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50. Ogólnopolski Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
przeszedł do historii. To szczególne święto kilku pokoleń ludzi, 
artystów ludowych, wykonawców, instruktorów krzewiących 
ideę festiwalu w różnych częściach Polski oraz osób bezpo-
średnio zajmujących się przygotowaniem i realizacją tego wy-
darzenia. Nic więc dziwnego, że organizatorzy starali się, aby 
w szczególny sposób zaakcentować złoty jubileusz. Festiwal 
rozpoczęło Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne pod-
sumowując minione lata pod hasłem „Festiwal w Kazimierzu 
jako przykład dobrych praktyk w ochronie tradycji”. Jak za-
wsze, najważniejszymi dla Festiwalu były prezentacje ludo-
wych artystów w koncertach konkursowych, ale nie zabrakło 
także dodatkowych wydarzeń, dopełniających folklor muzycz-
ny obrzędami (widowisko sobótkowe zaprezentował zespół 
z Woli Gułowskiej), rękodziełem w Targach Sztuki Ludowej, 
czy warsztatami i spotkaniami w Klubie Festiwalowym. 

Przygotowaliśmy także wystawę plakatów profesora Ada-
ma Kiliana w pokłonie za ponad trzydziestoletnią współpracę 
z Festiwalem. Pan Profesor jako autor plakatów i scenogra-
fii, wytworzył niepowtarzalny styl doskonale wpisujący się 

w konwencję folkloru, nierozerwalnie kojarzony z kazimier-
skim świętem. Na 50. edycję już po raz ostatni przygotował 
plakat, ponieważ odszedł od nas 25 czerwca 2016 roku. Na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci także jako autor jednego 
z symboli Festiwalu – figury Króla Kazimierza zaprojektowa-
nego na 10. Jubileusz.

Sentymentalnie wróciliśmy do czasów minionych także 
w wystawie fotografii z poprzednich edycji. Ta retrospekcja 
miała również charakter konkursu, w którym ktoś, rozpoznaw-
szy się na zdjęciach, mógł otrzymać upominek. Szczególny 
punktem jubileuszowych obchodów było widowisko plene-
rowe „Orszak weselny – żałobny rapsod” (scenariusz: Jacek 
Hałas & Darek Błaszczyk; reżyseria: Darek Błaszczyk; opra-
cowanie muzyczne: Jacek Hałas). To spektakl oparty na ob-
rzędach, do którego – poza wykonawcami – zostali zaproszeni 
uczestnicy Festiwalu. Widowisko zwieńczył barwny korowód 
z pochodniami, muzyką i śpiewem z udziałem publiczności, 
przemierzający kazimierskie uliczki, w którym uczestnicy mo-
gli pokłonić się Wiśle, wzgórzom, kamienicom, ruinom zamku 
i baszcie – w podzięce miastu i ludziom. 

Pół wieku grania 
i śpiewania na ludowo 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

ANDRZEJ SAR

ZŁOTY JUBILEUSZ OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 
KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH W KAZIMIERZU

Spontaniczne muzykowanie na kazimierskim rynku, Kapela 
Dudziarska „Manugi” z Bukówca Górnego, fot. Paweł Onochin 

Wieloletni konferansjer Festiwalu Stanisław Jaskułka, 
fot. Krzysztof Kuzko
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Docenienie dorobku tylu pokoleń to wielkie wyzwanie, ale 
i ogromna przyjemność móc uhonorować osoby wspierające 
trwanie Festiwalu przez te wszystkie lata, wpływające na jego 
kształt, dbające o rangę oraz krzewiące festiwalowe idee w re-
gionach Polski. Na pięćdziesięciolecie został przygotowany 
specjalny medal – statuetka autorstwa lubelskiego artysty Ka-
zimierza Stasza. Z materiałów archiwalnych udostępnionych 
przez Polskie Radio wydaliśmy dwupłytowy album zawierają-
cy nagrania laureatów poprzednich edycji, a wspólnie z oddzia-
łem Lubelskim Telewizji został nagrany film dokumentalny. 
Wręczając te właśnie upominki podziękowaliśmy członkom 
Komitetu Honorowego, patronom medialnym, instytucjom 
współorganizującym, członkom jury, którzy stanowią także 
Radę Artystyczną, wieloletnim współpracownikom pracują-
cym przy realizacji Festiwalu oraz instruktorom działającym 
i przeprowadzającym eliminacje w swoich regionach, dzięki 
którym co roku możemy słuchać najbardziej reprezentatyw-
ne przykłady regionalnego repertuaru. Nagrody i odznaczenia 
przyznał także Marszałek Województwa Lubelskiego. Zasłu-
żeni otrzymali również dyplomy, odznaczenia i nagrody oko-
licznościowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jesteśmy dumni, że Festiwal skupia tak liczną grupę znako-

mitych specjalistów i animatorów, z których wielu zostało już 
uhonorowanych najwyższym w sferze kultury medalem „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że 
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan 
Profesor Piotr Gliński przyznał to wyjątkowe odznaczenie tak-
że z okazji naszego jubileuszu. Złoty medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” otrzymał Profesor Jan Adamowski; srebrne 
medale trafiły do Pani Marii Baliszewskiej, Profesora Jerze-
go Bartmińskiego oraz Profesora Piotra Dahliga. Brązowymi 
medalami zostali odznaczeni: Janina Biegalska, Wanda Księ-
żopolska i Henryk Dumin. Mamy nadzieję, że w następnych 
latach będziemy mogli wyróżnić kolejnych spośród oddanych 
kulturze ludowej wiernych przyjaciół kazimierskiego święta. 
Raz jeszcze w imieniu organizatora – Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kultury w Lublinie – pragnę wszystkim nisko pokłonić się 
i podziękować za nieoceniony wkład w trwanie Festiwalu, 
ochronę tradycji regionów i oddania cząstki siebie, tworząc 
każdy Festiwal wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Podczas tych minionych pięćdziesięciu lat zbierały się cza-
sem nad Festiwalem i czarne chmury. Jednak zawsze potem 
wychodziło słońce i powracał spokój, który – mam nadzieję 
– będzie nam towarzyszył przez kolejne lata. 

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodni-
czący, mgr Maria Baliszewska, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, 
mgr Aleksandra Bogucka, mgr Marian Chyżyński, prof. dr hab. 
Piotr Dahlig, mgr Jacek Jackowski, Remigiusz Mazur-Hanaj, 
prof. dr hab. Bożena Muszkalska, dr Janina Biegalska – sekre-
tarz jury, wysłuchało w dniach 24 – 26 czerwca 2016 roku 25 
kapel, 29 zespołów śpiewaczych, 15 instrumentalistów, 23 so-
listów śpiewaków, 13 wykonawców w kategorii folklor–konty-
nuacja oraz 24 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 regio-
nalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następują-
ce nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 65 tysięcy złotych, 
z czego: 45.000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego; 10.000 zł – Marszałek Województwa Lu-
belskiego; 6.000 zł – Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny; 2.000 
zł – Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu; 1.500 zł – Wo-

Festiwalowe przesłuchania, fot. K. Kuzko Zespół z Godziszowa na festiwalowej scenie 2016, 
fot. Jan Adamowski

Protokół z posiedzenia jury 50. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w 2016 roku
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jewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 500 zł – Sekcja Polska 
Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV; upominek 
dla wykonawców w konkursie „Duży–Mały” ufundowało Pań-
stwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 

W KATEGORII KAPEL

BASZTĘ – nagrodę główną w tej kategorii przyznano Ka-
peli Ludowej „Kurasie” z Lubziny, woj. podkarpackie. Trzy 
równorzędne I nagrody każda przyznano: Kapeli Stanisława 
Pietrasa z Bukowiny Tatrzańskiej, woj. małopolskie; Kapeli 
Kacpra Ciasia z Błaszkowa, woj. świętokrzyskie; Kapeli „Ma-
nugi” z Bukówca Górnego, woj. wielkopolskie. Pięć równo-
rzędnych II nagród otrzymują: Kapela Lipców z Wygnanowa, 
woj. mazowieckie; Kapela Dudziarska „Koźlary” ze Stęszewa, 
woj. wielkopolskie; Kapela Andrzeja Kalaty z Suchego, woj. 
małopolskie; Kapela Butrynów z Janowa Lubelskiego, woj. 
lubelskie; Kapela Kozła Białego z Przyprostyni, woj. wielko-
polskie. Pięć równorzędnych III nagród przyznano: Kapeli 
z Huty Komorskiej, woj. podkarpackie; Kapeli Adamczyków 
ze Starego Chwalima, woj. zachodniopomorskie; Kapeli Wieś-
ka Zielonki z Broniowa, woj. mazowieckie; w tym dwie na-
grody ufundowane przez Instytut im. Oskara Kolberga dla: Ka-
peli „Biskupianie” z Domachowa, woj. wielkopolskie i Kapeli 
Ludowej „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego, woj. podkar-
packie. Cztery równorzędne wyróżnienia dla: Kapeli Marcina 
Blachury i Przemysława Ficka z Żywca, woj. śląskie; Kapeli 
Kurpie Białe z Dąbrowy, woj. mazowieckie; Kapeli Marty Ci-
chej z Sieradza, woj. łódzkie; Kapeli „Wojciechowskiej” z Woj-
ciechowa, woj. lubelskie. 

W KATEGORII ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Zespołowi Śpiewa-
czemu „Sielanki” z Sielca, woj. lubelskie. Trzy równorzędne 
I nagrody otrzymują: Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” 
z Majdanu Obleszcze, woj. lubelskie; Męska Grupa Śpiewacza 
z Podegrodzia, woj. małopolskie; Zespół „Godziszowianki” 
z Godziszowa, woj. lubelskie. Trzy równorzędne II nagrody 
dla: Rodzinnego Zespołu Śpiewaczego z Rakowicz, woj. podla-
skie; Grupy Śpiewaczej „Grónie” z Wisły, woj. śląskie; Zespołu 
Ludowego KGW „Wici” z Trzcińca, woj. mazowieckie. Pięć 
równorzędnych III nagród przyznano: Zespołowi Śpiewacze-
mu „Roztoczanki” z Branwi, woj. lubelskie; Grupie Śpiewaczej 
Mężczyzn „Pod Borem” z Zawad, woj. mazowieckie; Zespoło-
wi Śpiewaczemu „Orzyszanki” z Orzysza, woj. warmińsko-ma-
zurskie; Zespołowi Śpiewaczemu „Czerniczanki” z Czernica, 
woj. lubelskie; Grupie Śpiewaczej „Młode Podhale” z Chabów-
ki, woj. małopolskie. Trzy równorzędne wyróżnienia dla: Ze-
społu Śpiewaczego ze Turośli, woj. podlaskie; Zespołu Pieśni 
Ludowej z Marzysza, woj. świętokrzyskie; Zespołu „Przysta-
lanki” z Przystałowic Małych, woj. mazowieckie. 

W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Adamowi 
Tarnowskiemu, skrzypkowi z Janiszewa, woj. mazowiec-
kie. Cztery równorzędne I nagrody otrzymują: Romuald Ję-
draszak, dudziarz ze Stęszewa, woj. wielkopolskie; Szymon 

Bafia, dudziarz z Zakopanego, woj. małopolskie; Zdzisław 
Kwapiński, skrzypek z Radomia, woj. mazowieckie; Andrzej 
Rożej, skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie. 
Pięć równorzędnych II nagród otrzymują: Mieczysław Dzie-
midowicz, cymbały wileńskie z Barczewa, woj. warmińsko-
mazurskie; Henryk Marszał, skrzypek z Przewrotnego, woj. 
podkarpackie; Andrzej Jędryczka, cymbalista z Przysiek, woj. 
podkarpackie; Jan Prządka, kozioł czarny, ze Zbąszynia, woj. 
wielkopolskie; Eugeniusz Kopera, skrzypek z Brzysk, woj. 
podkarpackie. Pięć równorzędnych III nagród otrzymują: 
Jakub Zastawny, cymbalista z Brzostku woj. podkarpackie; 
Janusz Urbaniak, harmonista z Goszczanowa, woj. łódzkie; 
Eugeniusz Piaścik, harmonia pedałowa, z Dębnik, woj. pod-
laskie; Andrzej Dudziński, harmonista z Wohynia, woj. lubel-
skie – nagroda ufundowana przez Sekcję Polską Międzynaro-
dowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV; Stanisław Porębny, 
skrzypek z Tryńczy, woj. podkarpackie. 

 
W KATEGORII SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

BASZTĘ – nagrodę główną festiwalu przyznano Stani-
sławowi Madanowskiemu z Boczków Chełmońskich, woj. 
łódzkie. Dwie równorzędne I nagrody dla: Katarzyny Haliny 
Weremczuk z Dołhobród, woj. lubelskie; Anny Andruszkie-
wicz z Wiżajn, woj. podlaskie. Cztery równorzędne II nagro-
dy otrzymują: Marcin Lićwinko z Rogożynka, woj. podlaskie; 
Zofia Sulikowska z Wojsławic, woj. lubelskie; Barbara Cho-
rążak z Uherc Mineralnych, woj. podkarpackie; Aleksander 
Zielonka z Brzeźnicy, woj. lubuskie. Pięć równorzędnych III 
nagród dla: Urszuli Okraski z Łowicza, woj. łódzkie; Jerzego 
Urbana z Wyszatyc, woj. podkarpackie; Romana Wojciechow-
skiego z Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie; Aliny My-
szak z Kocudzy, woj. lubelskie; Anny Kowalskiej-Wicherek 
z Makowa Podhalańskiego, woj. małopolskie. 

W KATEGORII FOLKLOR–KONTYNUACJA

BASZTĘ – nagrodę główną przyznano Kapeli Jacka Bur-
sy z Guzowa, woj. mazowieckie. I nagrodę otrzymuje Kapela 
„Młoda Harta” z Harty, woj. podkarpackie. Dwie równorzędne 
II nagrody otrzymują: Kapela „Trzy czwarte” z Ełku, woj. 
warmińsko-mazurskie; Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbój-
nej, woj. podlaskie. Dwie równorzędne II nagrody przyznano: 
Elżbiecie Kamińskiej z Wierzchowisk, woj. lubelskie; Annie 
Szafranowskiej z Suwałk, woj. podlaskie. Dwie III nagrody 
otrzymują: Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, woj. 
mazowieckie; Zuzanna Kozłowska i Magdalena Balewicz 
z Suwalszczyzny, woj. podlaskie. Wyróżnienie dla Zespołu 
„Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, woj. lubelskie. 

W KONKURSIE „DUŻY–MAŁY”

W grupie instrumentalistów: 
Cztery równorzędne nagrody pierwszego stopnia otrzy-

mują: Piotr Majerczyk z córką Marią z Chabówki, woj. ma-
łopolskie; Szymon Bafia z Grupą Instrumentalną z Zakopa-
nego, woj. małopolskie; Kapela cymbałowa „Maleczewiacy” 
z Nowej Wsi Ełckiej, woj. warmińsko-mazurskie; Andrzej 
Sowa z kapelą „Pogórzanie” z Dynowa, woj. podkarpackie. 
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Sześć równorzędnych nagród drugiego stopnia dla: Jana 
Kani z uczniami z Turośli, woj. podlaskie; Zdzisława Mar-
czuka z grupą „Leśniańskie Nutki” z Leśnej Podlaskiej, woj. 
lubelskie; Jana Prządki z uczniami ze Zbąszynia, woj. wielko-
polskie; Michała Umławskiego z kapelą „Ignysie” z Leszna, 
woj. wielkopolskie; Leszka Szewczyka z Janem Smreczkiem 
z Łopusznej, woj. małopolskie; Eugeniusza Kopery z Moniką 
Chudy z Brzysk, woj. podkarpackie. Wyróżnienie otrzymuje 
Romuald Jędraszak z uczniami ze Stęszewa, woj. wielkopol-
skie. 

W grupie śpiewaków:
Dwie nagrody drugiego stopnia otrzymują: Agata Pucyko-

wicz z Gabrielą Kmon z Korczyny, woj. podkarpackie; Beata 
Szyszko-Anzulewicz z Przemysławem Wierzchowskim z Rut-
ki Tartak, woj. podlaskie. Dwa wyróżnienia otrzymują: Anna 
Chuda z uczennicami z Posadowa, woj. wielkopolskie; Stani-
sława Kapusta z uczennicami z Modliborzyc, woj. lubelskie. 
Upominek ufundowany przez Muzeum Etnograficzne w War-
szawie otrzymuje Piotr Majerczyk z córką Marią z Chabówki, 
woj. małopolskie. 

OGÓLNE UWAGI I ZALECENIA
 KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Jury 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom 
i uczestnikom spotkania kazimierskiego. W festiwalu licznie 
zaprezentowali się artyści ludowi z większości regionów Pol-
ski. Jury pozytywnie odnotowuje fakt wysokiego poziomu 
tegorocznej edycji Festiwalu. Znalazło to odzwierciedlenie 
w przyznaniu nagród i wyróżnień. Dzięki jubileuszowi została 
przyjęta większa liczba uczestników – wykonawców, co zna-

lazło swój wyraz w niesłychanie uroczystym potraktowaniu 
tegoż Festiwalu, a w tym równocześnie spełnienie pragnień 
bardzo wielu uczestników. 

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona 
tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowa-
nia i śpiewu.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istot-
ną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych 
warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamo-
ści lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Komisja z peł-
nym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dobrze służy realizacji 
postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 roku 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypo-
minamy, że Konwencja została ratyfikowana przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przy-
jęta 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. Naszym zdaniem, podmio-
tem właściwym do wszczęcia wyżej wymienionej procedury 
jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyj-
nego 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 założeń Festiwalu także 
w przyszłości.

W roku bieżącym szczególnie wysoki był poziom kapel 
i instrumentalistów, co znalazło wyraz w przyznaniu większej 
ilości nagród w tych kategoriach. 

Kapela Jacka Bursy z Guzowa, laureaci „Baszty”, fot. J. Adamowski
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Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o za-
chowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regio-
nalnego oraz regionalnych strojów. Z aprobatą stwierdza więk-
szą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych 
utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe 
przesłania. 

Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i artystów do 
poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych utworów 
i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-muzycz-
nego, lecz zgodnego z tradycją wykonawczą. Komisja równo-
cześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolejnych prezentacjach 
konkursowych tego samego repertuaru przez te same zespoły.

Cieszy coraz intensywniejsze zainteresowanie działalnością 
Klubu Festiwalowego TYNDYRYNDY, którego formuła jest 
interesującym rozwinięciem głównych idei Festiwalu. 

Z aprobatą przyjmujemy do wiadomości, że kontynuowana 
jest dobra współpraca z Ministerstwem Kultury, Urzędem Mar-
szałkowskim w Lublinie, Burmistrzem Miasta Kazimierz Dolny 
oraz różnymi instytucjami kultury, zwłaszcza takimi, jak: Drugi 
Program Polskiego Radia w Warszawie, Radio i Telewizja Lu-
blin, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut im. Oskara Kolberg 
w Poznaniu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 
Mamy nadzieję, że ta owocna współpraca będzie trwała. 

Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym zwłaszcza 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, za zapew-
nienie sprawnego i niezakłóconego przebiegu 50. Festiwalu. 
Dziękujemy też patronom medialnym, a szczególnie tym me-
diom, które czynnie uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, 
dokumentowaniu i promowaniu idei festiwalowych oraz jego 
niepowtarzalnej atmosfery. 

Serdeczne podziękowania jury kieruje także do fundato-
rów nagród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lu-
belskiego, Burmistrz miasta Kazimierz Dolny, Instytut im. 
Oskara Kolberga w Poznaniu, Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie oraz Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji 
Sztuki IOV. 

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszyst-
kich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych 
artystów 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. An-
nie Adamowicz, Józefowi Brodzie, Stanisławowi Jaskułce 
i Bartłomiejowi Koszarkowi, którzy nie tylko kompetentnie 
zapowiadali program występów, ale także pomagali wyko-
nawcom w przełamywaniu stresu związanego z ich indywi-
dualnymi występami.

Na szczególne podkreślenie zasługuje uroczysta oprawa te-
gorocznego – jubileuszowego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych, na którym zostały uhonorowane osoby związane 
z wieloletnią organizacją Festiwalu oraz działacze lokalnych 
środowisk. Bez ich pracy nie byłoby bowiem możliwe trwa-
nie tak ważnej kulturowo imprezy. Swoistym uznaniem dla 
organizatorów, współorganizatorów, działaczy i wykonaw-
ców są przyznane odznaczenia, nagrody i dyplomy, w tym 
prestiżowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

49. Targi Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym 

W dniach 24–26 czerwca 2016 roku po raz 49. na kazimier-
skim rynku zaprezentowali swoje prace i umiejętności naj-
wybitniejsi współcześni twórcy ludowi z różnych regionów, 
mistrzowie dyscyplin rękodzielniczych, laureaci prestiżowych 
konkursów, a także młodzi adepci ludowej plastyki, których 
prace charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym, 
bezpośrednio nawiązującym do tradycyjnego wzornictwa 
i technik rękodzielniczych.

Targi organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludo-
wych, niezmiennie towarzyszą Festiwalowi Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych, będąc znaczącym dopełnieniem tego jedyne-
go w swoim rodzaju święta autentycznej, regionalnej kultury 
ludowej. 

W Targach wzięło udział ponad 90 twórców ludowych kon-
tynuatorów tradycyjnej lokalnej kultury, przestrzegających 
kanonu stylu regionalnego. Wszyscy to członkowie STL zwe-

ryfi kowani pod względem etnografi cznym z dziedzin sztuk 
plastycznych.

Wysokie wymagania artystyczne stawiane uczestnikom im-
prezy są realizowane konsekwentnie od lat, a organizatorzy 
starają się dołożyć wszelkich starań, aby przeciwdziałać unifi -
kacji i zachować profi l oraz charakter tej imprezy – prezentacji 
współczesnych tendencji w sztuce ludowej i jej teraźniejszej 
kondycji. Kazimierskie Targi to jedyna w swoim rodzaju oka-
zja do bezpośredniego kontaktu z twórcami oraz promocji „gi-
nących zawodów” poprzez pokazy rękodzielnicze z dziedzin: 
koronczarstwa; tkactwa; garncarstwa; haftu; rzeźby oraz pla-
styki zdobniczej i obrzędowej. 

Dzięki wsparciu fi nansowemu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego możliwe jest również przeprowadzenie 
w czasie trwania Targów konkursu na najlepsze prace prezen-
towane na stoisku, co powoduje większą dbałość o ekspozy-
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cję. Komisja w składzie Katarzyna Kraczoń (Biuro ZG STL), 
Katarzyna Ufniarz (Biuro ZG STL) oraz Wojciech Kowalczuk 
(Muzeum Podlaskie w Białymstoku) postanowiła przyznać 
nagrody w następującym twórcom w poszczególnych dyscy-
plinach twórczych: garncarstwo i rzeźba w glinie – Jarosławo-
wi Rodakowi z Bliżyna, woj. świętokrzyskie; tkactwo – Annie 
Bałdydze z Wydmin, woj. warmińsko-mazurskie; zabawkar-
stwo ludowe – Włodzimierzowi Ciszkowi z Suchedniowa, 
woj. świętokrzyskie i Łukaszowi Mentlowi ze Stryszawy, woj. 
małopolskie; rzeźbiarstwo – Henrykowi Adamczykowi z Łę-
czycy, woj. łódzkie, Adamowi Głuszkowi z Dąbrowic, woj. 
łódzkie, Bogumile Leśniak ze Stryszawy, woj. małopolskie, 
Hannie Miklaszewskiej z Sieprca, woj. mazowieckie i Stani-
sławowi Susce ze Sztutowa, woj. pomorskie; malarstwo na 
szkle – Marcie Walczak-Stasiowskiej z Zakopanego, woj. ma-
łopolskie; koronkarstwo – Magdalenie Cięciwie z Marcinko-
wic, woj. małopolskie, Halinie Kukuczce z Koniakowa, woj. 
śląskie, Annie Krzanik z Krakowa i Irenie Sapiejce z Sieradza; 
plecionkarstwo – Marianowi Kostkowi z Nowej Sarzyny, woj. 
podkarpackie; hafciarstwo – Annie Kozianie z Makowa Pod-
halańskiego, woj. małopolskie i Krystynie Zagrabskiej z Wło-
cławka; plastyka obrzędowa i zdobnicza – Marii Ciechańskiej 
z Łodzi, Helenie Kołodziej z Wielkolasu, woj. lubelskie, To-
maszowi Krajewskiemu z Niemiec, woj. lubelskie i Teresie 
Ozimek z Radawia, woj. opolskie; makatki haftowane – Ja-
dwidze Żukowskiej z Siedliszcz, woj. lubelskie. Ponadto jury 
zdecydowało o przyznaniu nagrody honorowej dla Zofi i Pacan 
i Marianny Rzepki za wieloletni wkład w zachowanie trady-

cji regionu opoczyńskiego i prace na wysokim poziomie arty-
stycznym. 

Wielkie słowa uznania należą się wszystkim twórcom, któ-
rzy brali udział w tegorocznych – szczególnie uciążliwych 
z powodu tropikalnego upału – Targach Sztuki Ludowej za 
wrażliwość i dbałość o zachowanie najcenniejszych przeja-
wów tradycji swojej „małej ojczyzny” i kultywowanie jej jako 
najcenniejszego świadectwa kultury polskiej wsi. Kolejna 
edycja imprezy potwierdziła, że autentyczna sztuka ludowa 
jest uprawiana przez osoby o dużej wrażliwości i wyobraźni 
artystycznej, które po mistrzowsku adaptują regionalne wzor-
nictwo do współczesnych wytworów. (P.O.) 

Marianna Rzepka i Zofi a Pacan – opoczyńskie hafciarki, 
fot. P. Onochin 

JAN GUMBISZ
Wiejski poranek

Jeszcze mgły na polach stoją,
Jeszcze rosy chłodne wszędzie,
A w chałupach strawę stroją,
Bo potrzebna w pracy będzie.

Jeszcze słońce nie wychodzi,
Jeszcze szarość wieś przykrywa,
Z obejść szybko sen uchodzi,
Rola chłopa do się wzywa.

Jeszcze ptaki nie śpiewają,
Jeszcze kwiaty postulane,
Jednak już wieśniacy wstają,
Konie w uprząż ubierane.

Jeszcze  psom się nie chce szczekać,
Jeszcze strach na wróble drzemie,
Lecz zagony nie chcą czekać,
Trzeba wstać, choć czuć zmęczenie.

Na wsi ranek właśnie taki,
Wczesny, szary i zamglony,
Ale wieś się tym nie trapi,
Lud do pracy tam stworzony.

BOGDAN NOWICKI
Pejzaż sentymentalny

W glinianej dzieży rośnie ciasto
Na chleb.
Stare dachy pożera mech. Pyłki z łąk
Trą o światło.
Dzieci pieką kartofle. Kręgi żaru drgają
Wokół paleniska. Pieczone ziemniaki. 
Kwaśny dym. Wszędzie świecą kropelki
Przedwieczornego deszczu – jak 
Drobne kawałki szkła.
W izbie ostrożnie przechodzę
Obok drewnianych półek.
Przez okno widzę blask dogasającego ogniska.
W ogrodzie skrzypią dynie.
W kuchni rozpoznaję piec, kredens, stół, stołki.
W butelkach stojących na dziadkowym kredensie
Igrają matowe odbicia.
A dziadek nam opowiada
O minionej młodości, o dawnej zieleni pól,
Donośnym świergocie ptaka
I namacalnej obecności Boga
Jako czegoś od czego nic większego
Nie może być pomyślane.
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Niezbędnym warunkiem do kultywowania czy odnawiania 
muzycznej tradycji jest znajomość ludowego repertuaru i sty-
lu wykonawczego. W sytuacji bezpośredniego przekazu mię-
dzypokoleniowego nie było (a gdzieniegdzie w Polsce nadal 
nie ma) z tym większego problemu. Jednak w nowej, prawie 
powszechnej już dziś w naszym kraju rzeczywistości folk-
lorystycznej, funkcję dawnego mistrza muszą przejmować 
jego współczesne ekwiwalenty. W przypadku repertuaru jest 
to prostsze, zawierają go przecież tworzone od około 200 lat 
zbiory pieśni i melodii instrumentalnych. Jednak w muzyce 
ludowej nie mniej ważny, jeśli nie ważniejszy, jest sposób wy-
konania. Zachowanie i poznanie tego, co oraz jak się śpiewa 
(gra), umożliwiła dopiero dokumentacja fonograficzna i filmo-
wa, realizowana w naszym kraju sporadycznie od pierwszych 
lat XX wieku, a na większą skalę – od dwudziestolecia między-
wojennego, a zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Jednak 
pisane i nagrane zbiory pieśni i melodii ludowych to wpraw-
dzie dziś już podstawowe i ogólnie dostępne, jednak tylko po-
tencjalne źródła folkloru. Żeby stały się przedmiotem żywej 
praktyki muzycznej, niezbędne jest zainteresowanie się nimi 
ludzi – w pierwszym rzędzie wykonawców: śpiewaków i mu-
zykantów, ale także odbiorców. Współcześnie, w czasach folk-
loryzmu, konieczne jest także stworzenie warunków praktyki 
wykonawczej, podtrzymywanie czy wręcz wzbudzenie moty-
wacji do uprawiania folkloru, wzmocnienie wiary w sens ludo-
wego śpiewu i gry w innej rzeczywistości kulturowej. Funkcje 
te pełnią współcześnie regionaliści, animatorzy kultury rozma-
itych specjalności zawodowych, skupieni na ogół w różnego 
rodzaju instytucjach kultury. Organizowane przez te instytucje 
konkursy, festiwale, występy sceniczne są miejscem aktyw-
ności muzycznej ludowych wykonawców. Zachętą do udziału 
w nich może być prestiż tych imprez, konkursowe klasyfikacje 
i związane z nimi nagrody, co wpływa na dowartościowanie 
wykonawców, także we własnym środowisku społecznym.

Pierwsze przejawy folkloryzmu są znacznie starsze niż sam 
termin określający to zjawisko kulturowe. Sięgają czasów, gdy 
pieśń i muzyka ludowa miała się dobrze w rodzimym środowi-
sku. Ich źródłem są rozmaite korowody, maskarady, przedsta-
wienia teatralne, pantomimiczne, baletowe, muzyczne, urzą-
dzane w Europie od wieków, przy różnych okazjach, szcze-

gólnie w czasie karnawału. Odbywały się początkowo w zam-
kowych czy pałacowych salach, później (od drugiej połowy 
XVII w.) w plenerze – na zamkowych dziedzińcach, w przypa-
łacowych parkach, na ulicach i placach miast, w podmiejskich 
ogrodach, wiejskich posiadłościach. Urządzano je dla potrzeb 
królewskich, książęcych czy magnackich dworów, nierzadko 
także miast. Niekiedy były inspirowane ludowymi tradycjami 
kulturowymi, co stymulowała europejska moda na rustykalne 
i pastoralne nastroje, tworzone na osnowie arkadyjskiego mitu 
„złotego wieku”, kilkakrotnie powracająca w róż nych stule-
ciach czasów nowożytnych. W Polsce duże znaczenie dla po-
pularności tego rodzaju przedsięwzięć miało także cechujące 
szerokie kręgi szlacheckie sarmackie umiłowanie swojskości.

W tych prefolklorystycznych widowiskach uczestniczyli 
czasem przedstawiciele stanu trzeciego, czyli chłopi. Oto np. 
w korowodzie urządzonym w 1587 ro ku w Dreźnie, z okazji 
chrzcin córki saksońskiego wła dcy Chri stiana I, wzięli udział 
pasterze ze swoimi trzodami. Byli między nimi trzej mu zy-
kanci, grający na szałamai i dudach. Scenę tę możemy zoba-
czyć na miedziorycie Da  niela Bretschneidera Schafmeister 
und Schäfer mit Herde1. W zbliżonym okresie, w 1592 roku, 
z ludowych wykonawców muzycznych „skorzystano” także 
w Krakowie. Fetowane wówczas wesele króla Zygmunta III  
i ar cy księżniczki austriackiej Ann y Habsburżanki było okazją 
do urządzania różnych widowisk. Jedno z nich wystawiono na 
Rynku (7 czerwca). Miało, co prawda, ogólnie tematykę mi-
tologiczną, ale był też rustykalny epizod, w którym wystąpiło 
czte rech wiejskich skrzyp ków i czterech śpiewaków2.

Częściej jednak niż prawdziwy wiejscy muzykanci, uczest-
niczyli w tego rodzaju „pańskich” rozrywkach zawodowi mu-
zycy dworscy, miejscy, jak również „szlachetnie urodzeni” 
amatorzy. Byli przebrani za wieśniaków, pasterzy czy w ogóle 
przedstawicieli różnych narodowości, i to nie tylko tych swoj-
skich, „zza miedzy”, ale też z bardziej odległych krain. Sta-
ło się bowiem modne przedstawianie kul tu rowych atrybutów 
różnych regionów i krajów. Występowano w kostiumach mają-
cych wyobrażać rozmaite nacje, zwłaszcza egzotyczne. Trzeba 
tu jednak zauważyć, że niegdyś w Europie zachodniej egzoty-
ka kojarzyła się nie tylko z odległymi kontynentami, ale także 
z Orientem, do którego zaliczano też kraje wschodnioeuro-

Kazimierski Festiwal jako 
conditio sine qua non istnienia 
pieśni i muzyki ludowej w Polsce
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pejskie, w tym Polskę. Od ostatnich dekad XVI stulecia przez 
dwieście lat na europejskich dworach, zwłaszcza na obszarach 
niemieckojęzycznych, grano na „koźle”, największym rodzaju 
polskich dud, określanych tam jako „Polnischer Bock”.3

Zabawy takie przyjęły się także w Polsce, przejmowane 
z Francji, nierzadko za pośrednictwem Niemiec. Ich rozpo-
wszechnianie ułatwiała wspomniana wyżej sarmacka men-
talność szlachty z jej zamiłowaniem do wiejskiej sielanki, co 
w jakiejś mierze ukazywała już twórczość literacka Mikołaja 
Reja, a bardziej jeszcze Jana Kochanowskiego, Szymona Szy-
monowica czy Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiców. 
Do rozrywek tego rodzaju należała „gospoda wiejska”, orga-
nizowana od końca lat 20. XVII wieku na królewskim dworze 
Wazów (zwłaszcza Zygmunta III i Władysława IV) , której 
uczestnicy przebierali się za wieśniaków różnej narodowości, 
nierzadko szwedzkich, co nie dziwi z uwagi na pochodzenie 
tej dynastii4. W kolejnym stuleciu, na drezdeńskim i war-
szawskim dworze króla Augusta II polscy i niemieccy goście, 
w polskich strojach, ucztowali przy Tafelmusik, wykonywanej 
przez dudziarzy i skrzypków5. Szczególnie jednak podobne do 
ludowej tradycji, chociaż w stylizowanej konwencji, było bar-
dzo lubiane na saskim dworze „gospodarstwo” (Wirtschaft). 
Była to zapustna zabawa wieńcząca i kończąca karnawał, któ-
rej uczestnicy przebrani w różne narodowe i etniczne, miesz-
czańskie i chłopskie stroje, odgrywali rozmaite role, zgodne 
z wcześniej wybraną tematyką – np. ludowym weselem, jak 
w 1718 roku w Dreźnie. Do każdego „gospodarstwa” dobie-
rano muzykę odpowiadającą jego charakterowi – jeśli był lu-
dowy, to kapele skrzypków i dudziarzy, także szałamaistów, 
grały polskie i niemieckie melodie taneczne. W skład tych 
zespołów instrumentalnych wchodzili muzycy zawodowi lub 
amatorzy, członkowie dworskich lub ludowych, wiejskich 
kapel (częściej chyba niż Polacy byli to Niemcy, Łużyczanie 
czy Czesi), a także amatorzy spośród bawiących się sfer dwor-
skich, niekiedy nawet osoby duchowne, wojskowi6. Muzyków 
grających na tradycyjnych instrumentach (zwłaszcza dudach) 
mieli w swoich kapelach królowie z dynastii Wettinów, czyli 
August II i August III, tak w Saksonii, jak i w Polsce. Jeszcze 
w XVIII i XIX wieku ludowi muzykanci grali też w naszym 
kraju na magnackich dworach, np. warszawskim księcia Ja-
nusza Sanguszki7. Polscy arystokraci niekiedy sami mierzyli 
się z ludowymi instrumentami i repertuarem. Należał do nich 
książę Adam Jerzy Czartoryski, który już jako chłopiec, pod 
koniec lat 70. XVIII wieku zadziwiał arystokratyczne towarzy-
stwo biegłością w grze na dudach w Powązkach pod Warszawą 
(wówczas). Tańczono tam też ludowe tańce – z „wielką fanta-
zją” młody książę, a także jego dwie siostry (chociaż księżnicz-
ki, zgodnie z modą epoki, wystąpiły w strojach antycznych)8.

