zany z postacią głównej bohaterki – zielarki i znachorki. 
Później następują wydarzenia i zjawiska nadprzyrodzone. 
Pierwsze pojawienie się worożychy to spektakularna sce-
na zaklinania burzy. Po kilku zaklęciach kobieta sprawia, 
że groźna nawałnica omija wieś. Widzi to przerażona mło-
da dziewczyna i opowiada o wszystkim swoim bliskim. Ni-
kogo jednak nie dziwią niezwykłe umiejętności sąsiadki, 
wszak od lat worożycha cieszy się wielkim szacunkiem. 
Dalej są wróżby i leczenie różnych przypadłości.

Nie byłoby akcji dramatycznej prowadzącej do finału 
z przesłaniem, gdyby nie konflikt – konieczny element 
budowania dramaturgii spektaklu teatralnego. Od samego 

początku jako sceptyczka wobec szczególnych zdolności 
sąsiadki wyłania się postać Pituchowej. To leciwa wdowa 
marząca o zamążpójściu. Ale zakłamana i pyszna kobieta 
chce się wydać wyłącznie za młodego mężczyznę. Sta-
rego już miałam, teraz chcę młodszego – mówi Pitucho-
wa. W poszukiwaniu przyszłego męża na drugi plan idzie 
niewiara. Wdowa udaje się do worożychy. Tam otrzymuje 
wróżbę zamążpójścia, ale też przestrogę: Nie grzeszcie Pi-

Worożycha Zespołu Obrzędowego z Hańska wystawiana na dziedzińcu 
Muzeum Ziemi Chełmskiej. Scena zaklinania burzy, fot. Ariel Struski
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obrzędów, zarówno związanych z ob-
chodami świąt, jak też pracą w gospo-
darstwie. Za rzadko jednak goszczą 
w muzeach regionalnych. Wydarzenie 
teatralne i zarazem muzealne z Chełma 
pokazuje, że spektakl znakomicie dopeł-
nia zadania edukacyjne, jakie stawiają 
przed sobą etnografowie-muzealnicy. 
Muzea w regionach, gdzie istnieje wie-
le zespołów obrzędowych (do takich 
z pewnością zalicza się nie tylko Lu-
belszczyzna), mogą więc podjąć współ-
pracę z obopólną korzyścią. Wiele grup 
teatralnych ma gotowy repertuar niemal 
na każdą okazję związaną z doroczną 
obrzędowością. To może uatrakcyjnić 
muzealną ofertę.

A teatry? Wybitny teoretyk teatru 
Zbigniew Raszewski definiował two-
rzenie widowiska jako „przejaw życia 
zbiorowego, który człowiek wywołuje, 
by wzbudzić podziw innych ludzi przez 

swoje szczególne umiejętności”4. Nakład pracy w przygo-
towanie każdego spektaklu, bez względu, czy robią to ama-
torzy, czy zawodowcy, rodzi w autorach i aktorach chęć 
prezentowania dzieła szerszej publiczności i częściej niż 
raz do roku.

Chełmscy muzealnicy deklarują goszczenie ludowych 
widowisk częściej. Worożycha i aktorzy z Hańska zapo-

czątkowali więc dobrą praktykę upowszechniania teatru 
ludowego i obrzędowego w niemałym, bo ponad 60 ty-
sięcznym mieście. Oby tak dalej!

PRZYPISY
1 L. Śliwonik, Lider tarnogrodzkich sejmików, [w:] tegoż, 

Skarby zanikającego piękna – kontynuacja. 40 lat sejmików 
wiejskich zespołów teatralnych w Tarnogrodzie. Publikacja ju-
bileuszowa, Warszawa–Tarnogród 2015, s. 19–20.

2 J. Adamowski, Wiejskie zespoły śpiewacze, obrzędowe 
i teatralne, [w:] Na ludową nutę – ginące piękno, pod red. A. 
Gaudy, Lublin 2003, s. 16–18.

3 J. Cierniak, Nasz cel i nasze drogi. „Teatr Ludowy” 1927, 
nr 1, 2, 3, 4.

4 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991, s. 35. 