Prefolklorystyczny charakter miały także, i to już od czasów 
staropolskich, obrzędy dożynkowe, zwłaszcza dworskie, czy 
później miejskie, gdy ludowi śpiewacy, muzykanci i tancerze 
występowali nie tylko dla „swoich”, ale w znacznym stopniu 
także dla „obcych”. Szczególnie rozbudowane uroczystości 
tego rodzaju odbywały się pod koniec XVIII i w pierwszych 
dekadach XIX wieku w dobrach hrabiego Jerzego Ignacego 
Ścibora Marchockiego w Mińkowcach na Podolu9.

W nowszych czasach, na przykład liczne grupy narodowe, 
ludowe, z różnych krajów i regionów cesarstwa austro-węgier-
skiego, przedstawiały programy folklorystyczne w 1908 roku 

w Wiedniu podczas obchodów sześćdziesięciolecia panowania 
cesarza Franciszka Józefa. W uroczystym korowodzie wyod-
rębniały się trzy części. Pierwsza miała charakter historyczny, 
złożona była z przedstawicieli szlachty i arystokracji, wyobra-
żających postaci najbardziej zasłużone w dziejach państwa 
i dynastii Habsburgów. Drugą część pochodu tworzyło wie-
deńskie mieszczaństwo: kupcy, rzemieślnicy i przemysłowcy. 
W części trzeciej znajdowali górnicy, drwale, torfiarze, flisa-
cy, myśliwi, rybacy, oraz wiejskie grupy folklorystyczne. We 
wszystkich trzech częściach, a najbardziej w pierwszej, poka-
zy ich uczestników były w mniejszym lub większym stopniu 
opracowane artystycznie.

W części trzeciej najczęściej w uroczystych korowodach 
prezentowały się orszaki weselne (Polacy, Niemcy, Austriacy, 
Czesi, Morawianie z Igławy, Huculi, Kraińcy), często też moż-
na było podziwiać pochody dożynkowe (Czesi, Podolanie). Po-
kazywano tańce narodowe. Warto podkreślić, że bardzo podo-
bały się – zarówno cesarzowi, jak i publiczności zgromadzonej 
licznie na ulicach i w parkach Wiednia – polskie grupy regio-
nalne, zwłaszcza Krakowiacy, przybyli w liczbie aż około 1300 
osób. Był między nimi także zespół górali z Istebnej w Beski-
dzie Śląskim, uważający się na najstarszy w Polsce, gdyż ma-
jący ponad 100-letnią tradycję (już w 1901 roku występował 
w dworze myśliwskim Habsburgów pod Baranią Górą)10.

Szereg inicjatyw o folklorystycznym charakterze zorganizo-
wano też w dwudziestoleciu międzywojennym, jak np. Świę-
to Gór (także pod nazwą Tydzień Gór czy Zjazdy Gór skie), 
odbywające się kolejno w Zakopanem (1935), Sanoku (1936), 
Wiśle (1937) i w Nowym Są czu (1938), a także I Kon kurs 
Dudziarski Zjednoczenia Kolejowców Polskich w O strowie 
Wielkopolskim (1936) czy Konkurs Muzyki Ludowej w wiel-
kopolskiej Kopanicy (1937). Ludowi wykonawcy występowali 
też podczas Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale 
(od 1927).

* * * 

Wracając jednak do czasów współczesnych, nie ulega wąt-
pliwości, że tym bardziej dzisiaj podstawową zgoła funkcję 
podtrzymywania i ożywiania ludowych tradycji muzycznych 
pełnią konkursy i festiwale folklorystyczne – przede wszyst-
kim te z nich, które promują kultywowanie folkloru w moż-
liwie tradycyjnej, autentycznej postaci. Odnosi się to do re-
pertuaru i stylu wykonawczego, pieśni i melodii instrumental-
nych, instrumentarium muzycznego. One to właśnie skupiają 
uczestników „wyrosłych z gleby rodzinnej”, „najbliższe zie-
mi”, jak to kiedyś określili etnograf Józef Burszta i etnomuzy-
kolog Jadwiga Sobieska, niegdysiejsi jurorzy Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Sobieska, jedna z pre-
kursorek polskiej etnomuzykologii, była inicjatorką (z mężem 
Marianem) Festiwalu Muzyki Ludowej w Warszawie (1949).

Od półwiecza taki charakter ma Festiwal w Kazimierzu. Co 
prawda, nawet na tej najważniejszej dla polskich ludowych 
śpiewaków i muzykantów imprezie prezentowane są tylko 
fragmenty, żeby nie rzec – okruchy tradycyjnej twórczości lu-
dowej, nierzadko niewykonywane lub nawet zapomniane w ro-
dzimym środowisku, wyrwane z jakże ważnych dla folkloru 
kontekstów kulturowych. Pokazywane są one w innej, scenicz-
nej sytuacji, dla innych na ogół, „obcych” słuchaczy, ale jednak 
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w atmosferze święta – dorocznego, chociaż z nowego „obrzę-
dowego” kalendarza.

Kazimierski Festiwal, co ważne, jest konkursem, podobnie 
jak kwalifikujące do niego przeglądy (konkursy) regionalne, 
których zadaniem jest wybranie do Kazimierza śpiewaków i in-
strumentalistów nie tylko dobrych, ale znajdujących się aktu-
alnie w dobrej for mie artystycznej. Formuła konkursowa, jak 
się wydaje, zaspokaja naturalną wśród ludowych wykonawców, 
a zwłaszcza muzykantów, potrzebę rywalizacji – niegdyś o za-
mówienia na dobrze płatne zabawy, zwłaszcza weselne, obec-
nie – bardziej o muzykancki prestiż, dowartościowanie we wła-
snym środowisku czy nawet wobec samego siebie. Cenią więc 
kazimierski konkurs ludowi muzykanci i śpiewacy, starają się 
brać w nim udział, nawet wielo krot nie11.

Nawiązaniem i zachętą do tradycyjnego, bezpośredniego 
przekazu pokoleniowego jest konkurs mistrz–uczeń (katego-
ria „Duży–Mały”, od 1976 roku), pozwalający cenić i docenić 
indywidualne starania ludowych wykonawców w dziedzinie 
edukacji muzycznej w zakresie pieśni i muzyki ludowej; na-
wiązujący symbolicznie do dawnego obiegu folkloru. Znikła 
natomiast z festiwalowego programu zabawa „Bosa Nóżka”, 
polegająca na uczeniu dzieci wykonywania prostych instrumen-
tów muzycznych i gry na nich. Wobec znacznego zmniejszenia 
się liczby tradycyjnych wytwórców ludowego instrumentarium, 
może warto ją przywrócić.

W kazimierskim konkursie, co bardzo ważne, wyodrębniane 
są kategorie wykonawcze: śpiewaków solowych, grup śpiewa-
czych (od 1976 roku), solistów instrumentalistów i kapel. Wiel-
ce celowe i pożądane byłoby przyszłe wyróżnienie także co 
najmniej dwóch kategorii repertuarowo-wykonawczych: star-
szej i nowszej, pozwalające oddzielnie oceniać wykonania na-
leżące do różnych warstw stylistycznych pieśni i muzyki ludo-
wej w naszym kraju; odnosi się to głównie do regionów Polski 
wschodniej, środkowej czy południowej oraz północnej i połu-
dniowo-zachodniej12. Pozwoliłoby to uniknąć porównywania 
nieporównywalnych zjawisk muzycznych i zarazem stworzy-
ło szansę nagrodzenia np. wykonawców ludowych z Kaszub, 
regionu ważnego na etnomuzycznej mapie Polski, w ostatnich 
latach szczególnie ożywionego kulturowo.

Kazimierski Festiwal przez 50 lat ciągle się rozwijał, zarów-
no ilościowo, jak i jakościowo. Z regionalnego, lubelskiego 
szybko, gdyż już w swej drugiej edycji, stał się ogólnopolskim. 
Jego szeroki zakres repertuarowy – obejmujący główne rodza-
je pieśni: obrzędowe, powszechne i zawodowe – wzbogacano 
poprzez organizowanie specjalnych konkursów tematycznych, 
mających na celu przypomnienie rzadziej już wykonywanych 
gatunków, jak ballad (1978) czy kołysanek (1979).

Kazimierski Festiwal służy prezen tacji, nawet promocji ludo-
wych śpiewaków i instrumentalistów, nierzadko przypominaniu 
ich sztuki, jej popularyzacji, utrwalaniu w dzisiejszej rzeczy-
wistości kulturowej. Dzieje się tak podczas konkursowych wy-
stępów, co oczywiste, ale też w czasie korowodu uczest ników 
przez kazimierski Rynek. Ta prezentacja ma w porównaniu 
z estradowymi popisami wymiar mniejszy i większy zarazem. 
Każdy z uczestników śpiewa lub gra wówczas krócej, i tylko 
pieśni i melodie ze swoich stron, ale wspólnie reprezentują Pol-
skę, różne jej regiony. Słucha i obserwuje ich też więcej ludzi 
zgromadzonych (choć w różnych celach) na zatłoczonym ponad 
miarę Rynku, w porównaniu z miłośnikami muzyki ludowej, 

skupionymi pod festiwalową estradą. I nie szkodzi, że śpiewa-
cy i muzykanci muzykują naraz, co zresztą słychać głównie 
w ich bliskim sąsiedztwie. Różne aktywności muzyczne w tym 
samym czasie i miejscu nie były obce kulturze ludowej, a na 
Podhalu zdarzają się nadal. Barwne korowody folklorystyczne 
mają dawne, wspomniane wyżej korzenie. Współcześnie orga-
nizowane są także podczas innych festiwali pieśni i muzyki lu-
dowej, ale tylko Kazimierski jest ogólnopolski.

Organizowana po zakończeniu konkursowych zmagań, w so-
botni wieczór zabawa ludowa pozwala nie tylko rozładować 
związane z nimi emocje – jest też przypomnieniem jednej 
z głównych funkcji muzyki ludowej, czyli wtórowania tańcom. 
Ale nie tylko wtórowania, wręcz wyzwalania i podtrzymywania 
potrzeby tańczenia. Według opinii ludowych tancerzy dobrzy 
muzykanci to przecież tacy, którzy grają „pod nogi”, a nie tacy, 
którzy „podcinają” nogi. Ci pierwsi właśnie grają na festiwalo-
wej zabawie. Cennym wzbogaceniem, uzupełniającym chociaż 
w jakiejś mierze o tradycyjne konteksty kulturowe wykonywa-
ne na festiwalowej estradzie pieśni i melodie ludowe, są wido-
wiska obrzędowe. Nie brakuje też wystaw, filmów o tematyce 
folklorystycznej. Wartością samą w sobie są targi sztuki ludo-
wej.

Od kilku lat program Festiwalu poszerzają i uzupełniają miło-
śnicy folkloru z kręgów Domów Tańca. Organizują otwarte dla 
chętnych warsztaty ludowego śpiewu, gry i tańca, wieczorne 
potańcówki, targowisko instrumentów z udziałem nielicznych 
już tradycyjnych wytwórców, ale też coraz liczniejszych ich 
kontynuatorów, rekonstruktorów, innowatorów ludowego in-
strumentarium.

Trzeba też wspomnieć o swoistym pendant konkursowej, 
sankcjo nowanej przez jurorów poprawności repertuarowej, sty-
listycznej i wykonawczej, jaką stanowi „nieoficjalne” śpiewa-
nie i granie w kawiarnianych ogródkach, w miejscach zakwate-
rowania uczestników imprezy, nawet na przeciwległym krańcu 
Rynku czy w sąsiednich uliczkach. Tutaj gra się i śpiewa to, 
co się podoba ludowym muzykantom i ich przygodnym słucha-
czom, a nie zawsze etnomuzykologom czy folklorystom. Nie-
mniej i ta festiwalowa aktywność jest istotna, gdyż nawiązuje 
do tradycyjnych sytuacji mu zycz nych.

Festiwal kazimierski wydaje się być w pewnej mierze od-
porny na ogólną przypadłość folklorystycznej rzeczywistości, 
jaką jest ujednolicanie zróżnicowanego niegdyś regionalnie, 
lokalnie stylu wykonawczego, będącego przecież istotą folklo-
ru. Być może wynika to z rozmiarów imprezy – dużej liczby 
uczestników, z różnych regionów, występujących sukcesywnie 
przez dwa dni, zatem mających potencjalnie mało możliwości 
wzajemnego przysłuchiwania się swoim występom, co może 
pociągać za sobą „osłuchiwanie się” z innymi, „obcymi”, ce-
chami śpiewu czy gry, a nawet ich świadomym lub nieświado-
mym przejmowaniem. Z drugiej jednak strony, występowanie 
w tak różnorodnym regionalnie gronie może szczególnie moty-
wować do ukazania własnego oblicza stylistycznego, co zapew-
ne wzmacnia nadzieja na docenienie takiego wykonania przez 
Jury. Podobne względy mogą skłaniać do twórczej, wariantowo 
zróżnicowanej interpretacji pieśni czy melodii instrumental-
nych, mimo całkowitego prawie zaniku tego specyficznego dla 
folkloru zjawiska we współczesnej praktyce folklorystycznej. 
Trudniej uniknąć pewnej standaryzacji wykonawczej w przy-
padku najliczniejszych chyba na Festiwalu grup śpiewaczych.
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Ogólnie, społecznie rzecz biorąc, trudną do przecenienia 
misją kazimierskiego Festiwalu jest zatem ochrona niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju i tworzą-
cych go regionów. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku 
indywidualnych jego uczestników jest on też swego rodzaju 
siłą sprawczą, wyzwalającą potrzebę zachowania własnej, 
etnicznej i narodowej tożsamości kulturowej, nieustannie 
zagrożonej przez agresywną, wszechobecną, unifikującą kul-
turę popularną. Trzydzieści lat temu, przy okazji dwudzie-
stolecia Festiwalu, Józef Burszta stwierdził, że Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych „jest manifestacją 
przymierza »między dawnymi a nowymi laty«”13. Wydaje 
się, że potrzeba takiego przymierza nadal istnieje i Festiwal 
nadal ją zaspokaja, chociaż na miarę zmieniających się cza-
sów.
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ludoznawcom, Warszawa 2007, s. 200–202, 227–231. 

11 O potrzebie tego rodzaju rywalizacji wśród muzykantów 
może np. świadczyć fakt nieformalnego współzawodnictwa 
w grze na du   dach, jakie organizowali sobie w Niemczech 
i Francji Wiel   kopolanie pracujący tam w okresie dwudziesto-
lecia międzywojen nego

12 Por. Z. J. Przerembski, O diachronii muzyki tradycyjnej 
i potrzebie sprawiedliwej aksjologii, [w:] Niematerialne dzie-
dzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, pod red. J. 
Adamowskiego i K. Smyk, Lublin–Warszawa 2013, s. 181–
183, 186–189.

13 J. Burszta, Festiwal kazimierski jako zjawisko kulturowe, 
[w:] Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym 1967–1987, red. zespół pod kierunkiem E. Sendeje-
wicz, Lublin 1989, s. 11. 

Folklor – jako odmiana sztuki słowa stanowiąca językowy 
wykładnik kultur typu ludowego – na równi z kolektywno-
ścią i uporządkowaniem estetycznym kojarzy się z ustnością. 
„Ustność folkloru oznacza, że podobnie jak język istnieje on 
prymarnie w postaci żywej mowy i jest przekazywany natu-
ralną drogą (kanałem) w granicach zasięgu głosu, ucha i oka 
ludzkiego przy kontakcie twarzą w twarz. Z bezpośredniości 
ustno-słuchowego przekazu wynika szereg właściwości szcze-
gółowych folkloru, przede wszystkim integralny związek sło-

wa, dźwięku, gestu i sytuacji. Mowa ustna jest ze swojej na-
tury synkretyczna (wielotworzywowa) i folklor dziedziczy po 
niej tę właściwość.”1 By właściwie ocenić (i docenić) fenomen 
oralności, zrozumieć jego miejsce w całokształcie kultury, 
warto przypomnieć za Walterem Ongiem należące do „prawd 
najbardziej oczywistych” stwierdzenie, że „gdziekolwiek żyją 
ludzie, zawsze dysponują językiem i w każdym przypadku 
ten język istnieje w świecie dźwięku”2. Śledząc relacje mię-
dzy oralnością, „w której rodzą się wszyscy”, a technologią 
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pisma, „w której nikt się nie rodzi”, dochodzi Ong do niezwy-
kle istotnej konkluzji: „Słowo oralne pierwsze rzuca światło 
na świadomość – ontogenetycznie i filogenetycznie – przez 
artykulację języka; to ono oddziela podmiot i predykat, a na-
stępnie ustawia je w relacji względem siebie, ono łączy istoty 
ludzkie w społeczeństwo.”3 Społeczność ludzką, jak powia-
da ten uczony, formowała więc od początku mowa oralna, 
piśmienność jako fenomen kulturowy pojawiła się w historii 
ludzkości znacznie później, dopiero na określonym etapie roz-
woju technologicznego, a jej znajomość ograniczała się przez 
długi czas do elitarnych grup, których członkowie – pełniący 
rolę „guru” – światłych pośredników między odbiorcą a tek-
stem – zdolni byli, przy użyciu symbolicznych znaków, od-
czytać a także sporządzić ważne dla życia społecznego doku-
menty. Pierwotnie byli to przede wszystkim przedstawiciele 
stanu kapłańskiego, a sama czynność posługiwania się przez 
nich pismem, postrzegana jako niebezpieczna dla „zwykłego”, 
nierozważnego adresata otaczana była nimbem tajemniczości 
i niezwykłości. Później, w miarę rozszerzania się zakresu 
i obszaru społecznej praxis wymagającej „dokumentacji” pi-
śmiennej, zaczęła być ona pojmowana jako konkretna umie-
jętność o charakterze technicznym, powierzana „fachowcom”, 
których, jak obrazowo rzecz wyraża Ong, „wynajmuje się do 
napisania listu czy dokumentu, podobnie jak wynajmowano 
murarza przy budowie domu czy szkutnika przy budowie ło-
dzi […] [bowiem] Na etapie rzemiosła piśmienności jednostka 
nie odczuwa potrzeby znajomości czytania i pisania bardziej 
aniżeli zaznajomienia się z każdym innym zawodem.”4 Cha-
rakterystyczne, że egzotyczną w odczuciu współczesnego 
czytelnika sytuację opisaną przez autora Oralności i piśmien-
ności… zdaje się potwierdzać jeszcze pod koniec XIX wieku 
fenomen chłopskiej epistolografii, analizowany przez Witol-
da Kulę na przykładzie listów przesyłanych do rodzin przez 
emigrantów osiedlających się w Brazylii i Ameryce. Wiele 
z tych przesyłek swe materialne zaistnienie zawdzięcza prze-
cież szczególnego rodzaju instytucji tzw. „pisennika”, o której 
wspomina nadawca jednego z cytowanych przez wspomniane-
go uczonego listów: „Ja biedny człowiek nie mogę tak pisać, 
jak chce się, bo ja pisać nie potrafię, tędy tylko piszę, jak mam 
czas i pisennika dostanę dobrego”5. O częstej w środowisku 
chłopskich emigrantów praktyce dyktowania listów świad-
czy – zdaniem Kuli – pojawiający się w nich zwrot: „dałem 
napisać” a także – skierowane do niepiśmiennej zazwyczaj 
żony polecenie – „daj sobie przeczytać”, oznaczające w tym 
kontekście: poproś, aby przeczytano ci to „na głos”. Dzięki 
uczestnictwu w tym osobliwym procesie przekazu – w cha-
rakterze pośredników – osoby zapisującej podyktowany przez 
„autora” list oraz lektora odczytującego go na miejscu „wła-
ściwemu” adresatowi (a także innym członkom rodziny a na-
wet sąsiadom zgromadzonym zazwyczaj w jednej izbie w celu 
zapoznania się z treścią epistoły) treść komunikatu mogła więc 
dotrzeć do odbiorcy w znanej mu i jedynie dostępnej formie 
ustnej, imitując niejako wzorce komunikacji oralnej, oparte na 
sytuacji dialogowej. Popularność zwyczaju dyktowania i gło-
śnego odczytywania prywatnej korespondencji potwierdzają 
też pośrednio listy napisane w sposób wyjątkowo nieporadny, 
znamionujący sytuację, w której autor, wcześniej sporadycz-
nie jedynie kontaktujący się z tekstami utrwalonymi za po-
mocą pisma, a aktualnie pozbawiony możliwości skorzystania 

z usług fachowego pisennika, skazany był przy sporządzaniu 
epistoły wyłącznie na własne siły.6 Droga do pełnej interiory-
zacji pisma, oznaczającej przyswojenie sobie przez członków 
wspólnoty społecznej zwyczaju swobodnego posługiwania się 
w komunikacji z otoczeniem systemem kodowanych znaków, 
który mógłby być potraktowany przez nich jako własny, a za-
tem w pewnym sensie „naturalny”, była więc długa i skom-
plikowana. Jako szczególnego rodzaju dowód obiektywnych 
trudności czyhających na „inicjowanych” w świat pisma, póź-
niej druku, potraktować więc można utrzymywanie się jeszcze 
przez długi czas po wynalezieniu pisma, szczególnie w kultu-
rach typu ludowego, swoistego, używając określenia Onga, re-
siduum oralnego rozumianego jako zespół trwałych nawyków 
mentalnych polegających na „oralnym” formułowaniu myśli 
i postrzeganiu sytuacji komunikacyjnej w sposób „naturalny”, 
oparty na założeniu żywej obecności skonkretyzowanego, 
znanego nadawcy adresata7. Zinterpretować je można jako 
szczególną formę obrony przed sztucznością pisma i wykre-
owanego przezeń świata a także jako wyraz nieufności wobec 
nowych ról i zadań w świecie tym obowiązujących. Trafnie 
a zarazem obrazowo opisuje tę nową, w porządku historycz-
nym, sytuację amerykański uczony, dostrzegając jej istotne 
aspekty psychologiczne, i szerzej – antropologiczne. „W oto-
czeniu pisarza nie ma żywych osób, które swymi reakcjami 
klarowałyby jego myślenie. Brakuje sprzężenia zwrotnego. 
Nie ma słuchaczy, którzy wyglądaliby na zadowolonych czy 
zaskoczonych. Jest to świat bez nadziei, świat przerażający, 
samotny, świat bez ludzi, zupełnie inny od świata naturalnej 
wymiany oralno-audialnej.”8 

Oralność jako przedmiot refleksji antropologa i kulturo-
znawcy w zaproponowanym przez Onga rozumieniu nie ogra-
nicza się więc, co przypomnieć warto, do samej, fizjologicznie 
uwarunkowanej, czynności mówienia, wiąże się bowiem rów-
nież z charakterystycznym dla członków wspólnoty lokalnej 
sposobem myślenia i zapamiętywania komunikatów, z ich 
stosunkiem do tradycji oraz z pojmowaniem przez użytkow-
ników systemu folkloru znanych i wielokrotnie odtwarzanych 
tekstów jako wspólnej kulturowej własności. W perspektywie 
antropologicznej okazuje się również swoistym sposobem 
bycia, preferującym jednostki ekstrawertyczne, nastawione 
prospołecznie, skłonne do dzielenia się własną wiedzą oraz 
do wchodzenia z otoczeniem w różnego rodzaju relacje o cha-
rakterze interpersonalnym.9 Przypomniany tu sposób myśle-
nia o oralności znajduje szczególnie ciekawą egzemplifikację 
w fenomenie oralności pierwotnej, precyzyjnie odróżnianej 
przez Onga od oralności wtórnej charakterystycznej dla „dzi-
siejszej kultury wysokiej technologii, w której nową oralność 
podtrzymują telefon, radio, telewizja oraz inne środki elektro-
niczne.”10 Zrekonstruowana ona być może na podstawie da-
nych składających się na tradycję kulturową przechowywaną 
w zbiorowej pamięci wspólnoty społecznej, której członkowie 
nie przyswoili sobie jeszcze sztuki czytania i pisania, nie do-
świadczyli we własnym życiu skutków piśmienności, gdzie 
wszelkie teksty – od zwykłych, codziennych komunikatów 
pełniących funkcje wyłącznie pragmatyczne do przekazów 
o treściach społecznie doniosłych, wiążących się ze sferą spo-
łecznej pedagogiki, tradycyjnej wiedzy i religii a także utwory 
artystyczne o wysokim niekiedy stopniu formalnej złożoności 
– powierzane były kolektywnej pamięci i powtarzane w zry-
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tualizowanych aktach ich ustnej prezentacji wobec znanego 
wykonawcy audytorium. Wyobrażenie sobie w ten sposób 
funkcjonującej wspólnoty społecznej stanowić musi dla dzi-
siejszego użytkownika kultury cyrograficznej, który w pełni 
zinterioryzował pismo, a ponadto na co dzień kontaktuje się 
z mediami elektronicznymi nie lada wyzwanie. Stopień trud-
ności tego zdania usiłuje oddać Ong przez posłużenie się po-
mysłowym konceptem opisu konia sporządzonego w oparciu 
o obserwacje dostępne użytkownikowi samochodu, nie znają-
cemu z autopsji innych, „naturalnych” sposobów przemiesz-
czania się, między innymi z wykorzystaniem zwierząt, który 
to opis sprowadzałby się, jak rzecz ujmuje autor Oralności…, 
do swoistej figury „samochodu bez kół”11. Ta groteskowa cha-
rakterystyka zdaje się obrazować intelektualną bezradność 
podmiotu poznającego wobec konieczności opisu zjawiska 
pierwotnego w oparciu o „wynikające zeń zjawisko wtórne”12, 
w tym przypadku oznaczające konieczność uświadomienia 
sobie fundamentalnej różnicy między twórczością oralną a li-
teraturą pisaną.

Jakkolwiek zakładamy za Ongiem, że nie istnieją dziś 
pierwotne kultury oralne w „czystej”, powiedzieć można, ra-
dykalnej postaci – „każda kultura wie o piśmie i jakoś jego 
skutków doświadcza”13 – to jednak ważny wydaje się fakt, że 
oparty na przekazie mówionym model komunikacji przetrwał 
jako dominanta kultur typu ludowego, okazując się, jak już 
wspomniano, jednym z najważniejszych wyznaczników folk-
loru.14 Zwyczaj „dzielenia się” tekstami w sytuacji face to face 
sprzyjał bowiem swoistej negocjacji znaczeń, formowaniu 
się wspólnej wiedzy o świecie, kształtowaniu emocjonalnego 
stosunku do rzeczywistości, ustalaniu, uznanego za własny, 
repertuaru przekazów społecznie ważnych, a zatem godnych 
odtwarzania i powtarzania w zróżnicowanych aktach komu-
nikacyjnych. Powtórzmy więc za Rochem Sulimą: „Istnieją 
[…] spójne realności kulturowe zdominowane przez oralność. 
Oralność jest najbardziej naturalnym (nieformalnym i niewy-
specjalizowanym) wykładnikiem ich planu światopoglądowe-
go, reguł bytu, obrazu świata, norm estetycznych oraz aksjo-
logicznych wyznaczników praktyki życiowej.”15 Można zatem 
– za wspomnianym badaczem – dostrzec w tak pojętej oralno-
ści osobliwy „sposób bycia w świecie”, „autonomiczny, peł-
noprawny humanistycznie typ egzystencji.”16 Uczestniczenie 
przez jednostkę w procesie przechowywania i przekazywania 
wiedzy zgromadzonej przez żyjące wcześniej pokolenia, i to-
warzyszące jej przeświadczenie, iż jest to wiedza kompletna, 
sprawdzona doświadczeniem przodków zapewniało człon-
kom tradycyjnej wspólnoty komunikacyjnej swoisty komfort 
poznawczy, zaś możliwość uzgadniania wspólnych znaczeń 
i wartości drogą bezpośrednich negocjacji w kontakcie face to 
face przynosiła dodatkowo poczucie bezpieczeństwa, płynące 
ze świadomości przynależności do tej samej grupy „swoich 
i jednakich”17, gdzie wszelkie przyswojone w toku praktyki 
społecznej czynności jednostki spotykają się z pozytywnym 
odzewem otoczenia.18 

Niezależnie od dość oczywistych, zwłaszcza dla wykształ-
conego użytkownika współczesnej kultury, także i negatyw-
nych konotacji wiążących się z funkcjonowaniem tego typu 
wspólnot (tradycjonalizm, wyobcowanie, stagnacja19) budzą 
one jednak, również współcześnie, widoczne zainteresowanie, 
nierzadko zabarwione swoistą nostalgią, tęsknotą za poczu-

ciem wspólnoty, za współuczestnictwem i współodczuwa-
niem, deficytowym w realiach kultury zdominowanej przez 
przekaz elektroniczny, przede wszystkim przez Internet. Ob-
serwujemy bowiem przecież we współczesnej kulturze, często 
wspominany przez badaczy fenomen upośrednienia kontaktów 
interpersonalnych, polegający przede wszystkim na odizolo-
waniu się od siebie komunikujących się jednostek, zamknię-
ciu się przez nich w ich własnych symbolicznych światach, 
jak również na zacieraniu się, zwłaszcza w świadomości naj-
młodszego pokolenia użytkowników „nowych mediów”, gra-
nicy między światem realnym a wirtualnym; do tego obrazu 
Walter Ong dodaje jeszcze, charakterystyczne właśnie dla me-
diów elektronicznych, poczucie swoistego, odziedziczonego 
po „galaktyce Gutenberga”, zamknięcia, uniemożliwiającego 
spontaniczność.20 Na inny jeszcze aspekt ożywienia zaintere-
sowań problematyką oralności także wśród szerokich rzesz 
odbiorców (zwanych niekiedy „konsumentami) kultury maso-
wej już w 1995 roku zwrócił uwagę Jerzy Bartmiński, wiążąc 
to zjawisko z powszechnie dziś dostrzeganym i wielokrotnie 
opisywanym kryzysem czytelnictwa, związanym z ekspansją 
na dzisiejszym rynku kultury, przede wszystkim popularnej, 
form wizualnych i dźwiękowych przekazu.21

Czy i w jakim zakresie ten elementarny, a w porządku chrono-
logicznym najwcześniejszy, model komunikacji międzyludz-
kiej może zostać zrealizowany (odzyskany?) w sytuacji wy-
konywania tradycyjnych tekstów folkloru z uwzględnieniem 
współczesnych realiów komunikacyjnych, wobec nowych – 
dysponujących odmiennym od wykonawców doświadczeniem 
i kulturową erudycją – słuchaczy, w sytuacji, gdy jak przed po-
nad ćwierćwieczem stwierdził Józef Burszta: „wszystkie wy-
twory folklorystyczne, dorobek wielu poprzednich pokoleń, 
zaczęły – jak woda w suchym klimacie – wsiąkać w piasek, 
odchodzić, zanikać”22, pozostawiając po sobie – doświadcza-
ne przez członków tradycyjnych wspólnot komunikacyjnych 
– poczucie nostalgii i żalu za „minionymi kształtami własnej 
kultury”?23 Interesującą egzemplifikację tego typu rozważań 
stanowić może przyjrzenie się sytuacji komunikacyjnej cha-
rakterystycznej dla festiwali folklorystycznych – specyficz-
nych instytucji współczesnej kultury realizujących program 
podtrzymywania ludowych tradycji z uwzględnieniem zarów-
no nowej formy widowiska jak i oczekiwań i kompetencji od-
biorcy.24 Warto podkreślić, iż warunki te określone są przede 
wszystkim przez realia konkursów stanowiących trzon festi-
wali, a więc także – najstarszego i najbardziej zasłużonego – 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą. Podyktowane są więc one koniecznością uwzględnienia 
charakterystycznego dla współczesnego folkloryzmu oddzie-
lenia sceny od widowni oraz formalnego upodobnienia pre-
zentacji tekstu folkloru do „normalnego” widowiska scenicz-
nego, czego oczywistą konsekwencją okazuje się oddalenie 
tak pojmowanej „folklorystycznej prezentacji” od „folklory-
stycznego oryginału”. Przede wszystkim stwierdzić przy tym 
należy, że w odróżnieniu od modelu autentycznej komunikacji 
oralnej zakładającej spontaniczność wykonania i każdorazo-
we przystosowanie przekazu do okoliczności towarzyszących 
sytuacji wykonawczej utwory o folklorystycznej proweniencji 
przedstawiane w Kazimierzu przez uczestników odbywają-
cych się tam konkursów stanowią przykłady tekstów starannie 
opracowanych z myślą o ich scenicznej prezentacji. Są one 
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zatem ujednolicone pod względem językowo-stylistycznym, 
głównie z intencją ich utrwalenia na piśmie i finalnej publika-
cji oraz przygotowane przez wykonawców w wersji „obowią-
zującej”, uzgodnionej z oczekiwaniami jury konkursowego25. 
O ostatecznym kształcie przedstawienia decyduje przy tym 
w znacznej mierze znany uczestnikom i szczegółowo sformu-
łowany regulamin konkursu, będący, jak się zdaje, wynikiem 
kompromisu między reprezentowanymi przez jury oczekiwa-
niami „dokumentacyjnymi” („Celem festiwalu jest przegląd, 
ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, 
stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyza-
cja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie”) z dbałością 
o artystyczny kształt i atrakcyjność prezentacji, wyrażającą się 
w uwzględnieniu także potrzeb ludycznych widowni, a w każ-
dym razie tej części odbiorców, która nie dysponuje specjali-
stycznym przygotowaniem w zakresie antropologii i estetyki 
folkloru. Z myślą przede wszystkim o tych „nieprofesjonal-
nych” uczestnikach „święta folkloru”26 ustalono więc, że wy-
stęp nie może trwać dłużej niż 10 minut, ma się nań składać 
ściśle określona liczba utworów (w przypadku zespołów śpie-
waczych „trzy krótsze” lub „dwa dłuższe”). Powinny być one 
– zgodnie z sugestią autorów regulaminu – odpowiednio do-
brane („Zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego 
uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych np.: okresu 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, sobótkowych, żniwnych, 
dożynkowych, weselnych, chrzcinowych, a także pieśni o te-
matyce miłosnej, rodzinnej, pieśni komicznych, pasterskich, 
rekruckich czy ballad”) a także zróżnicowane pod względem 
gatunkowym. Sformułowany w sposób dość rygorystyczny re-
gulamin konkursu (jego językowymi wykładnikami są charak-
terystyczne słowa: „zachęca się”, „sugeruje się”, [uczestnicy] 
„powinni”) wymaga zatem, ze strony przygotowujących wy-
stęp, precyzyjnego zaplanowania całości prezentacji, co ozna-
cza w praktyce eliminację w trakcie wykonania (a w każdym 
razie wybitne ograniczenie) elementów innowacji czy impro-
wizacji. U podstaw i niejako w punkcie wyjścia tego szcze-
gólnego zdarzenia scenicznego odnajdujemy zatem ujednoli-
cony tekst zapisany, zawierający szczegółowo sformułowany 
plan widowiska, a zarazem stanowiący swoiste wsparcie dla 
pamięci wykonawcy. Z tego też powodu także w przyszłości 
może być on w niezmienionej postaci wielokrotnie odtwarza-
ny przez aktualnego wykonawcę (a także jego potencjalnych 
„następców”) wobec kolejnych, zmieniających się audyto-
riów, złożonych z nieznanych mu bliżej widzów i słuchaczy.

Kazimierskie prezentacje tradycyjnego folkloru nie speł-
niają, z oczywistych względów, warunków charakterystycz-
nych dla modelu ustności, wzorowanego na opisanym przez 
Onga fenomenie oralności pierwotnej (jak również „wcze-
snej piśmienności”), a więc przede wszystkim: spontanicz-
ności, wielowariantowości i każdorazowej adaptacji tekstu 
do konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Zaś najważniejsze 
wnioski płynące z obserwacji kolejnych edycji tego festiwalu 
odnieść można, jak się zdaje, także do innych odbywających 
się współcześnie festiwali folklorystycznych27, przynoszą jed-
nak coś więcej niż mechaniczne przekształcenie „martwego” 
zapisu dokonanego przez folklorystę – badacza terenowego 
w „żywą” inscenizację, zdarzenie z pogranicza sui generis 
teatru, polegające na wykorzystaniu tworzywa werbalnego, 
muzycznego, mimiki, gestu i ruchu scenicznego. Wykraczać 

bowiem one mogą w swych najbardziej wartościowych re-
alizacjach poza efekt „zewnętrznej teatralizacji”, stając się 
pełnowymiarowym tekstem kultury, zdarzeniem komunika-
cyjnym, formą spotkania z odbiorcą, angażującą także sferę 
przeżyć i emocji. W odróżnieniu od „martwego” tekstu posia-
dającego dokumentację folklorystyczną, odśpiewanie pieśni 
przez „żywego” wykonawcę wobec konkretnego, obecnego 
„tu i teraz” widza i słuchacza stwarza możliwość zainicjo-
wania „wtórnego życia” tekstu, przywrócenia go do istnienia 
w tradycyjnej formule face to face. Ważne wydaje się przy 
tym, iż aktor – wykonawca po zakończeniu występu nie zni-
ka, jak w profesjonalnym teatrze, za kulisami – za chwilę 
może przecież wmieszać się w grupę słuchaczy, a nawet za-
prezentować jakiś utwór ze swego repertuaru już poza sceną, 
w warunkach nieformalnych, niejako „poza konkursem”, ini-
cjując w ten sposób naturalny dla folkloru dialog polegający 
na wymienianiu się tekstami. Z punktu widzenia odbiorcy 
audiowizualne zaistnienie tekstu może mieć istotną wartość 
poznawczą, umożliwia bowiem uczestniczenie, czy ostrożniej 
mówiąc, wrażenie uczestnictwa w nie znajdującym potwier-
dzenia w doświadczeniu typowego konsumenta kultury po-
pularnej opartej na mass mediach, modelu komunikacyjnym 
polegającym na bezpośrednim spotkaniu ludzi, którzy słyszą 
się nawzajem i widzą, mogą też obserwować swoje reakcje 
i czerpać różnego rodzaju – psychiczne i społeczne – satys-
fakcje płynące z tego spotkania. 

Innym, ważnym aspektem wspomnianej kwestii wydają 
się relacje jakie nawiązane zostają między „wykonawcami 
a wykonawcami” – solistami a także muzykami i śpiewakami 
reprezentującymi różne zespoły. W konsekwencji aktualnie 
pełnionych przez nich ról opartych na rywalizacji i w związku 
z wynikającymi z tych ról ambicjami i intencjami działania 
(wygrana w konkursie) relacje te przypominać mogą agoni-
styczne zabarwienie kultury opartej na wzorcach oralnych.28 
Relacje między uczestnikami konkursu nie muszą jednak 
ograniczać się do sfery „oficjalnych” zmagań o palmę pierw-
szeństwa w rozgrywanej konkurencji. Mają one bowiem, jak 
przekonuje Joanna Dziadowiec, swoje interesujące dopełnie-
nie w rozgrywających się „w kuluarach” i „na zapleczu”, poza 
główną estradą, zdarzeniach składających się na „nieoficjal-
ny”, lecz niemniej ważny nurt życia festiwalowego. Wspo-
mniana badaczka dopatruje się w nich przejawów istnienia 
swoistego „interfolkloru festiwalowego”, tworzonego przez 
ludzi, którzy „myślą podobnie i przeżywają podobne stany 
emocjonalne”29, spotykających się w przestrzeni ludycznej 
(wspólne zabawy i biesiadowanie) bądź świątecznej, zwią-
zanej z prezentowanym widowiskiem. „W takiej konfiguracji 
[powiada autorka] interfolklor festiwalowy powstaje i istnie-
je (nawet jeśli jedynie chwilowo) dzięki temu, że interakcje, 
zachodzące między festiwalowymi uczestnikami mają cha-
rakter bezpośredni i podmiotowy oraz towarzyszą im posta-
wy, w których dominują emocje. W konsekwencji w festiwa-
lowych środowiskach rodzi się coś na kształt ulotnej więzi 
wspólnotowej.”30 Śpiewacy i instrumentaliści biorący udział 
w festiwalach współzawodniczą więc ze sobą, ale także, dzię-
ki żywemu słowu i możliwości kontaktu face to face, poznają 
się bliżej i zaprzyjaźniają, dzięki czemu pomniejsza się opozy-
cja między swoim i obcym, otwiera zaś przestrzeń dla współ-
działania i odkrywania bliskich sobie wartości.31
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21 J. Bartmiński, Przesłanki i bariery awansu folklorystyki, 
[w:] Folklorystyka. Dylematy…, dz. cyt., s. 46.

22 J. Burszta, Festiwal w Kazimierzu jako zjawisko kulturowe, 
[w:] Festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dol-
nym 1976–1987, red. zespół pod kierunkiem E. Sendejewicz, 

Grupa Śpiewacza Mężczyzn z Czarni, fot. K. Kuzko
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25 Regulamin konkursu dostępny jest uczestnikom w Interne-
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26 Zob. J. Sobieska, Kazimierskie święto folkloru, [w:] Festi-
wal kapel i śpiewaków ludowych…, dz. cyt.

27 Zob. J. Dziadowiec, Festum folkloricum. Performatywność 
folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych 
festiwalach folklorystycznych, Warszawa 2016.
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31 Zob. także J. Dziadowiec, Swój i obcy na Międzynarodo-

wych Festiwalach Folklorystycznych. Przestrzeń festiwalowa 
jako miejsce przełamywania antagonizmów kulturowych, „Li-
teratura Ludowa” 2011, nr 3. 

Polskie Radio jest obecne w Kazimierzu na festiwalu już od 
1969 roku – najstarsze kazimierskie nagrania mają taką wła-
śnie datę. Wśród tych nagrań są rejestracje m.in. takich oso-
bistości, jak Anna Malec, Kapela Bździuchów, Józefa Pidek, 
Joanna Rachańska. Podjęcie współpracy z Festiwalem Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu to była w tamtych 
czasach strategiczna decyzja. Podjęła ją ówczesna szefowa 
Redakcji Muzyki Ludowej Barbara Krasińska, zapewne pod 
wpływem Anny Szałaśnej, pracownika Instytutu Sztuki PAN, 
która była autorką dwóch cykli audycji radiowych: Z biesz-
czadzkiej krainy oraz  Audycja z materiałów ISPAN, a w naj-
bliższy sposób współpracowała z Jadwigą Sobieską, jedną 
z inicjatorek Festiwalu. To wielka zasługa B. Krasińskiej, choć 
nie jedyna, bo dzięki tej decyzji wykonawcy muzyki in crudo 
zaczęli pojawiać się, początkowo sporadycznie, ale potem co-
raz śmielej na antenie PR. 

Archiwum Polskiego Radia w tamtym czasie zawierało 
głównie opracowania muzyki ludowej w wykonaniu tzw. ra-
diowych orkiestr – Warszawskiej Orkiestry pod dyrekcją Je-
rzego Kołaczkowskiego, Bydgoskiej pod dyr. Jerzego Billaer-
ta, Katowickiej pod dyr. Stanisława Byszewskiego, Olsztyń-
skiej pod dyr. Włodzimierza Jarmołowicza; a także zespołów 
etatowych – Kapeli Feliksa Dzierżanowskiego, Klarnecistów 
Maciejewskiego, Akordeonistów Wesołowskiego i Zamoj-

skiej Orkiestry Włościańskiej Namysłowskiego. Przypomi-
nam te zespoły nie bez powodu, bo to one najczęściej pojawia-
ły się na antenie radiowej jako reprezentacja polskiej muzyki 
ludowej. Taka była wówczas polityka propagandowa władz 
komunistycznych, folklor miał ją legitymizować i musiał być 
prezentowany w określonej formie, opracowanej artystycznie, 
a nie czystej. A więc festiwal w Kazimierzu i dokonywane 
tam nagrania przyniosły wielką zmianę radiowej antenie, co 
za tym idzie – prezentacji polskiej muzyki tradycyjnej, my-
ślenia o niej, miejsca w kulturze. Stopniowo nagrania tamtych 
orkiestr – niezmiernie odległych od prawdy o muzyce trady-
cyjnej – znikały z anteny, dziś nie ma ich wcale. Oczywiście 
to był pierwszy maleńki krok ku pełnemu zrozumieniu wagi 
kultury ludowej w kulturze narodowej, marsz jeszcze się nie 
zakończył, wciąż trwa, a Polskie Radio nadal dba o to, by ją 
promować. Ale tamta decyzja sprzed blisko pięćdziesięciu lat 
jest w jakimś sensie historyczna. B. Krasińska opuściła Pol-
skie Radio w stanie wojennym, obecnie mieszka w Warsza-
wie i interesuje się nadal tym, co z muzyką ludową się dzieje 
w Polsce. 

Teraz trochę o kuchni radiowej, czyli dlaczego wówczas 
przyjęto pewien format nagrań, kontynuowany do dzisiaj. Za-
rzucano nam – radiowym redaktorom i mnie personalnie jako 
wieloletniej szefowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej 

Współpraca Polskiego Radia 
i Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu 
jako przykład dobrych praktyk 
w ochronie tradycji 

MARIA BALISZEWSKA
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– kilkakrotnie, że nasze nagrania są dokonywane nie na żywo 
z estrady, a w zaimprowizowanym w Kazimierzu quasi-studiu. 
Na przestrzeni 47 już lat współpracy z festiwalem miejsc było 
tylko kilka. Remiza strażacka (ja sama jeszcze w niej nagry-
wałam w roku 1976), szkoły – Zespół Szkół im. Jana Kaszy-
ca na Nadwiślańskiej (wiele lat) i Gminny Zespół Szkół przy 
ul. Szkolnej. Kilka razy w ostatnich latach dokonywano na-
grań w Synagodze (także w tym 2016 roku) i kilkanaście razy 
w SARP-ie. Idea tych nagrań i wybór miejsca są proste: przede 
wszystkim mają one służyć prezentacji na antenie, a więc 
spełniać kryteria akustyczno-techniczne stawiane przez radio. 
Oczywiście drugi powód to najszersza (liczebnie) dokumen-
tacja śpiewaków, muzykantów, kapel, zespołów śpiewaczych, 
aby ich przekaz został utrwalony dla potomnych. Górnolotne 
ale prawdziwe. Przez lata tych nagrań dokonywali i dokonują 
(od strony akustycznej) najwybitniejsi reżyserzy dźwięku. Tu-
taj zaczynał swoją radiową i dźwiękową pracę Lech Dudzik, 
dzisiaj profesor Akademii Muzycznej, kontynuowali Andrzej 
Solczak i Tadeusz Mieczkowski, przedstawiciel młodszej ge-
neracji, mistrz konsolety cyfrowej, a także Ewa Guziołek – ar-
tystka dźwięku. Obecnie realizuje 
je już młoda generacja – Joanna 
Szczepańska. Mistrzowie w swo-
im fachu, którzy w Kazimierzu 
nauczyli się też cenić ludowych 
twórców. Dodam, że dla radiow-
ców nagrania w Kazimierzu są eks-
tremalnym wyzwaniem, ponieważ 
w ciągu dwóch i pół dnia stacjono-
wania tutaj sprzętu (wcześniej był 
to wóz transmisyjny, teraz prze-
nośna aparatura, ale również jej 
instalacja jest bardzo wymagająca 
czasowo i technicznie) chcemy za-
rejestrować „na czysto”, radiowo 
wszystkich lub prawie wszystkich 
wykonawców. A podmiotów wy-
konawczych jest zwykle ponad 
sto. Wśród nich wciąż wielu wy-
konawców obdarzonych wiedzą, 
pamięcią nie tylko dawnego repertuaru pieśniowego czy in-
strumentalnego, ale znajomością kontekstów wykonawczych 
tych utworów – w weselu czy innych obrzędach. Wybitnych 
wykonawców wielu, bo przecież wyłaniani są i byli w lokal-
nych regionalnych eliminacjach. Są więc wybranymi przed-
stawicielami rzeszy ludowych artystów, do których prawdopo-
dobnie Polskie Radio nie trafi łoby z tym sprzętem, gdyby nie 
festiwal. Chcemy więc poświęcić im możliwie sporo czasu, 
a matematycznie zwykle to jest pół godziny! 

A przecież tu bywali przed laty fantastyczni muzykanci, jak 
Sowowie, Bednarze, Bździuchy, Klejnas, Sulowscy, Muraso-
wie z Bachórza, Eugeniusz Wilczek, Karol Pisarczyk, i wielu 
innych, lista jest arcydługa. Śpiewaczki już legendarne – Anna 
Malec, Joanna Rachańska, Aniela Gmoch, Maria Gumiela, 
Maria Podgórska, Waleria Żarnochowa, Karolina Łagowska, 
Helena Goliszek i wiele, wiele innych. I dzisiaj nie brak arty-
stów ludowych wielkiej miary: np. Janina Chmiel, skrzypko-
wie Tadeusz Jedynak, Stanisław Głaz, Tadeusz Kubiak. I inni, 
nie sposób wymienić wszystkich. Od każdego wykonawcy 

chcieliśmy i chcemy dowiedzieć się jak najwięcej i nagrać 
najlepiej wszystkie pieśni i utwory instrumentalne, które pa-
miętali i pamiętają. Co oczywiście było i jest niemożliwe. Do 
niektórych jeździliśmy już poza festiwalem do domów lub 
zapraszaliśmy do studia w Warszawie, co nie zawsze było do-
brym pomysłem, bo ta muzyka lepiej brzmi we własnym wiej-
skim otoczeniu, w naturalnych okolicznościach niż w studiu. 

W czasach, kiedy sama robiłam tu nagrania, a w jury sie-
dział mój kolega Marian Domański, przekazywaliśmy sobie 
informacje o ciekawych osobowościach muzycznych. Marian 
przybiegał, bo zawsze było mało czasu i mówił: „Nagraj ko-
niecznie np. Sulowskiego albo Górę, jest świetny”. Ja mówi-
łam mu: „Posłuchaj uważnie Heleny Goliszkowej, ma i głos 
i wielki repertuar”. I tak to w Kazimierzu działaliśmy w imię 
dobrych praktyk festiwalowych, aby dostrzec wszystkich i ich 
dzieła, i nagrać jak najwięcej. Tak jest zresztą do dzisiaj, kiedy 
to pałeczkę przejęła młodsza generacja. 

Wspomniałam Mariana Domańskiego, bo był on waż-
ną postacią kazimierskiego festiwalu. Nie tylko jurorem, ale 
też wszechobecnym redaktorem z magnetofonem. Nagrywał 

rozmowy z muzykami, twórcami 
ludowymi obecnymi na kierma-
szu-targach sztuki ludowej. Ce-
lem były i audycje, i archiwum ra-
diowe, gdzie teraz te nagrania się 
znajdują. Można do nich sięgnąć 
(choć dostęp dla postronnych jest 
ograniczony) i posłuchać, co mieli 
do powiedzenia Wojciech Sowa, 
Anna Malec, Adam Kuchta, a tak-
że osoby z Targów Twórców Lu-
dowych, poeci, garncarze jak nie-
zapomniany mistrz Józef Witek, 
kowale, hafciarki, wycinankarki 
i przedstawiciele wielu specjalno-
ści ludowej sztuki i rzemiosła. M. 
Domański wymyślił też konkurs 
„Bosa Nóżka”, który współpro-
wadził z Janem Trzpilem, Józe-
fem Brodą, konkurs skierowany 

do dzieci. To był rodzaj prostych warsztatów, nauka gry na 
instrumentach pasterskich, takie muzyczne podstawy, próba 
wszczepienia zainteresowania. Uczestniczył też w latach 80. 
XX w. w powstaniu innego ważnego wydarzenia – konkursu 
„Duży–Mały” – mistrz i uczeń, z ideą kontynuacji tradycji. 
Konkurs istnieje do dzisiaj, spełnia ważną rolę, i, co ciekawe, 
w radiowym archiwum są zachowane nagrania dziś dorosłych 
a wówczas dziecięcych muzykantów. Można porównać, jak 
się rozwinęli. 

Wśród radiowców, którzy zasłużyli się festiwalowi są: 
przede wszystkim Anna Szotkowska, z którą razem robiłyśmy 
całe lata nagrania i audycje, autorka do dziś obecna na ante-
nie; Bogumiła Nowicka z Radia Lubelskiego; Teresa Łozińska 
autorka „Kiermaszu pod kogutkiem” , skasowanego dopiero 
w roku 2015 przez dyrektora Programu 1. Z młodszego poko-
lenia Anna Szewczuk – obecna szefowa Radiowego Centrum 
Kultury Ludowej, Piotr Kędziorek, autor wielu reportaży i ży-
wych audycji wprost z festiwalu, i najmłodszy Kuba Borysiak, 
muzyk i muzykolog. 
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 Z tej długiej współpracy powstały nie tylko nagrania 
i bogate archiwum pieśni i muzyki instrumentalnej, drugie 
co do wielkości w Polsce po IS PAN. Powstała seria płytowa 
„Muzyka Źródeł” (32 albumy) – nasza duma, powstały au-
dycje radiowe, których liczbę trudno określić, bo to tysiące 
pozycji emitowanych na różnych antenach przez lata. Polskie 
Radio – RCKL prowadzi na antenie promocję tego festiwalu 
praktycznie przez cały rok. W dawnych audycjach przed laty 

(Spotkania z folklorem, Z malowanej skrzyni, Portrety twór-
ców ludowych, Ludzie i ich pasje, reportaże i koncerty), i no-
wych – obecnie magazyn Źródła w PR 2. Od wielu lat Polskie 
Radio jest fundatorem niektórych nagród dla wybranych wy-
konawców, niektórzy zostali laureatami powstałej w ostatnich 
latach nagrody magazynu Źródła – w roku 2016 otrzymały ją 
kazimierskie laureatki Anna Andruszkiewicz i Wiesława Gro-
madzka. Nasza współpraca trwa.

Podobnie jak do wielu innych tematów (a może nawet do 
wszystkich) spomiędzy podejmowanych przez socjologię, 
także do problematyki religijności ludowej można odnieść się 
na dwa sposoby: albo uznać istniejące koncepcje za obraz rze-
czywistości mniej lub bardziej wiernie zdający sprawę ze stanu 
faktycznego, albo też potraktować je jako element charaktery-
styki samej dyscypliny. Poniższe rozważania będą realizować 
to drugie podejście, stanowiąc tym samym przyczynek do 
socjologii autodemaskatorskiej. Analizę rozpocznie definicja 
pojęcia i zwięzłe przypomnienie najważniejszych cech przy-
pisywanych tradycyjnej, „ludowej” religijności utożsamianej 
z tzw. polskim katolicyzmem; towarzyszyć temu będą kontr-
argumenty wykazujące niesłuszność najczęściej zgłaszanych 
zarzutów, które w intencji formułujących je autorów mają na 
celu wykazanie „naiwności” i „niższości” tej formy praktyk. 
Następnie, już z bardziej generalnej perspektywy, zostaną 
wykazane ograniczenia i zafałszowania funkcjonującego we 
współczesnej socjologii całego modelu religijności ludowej. 
W zakończeniu pojawią się racje przemawiające na korzyść 
tego wciąż żywotnego w polskim społeczeństwie tradycyjne-
go podejścia do sfery sacrum i towarzyszących temu praktyk.1

Socjologowie następująco definiują to trwałe, rozległe 
i heterogeniczne zjawisko: jest to „odrębny kulturowo wzór 
religijności przyjęty przez mieszkańców wsi oraz przez inne 
społeczności lokalne, dla których religia rzymskokatolicka, 
uosabiana przez parafię, stanowi podstawowy układ odnie-
sienia w procesie kształtowania postaw światopoglądowych, 
moralnych i obyczajowych, wzorów zachowań oraz rezul-
tatów tych zachowań, których funkcja przekracza znacznie 
zakres pojęcia religijne”2. Religijność ludowa formowała się 
w Polsce na podłożu pogańskich wierzeń, na które od począt-
ku średniowiecza zaczął oddziaływać Kościół; przez cały 
czas duży wpływ zachowywały jednak także zasady obycza-
jowe i moralne właściwe wiejskim społecznościom. Jeszcze 
w pierwszej połowie XX wieku w chłopskiej świadomości 
relikty pogańskie mieszały się z chrześcijańskimi zasadami – 
przyznawał wybitny znawca kultury ludowej Słowian3. Spo-
wiadano się więc z grzechów wytykanych przez kapłanów, 

ale równocześnie za grzech uznawano położenie bochenka 
chleba „do góry plecami” na stole, wzięcie do ust jedzenia 
przed umyciem i pacierzem, patrzenie dzieci do studni, ude-
rzanie kijem w wodę lub ogień, oglądanie się w kościele, 
„wyprymuśne” ubiory itp.4 Także wiele obrzędów związa-
nych z pracami na roli łączyło rytuał agrarny o zabarwieniu 
magiczno-ochronnym z zabiegami kościelnymi o charakterze 
błagalno-sakralnym5.

Jedną z najważniejszych cech ludowej religijności ma być 
jej nacjonalizm wyznaniowy. Polega on, zdaniem badaczy, na 
wiązaniu wyznania z określoną grupą narodową i podkreśla-
niu, iż właśnie ta a nie inna pielęgnująca określone wierzenie 
nacja jest szczególnie miła Bogu. „Dla wielu bardzo włościan 
naszych, zwłaszcza starszego pokolenia – pisał Czarnowski – 
Polak a katolik to jedno, podobnie jak Niemiec i luter to także 
jedno. Wie on wprawdzie, że są inne narody katolickie, uważa 
je jednak za nie w tym samym co on stopniu prawowierne, 
w każdym razie za mniej ściśle zespolone z Kościołem, za 
mieszczące się bliżej peryferii wspólnoty katolickiej, za bar-
dziej oddalone od Boga i świętych Pańskich, których rodowi-
tym językiem jest w jego przekonaniu język polski”6. Takiej 
postawie towarzyszyło przeświadczenie o większej świętości 
własnych przybytków kultu i o wyższej skuteczności lokalnie 
czczonych patronów. „Każdy jednak obraz, każda kalwaria 
ma swoje grono wiernych, którzy rozróżniają nie tylko jeden 
obraz od drugiego, ale nawet jedną Matkę Boską od drugiej – 
kontynuował Czarnowski. – Są np. w Płockiem tacy, których 
dewocja zwraca się do Matki Boskiej Skępskiej uważanej za 
‘cudowniejszą’, ‘lepszą’ od Koziebrodzkiej, ale są też tacy, 
którzy przekładają Koziebrodzką nad Skępską. Ważą przy 
tym skuteczność interwencji każdej z nich, powołują się na 
cuda, spierają się o nie. O ile jedna nie pomogła, idą do dru-
giej”7. Ciekawe jednak, że socjologowie nie krytykują tego 
zjawiska wtedy, gdy podobne przypadki prezentują osoby 
z wyższych warstw społecznych – przecież Marszałek Piłsud-
ski zwykł był mawiać, że wprawdzie nie ma nic przeciwko 
Matce Boskiej Częstochowskiej, ale osobiście uważa, iż Mat-
ka Boska Ostrobramska jest o wiele skuteczniejsza!

Religijność ludowa oczami socjologa. 
Zjawisko – krytyka – obrona

IZABELLA BUKRABA-RYLSKA 
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Następną właściwość przypisywaną ludowej religijności 
stanowi partykularyzm, przez co rozumie się ścisłe związa-
nie sfery sacrum z profanum: przenikanie się zaświatów z try-
wialną doczesnością, połączenie obrzędów religijnych z tymi 
wynikającymi z życia społecznego oraz działań gospodar-
skich, kalendarza kościelnego z rolniczym. Ów partykularyzm 
przejawiał się też w tzw. socjomorfizmie – w przenoszeniu na 
postacie świętych wyobrażeń i ról znanych z rzeczywistości 
wioskowej. Zgodnie z tą zasadą zaświaty jawiły się jako „nie-
bieski dwór”, Pan Jezus był tam gospodarzem, Matka Boska – 
litościwą panienką, która zawsze wstawia się za grzesznikami, 
zaś św. Piotr pełnił funkcję ekonoma. Na tej samej zasadzie 
wyznaczano świętym dokładnie określone zadania i kompe-
tencje (św. Roch miał chronić trzody przed chorobami, św. 
Agata powinna strzec od ognia, a św. Antoni miał za zadanie 
odnajdywanie zgub itd.). Święci czuwali też nad prawidło-
wą kolejnością czynności rolniczych, co poświadczają boga-
te zasoby paremiologiczne: św. Izydor wołkami orze, kto go 
poprosi, temu pomoże, na św. Bartłomiej śmiało żyto siej, na 
św. Jana ruszajmy do siana. Pojawiające się w związku z tym 
zarzuty synkretyzmu, pomieszania porządku odświętnego 
z codziennym, a wierzeń w świat nadprzyrodzony z trzeźwą 
praktycznością zdradzają ukryte założenie – trochę dziwne 
u socjologów – iż religia jest nie tyle zjawiskiem społecznym, 
ile raczej zaświatowym, a jedyna właściwa forma kultu to ta, 
jaką uprawiali mnisi, asceci i inni anachoreci. 

Niezmiernie ważną własnością dostrzeganą w religijności 
ludowej ma być jej sensualizm, „naiwny sensualizm”, jak czę-
sto się podkreśla, mając na myśli demonstrowaną przez wier-
nych potrzebę nie tylko duchowego, ale też jak najbardziej 
zmysłowego kontaktu z przedmiotami kultu, ich wiarę w to, że 
dany przedmiot jest nie tylko symbolem świętości, ale zawiera 
ją w sobie realnie. Świadczy o tym zarówno cześć otaczająca 
„obrazy łaskami słynące”, wygląd ośrodków stanowiących cel 
pielgrzymek (kalwarie wiernie, choć w miniaturze odwzoro-
wywały kształt i najważniejsze obiekty miejsc świętych), jak 
też fakt, iż czytane w Boże Ciało ewangelie zakopywano na-
stępnie w rogach poświęconego pola, tak jakby samo wygło-
szenie świętego tekstu wymagało wzmocnienia w postaci ma-
terialnej – zwitków zapisanego papieru. Fizyczne skonkrety-
zowanie świętości miało być gwarancją skuteczności obrzędu, 
czemu towarzyszyło przekonanie, iż rzeczywistość duchowa 
dopełnia się tylko dzięki rzeczywistości zmysłowej. Trakto-
wanie reprezentacji rzeczy świętej jako jej samej, sklejanie 
signans i signatum rodziło krytykę badaczy – Czarnowski za-
rzucał, iż lud czci obrazy same w sobie.

Trudno jednak nazywać tego rodzaju postawy „naiwnymi”, 
skoro fundamentem chrześcijaństwa jest właśnie fakt przy-
brania przez Boga ludzkiej postaci („ucieleśnienie słowa”), 
a wiara w rzeczywistą, a nie tylko symboliczną obecność Je-
zusa w każdej hostii odróżnia katolików od protestantów. 
Zarzut naiwności wydaje się jeszcze bardziej bezpodstawny 
w świetle diagnozowanej przez współczesnych antropologów 
powszechności „nierozróżniania bytu tego, co przedstawiane 
i tego, co przedstawiające”8. A taka właśnie postawa umoż-
liwia przeżywanie perypetii bohaterów powieści czy filmu 
(nie mówiąc już o zaangażowaniu w fikcję miłośników gier 
komputerowych czy fenomenie RPG). Podobny mechanizm 
determinuje również zachowania turystów zainteresowanych 

parkami tematycznymi czy łaknących bezpośredniego kontak-
tu z najbardziej egzotycznymi miejscami, a więc spragnionych 
bezpośrednich wrażeń i doznań, których nie zastąpi lektura 
przewodnika ani nawet ekran telewizora9. „W mocy nierozróż-
nialności – pisze Tokarska-Bakir – pozostaje zarówno ktoś, kto 
płacze nad książką, jak i ktoś, kto wzrusza się w kinie; ktoś, kto 
całuje zdjęcie ukochanej i ktoś, kto pali kukłę lub flagę podczas 
demonstracji. Zachowania te nie mają charakteru religijnego, 
a jednak mechanizm, do którego się odwołują, ociera się o sa-
crum. Polega on na rozpoznaniu nieobecnego w obecnym”.10 

Następną cechą przypisywaną ludowej religijności jest jej 
silne skonwencjonalizowanie, automatyzm gestów, przywią-
zywanie wagi do rytuału kosztem pogłębienia znajomości 
doktryny, a nawet autentycznego przeżycia. Nietrudno to jed-
nak wyjaśnić realizowanym od początku na ziemiach polskich 
modelem chrystianizacji. Jak twierdzą historycy, miał on być 
przede wszystkim powszechny, dlatego „Kościół zadowalał 
się w przypadku chłopów praktyką powierzchowną, ale regu-
larną”11. I tak w zakres katechezy wchodziło nauczanie „Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Mario” (przy czym ważniejsze było wyucze-
nie wiernych określonego ciągu słów niż zrozumienie przez 
nich sensu całej modlitwy), istotę zaś mszy świętej tłuma-
czono następująco: „Z czego się ta msza składa? – wyjaśniał 
ks. Benedykt Chmielowski, niezrównany autor encyklopedii 
„Nowe Ateny” – Essencjalnie z trzech części: Ofiarowania, 
Poświęcenia i Komunii, składa się z Epistoły, Ewangelii, 
z modlitw różnych, z ceremonii, klękania, całowania, stania, 
kadzenia”12. Bywało więc, że zamiast „wstąpił na niebiosa” 
recytowano „wstąpił do biesa”, Najświętsza Panienka była 
„łask pewna” a nie „pełna”, świętych Piotra i Pawła łączono 
w jedno: w „świętego Pietrapawła”, a z „Piłata ponckiego” ro-
biono „Piłata pańskiego”. „Nic zabawniejszego, jak śpiewają 
oni nieraz i przekręcają pieśni nabożne – pisał Kajetan Kra-
szewski. – I tak w godzinkach o N.P. Maryi zamiast o ‘cedrze 
czystości’ śpiewają o ‘cebrze czystości’ lub zamiast ‘chciał, by 
przywara grzechu nie powstała w Tobie’ śpiewają ‘chciałby 
prywaryć grochu, nie prystawił sobie’”.13 

Krytyka niskiego poziomu wiedzy u wiernych traci jednak 
swoją moc, jeśli zważyć następujące okoliczności: współcze-
sne społeczeństwa europejskie nadwartościowują to, co w peł-
ni uświadamiane, zwerbalizowane i poddane jednostkowej, ra-
cjonalnej – jak się zakłada – kontroli. Tymczasem dotychczas 
istotą każdej kultury, paidei, każdego procesu wychowawcze-
go, czyli socjalizacji było takie wpojenie „sztucznych” zasad, 
by uległy one „instynktywizacji”, by to, co konwencjonalne 
zostało niejako znaturalizowane. Produktem finalnym miał 
być określony habitus – cieleśnie wyrażony społeczny wzór, 
a miarą sukcesu – możliwie bezrefleksyjne jego reproduko-
wanie. Z tego punktu widzenia ludowa religijność stanowi 
doskonały przykład nieartykułowanej i niekomunikowalnej 
werbalnie „wiedzy, jak” w ujęciu Gilberta Ryle’a, „wiedzy 
cichej” Michela Polany’ego lub „świadomości praktycznej”, 
jak ją określa Anthony Giddens14 albo też pamięci „cerebral-
nej” (nawykowej) Williama Jamesa, „praktyk inkorporacji” 
Paula Connertona czy „koherencji rytualnej” Jana Assmanana, 
a więc działań, gestów i formuł słownych, o których znaczeniu 
stanowi fakt ich automatycznego, rutynowego i najlepiej zbio-
rowego powtarzania, nie zaś klarowne rozumienie poddawane 
nieustannemu procesowi refleksji. 
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Kolejną właściwość ludowej religijności stanowi kontrast 
między rygoryzmem w spełnianiu rytualnych praktyk a bra-
kiem doskonalenia etycznego, czyli nieprzestrzeganie wyzna-
wanych zasad. „Mieszczanin i wieśniak tutejszy jest bardzo 
religijny, bardzo pobożny – stwierdzał badacz ludu ropczyc-
kiego – pobożność ta jednak to pobożność przeważnie ze-
wnętrzna, z głębi duszy nie wypływająca. Mało jest takich, 
którzy starają się żyć według zasad religijnych. Masa ludo-
wa nie rozumie ani odmawianej modlitwy, ani wyznawanych 
prawd wiary. Wielkiej czystości obyczajów także się tutaj 
spostrzegać nie daje; bo przecież tak się wyraziła pewna ko-
bieta, której zarzucano, że się jej córki źle prowadzą. Prze-
cież – powiedziała – cesarz tego nie zakazał”15. Domaganie 
się pełnej zgodności przekonań i czynów jest jednak niereali-
styczne, ponadto zdradza totalitarną w gruncie rzeczy tęskno-
tę za „przesocjalizowaną” koncepcją człowieka, czyli wizją 
jednostki zdeterminowanej bez reszty przez wzory kulturowe, 
pozbawionej wolności i zachowującej się jak marionetka. Do-
datkowo, co zauważa Leszek Kołakowski, wytykanie akurat 
osobom wierzącym niekonsekwencji samo jest przejawem 
takiej właśnie niekonsekwencji, ponieważ jakoś nikt nie do-
maga się, by w imię wierności doktrynie podpalali oni stosy 
z heretykami. Co więcej, Kołakowski twierdzi, iż tak kryty-
kowana niekonsekwencja jest warunkiem trwania ludzkości 
i rękojmią tolerancji: tylko dzięki niekonsekwencji ludzkość 
przetrwała jeszcze na ziemi – pisze więc w swojej Pochwa-
le niekonsekwencji – konsekwencja zupełna jest identyczna 
z praktycznym fanatyzmem, natomiast niekonsekwencja jest 
źródłem tolerancji.16 

W pobożności ludowej razi też jej badaczy demonstrowana 
powszechnie uczuciowość i nadmierna emocjonalność przy 
niedostatecznym, ich zdaniem, pogłębieniu przeżycia ducho-
wego. Faktycznie, do emocjonalnego przeżywania wiary skła-
niał już sam ceremoniał i bogata liturgia przyjęta w polskim 
modelu katolicyzmu, zresztą pod wyraźnym wpływem wzo-
rów sarmackich. Towarzyszyła temu skłonność księży do mo-
ralizowania raczej niż do objaśniania treści, a także maniera 
polegająca na dążeniu „do wywoływania sztucznych efektów 
(przesadna gestykulacja, teatralność, czułostkowość, aktor-
stwo itp.)”17 i ich przeświadczenie, że kazanie, któremu nie 
towarzyszyły głośne szlochy w kościele, to kazanie nieudane. 
Czy jednak uczucia przejawiane w kontakcie ze sferą sacrum 
są istotnie czymś niewłaściwym i czy na ich obronę nie dałoby 
się przywołać tych samych argumentów, którymi posłużył się 
Jose Ortega y Gasset, broniąc sfery sztuki przed „dehumani-
zacją”, a więc sprowadzaniem procesu jej tworzenia i odbioru 
wyłącznie do rozumowo rozważanych kwestii formalnych? 
Co się zaś tyczy braku przeżyć autentycznie duchowych, jaki 
rzekomo ma cechować ludową religijność, to stanowczo od-
piera taki zarzut współczesny etnograf: „O religijności typu 
ludowego badacze mówią jako o religijności masowej – pole-
mizuje z utartymi opiniami Anna Niedźwiedź – że nie ma tam 
żadnego przeżycia wewnętrznego, duchowego. Absolutnie się 
z tym nie zgadzam. Moje doświadczenie etnografa, który roz-
mawia z ludźmi i ma słuchać, co mają do powiedzenia, po-
kazuje, że przedstawiciele tego typu religijności mają bardzo 
głębokie życie duchowe. Religijność typu ludowego zakłada 
bezpośredniość, która powoduje, że przeżycia są niezwykle 
intensywne – i są to przeżycia duchowe”.18 

Wreszcie cecha bodaj najmocniej krytykowana w opisach 
ludowej pobożności, a mianowicie jej grupowy charakter, to, 
że „jest ona sprawą życia zbiorowego, a dopiero wtórnie in-
dywidualnego”19. Istotnie, w tradycyjnych społecznościach 
wiejskich modlono się przede wszystkim zbiorowo nie tylko 
w kościele, ale i w rodzinach i dopiero taką modlitwę uzna-
wano za prawidłową: „jak Jezus z apostoły i my klękajmy po 
społy”, „jak razem, to i Pan Jezus inaczej wysłucha”20. Wza-
jemnie kontrolowano również swoją gorliwość w spełnianiu 
praktyk, a sędzią zachowań jednostek i egzekutorem sankcji 
za nieprzestrzeganie wymaganych działań była cała wioskowa 
społeczność. Słusznie jednak zauważa Magdalena Zowczak, iż 
formułowane w tym duchu zarzuty nie wynikają z neutralnego 
oglądu sytuacji, ale dokonywane są z punktu widzenia prote-
stantyzmu, gdzie ceniono indywidualny, przepojony intelek-
tualizmem a nie uczuciami, kontakt z Bogiem21. Łatwo więc 
sobie wyobrazić, jakie uwagi pod adresem polskiego katoli-
cyzmu zgłosiliby np. buddyści, dla których bogiem nie może 
być ktoś tak wynędzniały, jak Jezus na krzyżu (bo dla nich 
oznaką bóstwa jest wydatny brzuch i duże uszy) albo Chiń-
czycy, traktujący wizerunki matki Boskiej z Dzieciątkiem jako 
obrazę moralności (bowiem zgodnie z zasadami konfucjani-
zmu, uznającej tylko szacunek dzieci dla rodziców, absolutnie 
niedopuszczalne jest eksponowanie miłości rodzicielskiej)22. 