Pituchowa z wizytą u hańskiej worożychy, fot. A. Struski

Finałowe sceny Worożychy, fot. A. Struski

tuchowo, bo wam ciało pokryje się kurzajkami – słyszy ko-
bieta. Pycha, kłamstwo i obmowa bliźnich nie opuszczają 
wdowy pomimo przestrogi, więc finał staje się oczywisty. 
Widzimy Pituchową z twarzą w ohydnych krostach, które 
skutecznie leczy worożycha. Czy Pituchowa się zmieni?...

Spektakl barwny, dynamiczny z licznymi elementami 
humorystycznymi i wplecionymi w akcję tańcami ludo-
wymi, godny jest polecenia jako obraz dawnej społeczno-
ści wiejskiej. Trudno osadzić go w konkretnych czasach. 
Z pewnością rzecz dzieje się nie wcześniej niż w począt-
kach XX wieku. Oprócz elementów strojów charaktery-
stycznych dla terenów nadbużańskich Polesia, w akcję 
wpleciony jest mach – charakterystyczny i popisowy taniec 
zajmujący ważne miejsce w tradycjach muzycznych Ziemi 
Lubelskiej. W dialogach słyszymy zaś, że mieszkańcy wsi 
wypasają bydło na nadbużańskich łąkach. Ma więc wido-
wisko wiele walorów popularyzujących ludowy folklor, 
a to jedna z istotnych funkcji zespołów obrzędowych.

Niejednoznaczna może być próba zakwalifikowania 
spektaklu z Hańska do określonego typu widowisk. Przy-
pomnijmy typologię zaproponowaną przez Jana Adamow-
skiego, która obejmuje tradycyjne widowiska obrzędowe 
i przyobrzędowe, uscenicznione obrzędy, zwyczaje, prace 
rolno-domowe i wierzenia, widowiska jasełkowo-miste-
ryjne, teatr repertuarowy i kabaret2. Scenariusz Worożychy 
bliższy jest kategorii teatru repertuarowego, w tym przy-
padku pokazując stosunki w grupie społecznej z przesła-
niem o konieczności uczciwego współżycia wśród sąsia-
dów. Ale też kanwą widowiska są wierzenia związane 
z wróżbami, leczeniem czy odczynianiem uroków. W ca-
łości jednak otrzymujemy ciekawy obraz dawnej wsi, 
gdzie przeplatają się zabawa i praca, radości i problemy, 
a nauczka, jaką od worożychy dostaje Pituchowa, ma walor 
moralizatorski i każe w stosunkach społecznych wyzbyć 
się pychy i kłamstwa. Spektakl wpisuje się więc w zada-
nie, jakie teatrowi ludowemu wyznaczył Jędrzej Cierniak, 
uznając za sprawę najważniejszą, by wyzyskać dla teatru 
dorobek ludu polskiego, który ma w sobie prastare elemen-
ty swoistego samorodnego teatru, teatru sakralnego, obrzę-
dowego, obyczajowego i zabawowego i cały materiał etno-
graficzny jak: wesela, chrzciny, pogrzeby, dożynki, szopki, 
sobótki, pieśni, legendy, podania i tańce3. Widowisko Wo-
rożycha łączy więc stare wierzenia, muzykę, pieśni i taniec 
z obrazem obyczajowości wiejskiej.

Widowiska teatru ludowego nierzadko goszczą w mu-
zeach etnograficznych. To zazwyczaj przedstawienia 
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Zbigniew Jerzy Przerembski
New Kolberg: Polish Song and Folk Music: Sources and Resources Series 

New Kolberg is a term attributed to the 1970s series A Polish Song and Folk 
Music: Sources and Resources edited by Ludwik Bielawski of Polish Academy 
of Sciences, Institute of Art. The series was designed as a complementation and 
continuation of the 19th century works of Oskar Kolberg. Its main aim is to present 
the character, value and diversity of Polish folklore on base of a vast collection of 
recordings, publications and manuscripts documenting Polish folk songs.  