W zreferowanym tu pokrótce obrazie ludowej pobożności 
zwracają uwagę trzy okoliczności o bardziej ogólnym cha-
rakterze. Po pierwsze, okazuje się, że socjologiczne analizy 
tego zjawiska nie są bynajmniej wzorem naukowej obiektyw-
ności. U ich podstaw leżą mianowicie założenia właściwe nie 
dla niezaangażowanej postawy badacza, lecz dla sympatyka 
określonego wyznania, w dodatku wyznania niezbyt licznie 
reprezentowanego w rodzimym społeczeństwie. Budowany 
na tej podstawie krytyczny ogląd polskiego katolicyzmu służy 
pośrednio wykazywaniu rozlicznych niedoskonałości prakty-
kowanych przez Polaków wzorów kulturowych, a wiec pośred-
nio – piętnowaniu domniemanych wad narodowych. Po drugie, 
socjologiczne badania wyraźnie preferują pewien specyficzny 
kształt religijności, który bynajmniej nie jest powszechny ani 
typowy. Chodzi o to, iż przez wiele stuleci religia sytuowana 
była w kontekście wspólnotowym i traktowana jako przejaw 
łączenia (łac. religare) ludzi ze sobą, podczas gdy dziś traktuje 
się ją jako cechę indywidualną i opisuje w kategoriach jednost-
kowych. W tym przypadku słowo religare odnosi się już jedy-
nie do łączności każdej pojedynczej jednostki z bóstwem. Jak 
pisze Roger Scruton, taka zafałszowana perspektywa prowadzi 
do coraz większego absolutyzowania aspektu „wiary” i po-
mniejszania wymiaru „uczestnictwa”, chociaż w całej swojej 
historii religie były zawsze przede wszystkim rytuałem, kultem, 
„zbiorowym klepaniem pacierzy” i wspólnym wykonywaniem 
gestów23. Tej istotnej zmianie towarzyszy, zdaniem brytyjskie-
go filozofa, „odchylenie teologiczne”, czyli koncentrowanie 
uwagi na subiektywnym doświadczaniu przeżycia religijnego, 
chociaż ten aspekt – jak się wydaje – powinien pozostać w ob-
rębie zainteresowania kapłanów, ale nie socjologów, których 
domeną jest przecież to, co grupowe, społeczne. Ta warsztato-
wa skaza wydaje się szczególnie niepokojąca w przypadku pol-
skiego społeczeństwa, które właśnie dzięki praktykowanej od 
stuleci tradycyjnej religijności, zdołało zachować swój toleran-
cyjny charakter i przeciwstawić się totalitaryzmom. Jak zauwa-
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żają bowiem badacze, właściwe polskiej inteligencji laickiej 
oświeceniowy racjonalizm i postępowość jakoś nie ustrzegły 
tej grupy przed fascynacją marksizmem24 ani przed bardziej 
praktycznym uwikłaniem się w ideologię komunistyczną25, 
z kolei wytykane polskiemu katolicyzmowi ludowemu po-
wierzchowność i obrzędowość okazały się doskonałym za-
bezpieczeniem wobec fundamentalizmu i ortodoksji26, wresz-
cie masowe praktyki – znajdujące oparcie w bezrefleksyjnej 
rutynie i mechanicznie odtwarzanym zwyczaju – stanowiły 
o sile narodu, co przyznawał nawet Aleksander Wat. W swo-
im pamiętniku podkreślał, iż w komunistycznej Polsce opoką 
okazał się masowy katolicyzm narodu, właśnie ów parafialny, 
obskurancki a zdaniem niektórych nawet obskurny katolicyzm 
polski, zaś rok 1956 to nie dzieło rewizjonistów i intelektuali-
stów, ale „opór tak wierzącego narodu”27. 

Wszystkie przywołane dotąd argumenty za i przeciw ludo-
wej religijności wskazują zatem, iż jej socjologiczny obraz 
skażony jest wieloma uzależnionymi od określonych opcji 
światopoglądowych uprzedzeniami i stereotypami, służącymi 
nie rzetelnej analizie, ale deprecjonowaniu zjawiska. „Opinie 
socjologów polskich na temat religijnego wymiaru społeczeń-
stwa sprowadzają się do kilku starych i sprzecznych sądów, 
które w gruncie rzeczy nie odbiegają daleko od potocznych 
opinii na ten temat” – podsumowuje słusznie Marek Kurow-
ski28. Z tego właśnie względu zadeklarowane na początku 
niniejszych rozważań uprawianie socjologii autodemaskator-
skiej wydaje się mieć głęboki sens. Nie tylko pozwala ode-
przeć formułowane tak często bezpodstawne zarzuty wobec 
danego zjawiska społecznego – w tym przypadku tradycyjnej, 
polskiej, ludowej religijności, ale też umożliwia dostrzeżenie 
jego zalet i roli, jaką odgrywa w życiu narodu. Oczywiście, 
w takim przedsięwzięciu nie bez znaczenia jest też jego walor 
czysto naukowy – doskonalenie własnej dyscypliny i oczysz-
czanie jej z kompromitujących naleciałości.
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W okolicy Wąsosza wznosi się Wołowa Góra, o której opo-
wiadał mi często brat mojej koleżanki.

Od dawien dawna góra ta była tak wysoka, że woły nie mogły 
na nią wejść, stąd jej nazwa. Góra ta była przy tym zaczarowa-
na. W przestronnej komnacie mieszkały pod nią diabły. Zawsze 
o północy otwierały się pod górą czarodziejskie wrota i wyjeż-
dżała stamtąd zaprzężona w dwie pary czarnych koni czarna 
kareta. Konie głośno parskały. Powożący woźnica nosił czar-
ne ubranie i czerwone buty z cholewami. Czerwone, zakręco-
ne rogi wystawały z gęstej czupryny. W owłosionych dłoniach 
trzymał długi bat, którym poganiał konie. Te zaś galopowały, że 
aż iskry sypały się spod  kopyt.

W karocy siedziało czterech czarnych panów. Na głowach 
mieli czarne kapelusze z szerokimi rondami, zamiast palców 
u rąk drapieżne szpony, w miejscu stóp kopyta. Na ich plecach 
trzepotały peleryny. Widoku dopełniały długie ogony, zwień-
czone bujnymi pędzlami z włosia.  

Pędzili w stronę Szczuczyna i nic im nie zawadzało, żadne 
przeszkody. A pod Szczuczynem, wśród wysokich olszyn na 
moczarach, stał obszerny budynek, od którego bił dziwny blask, 
jakby piekło płonęło. Tam kareta zatrzymywała się i czarni pa-
nowie wchodzili do środka. Diabelski tłum witał ich radośnie, 
wywijając ogonami. Grała kapela na diabelskich skrzypkach 
i rosyjskich bałabajkach. Zjawiały się też wesołe i ponętne dia-
blice w krótkich czerwonych spódniczkach, obwieszone od stóp 
do głów szczerozłotą biżuterią. Tańczyły w objęciach diabłów 
jak baletnice. A ci niekiedy okręcali je w tańcu swoimi długimi 
ogonami i to tak, że ciężko im było uwolnić się z tych więzów. 
Nieraz posuwano się więc nawet do przecinania ogonów. 

Harmider był tam taki jak przy końcu świata. Ale pewne-
go razu zmęczona kapela przestała grać. Diabłom trudno było 
wytrzymać bez muzyki i zastanawiali się, co tu robić. Wtem 
diabelskie wrota otwarły się i do środka wkroczył jakiś męż-
czyzna ze skrzypcami. Był pijany. Wracał ze Szczuczyna do 
Wąsosza i zmylił drogę. Zobaczył oświetlony dom i wszedł. 
Wnet otoczyły go diabły i zaczęły prosić, żeby im przygrywał 
do tańca. Obiecywali sutą zapłatę – futerał od skrzypiec wy-
pełniony złotem. 

Grajek zawzięcie grał przeto diabłom. Nie robił żadnych 
przerw, a futerał napełniał się złotem. Ale gdy zaświtało, hu-
lanka raptem się zakończyła. Sala w okamgnieniu opustosza-
ła, budynek zapadł się zaś pod ziemię. Skrzypek na szczęście 
zdołał jeszcze wyjść. A że był niezmiernie wyczerpany, to 
usiadł pod rozłożystą olszyną, oparł się o nią plecami i zasnął. 
Wcześniej jednak wypakowany złotem futerał położył obok 
siebie, a w pobliżu rzucił skrzypce.

Spał, a gdy się obudził, słońce stało już wysoko na niebie. 
Pomyślał o szczęściu, jakie go w nocy spotkało i nie będzie już 
chodził piechotą, będzie bogaczem. Za zdobyte złoto postano-
wił kupić sobie parę koni i bryczkę, wybudować dom i stajnię. 
Ale jakież było jego zdziwienie, gdy otworzył futerał, a w nim 
ujrzał końskie odchody. Skrzypiec położonych na ziemi przy 
futerale nie mógł natomiast w ogóle odnaleźć. Rozpłakał się, 
a po chwili usłyszał krakanie wrony. Spojrzał na czubek ol-
szyny, gdzie siedziała wrona, i zobaczył tam swoje ukochane 
skrzypce.

Takie to figle potrafią płatać diabły.

Opowieść o Wołowej Górze
JADWIGA SOLIŃSKA

PROZA

Na wysokim wzgórzu po prawej stronie drogi wznosił się 
wspaniały zamek warowny. Otaczały go bezgraniczne lasy, 
w których szumiały olbrzymie buki i dęby oraz chowały się 
dzikie zwierzęta. Na zamku tym mieszkała kobieta, której mąż 
poszedł na wojnę i wszelki słuch po nim zaginął. Strapiona 
czekała, płakała dniem i nocą, aż w końcu wypłakała wszyst-

kie łzy i serce jej stało się kamienne, a lud okoliczny nazwał 
ją Kamienną Panią.

Nie znała ona litości, nie obchodziły ją czyjeś łzy ni cierpie-
nia. Dbała tylko o własne dobro. Jej mąż przebywał zaś w tym 
czasie w niewoli, skąd przy pomocy pewnego wajdeloty udało 
mu się zbiec. Kiedy powrócił, był jednak tak zbiedzony, tak 

Kamienna Pani
FLORIANNA KISZCZAK
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wychudzony, że nikt go nie poznał. Po długim oczekiwaniu 
w bramie zaprowadzono go ostatecznie do komnaty żony, 
która na głęboki ukłon przybyłego skinęła ledwie głową.

– Przynoszę wam miłościwa pani wiadomość o mężu – 
odezwał się ochrypłym głosem.

– Mówcie tylko prawdę, bo za kłamstwo każę was wrzucić 
do ciemnicy – odparła Kamienna Pani.

Wędrowiec opowiedział jej swoje przygody: bój, niewolę, 
ucieczkę, przebytą mękę tułaczki o głodzie i chłodzie, ale nie 
przyznał się, że jest jej mężem, tylko podał się za jego słu-
gę. Następnie poprosił, by przyjęła go na służącego. I odtąd 
długie lata służył na zamku. Początkowo nikt go nie poznał, 
lecz pewnego razu stara piastunka, która go wychowywała, 
spojrzała mu prosto w oczy i wymówiła jego imię. Drgnął 
wtedy, jakby go kto batem uderzył, potem znieruchomiał, 
a po chwili poprosił, żeby milczała. Wieczorem przyszedł 
zaś do jej izdebki i po serdecznym przywitaniu wyznał, że 
jeszcze w niewoli uczynił postanowienie, że w razie uwol-
nienia tak długo będzie posługiwał żonie, aż go rozpozna. Od 
tej pory często przychodził do izdebki piastunki, opowiadał 
jej o swoich przejściach i niekiedy śpiewał nawet wojenne 
pieśni.

Pewnej zimy pani ciężko zachorowała, a piastunka oba-
wiając się, że umrze, wyjawiła jej całą tajemnicę. Niestety, 
wówczas do nieczułego serca pani nie wtargnęła miłość, tyl-
ko obawa, że mąż upomni się o swoje prawa. Zostanie panem 
na zamku, a ona utraci władzę. 

Kiedy więc wyzdrowiała, kazała potajemnie wtrącić męża 
do ciemnego lochu. Piastunka mało sobie oczu nie wypłakała 
z rozpaczy. Krążyła wokół zamku, lecz długo nie mogła się 
dowiedzieć w żaden sposób, gdzie znajduje się nieszczęsny 
pan. Aż raz, gdy zbierała zioła na zboczu wzgórza, usłyszała 
jęki i wołanie o pomoc. Wtedy rozejrzała się uważnie i zo-
baczyła tuż nad ziemią małe zakratowane okienko, przez 

które dojrzała przykutego do ściany więźnia. Od tego czasu 
codziennie podawała mu przez to okienko pożywienie, po-
cieszała i zachęcała do wytrwania. 

To wszystko wykryła jednak pani i postanowiła otruć 
męża, wykorzystując do tego piastunkę. Upiekła gryczany 
placek i podarowała go staruszce. Ta ucieszyła się i położyła 
na chwilę placek na stole. Na tak smaczne pożywienie poła-
komił się wszakże kot, wskoczył na stół i zjadł kawałeczek 
placka, po czym od razu padł martwy na ziemię. Piastunka 
natychmiast domyśliła się podstępu, resztę placka zakopała 
w ogrodzie i gorzko zapłakała.

Ujrzała to jednak Kamienna Pani. Zorientowała się, że 
podstęp się nie udał i dla zatarcia śladów postanowiła zgła-
dzić staruszkę. Przyskoczyła do niej i zaczęła ją dusić. Wtedy 
piastunka krzyknęła:

– Przeklęta kobieto, bodajżeś się zamieniła w żmiję i poku-
towała tak długo, aż cię nazwą Bożym stworzeniem.

I w tej chwili pani zamieniła się w żmiję, wypełzła z zamku 
i zwinęła się w kłębek na miedzy obok krzaku dzikiej róży. 
Piastunka natomiast uwolniła rycerza, który odtąd żył i pano-
wał na zamku długie lata. Na miedzy widywano zaś olbrzy-
mią żmiję, którą każdy omijał, jedynie chłopcy rzucali w nią 
kamieniami. Aż pewnego dnia przechodził tamtędy pewien 
pielgrzym i zawołał do nich:

– Nie rzucajcie chłopcy w żmiję, przecież to także Boże 
stworzenie.

Wtedy żmija przemieniła się w piękną panią, a po chwi-
li z powodu upływu czasu w pochyloną ku ziemi staruszkę. 
Podziękowała pielgrzymowi i poprosiła, by powiedział na 
zamku, że błaga wszystkich o przebaczenie.

Żmii na miedzy nikt nigdy od tej pory nie widział, a każ-
dego roku zakwitał tam krzak dzikiej róży, której kwiaty 
napełniały powietrze słodką wonią, przypominając historię 
Kamiennej Pani.

Grupa zapustna ze Świętosławia, 1985 r., 
fot. J. Sieraczkiewicz

Grupa zapustna z Kruszynka, 1985 r., 
fot. J. Sieraczkiewicz
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Kujawskie zapusty 
– zmieniająca się żywa tradycja

KRYSTYNA PAWŁOWSKA

Z ARCHIWUM FOLKLORU

Zjawiskiem wyjątkowym w obyczajowości kujawskiej 
są praktykowane do dziś zwyczaje końca karnawału. Czas 
ten obejmujący kilka ostatnich „szalonych dni”, od tłustego 
czwartku do wtorku przed Popielcową Środą, zwany był po 
staropolsku zapustami lub mięsopustem (od wł. carne vale 
– żegnaj mięso), gdyż zapowiadał nadchodzący wielki post, 
a wraz z nim – ograniczenia w sferze towarzyskiej i kulinar-
nej. Na tle innych zachowanych w tym regionie zwyczajów 
zapusty zachwycają do dziś charakterem magicznych działań, 
symbolicznych znaczeń i ludycznością, która zdecydowanie 
dominuje nad obrzędowymi treściami tych obchodów. Zwy-
czaj obchodzenia domów przez osoby przebrane za zwierzęta, 
z którym w polskiej obyczajowości spotykamy się od adwentu 
do Wielkanocy, jest głęboko zakorzeniony w całej Europie. 
Według jednych badaczy (P. Caraman) to obrzędy uniwersal-
ne, nie majce swojej ojczyzny, natomiast historycy kultury 
konteksty zapustnych działań wiążą z karnawałem ukształ-
towanym na gruncie religijności łacińskiej, w ramach kato-
lickiego kalendarza liturgicznego (W. Dudzik). Według ich 
teorii, karnawałowe postacie to echa sygnalizowanej wyraźnie 
w chrześcijańskiej kulturze, zwłaszcza u schyłku średniowie-
cza, walki karnawału z postem, a więc grzechu i rozpasania 
obyczajowego z ładem moralnym, który wreszcie zwycięży. 
Dla etnologa działania zapustne to przede wszystkim obrzęd, 
w swym najgłębszym, archetypicznym sensie zaliczany do 
kategorii praktyk „zaklinających urodzaj”. W zachowaniach 
i wyglądzie zapustnych przebierańców odnajdujemy bez trudu 
symbole odchodzącego chaosu zimy i nadchodzącej wiosny. 

W strukturze obrzędowości zapustnej mamy dwa poziomy 
działań, pierwotny – magiczny oraz wtórny – społeczny. Ma-
giczny to barwne i głośne do dziś obchody przebierańców na 
czele z maszkarami zwierzęcymi, które od tłustego czwart-
ku do wtorku zapustnego (zwłaszcza tego dnia) wędrują po 
wsiach, zbierając datki, składając domownikom życzenia 
wszelkiej pomyślności i zapraszając na ostatnią zapustną za-
bawę, nazywaną tutaj podkoziołkiem (podkoziełkiem). We-
getatywny sens działań zapustnych wyrażany był zarówno 
w warstwie słownej: Gdzie koza chodzi, tam się żytko rodzi, 
kędy jej tropy powstają kopy, jak też w postaciach wskazują-
cych na wegetację i płodność – koza, bocian, koń, niedźwiedź 
oraz ich zachowaniach (tańce, skoki, bodzenie, szczypanie, 
pozorna śmierć kozy i jej gwałtowne ożywienie – „zmartwych-
wstanie”). Symbolikę niektórych postaci podkreślały ich ko-

stiumy, cechujące się kosmatością, która w kulturze ludowej 
oznaczała bogactwo i wszelką płodność (słomiany niedźwiedź, 
także powrósła opasujące różne postaci, kożuchy wywrócone 
runem na wierzch itp.). Magiczny sens wyrażany był poprzez 
wszechobecny hałas (głośna muzyka, dźwięki dzwonków, 
odgłosy trzaskających batów i poruszanych rekwizytów), ma-
jące odpędzać wszelkie zło, a więc i zimę. Figurami stałymi 
w składzie zapustnych przebierańców są od dawna maszkary 
zwierzęce.

Najważniejszą z nich, kojarzoną z kujawskimi zapusta-
mi jest maszkara kozy, będąca także synonimem samych 
grup (np. chodzić „pod kozą” czy „koza z Kruszyna”). Jest 
to mężczyzna ukryty pod białą płachtą, trzymający w dłoni 
drąg zakończony drewnianą kozią głową z kłapiąca szczęką. 
Koza, będąca jednym z najstarszych zwierząt udomowio-
nych przez człowieka, w zapustnych zespołach symbolizuje 
płodność w odniesieniu do ludzi, zwierząt i ziemi. Podczas 
zwyczajowego kolędowania, trzymana na sznurku, zazwyczaj 
przez Żyda, jako pierwsza podchodzi do gospodarstwa stając 
się główną bohaterką rozgrywanej akcji. Zgodnie z przeko-
naniem, że: Gdzie koza chodzi, tam panna za mąż wychodzi, 
bodzie dziewczyny, którym się nisko kłania, a gdy Żydówka 
Siora lub baba usiłuje ją doić, wierzga nogami. Dawniej dla 
zabawy rozrzucała znajdującą się w koszyku sieczkę i oblewa-
ła domowników wodą niby udojonym mlekiem. W pewnym 
momencie upadała na ziemię, udając martwą, Żyd lamentował 
i usiłował ją ocucić, lecz dopiero gdy gospodyni przyniosła 
kozie siano i częstowała przebierańców pączkami, kiełba-
są oraz płaciła zwyczajowy datek, podrywała się z ziemi ku 
ogólnej uciesze. W tej pozornej śmierci i „zmartwychwstaniu” 
kozy doszukać się można owego przejścia od śmierci do życia, 
od zimy do wiosny. Pobrzmiewają też w niej echa dawnych 
rytów ofiarnych, których kluczowym momentem była śmierć 
żywego zwierzęcia.

Maszkara bociana to także mężczyzna ukryty pod białą 
płachtą, trzymający w dłoni drążek z wystającą główką bocia-
na zakończoną długim czerwonym dziobem. Niekiedy rekwi-
zyt zbudowany jest z rozciągających się wieloelementowych 
nożyc (bocian nożycowy) zakończonych czerwonym dzio-
bem. Energicznie wyrzucana w górę lub przed siebie, czyni 
podczas składania wiele hałasu. Bocian, którego w wierze-
niach ludowych uważano za domowego ducha opiekuńczego, 
w grupach zapustnych uchodzi przede wszystkim za zwiastu-
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na wiosny. Umieszczona w środku dzioba igła pozwala postaci 
tej czynić różne figle i psoty (porywać pęta kiełbasy, pączki, 
ściągać pranie i ubrania wiszące na widoku).

Do dziś w większości zapustnych grup występuje niedź-
wiedź. Tradycyjnie otulony był powrósłami skręconymi ze 
słomy (grochowiny) lub ubrany w specjalny kostium, w póź-
niejszym okresie okrywany ciemnym kożuchem odwróconym 
runem na wierzch. W dawnych wierzeniach był upostaciowa-
niem siły i miał właściwości apotropeiczne (odwracał lub od-
pędzał zło, pokonywał czarty, demony), dlatego w przeszłych 
wiekach wodzono po wsiach żywego niedźwiedzia, by oczy-
ścić domostwa ze złych mocy. W kolędowaniu zapustnym do 
rytualnych zachowań niedźwiedzia należało tarzanie się po 
ziemi, by przekazać jej silę i moc, a tym samym pobudzić do 
życia obumarłą przyrodę. Jednocześnie swą „kosmatością” za-
powiadał wszelką pomyślność, a czynionymi skokami – rychłe 
nadejście wiosny.

Maszkara konia symbolizuje siły wegetacyjne, solarne, oży-
wiające przyrodę i ludzi. Towarzyszący mu jeździec (zwykle 
w mundurze – ułan, kawalerzysta, żołnierz, strażak, żandarm, 
itp.), pełni rolę stróża porządku, a trzaskaniem z batów infor-
muje o zbliżaniu się grupy do poszczególnych wsi i domostw. 

Wśród przebierańców występują także postaci dwoiste o wy-
raźnych cechach erotycznych, określane jako: dziad na babie 
lub lokalnie baba lub baba-chłop. W okolicach Kruszyna po-
dobna figura od dawna nazywana jest żywym na umarłym lub 
wymiennie zdechlokiem i symbolizuje tryumf życia nad śmier-
cią. Wśród przebierańców uwagę zwracają śmierć i diabeł, 
lecz te nadprzyrodzone postaci przeniknęły do zapustów z ko-
lędowania bożonarodzeniowego. We wsiach (Lubanie i oko-
lice), gdzie tradycja wystawiania herodów była silna, postaci 
tych nie ma wśród przebierańców. Ważną rolę w obchodach 
zapustnych odgrywają tzw. „inni”, towarzyszący maszkarom 
zwierzęcym. Są to żyjący w pewnej izolacji w lokalnych spo-
łecznościach Żydzi (Żyd, Żydówka Siora) lub zjawiający się 
na wsi okazjonalnie wędrowni Cyganie i dziady. Ich obecność 
jako „obcych” miała zagwarantować skuteczność rytualnych 
praktyk. Postaciami o młodszym rodowodzie są: druciarz, ko-
miniarz, myśliwy, fotograf, pan młody i panna młoda, a nawet 
milicjant i więzień. Przebierańcom dawniej towarzyszył naj-
częściej skrzypek lub harmonista. Ich miejsce zajęli obecnie 
akordeoniści, gitarzyści, a nawet całe ludowe kapele lub stra-
żackie orkiestry dęte.

Warstwa społeczna obchodów zapustnych wiązała się 
z ostatkową zabawą nazywaną podkoziołkiem/podkoziełkiem. 
Była ona publiczną sceną, na której spotykali się wszyscy mło-
dzi ociągający się z ożenkiem lub zamążpójściem. Zwłaszcza 
dziewczęta za swą opieszałość rzucały datek pieniężny na usta-
wioną na talerzu przed kapelą figurkę naguska goloka, sym-
bolizującą męską płodność. Figurka wystrugana była z brukwi 
lub zrobiona z patyczków i zazwyczaj przedstawiała chłopca, 
rzadziej koziołka. Panna, rzucając datek, otrzymywała prawo 
zatańczenia z chłopcem, co było okazją do kojarzenia nowych 
małżeńskich par. Panny, które miały dużo drobnych monet, 
wybierały partnerów do tańca według swojego upodobania. 
Podkoziołkiem nazywano zarówno zabawę, wspomnianą fi-
gurkę goloka, a nawet drobne datki, o czym świadczą teksty 
przyśpiewek zanotowane już przez Oskara Kolberga: A trzeba 
dać podkoziołek, trzeba dać.

Zabawa podkoziołkowa z akcentami społecznymi wskazy-
wała, że człowiek poprzez swoją prokreację wzmacniał siły 
natury, będąc i czując się integralną jej częścią. Obecnie, choć 
zatraciła swoje obrzędowe znaczenie, to nadal funkcjonuje 
w społecznej świadomości, a przebierańcy wędrujący po ku-
jawskich wsiach, tradycyjnie zapraszają na podkoziołka do 
miejscowej remizy, domu kultury, czy na prywatnie organizo-
waną ostatkową zabawę. Dawny kujawski podkoziołek zmie-
niał się w zwyczaj „chodzenia z kozą” (chodzynim z kozum lub 
kozum), a więc głośne spektakularne obchodzenie przez prze-
bierańców własnych i sąsiednich miejscowości.

Obserwowany renesans tych obchodów przyniósł z sobą wy-
raźne zmiany. W grupach coraz bardziej licznych (do 20 osób) 
i bogatszych wizualnie, obok mężczyzn, występują kobiety 
i dziewczęta. Element dawnej rywalizacji na tle ekonomicz-
nym schodzi na dalszy plan, zwłaszcza że kierownicy grup szu-
kają sponsorów, co daje możliwość opłacenia profesjonalnych 
muzyków, gwarantujących atrakcyjność obchodów. Uczestnic-
two w zwyczaju staje się sprawą prestiżową. Liczy się chęć 
podobania widzom i pozostawienia po sobie dobrego wrażenia 
(w zamian za datki gospodarze otrzymują kartki z życzeniami, 
kalendarze kieszonkowe i ścienne). Taka postawa osób kie-
rujących od lat zapustnymi zespołami dowodzi przeobrażeń 
w sferze świadomościowej i intelektualnej, w odmiennym po-
strzeganiu tradycji i pozytywnej ocenie własnego kulturowego 
dziedzictwa jako wartości nieprzemijającej.

Od 1986 roku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, w oparciu o żywe zwyczaje, organizuje imprezy 
zapustne, które od 1995 roku przyjęły formułę corocznych Ko-
rowodów Grup Zapustnych ulicami Włocławka. 
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„Sielanki” – zespół, który połączył 
pieśni z obu stron Bugu

ANDRZEJ SAR

SYLWETKI

W gminie Leśniowice w powiecie chełmskim (woj. lubel-
skie) zespół „Sielanki” z Sielca jest najdłużej działającą grupą 
śpiewaczą. Przed 40 laty członkinie ówczesnego Koła Gospo-
dyń Wiejskich zostały poproszone o wykonanie pieśni żniw-
nej podczas składania wieńca dożynkowego. To zdarzenie 
z 1976 roku stało się inspiracją powstania zespołu i od tego 
czasu panie postanowiły wspólnie śpiewać podczas różnych 
uroczystości. Oczywiście, zarówno skład zespołu, repertu-
ar jak i okoliczności występów były inne niż współcześnie. 
W początkowych latach działalności wykonywano głównie 
popularne pieśni i piosenki przy okazji świąt lokalnych czy 
państwowych takich jak 1 Maja. Pierwotnie skład zespołu 
tworzyło 12 kobiet: Władysława Taras, Franciszka Dyńska, 
Halina Staniuk, Janina Dąbrowska, Anna Gumińska, Fran-
ciszka Bydychaj, Karolina Pendel, Bronisława Parmonik, 
Wanda Milewska, Kazimiera Stafińska, Bronisława Prończuk 
i Adela Bochen (kierowniczka zespołu) oraz jedyny w historii 
zespołu mężczyzna – Stanisław Rygiel. Sprawami artystycz-
nymi zajmowała się Anna Gumińska, którą po dziesięcioleciu 
zastąpiła Franciszka Bydychaj. Jak sama wspomina, musiał 
być ktoś, kto ton poda i piosenki dobierze. W 1997 roku, po 
śmierci Adeli Bochen, sprawami organizacyjnymi zajęła się 
Franciszka Dyńska (przez pewien czas nawet udostępniała 
własny dom na próby zespołu), a po niedługim czasie aż do 
chwili obecnej w całości kierowanie zespołem przejęła Fran-
ciszka Bydychaj. Przez minione 40 lat przez zespół przewinę-
ły się także Helena Dyńska, Stanisława Parmonik, Stanisława 
Rygiel, Krystyna Pawliczuk, Lucyna Dargiel, Czesława No-
wosad, Wiesława Pendel, Janina Wołoszyn i Natalia Rzeszot.

Na historię zespołu „Sielanki” przełożyły się wydarzenia 
mające miejsce ponad 70 lat temu, związane z migracją prze-
siedleńczą z terenu Wołynia. Kilka z członkiń „Sielanek”, 
w tym Franciszka Bydychaj (wówczas 5-letnia dziewczynka), 
w styczniu 1945 roku przyjechały do Sielca z miejscowości 
położonych w okolicach Lubomla na Ukrainie. I tu urządzały 
swoje życie na nowo, pracując, integrując się z mieszkańca-
mi, zakładając rodziny, aż Sielec stał się ich „nową ojczyzną” 
i są już ostatnim pokoleniem z bezpośrednio przyswojonym 
repertuarem, doskonale pamiętającym gwarę i cechy regio-
nalnego stylu zawarte w tych unikatowych pieśniach z terenu 
Wołynia. 

Pod koniec lat 80. minionego stulecia na terenie byłego wo-
jewództwa chełmskiego prowadzono szkolenia i konsultacje 

skierowane do wiejskich zespołów śpiewaczych, których 
głównym celem było zachęcanie wprowadzania do repertu-
aru zespołów pieśni z ich rodzinnych miejscowości – jako 
najbardziej wartościowych. To uświadomienie przyniosło 
wymierne efekty. Z czasem, kiedy śpiewaczki wprowadzi-
ły do wykonywanego repertuaru przekazane im przez babcie 
i mamy pieśni zarówno z lewej jak i prawej strony Bugu, za-
częły być nagradzane na różnych przeglądach i festiwalach – 
wszystkich nie sposób wymienić. Z tych najważniejszych to 
czterokrotne zakwalifikowanie się udziału w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 
gdzie w kategorii zespołów śpiewaczych „Sielanki” zajęły 
w 1993 roku III miejsce, w 1997 – wyróżnienie, I miejsce – 
w 2003 roku i ponownie III miejsce – w roku 2006. Poza tym 
liczne nagrody m.in. na Przeglądzie Kolęd i Szczodrywek 
w Dorohusku i Włodawie, Międzypowiatowym Festiwa-
lu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach, Regionalnym 
Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu 
i wielu innych. Przez te wszystkie lata  śpiewaczki zasłużyły 
na uznanie, otrzymały m.in. nagrodę I stopnia od Ministra 
Kultury i Sztuki. Wielką radością, a tym samym nagrodą 
dla śpiewaczek, było wydanie w 2009 roku publikacji Tra-
dycyjne pieśni polskie z obu stron Bugu. Repertuar zespołu 
śpiewaczego „Sielanki” z Sielca w gminie Leśniowice (wy-
bór, transkrypcja i oprac. Marian Chyżyński, Lublin 2009), 
zawierającej transkrypcje wybranych pieśni z repertuaru Ze-
społu. W tym roku kierowniczka została uhonorowana przez 
prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Przez wszystkie lata panie bardzo aktywnie udzielały się, 
biorąc udział w uroczystościach na terenie gminy. Będąc ze-
społem tylko z nazwy śpiewaczym, dzieliły się swoimi umie-
jętnościami wykonując wieńce dożynkowe, pisanki, palmy, 
przygotowując tradycyjne potrawy oraz przekazując mło-
dzieży wiedzę o zwyczajach i obrzędach podczas specjalnie 
zorganizowanych spotkań. 

Franciszka Bydychaj w latach 2003–2005 prowadziła 
młodzieżowy zespół „Perełki”, z którym także brała udział 
w kazimierskim festiwalu w konkursie „Duży–Mały”. Sama 
również kilkukrotnie występowała jako solistka. Repertuar 
z okolic Wołynia przekazała jej głównie matka Agnieszka 
Kupracz, ceniona za bardzo ładny głos, umiejętność śpie-
wu i znajomość wielu pieśni. Od niej pani Franciszka poza 
pieśniami obrzędowymi zapamiętała wiele opowieści o ży-
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wotach świętych, pieśni religijnych, miłosnych czy kolęd 
śpiewanych w tzn. święte wieczory – czas od świąt Bożego 
Narodzenia do Trzech Króli, kiedy nie wolno było wykony-
wać cięższych prac. Repertuar z gminy Leśniowice wniosły 
do zespołu m.in. Anna Piskorska (pracująca jako pokojówka 
we dworze dziedzica Wacława Rzewuskiego w Sielcu), He-
lena Dyńska i jej brat Marian Bulicz oraz Katarzyna Kracz-
kowska, o czym czytamy w monografii zespołu (s. 91). Poza 
wymienionymi informatorami, którzy przekazali zapamięta-
ne pieśni, Franciszka Bydychaj nieustannie gromadzi reper-
tuar z najbliższych okolic, tą drogą od jednego ze starszych 
mieszkańców Sielca przejęła pieśni rekruckie. 

„Sielanki” śpiewają po chachłacku, pięknie prezentując się 
w strojach nadbużańskich. Buty (i to nie byle jakie, zaku-
pione w Cepeli), chusty i korale sprawiły sobie na 10-lecie 
za nagrodę otrzymaną od Ministra Kultury i Sztuki. W na-
stępnych latach za pozyskane pieniądze gromadziły kolejne 
elementy stroju, w opracowaniu którego pomogła etnografka 
pracująca w Starostwie Powiatowym w Chełmie i zajmująca 
się kulturą ludową na terenie powiatu – Jolanta Pawlak-Palu-
szek. Spódnice burki  poszyły im z samodzielnie na krosnach 
utkanego materiału twórczynie ludowe z Wyryk. Na 20-le-
cie uszyły bluzki i serdaki, a od trzech lat mają nowe bluzki 
i fartuszki zasponsorowane przez bardzo wspierającą swoje 
zespoły Gminę Leśniowice.

Obecnie jest ich już tylko 6 – Franciszka Dyńska zmar-
ła przeddzień festiwalu w Kazimierzu w 2016 roku... Poza 

kierowniczką Zespół tworzą: Halina Staniuk, Danuta Dro-
gomirecka, Maria Dudkiewicz oraz najmłodsze członkinie, 
śpiewające od 3 lat, gimnazjalistki Emilia Gryniuk i Klaudia 
Palczyńska, które, wbrew powszechnemu przeświadczeniu 
o niechęci młodych do zajmowania się kulturą tradycyjną, 
same wyraziły ochotę śpiewania w zespole. W takim oto 
składzie „Sielanki” w 2016 roku świętowały jubileusz 40-le-
cia oraz zakwalifikowały się do udziału w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. 
Przed festiwalową publicznością zaprezentowały trzy pie-
śni: Ój, rozbujali się białe łabunie pó wodzie (rekrucka), Ój, 
tam na moście traweńka roście (weselna, zapamiętana przez 
siostrę pani Franciszki, która chodziła po weselach jako 
sienne goście, czyli osoby, które w sieni domu weselników 
z ciekawości przypatrywały się zabawie weselnej) oraz Ój, 
skrzypeczki moje, ój, zahrajcieżże mnie (wyrażająca tęsknotę 
młodych mężatek za rodzinnymi stronami i domem). Swoim 
występem same sobie sprawiły najpiękniejszy chyba prezent, 
przypieczętowujący 40 lat działalności. W kategorii zespo-
łów śpiewaczych „wyśpiewały” bowiem główną nagrodę 
– Basztę, notabene również jubileuszowego, 50. Festiwalu. 
I już zupełnie dopełniając jubileuszowy rok, „Sielanki” zo-
stały uhonorowane nagrodą okolicznościową Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Takiego podsumowania 
40-lecia na pewno można im pozazdrościć, ale przecież nie 
koniec na tym. Czekamy na kolejne jubileusze i sukcesy, któ-
rych z serca życzymy.

„Sielanki” na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 2016 r., fot. Archiwum WOK Lublin
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Zmarł Jan Kuruc (1946–2016)
PAWEŁ ONOCHIN

IN MEMORIAM

W dniu 29 października 2016 roku zmarł Jan Kuruc – znany 
twórca ludowy z Podhala, wieloletni prezes Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w latach 1993–2001, który dzięki swojej 
działalność społecznej i artystycznej zyskał wielki szacunek 
i uznanie środowiska twórców ludowych w całym kraju. 

Urodził się 2 kwietnia 1946 roku w Bukowinie Tatrzańskiej 
i z tą miejscowością nierozerwalnie związane było całe jego 
dalsze życie. Tutaj ukształtowała się jego przyszła postawa 
życiowa, którą cechowało przede wszystkim umiłowanie re-
gionalnej kultury Podhala. Świadomość dziedzictwa po przod-
kach nie opuszczała go nigdy, a wywodził się ze starych rodów 
podhalańskich, co jeszcze dobitniej wpływało na poczucie 
godności i obowiązków wobec swojej „małej ojczyzny”. 

Rodzice byli dla niego pierwszymi i najważniejszymi mi-
strzami podhalańskiego rzemiosła. Pod ich opieką nauczył się 
stolarstwa, snycerstwa, metaloplastyki a także bacowskiego 
„fachu”. 

Lata 60. XX wieku to okres wzmożonej pracy, najpierw pod 
kierunkiem Józefa Bigosa przy wykonywaniu spinek i toreb, 
a następnie – w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych jako 
krojczy skór. Następne 30 lat prowadził własną pracownię 
tradycyjnej sztuki i rękodzieła Podhala. Wyspecjalizował się 
w wykonywaniu pasów, kierpców, uprzęży, spinek. 

Z powodzeniem brał udział w wystawach, konkursach ga-
wędziarskich, prezentacjach m.in. 
w Krakowie, Bukowinie Tatrzańskiej, 
Żywcu, Suchej Beskidzkiej – niejedno-
krotnie będąc ich laureatem. Do 1988 
roku prowadził wspólnie z ojcem „sza-
łas pasterski” – istną placówkę góral-
skiej kultury, w której prezentował go-
ściom widowiska ukazujące tradycyjną 
pasterską kulturę. 

Jan Kuruc nie bał się podejmować 
trudnych wyzwań, a takim niewąt-
pliwie było przyjęcie funkcji prezesa 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
która przypadła na trudne lata trans-
formacji ustrojowej i zmiany funk-
cjonowania organizacji społecznych. 
W dużej mierze to właśnie jego zaan-
gażowanie pozwoliło na utrzymanie 
ciągłości działania Stowarzyszenia, 
utrzymania siedziby i głównych kie-
runków pracy. Niezapomniane było 
wystąpienie Jana Kuruca na Kongre-

sie Kultury Polskiej w 2000 roku, w którym poruszył pro-
blemy twórców ludowych, podkreślając znaczenie sztuki 
ludowej i folkloru dla dziedzictwa kultury narodowej, prze-
ciwstawiając się jej komercjalizacji. 

Był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Polskich Twór-
ców Ludowych w Chicago – największym skupisku Pola-
ków poza granicami kraju. Zainicjował nawiązanie bliższych 
kontaktów w celu wymiany doświadczeń oraz podjęcia kon-
kretnych wspólnych działań na rzecz popularyzacji polskiej 
kultury ludowej w USA. 

Pasja działalności na rzecz dobra wspólnego przejawiała się 
u Jana Kuruca w wielu formułach organizacyjnych i społecz-
nych. Był radnym gminy Bukowina Tatrzańska, członkiem 
prezydium Związku Podhala. Aktywnie włączył się w pracę 
Komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 600-lecia 
Cudownej Figury Matki Boskiej Ludźmierskiej, zwieńczo-
nych dziękczynną pielgrzymką do Watykanu w październiku 
2000 roku. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
było dla Jana Kuruca wielkim przeżyciem oraz inspiracją do 
dalszej pracy; często wracał do niego we wspomnieniach. 

Za swoją wieloletnią działalność został uhonorowany 
wieloma prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami, w tym: 
złotą odznaką „Za zasługi dla gminy Bukowina Tatrzańska” 
(1986), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986), Złotym Krzy-

żem Zasługi (1998), nagrodą Mi-
nistra Kultury i Sztuki za zasługi 
w upowszechnianiu kultury (1993) 
oraz nagrodą im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury ludowej” 
(1999).  

Jan Kuruc pozostanie w mojej 
pamięci jako człowiek prawdziwej 
pasji, który miał olbrzymi wkład 
w ochronę i upowszechnianie 
współczesnej twórczości ludowej 
oraz odcisnął trwały ślad w dzie-
jach Stowarzyszenie Twórców Lu-
dowych, którym kierował w burz-
liwym okresie. Swoją postawą 
życiową, poświęceniem i otwar-
tością był ostoją środowiska twór-
ców ludowych w najtrudniejszych 
chwilach, dając innym poczucie 
sensu niezłomnego  kultywowa-
nia tradycji w niełatwych dla niej 
czasach. Jan Kuruc, fot. Archiwum STL
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Profesor Jan Stęszewski – in memoriam

JAN ADAMOWSKI

Z początkiem tegorocznej jesieni z wielkim smutkiem dowie-
dzieliśmy się o tym, że zmarł Profesor Jan Stęszewski. Był to 
człowiek o wielkiej wiedzy dotyczącej polskiej i europejskiej 
muzykologii, ale przede wszystkim – niezwykle wnikliwy ba-
dacz ludowych tradycji muzycznych. W sposób interesujący 
i efektywny łączył ugruntowaną metodologicznie teorię z prak-
tyką. Polski folklor muzyczny zawsze traktował jako istotny 
składnik kultury narodowej i tak też widział i rozwijał swój 
warsztat etnomuzykologiczny. Należał do najwybitniejszych 
współczesnych badaczy polskiego folkloru muzycznego. Był 
jednym z tych, którzy poprzez swoje badania i działalność 
praktyczną polską kulturę ludową wyprowadzali – z prowin-
cjonalnego zaścianka i dzisiaj – stereotypowego skansenu, na 
ogólnopolskie i międzynarodowe salony.

Profesor Jan Maria Stęszewski urodził się 20 kwietnia 1929 
roku w Koźminie Wielkopolskim, a zmarł w Warszawie 21 
września 2016 roku. Miał 87 lat. Już od po-
czątku poznańskich studiów (1948–1952) 
wiedzę zdobywał w dwu merytorycznych 
zakresach. Z jednej strony, była to muzyko-
logia i etnomuzykologia – u takich nauczy-
cieli, jak profesorowie Adolf Chybiński, 
Marian Sobieski czy Michał Chomiński, 
a z drugiej – etnografia, którą m.in. studio-
wał u profesora Eugeniusza Frankowskiego 
i Józefa Gajka. Przez wiele lat kierował Ka-
tedrą Muzykologii na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (lata 1975–2000), 
ale wykładał także w innych ośrodkach aka-
demickich: krajowych – Warszawa, Kraków 
czy Lublin oraz zagranicznych – np. Berlin, 
Getynga. Współpracował też z wieloma in-
stytucjami muzycznymi i kulturalnymi, jak 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Insty-
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; działał 
w Związku Kompozytorów Polskich, Komi-
tetach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w Radach Muzycz-
nych przy UNESCO, w Centrum Kultury Ludowej Polskiego 
Radia, Radzie Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
Radzie Artystycznej i Jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Radzie Pro-
gramowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Radzie 
Naukowej Instytutu Oskara Kolberga i innych. 

Szczegółowiej muzykologiczny i etnomuzykologiczny doro-
bek naukowy Profesora Jana Stęszewskiego już przedstawiali 
badacze specjaliści, w tym m.in. prof. Piotr Dahlig – na łamach 
„Twórczości Ludowej” (2010 nr 3–4) – z okazji wręczenia Pro-
fesorowi nagrody im. Oskara Kolberga. Ta charakterystyka bę-
dzie z biegiem czasu niewątpliwie uzupełniana i pogłębiana. Na 
tym miejscu chciałbym wspomnieć Profesora nie jako badacz, 
a jako „osoba prywatna”, która także w sensie warsztatowym 
dużo mu zawdzięcza. 

Profesora J. Stęszewskiego osobiście spotkałem w kontekście 
mojej i jego działalności w Sekcji Folkloru Rady Naukowej 
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
On od wielu lat tej sekcji przewodniczył. Tam m.in. uczestni-
czyliśmy w przesłuchaniach kandydatów – muzyków i śpiewa-
ków ludowych, którzy deklarowali chęć przystąpienia do Sto-
warzyszenia. Rozmowę zwykle prowadził Profesor – człowiek 
o niezwykle szerokich humanistycznych horyzontach, ale jego 
dialog z ludowym muzykiem stawał się niezmiernie komunika-
tywny. Podziwiałem też wnikliwość tej rozmowy, trafność za-
dawanych pytań i ogólną kulturę. Tam też dowiadywałem się, 
dlaczego folklorysta – muzykolog czy tekstolog, nie może swo-
ich badań prowadzić tylko „zza biurka”. Jego powinnością jest 
obserwacja konkretnych wykonań, co dopiero daje możliwość 
pełniejszej charakterystyki życia i obiegu danego tekstu. 

Drugie moje spotkanie z Profesorem miało miejsce na Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Sytu-
acja tego spotkania w zasadzie była podob-
na jak poprzednia. Profesor od dawna był 
nie tylko członkiem Komisji Artystycznej 
Festiwalu – ponad trzydzieści lat, ale też 
wieloletnim jej Przewodniczącym. Można 
powiedzieć, że z racji swojej merytorycznej 
kompetencji i przekonywującej osobowo-
ści nadawał mu kierunek rozwojowy. Jego 
uwagi miały charakter wprost wzorcotwór-
czy nie tylko dla samego Festiwalu, ale i dla 
całego ruchu okołofestiwalowego. W pew-
nym momencie ja także zostałem zaproszo-
ny do jury i Rady Artystycznej tej imprezy. 
A kiedy – po ustąpieniu Profesora – zapro-
ponowano mi jej przewodnictwo, z całym 
przekonaniem próbuję kontynuować usta-
lone wcześniej zasady, dotyczące tak oceny 
indywidualnego wykonawstwa, jak i ogól-

nej roli kulturowej, a nawet kulturotwórczej całego Festiwalu, 
w którym – zgodnie z ideami Profesora – kładzie się nacisk na 
regionalność podstawy źródłowej oraz autentyczność tradycji 
wykonawczych. 

Trzecie – dla mnie bardzo twórcze moje spotkanie z Profe-
sorem, miało, można powiedzieć, charakter bardziej mentalny. 
Okazało się, że – chociaż oddzielnie – podejmowaliśmy wspól-
ny, a warsztatowo komplementarny temat badawczy. Dotyczył 
on ogólnie znanej pieśni weselnej o chmielu (inc. Oj, chmielu, 
chmielu, ty bujne ziele). Profesor dokonał analizy etnomuzyko-
logicznej wątku (druk „Muzyka” 1965 r. nr 1), ja próbowałem 
zanalizować jego stronę tekstową. Miałem nadzieję, że kiedyś 
uda się – w wyznawanym przez Profesora synkretycznym i ho-
listycznym rozumieniu funkcjonowania pieśni ludowych, skon-
frontować te dwa podejścia. Jednakże za życie Profesora nie 
udało się tego dokonać. 

Prof. Jan Stęszewski, podczas uroczy-
stości wręczenia nagród im. Oskara 
Kolberga w 2010 r., fot. P. Onochin
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Stanisław Sieruta (1935–2016) 
– wybitny artysta ludowy 
Kurpiowszczyzny

KRZYSZTOF BUTRYN

Jestem Kurpiem i kocham wszystko, co kurpiowskie – mu-
zykę, pieśni, tańce, a także malowniczy krajobraz. Nie wsty-
dzę się tego, że jestem Kurpiem. Zawsze występuję w stroju 
kurpiowskim i uważam to za zaszczyt – takie było credo Sta-
nisława Sieruty (1935–2016), jednego z najznakomitszych 
artystów ludowych Kurpiowszczyzny. Urodził się i miesz-
kał we wsi Olszyny (gm. Czarnia) – w sercu Kurpiowskiej 
Puszczy Zielonej. Wspominał: Tutaj, w swojej rodzinnej 
wsi podczas wypasu bydła zaczęło się moje zainteresowanie 
śpiewem i tańcem ludowym. W mojej wsi wszyscy potrafią 
tańczyć, śpiewać, strzyc wycinanki i wykonywać wielka-
nocne pisanki. Od dziecka mnie to zachwycało. Wieczorami 
wychodziłem na dwór i wsłuchiwałem się w śpiewy, które 
słychać było dookoła. Śpiew i taniec były jego całym świa-
tem. W bogatym repertuarze pieśniowym Sieruty szczególne 
miejsce zajmowały pieśni tzw. „leśne”, wykonywane osobli-
wym brzmieniem, w wolnym tempie przy dużym natężeniu 
głosu tak, coby echo w boru łodpoziedało. Jak podkreślali 
muzykolodzy, w śpiewie artysty „zachowały się wszyst-
kie cechy wyróżniające styl kurpiowskich pieśni, zarówno 
w odniesieniu do warstwy melodyczno-rytmicznej samych 
pieśni jak i sposobu wykonania”1. Był również zawołanym 
tancerzem, nie mający sobie równego w wielu dawnych 
kurpiowskich tańcach, jak polka, powolniak, oberek, stara 
baba czy fafura. Stanisław Sieruta może się poszczycić tak-
że dorobkiem w dziedzinie sztuki ludowej – był malarzem 
i rzeźbiarzem. 

W swojej rodzinnej wsi zorganizował i przez wiele lat pro-
wadził Zespół Pieśni i Tańca „Olszyny”. Brał udział w naj-
ważniejszych imprezach folklorystycznych: „Miodobraniu 
Kurpiowskim”, Ogólnopolskich Festiwalach Folklorystycz-
nych w Płocku czy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Z udziałem Stanisława Sieruty powstało 5 filmów doku-
mentalnych o kulturze i sztuce kurpiowskiej. Działalność na 
niwie kultury regionalnej została dostrzeżona i uhonorowa na 
wieloma nagrodami, jak choćby „Zasłużony Działacz Kultu-
ry” (1967), „Za zasługi dla woj. ostrołęckiego” (1979), pre-
stiżowa Nagrodą im. Oskara Kolberga (1988). Najważniej-
sze przy tym, że pozostawał nadal czło wiekiem skromnym, 
z nieodłącznym uśmiechem na twarzy.

W szerokiej działalności społecznej pana Stanisława wiele 
miejsca zajmowała troska o sprawy twór ców ludowych Kur-
piowszczyzny. Od 1976 roku był członkiem Stowarzysze nia 
Twórców Ludowych, pełniąc początkowo w Oddziale Ma-

zowieckim, a potem w Oddziale Kurpiowskim, szereg odpo-
wiedzialnych funkcji.

O tym, jak ważną postacią dla Ziemi Kurpiowskiej był 
S. Sieruta, świadczy chociażby fakt, iż jednej z ulic w Brzo-
zówce (gm. Kadzidło) nadano imię Stanisława Sieruty.

Stanisław Sieruta zmarł 8 października 2016 roku. Będzie 
nam brakować jego leśnych pieśni i ciekawych opowieści 
o życiu. Bóg zapłać, Panie Stanisławie…

PRZYPIS 

1 Fragment z tekstu Henryka Gadomskiego na booklecie 
dołączonym do płyty CD Pieśni Kurpiowskie. Śpiewa Stani-
sław Sieruta, Zarząd Główny Związku Kurpiów, 2002.

Stanisław Sieruta, fot. Archiwum STL
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Profesor Irena Bukowska-Floreńska – 
badaczka ze Śląska, dla Śląska i Polski

KINGA CZERWIŃSKA

BADACZE KULTURY

Studia śląskoznawcze od pokoleń stanowią niezwykle bo-
gate dziedzictwo interdyscyplinarnej myśli naukowej badaczy 
polskich i europejskich. Eksploracja tego regionu dostarczała 
przedstawicielom wielu dyscyplin materiałów wyjątkowo cen-
nych, a życie codzienne mieszkańców tej ziemi było niewyczer-
palnym źródłem naukowej refleksji. Nie dziwi zatem fakt, iż 
liczni wybitni badacze uczynili Śląsk miejscem swych penetra-
cji, a powstałe tu rozprawy stawały się przyczynkiem do euro-
pejskiej myśli naukowej. Z pewnością wśród tych postaci, które 
śląską ziemię wybrały na miejsce swych badawczych dociekań 
jest Profesor Irena Bukowska-Floreńska1.

Profesor Irena Bukowska-Floreńska urodziła się w 30 stycz-
nia 1938 roku w Chorzowie. Lata szkolne spędziła na Górnym 
Śląsku, a po maturze w 1955 roku, zgodnie z rodzinną tradycją, 
podjęła studia w Krakowie. Wstąpiła na Wydział Historycz-
no-Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 
1955–1960 studiowała etnografię. Czas ten wypełnia inten-
sywnie, zdobywając podwaliny warsztatu naukowego, który 
w kolejnych etapach życia będzie sukcesywnie rozwijać. Już 
wówczas miała kontakt z wybitnymi 
nestorami polskiej etnografii, którzy 
w znaczący sposób ukształtowali jej 
drogę naukowo-badawczą. Studiowa-
ła pod okiem wybitnych nauczycieli, 
m.in. profesora Kazimierza Dobrowol-
skiego czy profesora Kazimierza Mo-
szyńskiego. Stawiając pierwsze kroki 
zawodowe, jako badaczka twórczości 
ludowej Polski południowej, styka się 
z profesorem Romanem Reinfussem. Te 
znakomite postaci wywarły największy 
wpływ na osobowość badawczą Profe-
sor. Zwłaszcza podejście integralne K. 
Dobrowolskiego miało ukształtować jej 
optykę patrzenia na człowieka i kultu-
rę. Pod jego kierunkiem napisała pracę 
magisterską, pt. Przemiany kulturowe 
w urządzaniu wnętrz domu chłopskiego 
we wsi Skotniki (Kraków-Podgórze), 
którą z sukcesem obroniła w 1960 roku.

Po studiach, Profesor I. Bukowska-
Floreńska rozpoczęła pracę muzealni-
ka, która trwała prawie dwie dekady 
(1960–1878). W tym czasie związała się 

kolejno z ośrodkami w Zabrzu, Wodzisławiu, Rybniku, gdzie 
organizowała działy etnograficzne tych placówek i je prowadzi-
ła. Równocześnie podjęła współpracę z wielce zasłużonymi dla 
śląskich muzealiów postaciami: Józefem Ligęzą, Barbarą Ba-
zielich czy Krystyną Kaczko. Swą pracą wpisała się na trwałe 
w dorobek zachowania i dokumentowania losów śląskiej zie-
mi. Obowiązki muzealnika oraz etnograficzne zacięcie pchały 
Profesor I. Bukowską-Floreńską w teren. Eksploracje terenowe 
zaowocowały pozyskaniem wielu cennych eksponatów, ale nie 
tylko. Materialne artefakty trafiają do muzeów, ale Profesor na 
tym nie poprzestaje. Prowadząc równolegle badania własne, 
oparte na obserwacji uczestniczącej i pogłębionych wywia-
dach, pozyskuje materiał empiryczny, który wkrótce wykorzy-
sta przygotowując rozprawę doktorską. Dodatkową sposobność 
bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, a zarazem ciekawym 
epizodem w życiu zawodowym Profesor Bukowskiej-Floreń-
skiej, była praca na stanowisku socjologa w Poradni Rehabilita-
cji Zawodowej przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwa-
lidów w Katowicach. 

Zebrany materiał stał się podstawą 
dysertacji doktorskiej pt. Współcze-
sna twórczość plastyczna środowiska 
robotniczego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego i Okręgu Węglowego – 
na przykładzie rzeźby, którą I. Bukow-
ska-Floreńska napisała pod kierunkiem 
prof. Józefa Burszty. Praca ta stanowiła 
wówczas zupełnie nowatorskie stu-
dium twórczości amatorskiej uprawia-
nej przez robotników śląskich kopalń, 
które autorka opisała i poddała nauko-
wej analizie. Na jej podstawie, decyzją 
Rady Wydziału Historycznego Uniwer-
sytety Adama Mickiewicza w Poznaniu 
w roku 1976 uzyskała stopień doktora 
nauk humanistycznych. 

Awans naukowy pozwolił Profesor 
I. Bukowskiej-Floreńskiej na podjęcie 
pracy uniwersyteckiej. Pierwsze kro-
ki na ścieżce akademickiej postawiła 
w Instytucie Wychowania Plastyczne-
go (później Instytut Nauk Społecznych 
i Pedagogicznych) w ówczesnej Filii 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Profesor Irena Bukowska-Floreńska, 
fot. ze zbiorów I. Bukowskiej-Floreńskiej 
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Prowadziła tam zajęcia na kierunkach: pedagogika pracy kul-
turalno-oświatowej oraz animacja społeczno-kulturalna. Już od 
pierwszych lat obecności w środowisku akademickim praca na-
ukowo-dydaktyczna przynosiła Profesor I. Bukowskiej-Floreń-
skiej wiele satysfakcji. Zajęcia wykładowe oraz obozy tereno-
we organizowane i prowadzone przez Panią Profesor cieszyły 
się uznaniem wśród studentów, a ich etnograficzny profil trafiał 
w potrzeby społeczności akademickiej i środowiska lokalnego. 
Powszechna akceptacja tych działań wzmacniała przekonanie 
o potrzebie stworzenia na Uniwersytecie Śląskim samodziel-
nych studiów etnologicznych, które zapewniałyby nie tylko 
podstawą wiedzę w zakresie tej dyscypliny, ale także przy-
czyniłyby się do upowszechniania badań korespondujących 
z dotychczasowym dorobkiem myśli śląskoznawczej. Lokacja 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie dodatkowo dawała 
możliwość stworzenia ośrodka badawczego, który podjąłby 
refleksje nad szeroko rozumianym pograniczem. Pograniczem, 
które właśnie w przestrzeni Śląska Cieszyńskiego posiada wiele 
wymiarów.

W roku 1995, przy wsparciu cieszyńskiej kadry dydaktycznej, 
zwłaszcza profesorów Daniela Kadłubca, Alojzego Kopoczka, 
Krystyny Turek czy Haliny Rusek, Profesor I. Bukowska-Flo-
reńska uruchomiła studia etnologiczne i na wiele kolejnych lat 
stała się spiritus movens ośrodka badawczo-dydaktycznego 
w Cieszynie. Kształcenie etnologiczno-antropologiczne wypeł-
niło lukę w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego, przy-
ciągając z biegiem lat rzesze studentów. Równocześnie krystali-
zowała się kadra badawcza, wśród której pojawiają się również 
młodzi adepci cieszyńskiej etnologii, będący uczniami Profesor 
I. Bukowskiej-Floreńskiej. 

Liczne, osobiste kontakty z innymi placówkami, wśród któ-
rych wymienić należy środowiska etnologów poznańskich, 
łódzkich, lubelskich oraz katowickich socjologów, pozwoli-
ły Profesor I. Bukowskiej-Floreńskiej wprowadzić cieszyński 
ośrodek do grona liczących się w środowisku akademickim. 
Stając na czele powołanego w 2003 roku Instytutu Etnologii 
i Folklorystyki (od roku 2007 – Instytut Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej2), realizowała lub wspierała merytorycznie ba-
dania o szerokim spektrum problemowym. Polem eksploracji 
i naukowych analiz był nie tylko Śląsk Cieszyński, czy szerzej 
obszar Górnego Śląska z jego wielowymiarowym pograniczem, 
ale także inne regiony w kraju i zagranicy, zwłaszcza Afryka3. 
Wyniki badań prezentowano na konferencjach wyjazdowych 
oraz organizowanych przez Instytut, które z biegiem lat stały 
się wydarzeniem cyklicznym. Ważnym aspektem działalności 
naukowej było uruchomienie serii wydawniczej „Studia Etno-
logiczne i Antropologiczne”, redagowanej przez wiele lat przez 
Panią Profesor4.

Cieszyński ośrodek rozwijał się dynamicznie w duchu inter-
dyscyplinarnym, bo taki nurt naukowo-badawczy zawsze przy-
świecał w pracy Profesor Bukowskiej-Floreńskiej. Zadzierz-
gnięte i rozwijane w toku funkcjonowania Instytutu działania, 
przenosiły się również na dydaktykę. Studia etnologiczne ukie-
runkowane w pierwszej kolejności na folklorystykę i pograni-
cze, a z czasem – antropologię miasta i ekologię kulturową5, 
stanowiły unikatową ofertę dydaktyczną w skali kraju. Przy-
niosło to wymierne korzyści w postaci akredytowania kierunku 
zarówno przez Uczelnianą jak i Państwową Komisję Akredy-
tacyjną.

Praca uniwersytecka umożliwiła Profesor I. Bukowskiej-
Floreńskiej rozwój kolejnych szczebli naukowych. Wielorakie 
spektrum działalności oraz szerokie kontakty w kraju i zagrani-
cą pozwalały budować naukowy dorobek. W 1989 roku decyzją 
Rady Wydziału Historycznego UAM I. Bukowska-Floreńska 
otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk historycznych 
w zakresie etnografii na podstawie rozprawy Społeczno-kultu-
rowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych Gór-
nego Śląska (wydana w 1987 roku). Awans naukowy przyniósł 
mianowanie na stanowisko docenta w 1990 roku, a w roku 
1992 – na stanowisko profesora Uniwersytetu Śląskiego.

Dorobek naukowy Pani Profesor to ponad 100 artykułów 
wydanych w czasopismach i pracach zbiorowych, kilkanaście 
redakcji prac zbiorowych, liczne recenzje, ekspertyzy, organi-
zacja i udział w wielu seminariach i konferencjach. Praca dy-
daktyczna przyniosła setki wypromowanych magistrów oraz 
4 doktorów i została doceniona wielokrotnie przez Rektora 
Uniwersytetu Śląskiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 
w 1987 roku nagrodę im. Józefa Ligęzy za „Pionierskie ba-
dania naukowe nad twórczością plastyczną środowisk górni-
czych uwieńczone monografia książkową wyd. w 1987 roku 
pt. Twórczość plastyczna w środowiskach robotniczych Górne-
go Śląska na przykładzie rzeźby w węglu w XIX i XX wieku”. 
W roku 1989 praca muzealnika zaowocowała Nagrodą Zarzą-
du Muzeów Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury 
za „Zorganizowanie sesji naukowej pt. Współczesne wartości 
kultury ludowej”, a w 1999 roku otrzymała Śląską Nagrodę im. 
Juliusza Ligonia „za działalność naukowo-badawczą w zakre-
sie kultury śląskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej 
personalistyczny charakter”. 

Ukoronowaniem pracy naukowej była wydana w 2007 roku 
książka pt. Rodzina na Górnym Śląsku, który przyniosła jej ty-
tuł profesorski nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej rok później.

Ścieżkę zawodową Profesor I. Bukowska-Floreńska projek-
towała interdyscyplinarnie, łącząc nie tylko różne podejścia 
metodologiczne i problemowe, ale również wielorakie dzia-
łania: naukowe, dydaktyczne, propagatorskie, muzeologiczne. 
Wspólną klamrą tej aktywności był Górny Śląsk. Swe życie 
poświęciła na szerzenie badań nad tym regionem – jego wie-
loetniczną kulturą, burzliwą historią, nad miejscem, gdzie 
w dynamicznych procesach ściera się tradycja z nowocze-
snością. Pokazała, jak w środowisku robotniczym doskonale 
może odnaleźć się etnolog, i jak niezwykle cenna jest antro-
pologiczna refleksja nad zachodzącymi w przestrzeni poprze-
mysłowej zjawiskami. W różnych etach swojego życia zaj-
mowała się artystyczną działalnością ludzi pracy, zwłaszcza 
rzeźbą w węglu, którą odkryła i opisała dla świata; miejscem 
tradycji w rzeczywistości industrialnej czy wreszcie rodziną, 
która na jej ukochanym Śląsku jest wartością najwyższą. Co 
ważne, nigdy nie porzuciła ani środowiska górniczego, ani 
muzealnego. Służyła, najczęściej wolontaryjnie, wsparciem 
merytorycznym w licznych gremiach, jak choćby Komisja 
Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN Oddział w Kato-
wicach, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska 
PAN Oddział Katowice, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, 
Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej, Polskie To-
warzystwo Ludoznawcze, czy w Radzie Naukowej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w Muzeum Miejskim w Żo-
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rach, w Muzeum Miejskim w Rybniku, w Zespole Etnografów 
przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Mimo że Profesor I. Bukowska-Floreńska przeszła na emery-
turę, wciąż pozostaje aktywną badaczką kultury i tradycji Gór-
nego Śląska, w rożnych jej aspektach i przejawach. Jako dydak-
tyk – służy niezmiennie radą i merytorycznym wsparciem swo-
im uczniom, którzy kontynuują dorobek cieszyńskiej etnologii. 

PRZYPISY 

1 Zob. więcej: Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubi-
leuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, 
red. R. Hołda, G. Odoj, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2008.

2 Wcześniej, od 1997 roku Profesor I. Bukowska-Floreńska 
była dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kultu-
rze.

3 Należy wymienić tu chociażby badania realizowane przez 
dr. Lucjana Buchalika, czy dr. hab. Macieja Kurcza. 

4 Do dziś ukazało się 16 tomów „Studiów”. Obecnie czaso-
pismo znajduje się na Liście Ministerialnej i ma przyznane 8 
punktów. 

5 Obecnie na studiach II stopnia realizowana jest specjalność: 
ekologia kulturowa, którą opracowano w ramach projektu fi-
nansowanego z funduszy norweskich. Idea tego projektu zro-
dziła się na bazie wykładów z antropologii ekologicznej, które 
prowadziła kilka lat temu Profesor dla studentów etnologii. 

Wanda Szkulmowska, z domu Kopydłowska, urodziła się 4 
października 1931 roku w Warszawie, gdzie przebywała do 
Powstania Warszawskiego. Do Bydgoszczy przeprowadziła 
się w maju 1945 roku i mieszka tam do dziś. W 1953 roku 
wyszła za mąż za Jana Szkulmowskiego. Ukończyła filologię 
polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W. Szkulmowska obchodziła w roku 2016 podwójny jubile-
usz: sześćdziesięciu lat działalności na rzecz kultury ludowej 
i jej twórców z woj. kujawsko-pomorskiego oraz osiemdzie-
siątej piątej rocznicy urodzin. Imponujący jest zakres jej dzia-
łalności i dorobek twórczy – 153 opublikowane prace, w tym 
15 książek, których była autorem lub współautorem. Swoją 
działalność w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad 
sztuką ludową i jej twórcami rozpoczęła w 1956 roku w Wy-
dziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgosz-
czy. Prowadziła m.in. sprawy związane z kształceniem kadr 

dla kultury, wymianą z zagranicą. Była współorganizatorem 
w tzw. eksperymencie szubińskim. Był to program „Szkoła 
ośrodkiem życia kulturalnego młodocianych i dorosłych na 
wsi”, prowadzony w latach 1960–1961 w czterech powia-
tach w Polsce, m.in. szubińskim. Eksperyment ten, jedyny 
tego typu w owym czasie w Europie, walnie się przyczynił 
m.in. do ożywienia sztuki ludowej na Pałukach. Brała udział 
w tworzeniu strategicznych planów rozwoju kultury w regio-
nie. Pracowała w zespole przygotowującym perspektywiczny 
program rozwoju kultury w woj. bydgoskim od roku 1961 do 
roku 1990. Przez cały czas swojej pracy w Wydziale Kultu-
ry zajmowała się stwarzaniem warunków dla rozwoju sztuki 
ludowej w regionach. woj. bydgoskiego: na Kujawach, Pału-
kach, Kaszubach i Borach Tucholskich.

Wanda Szkulmowska już w roku 1957 zainicjowała pene-
trację powiatów dawnego województwa bydgoskiego w celu 

Jubileusz Wandy Szkulmowskiej – 
animatorki kujawsko-pomorskiej 
kultury ludowej

KINGA TURSKA-SKOWRONEK

W tę noc 
wszystko zdarzyć się może
czas się w rozpędzie 
zatrzyma
gdy ręka Bożego Syna
obejmie świat i człowieka
obietnica się spełni
puste serca wypełni
miłość ogromna jak rzeka
chłodne gwiazdy na niebie
wyzwolą światło z siebie
i oddadzą je nam
tak jak Jego
On dotknie nas
łaską nadziei
nakarmi opłatkiem chleba
pokój przyniesie ziemi
zamilkną waśnie i spory
wyschnie nienawiści morze
jutro będzie inaczej
jutro wszystko się zmieni
On świat obudzi
swoim słowem

HALINA GRABOŚ
Cudowna noc
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poznania sztuki ludowej i jej twórców. Działania te były pro-
wadzone przez etnografów z Muzeum w Toruniu – najpierw 
Okręgowego, a od roku 1959 – Etnograficznego. 

Bardzo ważnym elementem działalności W. Szkulmowskiej 
była umiejętność współpracy z osobami i instytucjami, które 
mogły być włączone w system opieki nad sztuką ludową. Jed-
ną z takich instytucji było Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne w Bydgoszczy (wraz ze swoimi oddziałami), któ-
re powstało w końcu 1960 roku. W. Szkulmowska była jego 
członkiem (w latach 1997–2008 – wiceprezesem), a od 1975 
roku przewodniczyła Sekcji Kultury Ludowej tego Towarzy-
stwa. Sekcja ta była ważną płaszczyzną współdziałania dla 
wielu osób z różnych instytucji i stowarzyszeń kulturalnych. 
Dzięki temu współdziałaniu wypracowano praktykę realizacji 
co roku w jednym z regionów dużej imprezy związanej ze sztu-
ką ludową. Takimi imprezami są m.in. konkursy oraz towarzy-
szące im wystawy, od 1963 roku coroczny konkurs „Pałuckiej 
sztuki ludowej” w Szubinie, organizowany do dziś (wieloletnią 
przewodniczącą jury jest W. Szkulmowska), od 1968 roku – 
coroczne konkursy „Kaszubskiej sztuki ludowej” w Tucholi 
i od 1977 roku – konkursy na Kujawach w Inowrocławiu. 

 Inicjatywą W. Szkulmowskiej było ogłoszenie w 1976 roku 
konkursów „Haft w stroju ludowym” dla regionu Pałuk oraz 
„Złotogłowie kaszubskie”. Dzięki temu ostatniemu konkurso-
wi i poprzedzającym go warsztatom wykonywania haftu złoty-
mi nićmi na czepcach kaszubskich wiele hafciarek opanowało 
tę unikalną technikę, a muzea wzbogaciły się o kopie tradycyj-
nych czepców kaszubskich. 

Szczególnie ważną inicjatywą W. Szkulmowskiej był po-
mysł zorganizowania międzywojewódzkich konkursów i wy-
staw sztuki ludowej Kaszub. Konkursy odbywały się w okresie 
1985–1998 co trzy lata, potem w 2001, 2005 i 2008 roku. Obej-
mowały twórców kaszubskich z woj. bydgoskiego, gdańskie-
go i słupskiego. Wystawy pokonkursowe eksponowane były 
w Bydgoszczy, Gdańsku, Słupsku, Bytowie oraz Chojnicach. 
Wystawom towarzyszyły publikacje.

Jubilatka była pomysłodawczynią i organizatorką wielu wy-
staw poświęconych sztuce ludowej. Najważniejsze to: „Sztuka 
ludowa i jej twórcy. Kujawy 
– Pałuki.”, Bydgoszcz 1963; 
„Współczesna sztuka ludowa 
w woj. bydgoskim”, Bydgoszcz 
1971; wystawa objazdowa 
w latach 1972–1989 „Sztuka 
ludowa regionu Kujaw, Pałuk 
i Kaszub”, Rumunia, NRD, 
Bułgaria, Francja oraz różne 
miasta w Polsce; „Współczesna 
sztuka ludowa Kujaw, Pałuk 
i Kaszub”, Bydgoszcz 1983; 
„Hafty kaszubskie woj. bydgo-
skiego”, Warszawa 1985. Do 
wielu z tych wystaw W. Szkul-
mowska pisała i redagowała 
obszerne katalogi, zawierające 
opisy obiektów oraz sylwet-
ki twórców. Dodatkowym ich 
walorem były bardzo dobre fo-
tografie. Pozycje te pozwalały 

czytelnikowi zorientować się, co dzieje się w sztuce ludowej 
danego regionu.

W. Szkulmowska była inicjatorką, redaktorką i współautorką 
trzech obszernych publikacji o fundamentalnym znaczeniu dla 
historii sztuki ludowej Kaszub, Pałuk i Kujaw. Są to: Sztuka 
ludowa Kaszub. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995; 
Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 
1996, 2006; Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, 
Bydgoszcz 1997. Są to pierwsze monografie sztuki ludowej 
tych regionów. Do współpracy przy ich tworzeniu zostali za-
proszeni etnografowie z różnych ośrodków.