Each volume presents a particular Polish region as seen through the eyes of 
various authors and researchers. So far, there are four volumes available: Kujawy, 
Kaszuby, Warmia and Mazury and Lublin and Podlasie (lyrical part). Two next 
volumes, Wielkopolska and Podlasie (musical part), are being prepared. Each volume 
consists of source materials, including songs and melodies, represented by the 
most interesting lyrical and musical variants organised with regard to the criterion 
of their function and content, their genre, formal features, systematics of lyrics and 
dialectological characteristics. This collection of songs and melodies is complemented 
by information on history of folk studies, certain cultural phenomena, rituals and 
customs, as well as drawings, photos, tables, maps, alphabetical indexes of songs’ 
incipits, lists of performers and places and a bibliography.

Jan Adamowski
A Palm in Tradition and Culture of the Northern Parts of the Lublin Region

The article discusses numerous uses of an Easter palm as documented in 
folk culture of the northern parts of the Lublin region. A palm is usually built of 
willow withes decorated with green elements and dried flowers. It is designed to be 
consecrated on Palm Sunday as a reminder of Jesus’ triumphal entry into Jerusalem. 
However, in folk culture a palm is known to have many other functions. It is used for 
strengthening of the vital forces of people and animals (through physical contact); it 
can also used as a deterrent against storms (when placed in a window). Some parts of 
a palm are often used for medicinal purposes and most commonly, a palm is used to 
consecrate people and places for protective and agrarian reasons. 

Donat Niewiadomski
“God, you have given me an invaluable gift”: Life and Works of Jadwiga Solinska

This article is devoted to life and works of Jadwiga Solinska, a prominent 
writer and artist from Podlasie. The author recalls the vital events from Solinska’s 
biography, including her exile to Siberia during WWII, her debut as a writer, her so-
cio-cultural activities, her achievements in the field of ritual and decorative plastic arts, 
as well as her impressive publishing history. The author highlights Solinska’s devotion 
to native and local tradition as conspicuous in her works. He indicates versatility of 
genres and themes of her works and her attachment to folklore and rural customs. The 
article also discusses Solińska’s autobiographical elements as well as  her chronicles, 
documentary and patriotic works as well as her cult of native culture. 

Mikołaj Smykowski 
Local Microworlds. Digitalization of Ethnographic Visual Data Within the Scope 
of Józef Burszta Digital Archive

The article discusses the problem of digitalization of the visual data, such as 
photography and ethnographic movies, taken and shot by the researchers from the 
Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of Adam Mickiewicz University in 
Poznań, during fieldworks conducted between the 50s and 80s of the 20th century. 
The main goal is to indicate a variety and diversity of visual representations of local 
microworlds captured in the past by non-professional photographers – ethnologists 
using cameras to depict everyday life of local communities and their own ethnographic 
work. Rescued from the depths of traditional ethnological archive and converted to 
digital data, these pictures (scanned and selected) became a base for the exhibition 
“100 Shots for the Centenary of Józef Burszta’s Birth”. The project was supported by 
the Polish Ministry of Culture and National Heritage. 

Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin
The 40th Anniversary of The Upper Silesian Ethnographic Park in Chorzów

The idea to create an open air museum in Upper Silesia dates back to the inter-
war period. It was revived in 1952 at the 27th Board Meeting of the Polish Ethnological 
Society in Katowice. In 1975 the Upper Silesian Ethnographic Park was opened to 
visitors.  

Today, the museum presens traditional folk architecture from Upper Silesia 
and Zagłębie Dąbrowskie region. At present 77 objects (dating from the 18th century 
to the 1950s) are on display. The exhibition includes farmhouses, rustic agricultural 
objects, sacral buildings and public utility objects (manorial, clerical, and peasant). The 
museum focuses on education and popularisation of culture. Among others, it organis-
es classes, exhibitions and outdoors workshops. Recently the museum has undertook 
significant investments and has become the laureate of several important awards. The 
institution is also involved in numerous academic projects and research in the field of 
tangible and intangible culture, as well as in organizing conferences and numerous 
publishing activities.    



Prof. JÓZEF BURSZTA (1914–1987)
wiceprzewodniczący Rady Naukowej STL w latach 1970–1983

Fot. Stanisław Kusza, 1970, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty
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