Niekwestionowaną zasługą W. Szkulmowskiej (obok red. 
Anny Jachniny) jest wydobycie z zapomnienia poety z Ku-
jaw, Franciszka Becińskiego. Opisała jego twórczość i reda-
gowała trzy zbiory jego wierszy w latach 1969, 1973 i 2004.

Wśród ważnych pozycji autorstwa W. Szkulmowskiej 
wymienić należy z pewnością następujące: Sztuka ludowa 
w Borach Tucholskich, Tuchola2003, 2006, 2007; Oj stą-
pej koniku. Rzecz o zespole regionalnym „Pałuki” z Kcyni” 
(z płytą), Kcynia 2006; Jesień na Pałukach. Zjazdy twórców 
ludowych w Żninie w latach 1966–2010, Żnin 2010. Jest tak-
że współautorką znaczących publikacji: Szubińskie konkursy 
sztuki ludowej. Pałuki cz. 1, Szubin 2007; Pałucka sztuka lu-
dowa i jej twórcy. Szubińskie konkursy w latach 1963–2012, 
Szubin 2012. Pozycją szczególną, a w opinii Wandy Szkul-
mowskiej „dziełem jej życia” jest multimedialne wydaw-
nictwo Ziemia rodzinna to Kujawy, Bydgoszcz 2006, 2007, 
składające się z książki jej autorstwa oraz dwóch płyt CD (3 
godziny filmu, którego współautorem jest Andrzej Obiała), 
cz. I. Słowo (książka), cz. II. Obraz (2 płyty DVD). Podobnej 
publikacji nie ma żaden region w Polsce.

W. Szkulmowska była w 1997 roku współautorką i pro-
wadzącą cykl 13 programów dla TVP Bydgoszcz, poświę-
conych amatorskim zespołom folklorystycznym z regionów 
Kujaw, Pałuk i Kaszub. Współpracowała także przy realiza-
cji dwóch filmów dla TVP1 Przywoływki dyngusowe i Do-
żynki na Pałukach (1999–2000).

Na szczególną uwagę zasługuje działalność na rzecz STL 
w Lublinie. Od 1978 roku do 
dziś działa w Radzie Nauko-
wej Stowarzyszenia. W roku 
1988 była współzałożycielem 
Oddziału tego Stowarzyszenia 
w Bydgoszczy. Przez cały ten 
czas współuczestniczy w roz-
woju tego Oddziału, wspo-
magając zarówno twórców 
jak i inicjatywy podejmowa-
ne w różnych ośrodkach. Jest 
osobą bardzo szanowaną i lu-
bianą przez twórców, których 
stara się na różnych polach 
wspierać. Jubilatka zainicjo-
wała system pomocy mate-
rialnej dla twórców ludowych 
(stypendia) finansowany od 
1961 roku do 1998 roku ze 
środków Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkie-

Ceremonia wręczenia medalu Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis Wandzie Szkulmowskiej 

(28.10.2016), od lewej: Marszałek Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wanda Szkulmow-
ska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Ryszard Bober, fot. Andrzej Goiński
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go w Bydgoszczy. Od 2000 roku do chwili obecnej system 
pomocy działa jako Konkurs Aktywności Twórczej z nagro-
dami fundowanymi przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to jedyny taki w Polsce 
system opieki nad twórcami ludowymi. 

Do tej obszernej informacji o W. Szkulmowskiej do-
dać należy, że przez wiele lat była nauczycielem akade-
mickim w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
(1974–1976) oraz w Bydgoszczy w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej (obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkie-
go; 1976–2002) i w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
(2006–2008).

Dzięki staraniom W. Szkulmowskiej 7 czerwca 1999 roku 
w czasie pobytu św. Jana Pawła II w Bydgoszczy ok. 800 
osób (członkowie zespołów ludowych oraz twórcy ludowi) 
uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym, a w trakcie Eucha-
rystii wręczyli Papieżowi dary. Jubilatka w latach 2000–2014 
organizowała coroczne pielgrzymki twórców ludowych z re-
gionów woj. kujawsko-pomorskiego do Sanktuarium Matki 
Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy. Spotkania opłatkowe, 
które towarzyszyły pielgrzymkom, przyczyniały się do inte-
gracji społeczności twórców ludowych.

W. Szkulmowska otrzymała za swoją działalność na rzecz 
kultury ludowej wiele odznaczeń i wyróżnień. Najważniejsze 
z nich to: Złoty Krzyż Zasługi (1962), Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski (1968), Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski (2001), Medal im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” (1987), Srebrny Medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” (2005). Z okazji jubileuszu W. Szkulmowska 
otrzymała Złoty Medal ”Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz 
Medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, 
przyznawany najbardziej zasłużonym osobom dla wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Wyrazem uznania była uroczystość zorganizowana na Zjeź-
dzie Twórców Ludowych w Żninie 17 września 2016 roku. 
Obchodzono jubileusze W. Szkulmowskiej, dziękując jej za 
wielkie serce dla twórców ludowych z woj. kujawsko-pomor-
skiego. Podziękowania i gratulacje składali zarówno przedsta-
wiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego, instytucji 
kulturalnych, jak i ludowi artyści, którym poświęciła całe swoje 
życie zawodowe.

Cieszymy się, ze pani Wanda nadal jest czynna zawodowo 
i ciągle ma plany działania na rzecz kultury ludowej w naszym 
województwie.

JANINA RADOMSKA  
Moja poezja

Moja poezja płynie prosto 
z serca 

Jasna i gorąca jak promyk 
słońca

Płodna jak czarna skiba
Głośna jak dzwon
Ciężka jak młot
Ostra jak kosa
Dobra jak kromka chleba
Pragnę aby otworzyła drzwi 

chałup
Z serca ludzi otarła łzy
Osuszyła skronie
Rozjaśniła twarze
Zapachniała jak malwy 

pod oknem
Umocniła nasze korzenie
Pragnę aby każde me słowo
Było jak ożywcza rosa
Jak miłe wspomnienie
Jak duma oracza
Jak zapach łanów
Jak pieśń skowronka
Jak nadzieja

ANNA PILISZEWSKA
O kapliczce, świątkarzu i aniele śródpolnym

Pachnie Święta Rodzina z lipowego drewna
lepkim sokiem żywicy. Nim stanie przy drodze,
gdzie turkocą czubate wozy i gdzie owsa łanu
dozoruje kaleki strach o jednej nodze,
klęknie świątkarz wśród drobnych opiłków i trocin,
by barwidłem figurki pobożnie ozłocić.

Dzieciąteczko ma brzuszek sękaty i wzdęty,
Święty Józef za duże drewniane sandały,
Panna Maria na sukni dźwiga firmamenty,
zaś żłóbeczek jest krzywy i sporo za mały,
jednak ręce świątkarza wśród pni i opiłków
zakwitają miłością, gdy mdleją z wysiłku...

Rzeźbiarz kłania się Panu – wierzy w cud tworzenia.
Drży kapliczka przy drodze wśród perzu i jeżyn,
i frasuje się Anioł w grusz stuletnich cieniach,
gdy mocuje się z wiatrem na pozór rycerzy.
I szepczą wśród liści: – Skrzydłem Was osłonię –
ma na myśli Rodzinę i rzeźbiące dłonie.

PIOTR OPRZĘDEK
Jabłoń

wiosną
jest panną młodą
w welonie szmaragdowej trawy
z orszakiem pszczół i trzmieli
tańczy na mniszkowym kobiercu
latem
pod baldachimem liści
tuli przyszłe rumieńce
wypatruje deszczu
gawędzi z ptakami o świecie
jesienią
brzemienna szczęściem
rodzi soczyste owoce
a liście wysyła
na spacer ku wieczności
zimą
w białej pościeli
mchu szalem otulona
ciszą maluje pejzaż
i zasypia spełniona
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Półwiecze badań nad folklorem. 
O dorobku i perspektywach badawczych 
Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki 
Uniwersytetu Opolskiego

TERESA SMOLIŃSKA

PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

Przeszło 50 lat folklorystycznych badań naukowych w opol-
skim ośrodku akademickim (najpierw w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej, a następnie w Uniwersytecie Opolskim) zachęca 
do refleksji, wstępnych ocen i prognoz, ale jest tym samym 
niełatwym wyzwaniem. Praktycznie zmusza do ekspozycji 
tylko wybranych wątków. Zainicjowane na początku lat 60. 
minionego stulecia przez prof. Dorotę Simonides, wielolet-
niego kierownika Katedry Folklorystyki, badania empiryczne 
i teoretyczne nad dziedzictwem kulturowym Śląska, kontynu-
owali w następnych latach jej uczniowie i współpracownicy. 
A gdy Pani Profesor jeszcze przed przełomem politycznym 
w Polsce zaangażowała się w działalność polityczną1, wów-
czas po kilku latach władze uczelni powierzyły mi obowiąz-
ki kierowania Katedrą (1996–2016). Właściwie to można by 
uznać, że przynajmniej niektóre z prowadzonych w minionym 
półwieczu tematów wymagałyby oddzielnego opracowania 
monograficznego. Chciałabym też zauważyć, że o „opolskiej 
szkole folklorystycznej” wypowiadałam się już wcześniej2, 
również, przed laty na łamach „Twórczości Ludowej” (tu: 
początki folklorystyki w Opolu, kształcenie studentów i mło-
dej kadry naukowej, główne kierunki badawcze, w tym tzw. 
węzłowe i resortowe problemy badawcze oraz prace zespo-
łowe, konferencje naukowe, współpraca z zagranicą, związki 
z regionem, plany rozwojowe)3, przygotowana została „księga 
pamiątkowa”, poświęcona prof. Simonides4, a w ramach serii 
„Ludzie Uniwersytetu Opolskiego” opracowana została syl-
wetka i bibliografia Pani Profesor5. 

Eksponowany w Opolu profil szeroko rozumianych śląsko-
znawczych badań folklorystycznych wymaga choć podstawo-
wej uwagi, że prace zbierackie w tym regionie rozpoczęto już 
w XIX wieku i nie sposób nie wymienić tu takich nazwisk, 
jak Józef Lompa, Izmaił I. Sriezniewski, Lucjan Malinowski, 
Juliusz Roger, ks. Adolf Hytrek, ks. Michał Przywara i in. 
Prace te były kontynuowane zarówno przez rodzimych zbiera-
czy folklorystów-amatorów, jak i przez Niemców do II wojny 
światowej6. 

Chciałabym więc teraz, aby nie powtarzać przywoływa-
nych wcześniej informacji, wspomnieć jedynie o początkach 

organizacyjnych i późniejszych zmianach administracyjnych, 
związanych już nie tylko z rozwijanymi specjalnościami na 
kierunku filologia polska, ale i z uruchomieniem w Uniwersy-
tecie Opolskim nowego kierunku studiów, czyli kulturoznaw-
stwa, także o najważniejszych tematach badawczych, o bardzo 
żywej działalności Koła Naukowego Folklorystów, uczestni-
czącego nie tylko w popularyzacji wiedzy o kulturze ludowej, 
ale i w badaniach empirycznych (m.in. obozach naukowych).

Warto więc wyeksponować tu fakt, że zanim folklorysty-
ka w Opolu ukonstytuowała się administracyjnie, czyli za-
nim w 1973 roku powstał Zakład Folklorystyki, a w 1988 
roku nastąpiła zmiana nazwy na: Katedra Folklorystyki, i od 
2002 roku, wraz z powołaniem nowego kierunku i posze-
rzenia obszaru badań na inne dziedziny (film, teatr, media), 
mamy w ramach Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Katedrę Kulturoznawstwa i Folklorystyki, to już pod koniec 
lat 50. oraz na początku 60. XX wieku rejestrujemy czytelne 
przykłady badań folklorystycznych. Myślę tu o opublikowa-
nych pracach dotyczących bibliografii J. Lompy, baśni i po-
dań Lompy w zbiorach niemieckich, piśmiennictwa śląskiego 
i dziejów folklorystyki na Śląsku autorstwa Leokadii i Jerzego 
Pośpiechów7 oraz o artykułach o bajkach śląskich Jana Kup-
ca, a także o górnośląskich baśniach i podaniach autorstwa D. 
Simonides8. Po ukonstytuowaniu się zakładu, zespół młodych 
wówczas badaczy tworzyli: dr Janina Hajduk-Nijakowska, dr 
Teresa Smolińska, dr Piotr Kowalski (od 1987 roku), dr Kry-
styna Kossakowska-Jarosz (od 1989 roku). Później (w 1999 
roku) dołączyły do zespołu pierwsze nasze absolwentki, któ-
re ukończyły studia doktoranckie: dr Katarzyna Łeńska-Bąk 
i dr Dorota Świtała-Trybek. Wszyscy ukończyliśmy filologię 
polską, interesowała nas nie tylko literatura oraz piśmien-
nictwo śląskie, ale głównie badania nad kulturą ludową (ze 
szczególną wówczas ekspozycją folkloru słownego, genologii 
folklorystycznej), historią folklorystyki, subkulturami (głów-
nie dzieci i młodzieży oraz górników), a później także nad ob-
rzędami i różnymi formami świętowania (np. odpustami para-
fialnymi). W ramach studiów polonistycznych uruchomiliśmy 
najpierw specjalizację folklorystyczną, później – specjalność 
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folklorystyka. Co ważne, praktycznie od połowy lat 60. stu-
denci mieli możliwość pisania prac dyplomowych z zakresu 
folklorystyki. Na pięcioletnich studiach polonistycznych – jak 
już podkreślałam – mieliśmy cieszącą się wśród studentów 
dużą popularnością i uznaniem specjalizację folklorystycz-
ną (od 1976 roku). Następnie wyróżniający się absolwenci 
rozwijali swoje zainteresowania na studiach doktoranckich: 
u prof. Simonides, prof. Pośpiecha, później również u prof. 
Kowalskiego i u mnie – z folklorystyki, piśmiennictwa ślą-
skiego, kultury popularnej. Tak rozwijał się nasz dorobek kul-
turoznawczy, bo nie był on już sensu stricto folklorystyczny, 
ale również dotyczył obszaru szeroko rozumianej kultury tra-
dycyjnej i współczesnej, np. u prof. Kowalskiego – kultury 
popularnej.

Dodam: udało się nam pozyskać kolejny etat i tak w 2002 
roku została zatrudniona mgr Magdalena Sztandara, absol-
wentka etnologii krakowskiej, która pracowała u nas do 2015 
roku. Dbając o rozwój kadry naukowej, rozwijając ofertę dy-
daktyczną dla studentów, tworząc nowe specjalności, posta-
nowiliśmy na już istniejącej podstawie folklorystycznej i re-
gionalnej utworzyć przy Instytucie Filologii Polskiej nowy 
kierunek – kulturoznawstwo. W 2002 roku, uruchamiając je, 
zmodyfikowaliśmy również nazwę katedry. Katedra Folk-
lorystyki zyskała ważne dopełnienie merytoryczne o słowo 
kulturoznawstwo. Na pierwszy plan wysunęliśmy nowy kie-
runek, ponieważ folklorystyka – jak wiadomo – nie doczekała 
się osobnego statusu jako dyscyplina naukowa. 

Aby rozwijać nasze młode kulturoznawstwo i mieć własną 
kadrę, w ramach ogłaszanych konkursów na adiunktów kultu-
roznawstwa pozyskaliśmy kolejnych młodych pracowników: 
z Katowic przeszedł do Opola dr Wojciech Kędzierzawski 
(pracował u nas w latach 2005–2015) oraz dr Mateusz Szu-
bert (od 2009), z Wrocławia – dr Agata Strządała (od 2008). 
Choć jesteśmy jednym z młodszych kulturoznawstw w Pol-
sce, to cały czas 
dbamy o spełnianie 
wszystkich wymo-
gów ministerial-
nych, odpowiednią 
kadrę, rozwój badań 
naukowych. I tak 
Decyzją Państwowej 
Komisji Akredyta-
cyjnej kulturoznaw-
stwo w Uniwer-
sytecie Opolskim 
otrzymało w 2007 
roku akredytację. 
W tym samym roku, 
decyzją Centralnej 
Komisji ds. Stopni 
i Tytułów, Wydział 
Filologiczny uzy-
skał uprawnienia do 
nadawania stopnia 
naukowego doktora 
nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie 
kulturoznawstwo. 

Natomiast w 2008 roku została powołana u nas na Wydzia-
le Filologicznym Komisja Kulturoznawcza ds. Przewodów 
Doktorskich. Teraz chcemy starać się u uprawnienia habilita-
cyjne z zakresu kulturoznawstwa. 

Od początku podstawę teoretyczną i empiryczną kulturo-
znawstwa opolskiego stanowią regionalne badania tereno-
we, zapoczątkowane przez prof. D. Simonides9. Uważam, 
że znakiem firmowym naszego kulturoznawstwa może być 
folklorystyka i regionalistyka (a szczególnie badania śląsko-
znawcze, również literaturoznawcze nad piśmiennictwem ślą-
skim), wsparte antropologią współczesności i historią kultury. 
Nasz projekt kulturoznawstwa jest w warstwie merytorycznej 
podporządkowany antropologicznej koncepcji kultury. Oczy-
wiście, dopełniają go prowadzone u nas badania medioznaw-
cze, filmoznawcze i teatrologiczne w Katedrze Teatru, Filmu 
i Nowych Mediów. 

Z wielu osiągnięć badawczych można tu wymienić pionier-
skie prace nad folklorem słownym, obrzędowym, środowisko-
wym, nad literaturą i kulturą popularną, kalendarzami, subkul-
turami (głównie dzieci i nastolatków oraz górników), nad zbój-
nicką tradycją ludową, nad repertuarem dawnych i współcze-
snych narratorów, potoczną wiedzą o rodzinie. Zajmujemy się 
tradycyjnymi i współczesnymi gatunkami folkloru słownego 
(bajkami, podaniami, opowieściami komicznymi, wspomnie-
niowymi, genealogicznymi, sensacyjnymi, sztambuchami, 
graffiti), czasopiśmiennictwem śląskim, historią folklorystyki 
polskiej oraz niemieckiej na Śląsku. Kontynuowane są bada-
nia terenowe i analityczne nad zespołem zjawisk kulturowych, 
tzw. folkloryzmem, subkulturami oraz tradycyjną i współcze-
sną obrzędowością doroczną i rodzinną, nad pobożnością lu-
dową, historią pożywienia, regionalną specyfiką kulinariów. 
W kręgu zainteresowań badawczych pracowników znajdują 
się zagadnienia dotyczące metodologii, teorii folklorystyki, 
etnologii i antropologii (np. antropologii codzienności, historii 

myśli etnologicznej), 
stereotypów polsko-
słowackich, kultu-
rowych kontekstów 
żywiołów i katastrof, 
historii kultury pol-
skiej. Można tu wy-
mienić studia o chle-
bie, wodzie i soli. 
W dorobku naukowo-
badawczym pracow-
ników należy wyróż-
nić prace zespołowe, 
np. w ramach serii 
„Stromata Anth-
ropologica”. Jako 
największe wszak 
osiągnięcie pracy ze-
społowej (uczestni-
czyło w niej 40 osób) 
wymienię syntezę 
pt. Folklor Górnego 
Śląska (1989), którą 
postrzegam jako sys-
tematyczną i kom-

Członkowie Koła Naukowego Folklorystów na spotkaniu 
z prof. Dorotą Simonides, Opole, 21.05.1996, 

fot. ze zbiorów Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO



Adam Tarnowski, 
skrzypek z Janiszewa

Kapela Ludowa „Kurasie” z Lubziny Fotografie: Jan Adamowski 

Solista śpiewak Stanisław Madanowski 
z Boczków Chełmońskich 

50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych – „laureaci Baszty”
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Grupa z Bielaw (2011)

Korowód zapustny we Włocławku (2013) Fotografie: Michał Kwiatkowski
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pleksową monografię śląskiej kultury symbolicznej. Aktualnie 
badania w ośrodku opolskim koncentrują się wokół tematu 
„Kultura ludowa i popularna w Polsce w kontekście europej-
skim i światowym”, prowadzimy badania wielokierunkowe, 
czyli kontynuowane są studia śląskoznawcze, nad teoretycz-
nymi aspektami regionalizmu, metodyką nauczania regionali-
zmu, nad śląską kulturą literacką, powstają także prace doty-
czące: m. in. e-folkloru oraz funkcjonowania folkloru w dobie 
rozwoju środków masowego przekazu i nowych mediów, pa-
mięci społecznej i potocznej świadomości historycznej, hi-
storii i symboliki pokarmów, semiotyki kultury, komunikacji 
międzykulturowej, bioetyki w kontekście międzykulturowym, 
mitologii chorób oraz społecznych kontekstów choroby i cho-
rowania, antropologii śmierci, kulturowych funkcji podróży, 
antropologii ciała, form religijności i pobożności ludowej, tra-
dycji kolędniczych na gruncie polskim i słowiańskim, trady-
cyjnej i współczesnej zwyczajowości oraz obrzędowości. Zaj-
mujemy się dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska rów-
nież z ekspozycją kultury robotniczej – głównie górniczej (np. 
w 2014 roku organizowaliśmy z Instytutem Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego dużą konferencję 
pt. „Osiedla i kolonie robotnicze. Kulturowe ślady i szyfry”), 
ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych kontekstów ka-
tastrof górniczych, kulturą czasu wolnego, „nowymi” trady-
cjami śląskimi we współczesnej kulturze. Na oddzielną uwagę 
zasługują prowadzone w naszym ośrodku badania nad oswa-
janiem krajobrazu Śląska przez ludność przybyłą tu po 1945 
roku, a zatem szerzej – nad adaptacją i integracją kulturową, 
wielokulturowością itp.

Co ważne, w latach 80. nastąpił w naszym ośrodku za spra-
wą prof. P. Kowalskiego dynamiczny rozwój badań teoretycz-
nych nie tylko nad folklorem i folklorystyką, ale i nad kul-
turą popularną i wybranymi zagadnieniami z historii kultury. 
Prof. Kowalski, który w 1987 roku związał się z naszą kate-
drą i był współorganizatorem opolskiego kulturoznawstwa10, 
do swoich wcześniejszych badań dotyczących stricte kultury 
popularnej, włączył nową problematykę: głównie metodolo-
gię folklorystyki, refleksję nad formami i sposobami istnienia 
folkloru, nad przemianami kultury typu ludowego w dobie 
ekspansywnych wpływów kultury popularnej. Tu, w Opolu, 
powstała jego praca habilitacyjna o współczesnym folklorze 
i folklorystyce oraz kolejne książki11. Później skierował się 
w stronę historii i teorii kultury, i tym obszarem badań zainte-
resował swoje uczennice. 

Szczegółowa ocena dokonań pracowników katedry mogła-
by być tematem oddzielnej rozprawy autorskiej o badaniach 
nad kulturą tradycyjną i ludową. Uwzględniając liczbę pra-
cowników, trzeba uznać, że jesteśmy niewielkim ośrodkiem, 
natomiast zróżnicowany dorobek poszczególnych pracowni-
ków – moim skromnym zdaniem – zasługuje na uwagę, by 
wymienić tu tylko ich prace zwarte: prof. UO dr hab. Janiny 
Hajduk-Nijakowskiej12, prof. zw. dr hab. Krystyny Kossakow-
skiej-Jarosz13, dr hab. Katarzyny Łeńskiej-Bąk14, dr hab. Doro-
ty Świtały-Trybek15, dr M. Sztandary16, dr. Wojciecha Kędzie-
rzawskiego17, dr Agaty Strządały18, dr. Mateusza Szuberta19. 
Na oddzielną uwagę zasługują interdyscyplinarne prace zwar-
te wydawane u nas systematycznie od 2007 roku w ramach 
wspomnianej wcześniej serii „Stromata Anthropologica”. 
Inicjatorem tej serii był prof. Kowalski, współuczestniczyły 

w sprawach organizacyjnych i kontynuowały to konferencyj-
ne i wydawnicze przedsięwzięcie jego uczennice, a aktualnie 
z powodzeniem prowadzi je dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk. 
Do tej pory opublikowanych zostało 11 tomów20.

* * * 

Moje pierwsze doświadczenia naukowe miały związek 
z folklorystycznymi badaniami terenowymi. Interesowała mnie 
wówczas literatura ludowa, dzisiaj powiedzielibyśmy: folklor 
słowny mieszkańców Opola i powiatu opolskiego, a konkretnie 
– nie tylko przeszłość historyczna związana z zabytkami bada-
nego obszaru, ale podania lokalne, toponimiczne, historyczne, 
czyli przede wszystkim potoczna wiedza ludzi o poszczegól-
nych zabytkach świeckich i sakralnych. To były początki mo-
ich badań czy też pasji związanych z kulturą ludową (lub, jak 
dzisiaj byśmy to ujęli, kulturą typu ludowego). Później zain-
teresowałam się folkloryzmem, tj. tymi zjawiskami, które są 
animowane z dawnego folkloru i prezentowane w formie wi-
dowiska na scenie, gdy na konkurs przyjeżdżają niewątpliwie 
utalentowani informatorzy jako recytatorzy z wyuczonymi na 
pamięć tekstami. Jeździłam wtedy nie tylko na „Sabałowe Ba-
jania” do Bukowiny Tatrzańskiej, ale głównie na konkursy ga-
wędziarskie organizowane przez katowicki oddział Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej w Katowicach w przemysłowej części 
Górnego Śląska (w Bytomiu, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Katowi-
cach). Poddałam próbie analizy zjawisko prezentacji folkloru 
w formie stylizowanej i w nowym środowisku, bo nieznanemu 
wcześniej odbiorcy. Były to moje kolejne badania terenowe, 
których wyniki przedstawiłam w dwóch pracach zwartych. 
Wyniki tych badań, prócz walorów poznawczych, niosły ze 
sobą również wskazania praktyczne, ostrzeżenia dla organiza-
torów i animatorów różnych inicjatyw kulturalno-oświatowych 
w ramach ówczesnej polityki i mecenatu państwa nad kulturą.

Był taki okres w moim życiu, że gawędziarze pochłonęli 
mnie bez reszty, ale w końcu podjęłam badania nad inną formą 
ustnej transmisji folkloru we współczesnej kulturze. Zajęłam 
się rodziną, a konkretnie tym, co w tej najmniejszej grupie 
społecznej opowiada się, jakie jest jej uczestnictwo w kultu-
rze, jaka jest rola dziadków i rodziców (jak dbają oni o pamięć 
o rodzinie, w jakich sytuacjach potoczna wiedza genealogiczna 
jest przekazywana, co dzieci wiedzą o swoich przodkach). In-
teresowało mnie po prostu „macierzyste środowisko” tradycyj-
nej kultury we współczesnych realiach, czyli rodzina jako mała 
grupa społeczna, w której dochodzi do przemian dziedzictwa 
kulturowego. I z zakresu tej problematyki napisałam pracę ha-
bilitacyjną21. Po habilitacji zdecydowanie poszerzyłam obszar 
badań o zagadnienia związane ze zwyczajami, obrzędami, ry-
tuałami, ceremoniałami, zarówno dorocznymi, jak i rodzinny-
mi, znanymi w Polsce i na gruncie słowiańskim. W kontekście 
dawnych i współczesnych praktyk zwyczajowych, jakimi są 
m.in. zróżnicowane formy kolędowania bożonarodzeniowego 
i noworocznego, mieszczą się moje szczegółowe badania nad 
kolędnikami, występującymi na scenie i bawiącymi się w teatr, 
odtwarzającymi „scenki bożonarodzeniowe” w ramach prze-
glądów i konkursów, także nad kolędnikami misyjnymi, Orsza-
kiem Trzech Króli22. 

Podstawę moich badań stanowią rozległe kontakty z infor-
matorami w terenie, twórcami ludowymi, zespołami folklory-
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stycznymi, nauczycielami-regionalistami. Moim zdaniem, to 
dzięki nim mój warsztat empiryczny jest wiarygodny. Wiele 
prac poświęciłam nie tylko historii folklorystyki i zjawiskom 
już dziś historycznym, ale i formom edukacji regionalnej, 
uczestnictwu w kulturze lokalnych społeczności. Stąd już tyl-
ko krok do jednego z centralnych miejsc na mapie moich ba-
dań, czyli dziedzictwa kulturowego Ślązaków w świetle XIX-
wiecznych prac zbierackich na Śląsku (np. J. Rogera, L. Ma-
linowskiego, Ślązaków, którzy wyjechali do Brazylii) i tych 
wszystkich zjawisk kultury, które współcześnie pielęgnują. 
Stąd też kontynuacja badań nad manifestowanymi współcze-
śnie przez Ślązaków formami kultury i nostalgicznym od-
twarzaniem repertuaru niemieckiego, nad bardzo czytelnymi 
związkami z Kościołem i żywymi przykładami świętowania 
w kategoriach tzw. pobożności ludowej, także nad kwestiami 
tożsamości etnicznej oraz procesami integracji i unifikacji kul-
turowej po 1945 roku. Dodam: bez uwzględnienia dziedzictwa 
kulturowego ludności przybyłej na tzw. ziemie zachodnie po 
II wojnie światowej byłby to wszak niepełny kształt badań.

Różne odmiany kultury stylizowanej, czyli folkloryzmu 
pielęgnowanego w lokalnych środowiskach i animowanego 
przez instytucje kulturalne, szkoły i władze lokalno-regional-
ne w kategoriach „folkloru”, obserwuję i opisuję od dawna, 
uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, 
przeglądach zespołów, konkursach dla dzieci i młodzieży. 

Wspomniałabym jeszcze o naszych kontaktach między-
narodowych, w tym także m.in. o wieloletniej współpracy 
z folklorystami i etnologami słowackimi z Bratysławy, Nitry 
i Bańskiej Bystrzycy. Bardzo pozytywnie oceniam te nasze 
sprawdzone już kontakty naukowe ze Słowacją. Prowadzili-
śmy badania nad stereotypami wśród studentów w Słowacji 
i w Polsce. Organizujemy wspólne konferencje, w których 
uczestniczą nie tylko pracownicy naukowi naszej katedry, ale 
i studenci, systematycznie jeździmy na konferencje i festiwal 
folklorystyczny „Koliesko” do Kokavy nad Rimavicą oraz do 
wskazanych już ośrodków akademickich. Wspomniałabym tu 
również o zorganizowanych w naszym Uniwersytecie dwóch 
konferencjach słowacko-polskich („Po słonecznej stronie Kar-
pat”, 2007 i „Mię-
dzy kulturą ludową, 
a masową. Historia 
teraźniejszość i per-
spektywy badań”, 
2009)23. Rozmawia-
liśmy wtedy o pol-
skich i słowackich 
badaniach nad trady-
cyjną i współczesną 
kulturą. 

Na oddzielną uwa-
gę zasługuje nasza 
współpraca z Polo-
nią litewską, Białoru-
sinami i Ukraińcami, 
głównie z obwodu 
iwano-frankiwskie-
go, z którą to jed-
nostką administra-
cyjną województwo 

opolskie od lat owocnie współpracuje (w ramach podpisanej 
umowy). Do tych naukowych kontaktów włączyliśmy rów-
nież studentów. Wielokrotnie byliśmy z naszymi studentami 
w Uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku (byłam jednym z or-
ganizatorów tych naukowych spotkań i gościliśmy również 
Ukraińców u nas, zależało mi na tym, aby młodzi ludzie roz-
mawiali o kulturze, a dominującą w dyskursie historycznym 
i politycznym tematykę zbrodni zostawili starszemu pokole-
niu). Dzięki wsparciu finansowemu Oddziału Wojewódzkiego 
w Opolu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód udało 
się nam opublikować materiały z tych wszystkich konferencji 
(referaty studentów i pracowników)24. 

Bardzo istotną sprawą dla rozwoju naukowego naszych stu-
dentów jest ich aktywność w studenckim ruchu naukowym. 
Mogą oni rozwijać swe badania nad kulturą tradycyjną i lu-
dową w Kole Naukowym Folklorystów (jest to jedno z naj-
starszych kół studenckich, które jako sekcję przy ówczesnym 
Kole Naukowym Polonistów założyła w 1966 roku prof. 
D. Simonides; prowadziłam je 25 lat, opiekowały się tym ko-
łem również dr J. Hajduk-Nijakowska i dr D. Świtała-Trybek). 
Studenci organizują rozmaite projekty naukowe, uczestniczą 
w prowadzonych pod opieką pracowników naukowych pra-
cach badawczych, przygotowują referaty, które wygłaszają na 
konferencjach organizowanych w Opolu i innych ośrodkach 
akademickich (Katowice, Cieszyn, Lublin, Bratysława, Nitra, 
Kokava n. Rimavicą, Iwano-Frankiwsk). Wielu z nich, koń-
cząc studia, ma już opublikowany debiut naukowy, co umoż-
liwia im ubieganie się o miejsce na studiach doktoranckich. 
Współpracują oni również z ośrodkami pozaakademickimi, 
aktywnie uczestniczą w rozwoju życia kulturalnego w woje-
wództwie opolskim. 

Wydaje mi się, że dzisiaj wychodzą z mody tematy związane 
z kulturą ludową czy kulturą typu ludowego. Powiem więcej: 
dzisiaj wielu młodych ludzi nie ma tej cierpliwości, żeby prowa-
dzić regularne badania terenowe, żeby poznać teren, wielokrot-
nie byłam tego świadkiem. Ich wiedza o naszym dziedzictwie 
kulturowym, nie wnikając, z jakich środowisk się wywodzą, 
nie jest wolna od stereotypów. Modne są badania e-folkloru, 

tego wszystkiego, co 
się dzieje w Interne-
cie. Młodzi ludzie są 
niecierpliwi, chcieli-
by szybko pozyskać 
materiały. Natomiast 
te badania, które ja 
jeszcze zgodnie z za-
sadami „starej szko-
ły” prowadzę i do 
prowadzenia których 
wszelkimi sposoba-
mi zachęcam studen-
tów i doktorantów 
(nie zawsze zresztą 
z sukcesem, czego 
mam świadomość), 
zaliczane są do bar-
dzo czasochłonnych 
prac. Trzeba mieć 
cierpliwość do ludzi, 

Członkowie Koła na Festiwalu „Akademicka Nitra” z opiekunką 
Prof. Smolińską, w towarzystwie ukraińskiego zespołu ludowego, Nitra 1998, 

fot. ze zbiorów Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO
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nie można ich epatować swoją wiedzą, ale trzeba – zyskując za-
ufanie – poznać ich wiedzę potoczną, wysłuchać tego wszyst-
kiego, o czym chcą mówić, po prostu o życiu i losie człowieka. 

A folklor? Coraz częściej termin ten słyszę z ust polityków, 
oczywiście w kontekście pejoratywnym… To, że nagle grani-
ce, nie tylko europejskie, zostały otwarte, sprawiło, że pewne 
trendy, które wcześniej nie przejawiały się w sposób tak wyra-
zisty, jak np. walentynki, które docierały do nas głównie przez 
media, nagle stały się wyrazistsze. Ludzie zaczęli nie tylko 
wyjeżdżać na Zachód, ale i przywozić inne wzorce kultury; 
Europa zaczęła nam proponować inną wersję kultury. Ostatnio 
na przykład zagadnienie, które mnie interesuje, związane jest 
z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach podpisania Kon-
wencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego. W związku z tym przyjęto obecnie, że 
wyraz folklor jest politycznie niedobrym określeniem, bo jest 
kulturą li tylko nizin społecznych. Nagle zaczyna się używać 
terminu „niematerialne dziedzictwo kulturowe” zamiast słowa 
„folklor”, dobrze zakotwiczonego w naszej kulturze i w obiegu 
naukowym. 

Myślę, że obecnie bardzo modne są nowe media, sztuki 
audiowizualne, filmoznawstwo, także szeroko rozumiana 
problematyka teatralna, jednym słowem: kultura postrzegana 
przez pryzmat nowoczesnych mediów. Natomiast te zagadnie-
nia, którymi m.in. zajmujemy się w naszej „opolskiej szkole 
folklorystyki”, są bardziej związane z etnografią, etnologią, 
antropologią. Właściwie istnieje obecnie pewna niejasność, bo 
mamy różne nowe szkoły w kulturoznawstwie – sztuk audio-
wizualnych, filmoznawcze, teatrologiczne. Młodym ludziom 
taki wymiar kulturoznawstwa bardzo imponuje, głównie 
z tego chcą pisać magisteria i doktoraty, ponieważ podobają 
im się te nowoczesne obszary kultury. Natomiast dziedzictwo 
kulturowe jest właściwie spychane na bok zgodnie z potoczną 
lub publicystyczną wiedzą, łączone jest z dawną wsią, ze zja-
wiskami dziś już historycznymi. Tymczasem prawda jest bar-
dziej skomplikowana: przecież ten dawny lud to współcześnie 
jesteśmy my, różne grupy społeczne, wiekowe, zawodowe. 
Wielu badaczy mówi o końcu folklorystyki, a z prof. J. Haj-
duk-Nijakowską wydałyśmy książkę o nowych kontekstach 
badań folklorystycznych, w której pokazujemy, że ważne 
jest nie tylko to, co dawne, nie tylko historia i zjawiska histo-
ryczne, ale właśnie proces przemian, jakim podlega człowiek 
i jego kultura. Wiedza wielu Polaków o naszym dziedzictwie 
kulturowym jest bardzo pobieżna, niedoskonała i to jest nasza 
rola, żeby rozwijać tę wiedzę i proponować wartościowe for-
my uczestnictwa w kulturze.
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lorystyki na Górnym Śląsku do drugiej wojny światowej, [w:] 
Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej, dz. cyt. 

7 Zob. L. i J. Pośpiech, Bibliografia Józefa Lompy, „Kwar-
talnik Opolski” 1957, nr 3; ciż, Baśnie i podania Józefa Lom-
py w zbiorach niemieckich, „Kwartalnik Opolski” 1961, nr 3; 
J. Pośpiech, Sprawy śląskie w krakowskim „Czasie” (1848–
1871), „Studia Śląskie” 1965, t. 9. 

8 Zob. D. Simonides, Bajki śląskie Jana Kupca, „Literatura 
Ludowa” 1960, nr 6; tejże, Baśń i podanie górnośląskie, Ka-
towice 1961.

9 Zob. prace zwarte D. Simonides: Baśń i podanie górno-
śląskie (1961); Współczesna śląska proza ludowa (1969); 
Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków (1976); Bery 
to nie tylko gruszki, czyli rzecz o humorze śląskim (1984); Od 
kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy ro-
dzinne w XIX wieku (1988); O współczesnych pamiętnikach 
dzieci: monografia folklorystyczna (1993); Mądrość ludowa. 
Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego (2007); naukowe 
edycje tekstów ludowych: Bery śmieszne i ucieszne. Humor 
śląski (wielokrotnie wznawiane od 1967); Powstania śląskie 
we współczesnych opowiadaniach ludowych (1972); Gadka za 
gadką. 300 podań, bajek i anegdot z Górnego Śląska (wespół 
z J. Ligęzą, 1973, 1975); Kumotry diobła. Opowieści ludowe 
Śląska Opolskiego (1977); Skarb w garncu. Humor ludowy 
Słowian zachodnich (red. i oprac. wespół z V. Gašparíko-
vą, J. Jechem i P. Nedo, wyd. 1, 1979; wyd. 2, popr. i zm., 
1988); Księga humoru ludowego (red., wybór i oprac. wespół 
z J. Hajduk-Nijakowską, T. Smolińską, 1981), Śląski horror. 
O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach (1984); 
Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich (1985); Mä rchen 
aus der Tatra (wespół z J. Simonidesem, 1994); Opolskie 
legendy i bajki (2008); Dlaczego drzewa przestały mówić? 
Ludowa wizja świata (2010); prace redakcyjne: J. Kupiec, 
Podróż w zaświaty. Powieści i bajki śląskie (oprac. wespół 
z J. Pośpiechem, 1975); Perspektywy badań śląskoznawczych. 
Językoznawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka. Zbiór studiów 
(wespół z H. Borkiem, 1981); Etnologia i folklorystyka wobec 
problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach 
zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.)
(1987); Symbolika regionów. Studia etnologiczno-folklory-
styczne (1988); Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, 
humorze i pieśniach (1988); Folklor Górnego Śląska (1989); 
Śląska kultura ludowa (Stan badań, studia i szkice) (1989); 
Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej (przy współpracy 
P. Kowalskiego, 1991); Folklorystyka. Dylematy i perspek-
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tywy (1995); „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. 
Folklorystyka”, z. 3, Z historii folkloru i folklorystyki (1997). 

10 Prof. P. Kowalski w 2008 roku odszedł do Wrocławia, 
wygrywając konkurs na stanowisko profesora w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie 
Wrocławskim. Był u nas dwadzieścia jeden lat. 

11 Zob. Współczesny folklor i folklorystyka: o przedmiocie 
poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych (1990); 
Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współcze-
snego życia (1993); Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach 
wotywnych (1994); (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraź-
ni. Studia o literaturze i kulturze popularnej (1996); Leksy-
kon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie (1998, drugie 
wyd. pt.: Kultura magiczna: omen, przesąd, znaczenie, 2007); 
Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, li-
terackich obrazach i opiniach dietetyków (2000); Theatrum 
świata wszystkiego i poćciwy gospodarz. O wizji świata pew-
nego siedemnastowiecznego pisarza ziemiańskiego (2000); 
Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze 
potwory i erozja symbolicznej interpretacji (2000); Odyseje 
nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kul-
turze współczesnej (2002); Woda żywa. Opowieść o wodzie, 
zdrowiu, higienie i dietetyce (2002); Popkultura i humaniści. 
Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfi-
kacji (2004); O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach 
mniej lub bardziej ważnych. Szkice z historii kultury (2007); 
Opowieść o chlebie, czyli Nasz powszedni (2007); Matura, 
Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne (2007); redakcja prac 
zbiorowych: Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej (red. 
D. Simonides przy współpracy P. Kowalskiego, 1991); „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Folklorystyka”, 
z. 1 (1995); Oczywisty urok biesiadowania (1998); „Wszystek 
krąg ziemski”. Antropologia, historia, literatura. Prace ofia-
rowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi (1998); Obecność 
i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literatu-
rze współczesnej (wespół z A. Gleniem, 2001); Przestrzenie, 
miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kul-
turowych i literackich. Studia (2001); Teatr wielki, mniejszy 
i codzienny. Studia (2002); Wędrować, pielgrzymować, być 
turystą. Podróż w dyskursach kultury. Studia (2003); O gra-
nicach i ich przekraczaniu (wespół z M. Sztandarą, 2004); Po 
co nam Gałczyński? Studia i szkice (wespół z K. Łeńską-Bąk, 
2005); Polacy o sobie. Współczesna autorefleksja: jednostka, 
społeczeństwo, historia (2005); Poszukiwanie sensów. Lekcja 
z czytania kultury (wespół z Z. Liberą, 2006).

12 Zob. Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba 
typologii (1980); Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechani-
zmy oswajania traumy (2005); naukowe edycje tekstów ludo-
wych: B. Strzałka, Godek i bojek śląskich ciąg dalszy (wybór, 
oprac. i wstęp ..., 1978); Księga humoru ludowego (wybór 
i oprac. wespół z D. Simonides, T. Smolińską, 1981); Nie 
wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne (wybór, 
wstęp i komentarze, 1986); Jak starka swego Zeflika na po-
wstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze (wespół z T. 
Smolińską, 1989); prace redakcyjne: Hafty śląskie, 1982, wyd. 
2, 1982; K. Mientus, Róże bez kolców. Mój Daniec (1990); 
Nowe konteksty badań folklorystycznych (wespół z T. Smoliń-
ską, 2011); Praktykowanie tradycji w społeczeństwach post-
tradycyjnych (2014).

13 Zob. Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku 
(1987); „Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich”. Szkic 
monograficzny (w sześćdziesięciolecie wydawnictwa) (1988); 
Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny (1994); 
Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Gór-
nym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia (1999); 
Anioł czy piekielnica. Obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim 
XIX wieku (2009); prace redakcyjne: Śląskość – siła tradycji 
i współczesne problemy (2005); Teksty – konteksty – interpre-
tacje. W kręgu literatury, języka i kultury (wespół z E. Dąbrow-
ską, 2007); Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filo-
logicznych (przy udziale M. Iżykowskiej, 2011).

14 Zob. Zapraszamy na wesele... Weselne oracje i ceremo-
nialne formuły (1999); Sól ziemi (2002); O pokarmach, sma-
kach i utraconych znaczeniach. Historia kultury „sub speciae 
culinaria” (2010); prace redakcyjne: Po co nam Gałczyński? 
Studia i szkice (wespół z P. Kowalskim, 2005). 

15 Zob. Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Ślą-
sku (2000); „W moim małym gołębniku…”. O hodowcach i ho-
dowli gołębi pocztowych w Rudzie Śląskiej (2006); Tragedia 
w kopalni. Kulturowe konteksty katastrof i wypadków górni-
czych (2014); antologie tekstów folklorystycznych: W halemb-
skim młynie Kłodniczka płynie... Pieśni ludowe Rudy Śląskiej 
(wybór źródeł i oprac., 2004); Czarne anioły, tajemnicze lwy, 
magiczny kamień... Podania ludowe z Rudy Śląskiej (wespół 
z J. Świtałą-Mastalerz, 2005); recenzowana edycja popular-
nonaukowa: Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach 
i inkszym pichcyniu (wespół z J. Świtałą-Mastalerz, 2008; wyd. 
2, 2010; wyd. 3, 2014). 

16 Zob. Fotografia etnograficzna i „etnograficzność” foto-
grafii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii (II 
poł. XIX i I poł. XX wieku), 2006; prace redakcyjne: Brud. 
Idee – dylematy – sprawy (2012); O granicach i ich przekra-
czaniu (wespół z P. Kowalskim, 2004); Bałkany performatyw-
ne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej (wespół 
z G. Injacem, W. Kuligowskim, 2013).

17 Zob. Codzienność jako kategoria antropologiczna w per-
spektywie historii kultury (2009).

18 Zob. Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eu-
geniki w XIX i XX wieku (2010). 

19 Zob. Żyjąc w cieniu śmierci. Kulturowy obraz gruźlicy 
(2011).

20 Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzę-
ce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym (red. P. Kowal-
ski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 1, 2007); Pokarmy i je-
dzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol (red. K. Łeńska-Bąk, 
t. 2, 2007); Opisywane doświadczane, symboliczne. Ciało 
w dyskursach kulturowych (red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztanda-
ra, t. 3, 2008); Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, ety-
kieta. O zmienności obyczaju w kulturze (red. K. Łeńska-Bąk, 
M. Sztandara, t. 4, 2008); Wokół choroby, medycyny i praktyk 
leczniczych. Teorie – konteksty – interpretacje (red. K. Łeń-
ska-Bąk, M. Sztandara, t. 5, 2009); Zmowa intryga, spisek. 
O tajnych układach w strukturze codzienności (red. K. Łeńska-
Bąk, M. Sztandara, t. 6. 2010); O rozkoszach wszelakich… Od 
przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury (red. K. Łeńska-
Bąk, M. Sztandara, t. 7, 2011); Brud. Idee – dylematy – sprawy 
(red. M. Sztandara, t. 8, 2012); Głód. Skojarzenia, metafory, re-
fleksje (red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 9, 2014); Zatargi, 
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waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej (red. 
K. Łeńska-Bąk, t. 10, 2015); Świat kuriozów. Od zadziwienia 
do fascynacji (red. K. Łeńska-Bąk, t. 11, 2016). 

21 Zob. T. Smolińska, Rodzina o sobie. Folklorystyczny 
aspekt rodzinnej tradycji kulturowej (1992).

22 Zob.: Jo wóm trocha połosprowiom... Współcześni ga-
wędziarze ludowi na Śląsku (1986); Z wybranych problemów 
dawnej i współczesnej sztuki opowiadania (1987); prace redak-
cyjne: Pogranicze jako problem kultury: materiały konferencji 
naukowej, Opole 13–14.12.1993 r. (1994); Tradycyjne zwycza-
je i obrzędy śląskie. Wypisy (1994; 2003; 2004); „Zeszyty Na-
ukowe UO. Folklorystyka”, z. 2 (1996); Folklorystyczne i an-
tropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor 
Dorocie Simonides (1999); Ludzie Uniwersytetu Opolskiego. 
Profesor Dorota Simonides (2000); Z dziejów i dorobku folklo-

rystyki śląskiej (do 1939 roku) (wespół z J. Pośpiechem, 2002); 
Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze 
(wespół z ks. R. Pierskałą, 2004); Kultura plebejska w mieście 
przemysłowym (wespół z M. Lubiną, 2004); Żniwniok opolski 
(2009, 2015); Nowe konteksty badań folklorystycznych (wespół 
z J. Hajduk-Nijakowską, 2011); naukowe edycje tekstów folk-
lorystycznych: Księga humoru ludowego (wespół z D. Simo-
nides, J. Hajduk-Nijakowską, 1981); Jak starka swego Zeflika 
na powstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze (wespół 
z J. Hajduk-Nijakowską, 1989).

23 Zob. Między kulturą ludową a masową. Historia, teraź-
niejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska (2010).

24 Zob. Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Bia-
łorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. 
nauk. T. Smolińska (2009).

BARBARA KRYSZCZUK
Żniwowanie

Aż serce rośnie gdy widzę
jak kombajn kosi w polu
stalowe noże sprawnie
kłosy zboża ujmują
by na sitach zebrać złoto ziarna –
to dwudziesty pierwszy wiek
wyjechał w pole do żniw

późny wnuk zdjął jarzmo żniwne
rodzinnym pokoleniom
myśl techniczną zaprzągł
do pracy w polu
rozum dany człowiekowi
od Boga jako szczególny dar
talenty biblijne pomnożył

dziwuje się temu bocian
chodzi po polu i kiwa głową
jak czysto na ściernisku
mysz biedna zapasów 
na zimę nie zrobiła
bo pszenica z pola
tak szybko w zbiorniku się ukryła

gdy nowy wiek kosi zboże
sierp i kosa zawieszone na kołku
wspominają prababcię 
co na kopy żęła
dziadka co kosą 
kładł zboże pokotem
ojca co drabiniastym wozem
napełniał snopami brzuch stodoły
i ten trud żniwny 
pojony słonym potem
gdy na ściernisku źdźbła i osty
raniły ręce i nogi za ten plon ubogi

aż serce rośnie gdy widzę
jak kombajn w polu kosi zboże
gospodarzom Szczęść Boże

miałam dziś sen o jabłoni 
rozkwitłej tęczą  
ptaki tam jak anioły 
na gałęziach klęczą  
i modlą się kwieciście 
anielskim śpiewem  
do Boga co uplótł gniazdko 
w chmurce nad drzewem  
wsłuchany w piękną symfonię 
uśmiecha się promieniście  
a światło Jego uśmiechu 
opada ciszą na liście  
lekki wiatr pachnie Niebem 
wiejąc wśród liści i tęczy  
rój pracowitych pszczół 
psalm o miłości brzęczy  
ja stoję w sennej zadumie 
czując jabłoni tej bliskość  
i tak mi trudno odróżnić 
czy sen to czy rzeczywistość  

wciąż stało na swoim miejscu
w sufi cie pozostały otwory po pinezkach
z których zwieszały się na niteczkach
starannie wykonane modele samolotów

nie przypuszczał że jeszcze tu wróci
wiedział że to było najlepsze miejsce na 
świecie
nigdzie nie było mu lepiej
przed oczami stanęła cała rodzina
popłynęły łzy...

SABINA SZYMBOR
Twórcze rozterki

ledwie ruszę z miejsca
a już się potykam
o sękate rymy
o kanciaste słowa
lecz w głębi mej duszy
jakieś licho drzemie
i kusi uparcie
by zacząć od nowa
sklejam więc kroplą ciszy
rozsypane myśli
w ociosane wersy
szepty nocy wplatam
a za oknem rzewne strofy
dopisuje jesień
podmuchem gasząc barwy
minionego lata

MARIA GLEŃ
Przy stole

Przybiegły do mnie wiersze,
gdy siedziałam smutna
w pokoju, w półmroku.
Zaczęłam układać słowa,
a były w nich:
cierpienie,
wątpliwość,
zazdrość.
Zanurzona w ciszy
liczyłam dni
radości i smutku,
niespełnionych marzeń
i nagle wiatr zapukał
w moje okno,
i spłoszył moje wiersze.

JADWIGA BACZEWSKA
Jabłoń
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Maria Puterla-Maderowa (1917–2008)

DONAT NIEWIADOMSKI

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

Maria Puterla-Maderowa urodziła się 29 grudnia 1917 
roku we wsi Błędowa Tyczyńska, położonej w powiecie rze-
szowskim. Zmarła 9 października 2008 roku w Rzeszowie, 
spoczywa na tamtejszym cmentarzu w dzielnicy Wilkowyja. 
Pochodziła z rodziny chłopskich wyrobników, pracujących na 
„pańskim”. Ojcem był urodzony ok. 1861 roku Marcin Pu-
terla, matką – Aniela z domu Czarnota. Ojciec uzyskał zgodę 
właściciela majątku na naukę z jego dziećmi. Następnie sam 
uczył dzieci chłopskie oraz dorosłych mieszkańców wsi, za 
co dziedzic przydzielił mu kawałek pola. Tam ojciec autorki 
postawił „chatę”, w której nauczał społecznie przez trzydzie-
ści lat, dzięki czemu niemal wszyscy chłopi w okolicy umieli 
czytać i pisać; prowadził też niewielkie gospodarstwo rolne.

Maria Puterla już w wieku pięciu lat opanowała umiejętność 
czytania i pisania, a pierwsze wierszyki i piosenki zaczęła 
układać przy pasieniu gęsi i bydła. Do szkoły uczęszczała od 
siódmego roku życia, od razu do klasy drugiej. W szkole na-
dal pisała wiersze, które młodzież deklamowała na różnych 
uroczystościach. Sąsiadów obdarowywała natomiast tekstami 
okolicznościowo-użytkowymi, np. laurkami imieninowymi. 
Po ukończeniu pięcioklasowej szkoły powszechnej nie podję-
ła dalszej nauki z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. 
Wówczas zaczęła pisać wiersze i odezwy, krytykujące ówcze-
sną niesprawiedliwość społeczną. Wstąpiła do Związku Mło-
dzieży Wiejskiej RP „Wici”. Brała udział w życiu kulturalnym 
swojej wsi oraz w chłopskich wiecach i strajkach. 

W okresie II wojny światowej została sanitariuszką Armii 
Krajowej, pracowała w leśnych szpitalach partyzanckich na 
terenie Rzeszowskiego i Lubelskiego. W 1945 roku ukończy-
ła w Chmielniku siódmą klasę szkoły podstawowej. Szerzyła 
oświatę sanitarną, założyła w swojej wsi koło PCK i punkt 
udzielania pierwszej pomocy. Ponadto pomagała rodzinie 
w prowadzeniu gospodarstwa, a w Łodzi ukończyła korespon-
dencyjny kurs gimnazjalno-licealny. 

Do 1947 roku przebywała w Błędowej Tyczyńskiej. W la-
tach 1948–1949 po przeniesieniu do Rzeszowa pracowała 
w Ośrodku Szkolenia Pielęgniarek, m.in. jako kierownicz-
ka internatu, wychowawczyni i instruktorka. Uczestniczyła 
także w badaniach terenowych ludności wiejskiej. W 1950 
roku przeprowadziła się do Gorlic, gdzie została zatrudniona 
w pogotowiu ratunkowym, Objazdowej Przychodni Lekar-
skiej i prowadziła szkolenia sanitarne w tamtejszych szkołach. 
W 1951 roku po małżeństwie z Tadeuszem Maderą zamiesz-
kała w Rzeszowie. Urodziła córkę Martę i syna Romana. Pra-
cowała jako pielęgniarka w punkcie lekarskim urzędu poczto-
wego, następnie podjęła pracę w Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie. Pobierała też emeryturę twórczą. 

Przestrzeń życia M. Puterli-Maderowej okazała się przy tym 
niezwykle zwaloryzowana literacko. W Husowie mieszkał bo-
wiem jeden z najstarszych polskich pisarzy ludowych – Jan 
Rak (1830–1910), w Handzlówce tworzył inny znany pisarz 
chłopski – Franciszek Magryś (1846–1934), a z Kraczkowej 
wywodził się pamiętnikarz, poeta i chłopski „etnograf” – Wa-
lenty Kunysz (1898–1982). Sama ceniła dorobek A. Mickie-
wicza, M. Konopnickiej, J. Tuwima, a z poetów ludowych 
– Jana Pocka. Jej pisarstwo popularyzował z kolei historyk 
literatury Bronisław Nadolski, który w latach powojennych 
założył w Łańcucie Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Ludowej. W 1949 roku otrzymała z Poradni Literackiej sty-
pendium na zakup książek do biblioteki domowej, z czego 
korzystała następnie cała wieś. Drukowała na łamach prasy, 
m.in. w „Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych”, „Biuletynie Kulturalnym Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie”, „Chłopskiej Drodze”, „Gromadzie – 
Rolniku Polskim”, „Nowinach Rzeszowskich”, „Profilach”, 
„Twórczości Ludowej”, „Tygodniku Kulturalnym” i „Widno-
kręgach”.

Utwory jej weszły w skład antologii: Antologia współcze-
snej poezji ludowej, oprac. J. Szczawiej, Warszawa 1967, 
wyd. 2, 1972 (wyd. 3, Antologia poezji ludowej 1830–1980, 
Warszawa 1985); Wiersze z Rzeszowskiego, oprac. J. Pleśnia-
rowicz, wstęp R. Matuszewski, Lublin 1974; Wieś tworzą-
ca. Antologia współczesnej poezji chłopskiej, wybór, wstęp 
i oprac. R. Rosiak, t. 5, Lublin 1974; Rzeszowianie o sobie 
i o swoim mieście. Wybór pamiętników, oprac. i red. H. Ja-
dam, M. Malikowski, Rzeszów 1979; Pozdrowienie mojej 
ziemi. Antologia poezji twórców ludowych ziemi rzeszow-
skiej, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, Rzeszów 
1981; Współczesne podania ludowe, wybór, wstęp i oprac. 
M. Łesiów, Lublin 1982; Ojczyzna. Antologia współczesnej 
poezji ludowej, wybór, oprac. i posłowie S. Weremczuk, Lu-
blin 1987; Wieś tworząca, wybór, słowo wstępne i oprac. 
A. Brzozowska-Krajka, t. 8, Lublin 1990; Wołanie z ziemi. 
Antologia jednego wiersza ludowej poezji religijnej, zebrał, 
oprac. i słowem wstępnym opatrzył D. Niewiadomski, Lublin 
1991; Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki reli-
gijnej, zebrał, oprac. i słowem wstępnym opatrzył D. Niewia-
domski, Lublin 1994. Za życia nie doczekała się indywidual-
nej edycji swoich utworów i dopiero po zgonie wskutek starań 
córki – Marty Madery ukazał się zbiór Pługiem modlitwy orzę 
pole, wybór, oprac. i posłowie D. Niewiadomski, Lublin 2011 
(Biblioteka „Dziedzictwo STL”, t. 69), zawierający reprezen-
tatywny wybór liryków oraz podanie ajtiologiczne, wyjaśnia-
jące nazwę miasta Rzeszów. 



43

W 1959 roku M. Puterla-Maderowa uzyskała nagrodę Pol-
skiego Radia w dziedzinie reportażu. W 1963 roku Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie uhonorował ją nagrodą za 
twórczość poetycką. W konkursie „Zbieramy pieśni i piosen-
ki”, rozpisywanym w latach 1968–1969 przez „Nową Wieś” 
i Związek Młodzieży Wiejskiej, zdobyła III nagrodę. W 1974 
roku w konkursie na satyrę wierszowaną Oddziału Lubel-
skiego STL przyznano jej wyróżnienie. W ogłoszonym przez 
Muzeum Wsi Lubelskiej konkursie „Rok obrzędowy w moich 
wspomnieniach” otrzymała z kolei III nagrodę (1977). Po-
nadto wzięła udział w konkursie pamiętnikarskim „Ze wsi do 
miasta”, w konkursie na pamiętnik działacza kultury Wydzia-
łu Kultury Prezydium WRN w Rzeszowie, konkursie STL na 
baśń, legendę i podanie ludowe oraz wielokrotnie uczestniczy-
ła w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka. 

W 1970 roku została przyjęta do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Kilkanaście lat była sekretarzem Oddziału Rze-
szowskiego. Należała również do Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Łańcuckiej i Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. 
Została uhonorowana odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” 
(1976). O jej życiu i twórczości pisał m.in. A. Potasz, Wierszo-
wanie proste jak życie, „Profile” 1971, nr 3, s. 23.

Dokonania M. Puterli-Maderowej mają charakter wielo-
aspektowy, pisała wiersze osobiste, pejzażowe, agrarne, pa-
triotyczne, religijne, autotematyczne, ballady, satyry, teksty 
do pieśni i piosenek, poematy, baśnie, bajki, podania i opo-
wiadania. Zajmowała się pamiętnikarstwem, rejestrowała lu-
dowe obrzędy, zwyczaje i wierzenia. Dokumentowała życie 
wsi w formie reportażowej. Kierując się potrzebami lokalnej 
społeczności tworzyła dla wiejskich zespołów amatorskich 
szopki satyryczne, patriotyczne obrazki sceniczne i tzw. sceny 
dramatyczne, które wystawiała młodzież w Błędowej Tyczyń-
skiej, Chmielniku, Handzlówce, Woli Rafałowskiej i Zabra-
tówce. W latach II wojny światowej pisała zagrzewające do 
walki wiersze, odezwy i pieśni, które funkcjonowały następnie 
w obiegu konspiracyjnym, zyskując cechy przekazów folklo-
rystycznych.

W wielu utworach M. Puterli-Maderowej pojawia się pro-
blematyka narodowa. W Dziesięciu przykazaniach Polaka 
(1949), tworzących wierszowany dekalog patriotyzmu, spo-
tykamy się z utrzymaną w pouczającym tonie wykładnią tez 
światopoglądu polskiego. Na czoło wysuwa się przekona-
nie, że największą wartością jest ziemia ojczysta, dla której 
w uzasadnionych przypadkach należy poświęcić swe istnienie. 
O ojczyźnie traktują też teksty partyzanckie, stanowiące jedną 
z najciekawszych manifestacji tego rodzaju we współczesnym 
pisarstwie ludowym. Rozbudowane partie martyrologiczne, 
m.in. obrazy cierpiącej Matki Ojczyzny, mogił i aktów krzyżo-
wania, korespondują w nich z apelami bojowymi i wezwania-
mi do odpłacenia za krzywdy, a towarzyszą temu silne akcenty 
antygermańskie i na wskroś negatywny wizerunek wroga, po-
strzeganego zarazem jako wcielenie uniwersalnego zła. Czyn 
partyzancki zyskuje natomiast uprawomocnienia wywodzące 
się ze sfery Boskiej. 

O wrażliwości społecznej autorki mówią przede wszystkim 
poematy dokumentalne (Za chlebem, 1936 i Wspomnienie Ja-
kuba, 1957) oraz tzw. opowieści „prawdziwe” (Drogi, który-
mi szedł dzień dzisiejszy; Szczęście matki i syna), ukazujące 
trudne warunki bytu chłopskiego, ale i możliwości awansu, 

zwłaszcza w dziedzinie oświaty. Na podłożu doświadczeń wy-
niesionych z ubogich wsi podkarpackich powstały poza tym 
wiersze, przeniknięte wiarą w sprawiedliwe „jutro” dla braci 
od pługa.

W liryce M. Puterli-Maderowej przejawia się także kult 
ziemi, występującej w znaczeniu ojcowizny. Ponadto, co zna-
mienne dla świadomości chłopskiej, ziemia jest pojmowana 
jako materia rodząca i waloryzowana przez odniesienia do 
pradawnej kulturowo Matki Ziemi. O swoistości tej poezji 
świadczy również wszechobecność treści agrarnych. Wiele 
wierszy można uznać wręcz za hymn na rzecz trudu rolnego 
i polnej natury. Uprawa ziemi jawi się w kategoriach wspania-
łego aktu twórczego, nadającego sens egzystencji i budujące-
go ład społeczny. Człowiek jednoczy się z przyrodą w dziele 
kreowania życia, a sprzyjają mu w tym żywioły natury. 

W niektórych utworach natura występuje na domiar w po-
staci autonomicznej, jak chociażby w poemacie krajobrazo-
wym Bieszczadzkie rytmy (1949), w którym tematyka regio-
nalna łączy się z przedstawieniami poszczególnych pór roku. 
W tym przekazie i innych tekstach pejzażowych uderza ol-
brzymia plastyczność i sensualizm poznawczy. To obserwo-
wanie rzeczywistości przez zmysły, wrażliwość na dźwięki, 
zapachy, kolory, kształty i „dotyk”, powoduje m.in. cielesne 
odczuwanie świata oraz prowadzi do swoistej „koresponden-
cji” sztuk, co m.in. sugestywnie wyrażają obrazy umuzycznio-
nej i utanecznionej przyrody.

Treści prywatne są najbardziej widoczne w lirykach po-
święconych matce, domowi rodzinnemu, wsi macierzystej 
oraz w wypowiedziach eschatologicznych. Matka pojawia się 
jako opiekunka, która na ziemi i w niebie troszczy się o swe 
dziecko. Dom rodzinny i wieś współtworzą niezapomnianą, 
powracającą stale we wspomnieniach przestrzeń życia. Mimo 
dawnych trosk bytowych są uznawane za obszar szczęścia, 
ukazywane w sielskiej tonacji i przeciwstawiane złudnym wa-
lorom miejskiej egzystencji. W utworach eschatologicznych 
świadomość własnego przemijania współbrzmi z pragnieniem 
odejścia w pełnej jedności z Bogiem.

Wyrazista podmiotowość i konfesyjność znamionuje liryki 
religijne. Poetka przyjmuje w nich postawę głębokiej czci wo-
bec Boga, akceptuje jego absolutną moc i władzę. Stwórca jest 
dla niej niepojętą wieczną potęgą. Kreuje też obraz Boga miłu-
jącego człowieka, w wierszach modlitewnych łączy chrześci-
jańską pokorę z zawierzeniem. W niektórych tekstach domi-
nują natomiast treści bożonarodzeniowe i pasyjne, a niekiedy 
autorka skupia się na kultowo-kulturowych aspektach religii, 
opisując np. zwyczaj kolędowania.

Dociekliwość estetyczna znajduje odzwierciedlenie w wy-
powiedziach autotematycznych. Pisarka powiadamia w nich 
o źródłach aktu twórczego, widząc je przede wszystkim w oso-
bistych emocjach i wydarzeniach z własnego życia. Za zasad-
ne uważa także czerpanie z tradycji ludowej i dziejów ojczy-
stych. Powstające utwory powinny być jej zdaniem kierowane 
w pierwszym rzędzie do chłopskich współbraci, z którymi od-
czuwa pokrewieństwo mentalne, uczuciowe i egzystencjalne. 

Warto przy tym podkreślić, że wiersze M. Puterli-Madero-
wej zawierają wiele ciekawych rozwiązań artystycznych. Za-
stosowane środki stylistyczne świadczą o mocnym zespoleniu 
jej twórczości z poetyką pieśni ludowej. Utwory charaktery-
zują się zwłaszcza melicznością, osiąganą m.in. dzięki powtó-
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rzeniom leksykalnym, głównie anaforom. Rodzajem powtó-
rzenia prowadzącego do zrytmizowania liryków są również 
występujące często refreny. Paralelizmy służą z kolei organi-
zowaniu układów kompozycyjnych i wskazują na odpowia-
dające sobie motywy, a wyrazistość brzmieniową wzmacniają 

rzadko spotykane w polskim systemie akcentowym rymy mę-
skie. O uczuciach podmiotu mówią szczególnie eksklamacje 
(zdania wykrzyknikowe), nie brak poza tym ujęć patetycznych 
(apostrofy właściwe odzie), tonów rzewności i ukojenia (kon-
wencja kołysanki). 

Maria Puterla-Maderowa
Rodzinny dom

Gdzie się zbóż złotych chyli ruń bogata,
Gdzie dłoń oracza zbiera z pól nadzieje,
Kędy po burzy tęcza leśny jar oplata,
Różowa zorza blaski ranne sieje,
A strumyk szemrząc pędzi w świat nieznany –
Tam mój rodzinny stoi dom kochany.

Gdzie na błotnistej łące bocian brodzi,
Gdzie mgła wełnista ścieli się swą bielą,
Gdzie w różnobarwnej kwiecistej powodzi
Rusałki nocą mgły przędą na kądzieli,
A żab rechoty płyną w zmierzch rozedrgany –
Tam mój rodzinny stoi dom kochany.

Kędy świt krasi górskie roztoki
I w rosach zdroju kąpie się złoty ranek,
Gdzie kędzierzawe niebem płyną obłoki
I gdzie skowronek śpiewa hymn wspaniały –
Tam mój rodzinny stoi dom kochany.

Tęsknię za tobą mej młodości chato,
Wspominam z czułością twe bielone ściany,
A gdy me stopy świat cały przemierzą,
Odpocznę na zawsze w mym domu kochanym.

Mojemu Bogu

Kroplami modlitwy skrapiam twe cierpienie,
Dłońmi mego bólu ciernie wyciągam z twej skroni,
Śpiewem mej miłości goję twoje rany,
Mocą mojej wiary zdejmuję cię z krzyża,
Siłą mej nadziei podnoszę cię z grobu,
Proszę, byś panował wśród ciemności świata.
O Chrystusie, królu, ty święta przystani,
Drogą Ewangelii wiedź nas do wieczności,
Naucz nas wiary, nadziei, miłości.

Refleksje

Już ostatnią kartę otwieram księgi życia
I ostatnie w niej stawiam zapisy,
Pługiem modlitwy orzę to ostatnie pole,
Powoli przechodzę do wiecznej ciszy.

Gwiazda mej miłości jest już bez promieni,
Krzyk nędzarza wyrywa się z mojego ducha,
Płomyk modlitwy drży na moich wargach,
Cierń mnie rani zwątpienia, czy mnie Boże słu-
chasz.

Sztormy przeciwności znoszą mnie w głębinę, 
Tak mi jest trudno dopłynąć do brzegu,
Z krzyżem na ramionach umęczona płynę,
Ażeby zakończyć losy moich biegów.

Zapal, o Boże, lampę mej nadziei,
W szatę mnie ubierz Boskiej twej miłości.
Gdy płomień wiary ogarnie me serce,
Wtedy pokój wieczny w mej duszy zagości.

Bóg

Do wrót kościoła kieruję kroki,
Zmęczone kroki z męczącej drogi,
Stoję w pokorze w cieniu ołtarza,
Na trudy życia skarżę się Bogu.

I dziwna cisza we mnie wstępuje,
Mnie małą słucha Wieczna Potęga,
Coś we mnie woła – On cię miłuje,
A więc po Jego pomoc z wiarą sięgam.

Idzie On ze mną w codzienne trudy,
Uspokaja, gdy burza we mnie się zbiera.
Wiem, jakim szczęściem jest dla człowieka,
Kiedy Bóg serce mu swoje otwiera.

Wiersze wg: Pługiem modlitwy orzę pole, Lublin 
2011, s. 97, 102, 105, 106.
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Metafi zyczna energia węgla rzeźbą 
wydobyta

GRZEGORZ BŁAHUT

RECENZJE I OMÓWIENIA

Przywykliśmy do szacowania ekonomicznej i gospodarczej 
wartości węgla jako paliwa kopalnego, stanowiącego od wie-
ków istotne źródło energii. Surowiec ten, jak wiadomo, przy-
czynił się do skonstruowania i powszechnego wykorzystania 
w epoce przemysłowej maszyn parowych oraz do opracowa-
nia technologii hutniczych, później stał się także podstawo-
wym surowcem w elektrowniach, które do dziś zużywając go, 
wytwarzają ciepło i prąd elektryczny. Okazuje się jednak, że 
w węglu drzemie jeszcze inny potencjał. Węgiel – co wspa-
niale ukazuje album Rzeźba w węglu i graficie. Symbol górni-
czego trudu autorstwa Ireny Bukowskiej-Floreńskiej – stał się 
na Górnym Śląsku plastycznym tworzywem, źródłem twór-
czej energii artystycznej. Z całkowitym przekonaniem można 
stwierdzić, że jest to album i książka popularnonaukowa, czyli 
znajdziemy w tym dziele coś dla oka, a żądny poznania i zdo-
bycia naukowej wiedzy czytelnik nasyci umysł sporą dawką 
wiedzy. Część merytoryczna składa się z 38 ilustracji przypa-
dających na 65 stron tekstu, część albumową natomiast stano-
wi 177 ilustracji rozmieszczonych na 60 stronach. 

Dzieło zasłużonej badaczki Śląska może stanowić przykład 
powrotu do tego, co minione, co oceniane z perspektywy cza-
su, z dystansu przebytej drogi, okazuje się niezwykle cenne, 
ciekawe, inspirujące; do tego, co przywołuje określone skoja-
rzenia i wspomnienia. Zainteresowania twórczością artystycz-
ną ludzi zatrudnionych w fabrykach i kopalniach na Górnym 
Śląsku sięgają bowiem początków karie-
ry naukowej I. Bukowskiej-Floreńskiej 
i już na tamte czasy wydają się fenome-
nalne. Potwierdza się to zarówno w do-
robku z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia1, 
jak i wspomnieniach autorki. Ponadto 
album, o którym tutaj mowa, stanowi 
w jakiejś mierze powrót do pewnych ma-
teriałów z badań jak też obiektów, które 
z powodu ograniczeń ówczesnej techniki 
nie mogły zostać utrwalone i przekazane 
w dziele o takiej jakości, której współcze-
śnie oczekuje się od tego typu publikacji. 
Fotografie pochodzące z prywatnego ar-
chiwum autorki jak i przedstawionych 
w części albumowej muzealiów, których 
autorem jest Piotr Muschalik – profe-
sjonalista, opracowane i wykonane są 
z pietyzmem i najwyższą starannością. 

Pozwala to na porównania w skali czasu nie tylko tego, co się 
zmieniło pod względem technicznym w wydawaniu albumów 
i książek, ale przede wszystkim – pod względem społecznej 
w zakresie recepcji i potrzeb osób zainteresowanych zawartą 
w nich treścią. Jest to zatem okazja do rozpostarcia szerokiej 
perspektywy poznawczej, polegającej na określeniu zmiany, 
jaka zaszła na tym polu. W przypadku tej książki możemy za-
tem poszukiwać śmiało odpowiedzi na pytanie, jak podchodzo-
no do rzeźby w węglu dawniej, w minionej epoce przemysło-
wej, a jak podchodzi się do niej obecnie. 

Należy nadmienić, że wydanie tego albumu zostało poparte 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sa-
morząd Województwa Śląskiego pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły oraz 
Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik. Wyra-
ża to pewną wspólnotowość, powiązanie z regionem i ludźmi 
świadomymi wartości tego, co album przedstawia – rzeźby 
w węglu jako uświadomionego właśnie dziedzictwa kultu-
rowego, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkańców Śląska. 
Książka jest więc świadectwem wsparcia wymienionych in-
stytucji, podobnie jak wydarzenia towarzyszące jej promocji. 
Podczas spotkania z autorką zorganizowanego w Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w grudniu 2013 roku, miało 
miejsce wiele wydarzeń towarzyszących, jak występ orkiestry 
górniczej, czy otwarcie wystawy poświęconej właśnie rzeź-

bie w węglu i graficie. Znawczyni Śląska 
i życia górniczych rodzin opisuje dzieła 
twórców profesjonalnym językiem znaw-
cy sztuki. Autorka odnosi się także za 
każdym razem do szerokiego kontekstu 
prezentowanych dzieł. Rzeźba w węglu 
i graficie zyskuje w ten sposób wiarygod-
ność i spójność z życiem jej twórców. 

Album stanowi powrót do tego, co 
już minione, z drugiej natomiast strony 
jest dopowiedzeniem tego, co dalej. Tę 
zmianę dostrzec można wyraźnie w te-
matyce rzeźby. Obecnie, jak zauważa I. 
Bukowska-Floreńska, problem nurtujący 
górników na Górnym Śląsku to zanika-
nie tradycyjnej kultury. Jest to oczywi-
ście skutek kompleksowych przemian 
strukturalnych, ekonomicznych i poli-
tycznych, które, jak widać, docierają do 
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najgłębszych duchowych pokładów życia, z których twórcy 
czerpali swoje inspiracje. Dobitnym tego przykładem jest za-
prezentowana w albumie rzeźba z 2012 roku Zanikająca au-
torstwa Bogusława Krauze (il. 80., s. 95). Rzeźba przedstawia 
Św. Barbarę, jak wiadomo, patronkę górników, ale jej postać 
w porównaniu z wieloma innymi jest w swej formie wyjątko-
wa. „Prawa strona korpusu jakby wyszarpana zieje otworem 
[…]. Miecz w dolnej partii, poszarpany i złamany” (s. 53). 
Materialnie rzeźba ta wykracza wprawdzie poza węgiel, gdyż 
użyto do jej wykonania również innych materiałów, jednakże 
inaczej efekt ekspresyjny nie zostałby osiągnięty. Jak twierdzi 
autorka, „Intencja rzeźby jest symboliczna – autor chciał wy-
razić fakt zamykania kopalń, a w konsekwencji – zanikania 
bezpośredniej funkcji świętej w wykonywaniu zadania ochro-
ny górników tracących pracę” (s. 53). I. Bukowska-Floreńska 
stwierdza jednak, że „dziś rzeźby w węglu są rzadkością”, 
podając za przyczynę utrudniony dostęp do odpowiedniego 
materiału (na rzeźbę nadają się tylko pewne gatunki węgla) 
z powodu zmechanizowanego wydobycia, w którym procesie 
górnicy nie są w stanie zauważyć odpowiednich kawałków (s. 
37). Podążając za myślą o zanikaniu rzeźby w węglu, należa-
łoby, poza wymienionymi w książce powodami, zastanowić 
się, jakie są jeszcze inne tego przyczyny. Najprawdopodobniej 
wynika to również ze zmian mentalności samych górników 
oraz zanikania twórczych postaw, którym już nie sprzyjają na 
taką skalę jak dawniej opisane przez autorkę przyzakładowe 
„ogniska plastyczne”.  

Rzeźba w węglu, jak wynika z przedstawionych prac, obej-
muje bardzo szerokie spektrum życiowych doświadczeń gór-
ników. Nie zawiera się to jedynie w niej samej, ale również 
w tym, że autorka przybliżyła biografie i osobowości rzeź-
biarzy, opisała materiał i sposoby jego pozyskiwania. Piszący 
te słowa wielokrotnie doświadczył, że album wzbudza po-
wszechne i wręcz entuzjastyczne zainteresowanie. A popyt 
na rzeźby nie słabnie, jak czytamy pod koniec części mery-
torycznej. Stały się ważnym symbolem nie tylko górniczego 
trudu, ale i dziedzictwa kulturowego i tożsamości, o których 
tak wiele ostatnio się mówi. To dziedzictwo zostało udoku-
mentowane we wzorowy, jeśli nie powiedzieć idealny sposób. 
Patrząc w tej perspektywie, książka-album Ireny Bukowskiej-
Floreńskiej jest o tyle niezwykła, że przedstawiona w niej 
rzeźba opowiada o życiu górników, ich wierzeniach, troskach, 
świętach i codzienności językiem najbardziej adekwatnym – 
poprzez węgiel, poprzez jego kształt.

PRZYPIS

1 Zob. K. Czerwińska, Dorobek naukowy Jubilatki, [w:] 
Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiar-
owana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, Katowice 
2008. 

Irena Bukowska-Floreńska, Rzeźba w węglu i graficie. Symbol gór-
niczego trudu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze 
2013.

W łódzkim środowisku akademickim od osiemnastu lat uka-
zuje się zasługujące na uwagę czasopismo naukowe „Zeszyty 
Wiejskie”. Periodyk ten przygotowują badacze skupieni wo-
kół Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu 
Łódzkiego (IZBW). Tematem przewodnim pisma jest szeroko 
rozumiana problematyka wiejska, prezentowana z punktu wi-
dzenia różnorodnych dyscyplin, jak historia, socjologia, etno-
logia, pedagogika, archeologia, kulturoznawstwo, religioznaw-
stwo, politologia, literaturoznawstwo, a nawet ekonomia, pra-
wo i administracja.

Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku, a do chwili obecnej 
zredagowano 21 zeszytów; średnio jeden obszerny tom wyda-
wany jest raz w roku. Redaktorem naczelnym periodyku jest 
Andrzej Lech z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Łódzkiego, zaś do kilkunastoosobowej rady na-
ukowej należą badacze z ośrodków polskich oraz zagranicz-
nych. Na łamach pisma ukazują się studia, materiały, autorefe-
raty, recenzje oraz informacje z życia naukowego. Publikowane 

prace są recenzowane, czasopismo zaś należy do punktowanych 
na Liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt 
w 2016 roku). 

Dwa najnowsze tomy omawianego czasopisma to zeszyt XX 
wydany w 2014 roku oraz zeszyt XXI wydany w 2015 roku. 
Warto przybliżyć ich zawartość, by szczegółowiej przedstawić 
charakter tego łódzkiego tytułu. 

W zeszycie XX uwagę czytelnika zainteresowanego etnolo-
gią zwraca praca Damiana Kasprzyka Regionaliści sami o sobie 
– rzecz o pewnym projekcie badawczym, jego realizacji i wstęp-
nych wnioskach. Autor zastanawia się w niej, kim jest regionali-
sta, zauważając jednocześnie, że istniejące w literaturze przed-
miotu definicje są niewystarczające. Opisuje przebieg i wyniki 
ogólnopolskiego projektu badawczego „Ja – regionalista”, roz-
poczętego w 2009 roku w łódzkim środowisku etnologicznym, 
a wyrosłego z potrzeby „zdefiniowania regionalisty jego wła-
snymi słowami” (s. 212). W tym samym kręgu tematycznym 
pozostaje kolejny z zamieszczonych w tomie artykułów ma-

„Zeszyty Wiejskie” – czasopismo 
o charakterze interdyscyplinarnym
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teriałowych In memoriam Francisci Potaszy-Kosiński (1909–
1980) pióra Amilkara Kosińskiego, w którym została przypo-
mniana sylwetka tytułowego regionalisty wielkopolskiego. 
Kontekstom obrzędowości dorocznej poświęcony jest artykuł 
Jana Łuczkowskiego Dożynki Prezydenckie w Spale. Przy oka-
zji wspomnienia tej uroczystości – w 2000 roku przywróconej 
wzorem dożynek z okresu II Rzeczypospolitej, czasów prezy-
dentury Ignacego Mościckiego – opisano tradycję dożynek oraz 
rolę chleba i etos pracy w polskiej kulturze ludowej. Wśród pro-
pozycji etnologicznych tomu XX znajdują się ponadto wyniki 
badań terenowych Żydzi w opiniach współczesnych mieszkań-
ców Sobolewa, zestawione w formie wykresów przez studentki 
etnologii Monikę Kumidaj i Annę Szadkowską. Tego typu dane 
mogą zostać wykorzystane do dalszych analiz przez badaczy 
zajmujących się stosunkami polsko-żydowskimi, w tym stereo-
typami etnicznymi.

Na łamach „Zeszytów Wiejskich” 
goszczą również prace dotyczące tra-
dycji pozaeuropejskiej, czego przy-
kładem w omawianym tomie jest ar-
tykuł Rafała Pilarka Cabane à sucre 
jako element dziedzictwa kulturowego 
Quebeku. Autor przybliża w nim tra-
dycję wyrabiania syropu klonowego 
w kanadyjskiej prowincji Quebek – 
umiejętność przekazaną osiedlającym 
się tam Europejczykom przez Indian. 
Zwraca uwagę na to, iż współcze-
śnie na wspomnianym terenie istnieje 
wiele gospodarstw leśnych, w któ-
rych produkuje się syrop klonowy. 
Działalność tych miejsc – będących 
jednocześnie restauracjami, „cukro-
wymi zajazdami” (cabane à sucre) 
– nawiązuje do tradycji „klonowych” 
biesiad, sięgających początku XIX 
wieku. Badacz zauważa, iż „podobnie 
jak w przeszłości, także i obecnie klo-
nowe restauracje mają charakter rodzinnych przedsiębiorstw, 
w których tradycje kulinarne przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie” (s. 122). Czytelnicy zainteresowani dziedzictwem 
kulinarnym z pewnością zwrócą uwagę także na inną z za-
mieszczonych w tomie prac: Twaróg i ser smażony – wczoraj 
i dziś autorstwa Sylwii Chudy i Agnieszka Makowskiej. 

Wśród pozostałych artykułów omawianego tomu znalazły się 
teksty: Marka Adamczewskiego O gminie i jej sprawach języ-
kiem symboli, czyli o informacjach zaszyfrowanych w znakach 
gmin wiejskich województwa łódzkiego, dotyczący heraldyki sa-
morządowej; Janusza Gmitruka Bolesław Ścibiorek 1906–1945, 
poświęcony działaczowi ruchu ludowego i nauczycielowi szkół 
wiejskich; Andrzeja Lecha Zygmunta Załęskiego ekonomiczne 
aspekty agraryzmu; Arkadiusza Toporskiego Postawa ziemian 
guberni kieleckiej i radomskiej wobec działalności ruchu nie-
podległościowego w czasie I wojny światowej; Jarosława Ku-
biaka Organizacja Wiejska Obozu Zjednoczenia Narodowego 
w województwie łódzkim; Darii Domarańczyk Towarzystwo 
Chowu Drobiu i Królików w Jarosławiu jako przejaw XIX-
wiecznego nowoczesnego polskiego rolnictwa oraz Ireneusza 
Kolendo Reformy gospodarcze na Łotwie w latach 1918–1940. 

Tom zamykają autoreferaty rozpraw doktorskich i recenzje.
Z kolei najnowszy, XXI tom „Zeszytów Wiejskich” (2015) 

otwiera artykuł Andrzeja Lecha Etnografia historyczna w uję-
ciu Bohdana Baranowskiego (w 100. rocznicę urodzin Mistrza), 
zakończony zestawieniem przydatnej w warsztacie etnologa 
bibliografii ważniejszych prac tytułowego badacza z kręgu et-
nografii historycznej.

W tym samym tomie zamieszczono studium z zakresu folk-
lorystyki autorstwa Sebastiana Latochy „Wycinają nerki na 
dyskotece” – legenda miejska. Refleksje na marginesie folklo-
rystyki i antropologii medycznej. Jego przedmiotem uczyniono 
legendę miejską ze wsi Wola Krzysztoporska w okolicach Ło-
dzi. Autor dokonał analizy wyników przeprowadzonych przez 
siebie badań terenowych wśród mieszkańców wspomnianej 
wsi, potwierdzających popularność tej legendy w społeczności 
lokalnej. 

W nurt badań nad budownictwem 
tradycyjnym wpisuje się artykuł Pio-
tra Czepasa Ostatni gliniany dom 
z Chorek w powiecie łęczyckim i jego 
mieszkańcy, zaś obrzędowości, wie-
rzeń i sztuki ludowej dotyczą teksty 
Marcina Kępińskiego Chleb – sym-
bol i sacrum w malarstwie Mariana 
Kępińskiego oraz Barbary Chlebow-
skiej i Michała Świercza Koło czasu. 
Tradycyjna obrzędowość doroczna 
w rzeźbie łęczyckiej i kutnowskiej. 

Etnologiczną tematykę europejską 
reprezentuje praca Anny Kubisztal 
Jorge Dias – najwybitniejszy por-
tugalski etnolog, w którym autorka 
przybliża sylwetkę i dokonania tytu-
łowego badacza; ponadto przedstawia 
dwie spośród jego prac, dotyczące 
społeczności wiejskiej i afrykańskie-
go ludu Makonde (Mozambik), opi-
suje także badania, które pod kierun-

kiem wspomnianego naukowca były prowadzone w krajach 
kolonialnych, pozostających pod wpływem Portugalii. 

W omawianym tomie znalazły się trzy prace dotyczące et-
nologii pozaeuropejskiej. Maciej Ząbek swoją publikację Wsie 
wspólnotowe w Tanzanii – wspomnienia po afrykańskim so-
cjalizmie poświęcił krajowi, w którym obecnie istotne zmiany 
kulturowe – jak rozpad dużej rodziny i pogłębiające się roz-
warstwienie społeczne – wywołuje wpływ globalnego wolno-
rynkowego kapitalizmu. Badacz przybliżył historię i charak-
ter tamtejszego, dość pozytywnie wspominanego socjalizmu, 
opinie współczesnych Tanzańczyków na jego temat i wpływ 
tego ustroju na życie wspólnotowe. Z kolei publikacja Rafała 
Pilarka Cuba precolombina (w języku hiszpańskim) jest po-
święcona kwestii rdzennych mieszkańców Ameryki, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem regionu Wielkich Antyli. Natomiast 
Daria Domarańczyk podjęła tematykę azjatycką w materiale 
Komunikacja niewerbalna i historia japońskiego ceremoniału 
parzenia herbaty.

Ogląd historyczno-polityczny społeczności wiejskiej znalazł 
swoje odbicie w artykułach: Henryka Cimka Elity Polskiego 
Stronnictwa Ludowego (sierpień 1945 r. – październik 1947 
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r.), Stefana Żarowa Ruch ludowy na Ziemi Mieleckiej u zara-
nia jego powstania i Pawła Dziecińskiego Obszar polskiej wsi 
jako odrębna nisza rynku politycznego. Z kolei aspekty socjo-
logiczne doszły do głosu w pracach: Marii Wieruszewskiej 
Polski a europejski model wsi. Od Władysława Grabskiego 
do strategii „Europa 2020” oraz Krystyny Dzwonkowskiej-
Goduli i Stanisława Andrzeja Średzińskiego Wiejska rodzina 
nauczycielska jako specyficzne środowisko wychowawcze. Na 
przykładzie (auto)biografii Jana Woskowskiego, łódzkiego so-
cjologa wychowania (1921–2015).

Na uwagę zasługują także pozostałe z zamieszczonych w to-
mie prac, poświęcone między innymi zagadnieniom regiona-
lizmu: Karoliny Wandy Rutkowskiej Karol Jan Rybacki – oj-
ciec łowickiej prasy i regionalista, Stefana Żarowa Stanisław 
Harla (1908–1977) – działacz ludowy, literat, a także Amil-
kara Kosińskiego Dzieje wybranych księgozbiorów ziemiań-
skich. (Z okazji wystawy ekslibrysów).

Osobnym działem zeszytu XXI uczyniono grupę materia-
łów poświęconych zespołom ludowym. Zamieszczono w nim 
cztery wybrane fragmenty problemowe raportu z przeprowa-
dzonego w 2015 roku projektu Fundacji Ważka „Zespoły lu-
dowe – laboratorium etnograficzne”, który był ukierunkowany 
na rolę kulturotwórczą i społeczną tego typu grup (szczegó-
łowe wyniki można poznać na stronie www.zespolyludowe.
org). W omawianym tomie zamieszczono następujące prace 
z tego zakresu: Anna Kurpiel i Anna Lewińska Zespoły ludo-
we – geneza zjawiska; Damian Kasprzyk i Anna Kurpiel Re-

gionalizm zespołów ludowych; Marta Derejczyk Kilka uwag 
o muzyce i repertuarze zespołów ludowych; Anna Lewińska 
Działalność społeczna zespołów ludowych.

Zeszyt kończą autoreferaty rozpraw doktorskich, artykuły 
recenzyjne i recenzje, informacje naukowe oraz pro memoria. 
Ponadto praktycznym dodatkiem do tego tomu jest zamiesz-
czona na końcu bibliografia zawartości „Zeszytów Wiejskich” 
za lata 2010–2014 (z. XVI–XX), znacznie ułatwiająca czytel-
nikowi poszukiwanie wybranych tematów w poprzednich wy-
daniach czasopisma. 

Warto sięgnąć po wcześniejsze numery „Zeszytów Wiej-
skich”, w których czytelnik zainteresowany tradycją znajdzie 
różnorodne artykuły, przynoszące wielostronny, interdyscy-
plinarny ogląd wsi. Lekturę tę częściowo może ułatwić Inter-
net, gdyż począwszy od tomu 14 czasopismo zamieszczono 
w formie elektronicznej na stronie www.zw.uni.lodz.pl. Prze-
śledziwszy poprzednie numery widać, że współtwórcy perio-
dyku z powodzeniem realizują zapowiedź z pierwszego wyda-
nego zeszytu, iż na zawartość pisma będą składać się „zapisy 
wszelkich zjawisk społecznych, kulturowych, gospodarczych 
i politycznych, dotyczących złożonej rzeczywistości wsi pol-
skiej, przebiegających na tle przeobrażeń zachodzących w Eu-
ropie i w ogóle świecie” (Od redakcji, „Zeszyty Wiejskie”, z. 
I, 1998, s. 7).

„Zeszyty Wiejskie”, Łódź 2014, z. XX, 299 s.; „Zeszyty Wiejskie”, 
Łódź 2015, z. XXI, 395 s.

Nakładem lubelskiego wydawnictwa Episteme, przy współ-
pracy Fundacji Stara Droga, ukazała się książka Krzyszto-
fa Butryna Taka muzyka. Wspomnienia o muzykach i muzyce 
wiejskiej z okolic Janowa Lubelskiego. Jest to opracowanie 
specyficzne, gdyż autor ograniczył się do napisania wstępne-
go czterostronicowego szkicu zatytułowanego O tradycjach 
muzycznych regionu słów kilka, w dalszej części głos oddając 
muzykom z obszaru Roztocza Zachodniego, Równiny Biłgo-
rajskiej i Lasów Janowskich. Ich wypowiedzi zostały zebrane 
w latach 2002–2014 i przedstawione w formie półfonetycznej, 
co świetnie oddaje język interlokutorów. 

W części wstępnej Krzysztof Butryn prezentuje instrumen-
tarium występujące w podstawowej i najstarszej formie kapeli 
janowskiej: skrzypce i bębenek jednostronny z brzękadłami, 
w tym regionie zwany sitkowym i wykonywany z przetaka. 
Prawdopodobnie wpływy galicyjskie sprawiły, że z czasem 
skład kapeli rozszerzał się do czterech osób – dochodziły basy 
i skrzypce sekund. We wstępie autor poświęcił też nieco miej-
sca suce biłgorajskiej (zwanej też kocudzką) – archaicznemu 

instrumentowi wywodzącemu się z okolic Kocudzy, pokrótce 
opisał jej budowę (elementy konstrukcyjne sięgają średniowie-
cza) i technikę gry. W tym miejscu należy podkreślić ogromne 
zasługi, jakie położył dla suki biłgorajskiej ojciec autora, Zbi-
gniew Butryn z Janowa Lubelskiego, który dokonał niezwy-
kle udanej rekonstrukcji tego instrumentu, li-tylko w oparciu 
o źródła i ryciny, gdyż żaden egzemplarz nie zachował się do 
naszych czasów. Na słowa uznania zasługuje też wspólna ini-
cjatywa Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów – powołana do życia 
w 2007 roku Szkoła Suki Biłgorajskiej, która prowadzi szeroko 
zakrojone działania edukacyjne, wśród nich za najważniejsze 
należy uznać: lekcje gry na instrumentach ludowych (przede 
wszystkim na suce), warsztaty śpiewu (tak zwanym białym 
głosem) i tańca, spotkania z wiejskimi muzykantami, śpiewa-
kami i tancerzami oraz zabawy taneczne i koncerty. Zaintereso-
wanych odsyłam na stronę internetową www.sukabilgorajska.
pl. Dziś sukę biłgorajską możemy spotkać nie tylko w bardzo 
szeroko rozumianej muzyce ludowej – zawędrowała nawet do 
jazzu. Nikola Kołodziejczyk, krakowski pianista jazzowy, kom-

Krzysztof Butryn i janowscy 
muzykanci
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pozytor, aranżer i dyrygent, zaprosił do nagrania płyty Barok 
progresywny Martę Sołek z folkowego zespołu, nomen omen, 
Same Suki (tak, tak, nazwa zespołu pochodzi od suki biłgoraj-
skiej). Wydawnictwo to zostało nagrodzone Fryderykiem 2016 
jako Jazzowy Album Roku. 

W rozdziale O tradycjach muzycznych regionu słów kilka au-
tor przedstawia najważniejsze formy taneczne z zabaw i wesel, 
które tworzyły sekwencje zwane garniturami: walczyka, polkę 
(trzęsiona, drygana, kulawka) i oberka (podkulany, siarczysty) 
oraz różne rodzaje pieśni (obrzędowe, świeckie, liryczne i re-
ligijne), przypominając wybitnych śpiewaków regionu, takich 
jak Stefania Gadzińska ze Zdziłowic czy Stanisław Fijałkowski 
z Chrzanowa. Podkreśla też szczególną rolę form instrumental-
nych zwanych podróżniakami – były to melodie grane na przy-
kład podczas przemieszczania się orszaku weselnego. Wspomina 
także wiejskie orkiestry dęte, które miały w swym repertuarze 
tradycyjne melodie taneczne oraz powstałe w latach 50. ubie-
głego wieku zespoły o instrumentarium mieszanym (skrzypce, 
klarnet, saksofon, kornet, puzon, akordeon lub harmonia i dżaz, 
czyli niewielki zestaw perkusyjny) i zaznacza, że 
tańczono i muzykowano nie tylko podczas wesel 
i potańcówek, ale także przy darciu pierza (pier-
zacki, pierzaczki, piórzaczki, piórnie), obieraniu 
kapusty (obirocki, obieraczki) czy przędzeniu 
lnu (prządki).

Zasadniczą część książki stanowią spisane 
z taśm wspomnienia muzyków. Nie jest to jed-
nak, jak by się można spodziewać, zbiór relacji 
ułożonych alfabetycznie, chronologicznie czy 
według jakiegoś innego klucza. Krzysztof Bu-
tryn ciekawie przemieszał wypowiedzi różnych 
osób (zawsze zamieszczając informację, do 
kogo która należy i z którego jest roku), przez co 
stworzył spójną, przyjemną w lekturze narrację. 
Czytelnik poznaje nie tylko muzykę i jej twór-
ców/odtwórców, ale także całą, jakże smakowi-
tą, otoczkę. Motywacje i trudy muzykanckiego zajęcia świetnie 
przedstawił Stanisław Głaz z Dzwoli: „Do muzyki to musi być 
chęć. Nieroba to muzykantem nie będzie. Bo muzykant, muzy-
ka, to jest gorsze niż fizyczna robota. Bo drzewo jak siekiero 
dziabniesz to poleci i tak będzie, a tutaj musisz zrobić dobrze, bo 
ludzie słuchajo. Tu trzeba się tak starać, żeby było uśmiechnięte 
i tak coś powiedzieć o graniu, o muzyce, żeby to było wesoło. 
[…] Jak pójde pograć to taki zdrowszy się robię” (s. 9). Celnym 
dopełnieniem jest wypowiedź Bronisława Bidy z Gródek: „Ja lu-
bię grać. Ja lubię siebie słuchać jak gram. Bo to zaraz jest weselej 
temu co słucha i temu co gro. Zaraz rozweseli se różne kłopoty 
przy okazji. […] Całe życie są muzykanty potrzebne w życiu, jak 
żem zapamiętał od małego, że te grania to są potrzebne ludziom. 
Żeby weselej było” (s. 9). Chęć muzykowania wymuszała nie-
zwykłą kreatywność muzykantów w zdobywaniu instrumentów 
i akcesoriów do nich. Z pewnością w konsternację wprawiłoby 
każdego profesjonalnego wiolinistę wyznanie wspomnianego 
Stanisława Głaza: „Ja to mam takie druty. Zostały mi z dawna. 
Takie druty co do słupów telefonicznych się kiedyś używało. To 
ja mam tygo jeszcze to na struny używam. Bardzo dobrze brzmią 
te druty to jak ni mom strun to te zakładam na skrzypce” (s. 14). 
Wielce interesująca jest też jego relacja o zwalczaniu przez mi-
licję w czasach Edwarda Gierka (!) grania po kolędzie. Za ten 

„proceder” sprawcy karani byli, między innymi przez Kolegium 
do Spraw Wykroczeń, jednak sprytni wiejscy muzykanci potra-
fili wywieść w pole władzę ludową. Jeszcze raz Stanisław Głaz 
z Dzwoli: „Zapłaciłem, a na drugi rok znowu poszedłem grać. 
To różne przejścia mieliśmy. Uciekaliśmy, jakśmy po kolędzie 
chodzili to ludzie dawali znać, że milicja tam idzie. To myśmy 
uciekali po szopach, stodołach, po ulicach, tam się ukrywaliśmy 
ji jak milicja poszła to ludzie mówili że już ich ni ma, to my 
szliśmy dalej po kolędzie. Tak było” (s. 77). Nie przeszkadzało 
to w posądzaniu dobrych muzykantów o konszachty z diabłem. 
Władysława Świątek ze Stojeszyna wspomina, że jak kapela do-
brze grała, to ludzie mówili: „sam z siebie tak nie gro, a jemu pal-
ce chodzą jak sprężyny, bo jemu czorny pomago. A ten drugi no 
dobrze tyż gro. No ma i on z kudłatym znajomości” (s. 75–76). 
W relacjach Czesławy Kozieł ze Stojeszyna, Stanisława Jakubca 
z Zofianki Dolnej, Jana Leszczyńskiego ze Zdziłowic i Mate-
usza Cieliszaka z Kocudzy napotkamy na opisy różnych zjawisk 
nadprzyrodzonych, a cytowany wcześniej Stanisław Głaz twier-
dzi, że „były takie niektóre konie, że jak się zagrało to te konie 

to tak jakby tańcowały, to te konie szły tak jak 
bęben grał, tak do rytmu jakoś” (s. 53). O spo-
łecznej roli ówczesnego wiejskiego muzykanta 
jeden z rozmówców powiedział: „Na wsi było 
tak: ksiundz, nauczyciel o później muzykant” (s. 
7); przemiany, jakie nastąpiły później, znacznie 
tę rolę zdeprecjonowały. Można powiedzieć, że 
wiejskie muzykowanie było niejako zajęciem 
dziedzicznym – bardzo często przechodziło 
z ojca na syna, a kapele nierzadko były zespo-
łami rodzinnymi (Kapela Bulińskich z Obrówki 
czy Kapela Gisków z Radwanówki).

Wydawnictwo zamykają dwa wykazy. Pierw-
szy to Wykaz muzykantów, ułożony według miej-
scowości i zawierający różne dane biograficzne. 
Zdecydowanie przeważają w nim mężczyźni, 
ale są i panie np. Józefa Albiniak, bębnistka 

i śpiewaczka ze Stojeszyna, Felicja Dziadosz z domu Gwizdal, 
bębnistka z Bilska czy niewidoma skrzypaczka z Chrzanowa 
Katarzyna Kozina. Drugi to Wykaz orkiestr dętych z lat 50. XX 
w. działających na terenie powiatu janowskiego. Wkradła się do 
niego drobna nieścisłość – autor wymienia orkiestrę z miejsco-
wości Łada, której powstanie datuje na rok 1961. 

Dopełnieniem muzykanckich opowieści są liczne fotografie 
pochodzące z archiwum Szkoły Suki Biłgorajskiej, ze zbiorów 
Zbigniewa Nity, Mateusza Bornego i Andrzeja Wediuka oraz ar-
chiwów prywatnych. Nie zabrakło też przykładów nutowych – 
autor zamieścił, pochodzący z własnego archiwum, oryginalny 
zapis Bronisława Dudki zawierający sześć podróżniaków i dopi-
sek: „Te Oberki to są tylko Fragmenty, resztę ja znam na pamięć” 
(s. 18). Na uwagę zasługuje też, przypominająca płytę winylową, 
okładka książki, zaprojektowana przez Rafała Rolę.

Na koniec wypada napisać tylko jedno: panie Krzysztofie, pro-
simy o więcej, bo te 88 stron bardzo zaostrzyło apetyt na muzy-
kanckie opowieści.

Krzysztof Butryn, Taka muzyka. Wspomnienia o muzykach i muzyce 
wiejskiej z okolic Janowa lubelskiego, Wydawnictwo Episteme przy 
współpracy Fundacji Stara Droga, Szklarnia–Janów Lubelski–Lublin 
2014, 88 s., fotografie.
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Działają od 40 lat – Oddział 
Piotrkowski Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych

MICHAŁ ADAM PAJĄK

INFORMACJE

Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
21 października 2016 roku świętował jubileusz 40-lecia dzia-
łalności. Uroczyste obchody, połączone z finisażem wystawy 
„Mistrzowie tradycji”, odbyły się w Muzeum im. Antoniego 
hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przyjecha-
li twórcy ludowi z regionów opoczyńskiego, brzezińskiego, 
rawskiego i piotrkowskiego, a także zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego 
w Lublinie – Katarzyna Ufniarz, i Krzysztof Butryn, Wicemar-
szałek województwa łódzkiego – Dariusz Klimczak, władze 
powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego. Swoją obecno-
ścią zaszczycili również dyrektorzy i etnografowie z muzeów 
województwa łódzkiego. 

Część oficjalną rozpoczęła śpiewem Urszula Tomasik, twór-
czyni ludowa z Ziębowa. Gości powitali Dorota Bill-Skorupa, 
dyrektora tomaszowskiego Muzeum oraz Michał Adam Pa-
jąk, etnograf, natomiast role Stowarzyszenia w promowaniu 
i zachowaniu dla potomnych tradycyjnego rzemiosła i sztuki 
ludowej oraz historię piotrkowskiego Oddziału przedstawiły 
Wiesława Bogurat, wieloletnia dyrektor Muzeum i Zofia Pa-
can, prezeska Oddziału Piotrkowskiego STL. Uczestniczący 
w uroczystości twórcy otrzymali podziękowania, kwiaty oraz 
egzemplarze książki pt. Mistrzowie tradycji. Twórcy ludowi 
Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w Tomaszowie Mazowieckim w 40-lecie działalności, którą 
specjalnie na jubileusz przygotowali Wiesława Bogurat i Mi-
chał Pająk, etnografowie i opiekunowie merytoryczni OP STL. 
Prezes Zarządu Głównego w Lublinie nagrodził najprężniej 
działające i najzdolniejsze twórczynie ludowe: Zofię Pacan, 
Mariannę Rzepkę, Genowefę Kosiacką-Bąk, Annę Kołodziej-
czyk, Józefę Marszałek i Elżbietę Pokorę-Domańską. Z pro-
gramem artystycznym wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rzeczycy oraz Kapela Gmajów, a na zakończenie zaproszo-
no wszystkich na jubileuszowy tort i poczęstunek przygotowa-
ny przez członkinie stowarzyszenia. 

Uroczystość odbyła się w scenerii wystawy pt. „Mistrzo-
wie Tradycji – Sztuka Ludowa Twórców OP STL w 40-lecie 
działalności”. Prezentowane eksponaty pochodziły ze zbiorów 
działu etnograficznego Muzeum oraz prywatnych kolekcji 
twórców ludowych zrzeszonych w OP STL. Wystawa prezen-

towała takie tradycyjne dyscypliny sztuki ludowej, jak: kowal-
stwo, plecionkarstwo, tkactwo, garncarstwo, plastykę papiero-
wą i obrzędową, rzeźbę, stroje, hafty i koronki. Przedstawio-
ne zostały prace najzdolniejszych współcześnie działających 
twórców ludowych z regionów rawskiego, opoczyńskiego, 
piotrkowskiego i brzezińskiego. Wyeksponowano fotografie 
zasłużonych, zmarłych członków, którzy zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii OP STL. Ekspozycja jest podsumowa-
niem 40 lat pracy twórców ludowych zrzeszonych w OP STL 
oraz zachętą dla młodych, prężnie działających twórców do 
kultywowania tradycyjnego rzemiosła.

Dużym sukcesem Oddziału jest zweryfikowanie poprzez 
badania terenowe nowych twórców ludowych. We wrześniu 
2016 roku jedenastu twórców, którzy pretendowali do przy-
stąpienia w struktury OP STL, zostało pozytywnie ocenio-
nych przez sekcję sztuki ludowej w Lublinie. Podczas jubi-
leuszu zostały wręczone legitymacje członkowskie następu-
jącym osobom: Barbarze Kagankiewicz z regionu rawskiego, 
Agnieszce Radomskiej i Alicji Zimnickiej z regionu brzeziń-
skiego, Wandzie Plich z regionu z piotrkowskiego, Katarzy-
nie Wągiel, Halinie Miązek, Paulinie Zakrzewskiej, Danucie 
Jurek, Teresie Białek, Annie Wołynkiewicz oraz Małgorzacie 
Gąsiorek z regionu opoczyńskiego. Wszystkie twórczynie za-
deklarowały owocną współpracę z Oddziałem.

Oddział Piotrkowski STL, 2016 r., fot. K. Butryn
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Nowi członkowie 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

Decyzją Zarządu Głównego STL przyjęto w poczet człon-
ków rzeczywistych następujących kandydatów pozytywnie 
zaopiniowanych przez Sekcję Sztuki Ludowej Rady Nauko-
wej STL w dniu 29.09.2016 roku: 

Oddział Beskidzki
Karol Lasik – Stryszawa – zabawka ludowa 
Piotr Łoboz – Pewel Wielka – zabawka ludowa 
Piotr Mentel – Stryszawa – zabawka ludowa 
Eugeniusz Żydek – Janiki – zabawka ludowa

Oddział Bydgosko-Toruński
Marian Łazarowicz – Tuchola – rzeźba 
Stanisława Parol – Tuchola – haft kaszubski 
Małgorzata Wierzchowska – Toruń – frywolitka 

Oddział Krakowski
Andrzej Bryjak – Gruszów – rzeźba
Szymon Jania – Myślenice – rzeźba 
Janusz Macała-Wrześniowski – Przybysławice – szopkarstwo 

Oddział Kurpiowski
Stanisław Banach – Cieciory – rzeźba 
Edyta Pliszka-Późniewska – Przytuły Stare – plastyka 
    obrzędowa i zdobnicza 
Cecylia Staśkiewicz – Ostrołęka – pl. zdobnicza 

Oddział Lubelski
Jerzy Bors – Lublin – rzeźba 
Zofia Grzegorzak – Zagrody – pl. obrzędowa i zdobnicza,
    tkactwo 
Małgorzata Kapala – Rudka Starościańska – tkactwo 
Arkadiusz Maj – Lasy – garncarstwo 
Małgorzata Miller – Składów – pl. obrzędowa 
Stefania Suchora – Stojeszyn Drugi – plecionkarstwo 
    (rogożyna) 
Zofia Szczypa – Puławy – pl. obrzędowa 

Oddział Piotrkowski
Teresa Białek – Strzyżów – pl. obrzędowa i zdobnicza, haft, 
    koronka 
Małgorzata Gąsiorek – Wola Załężna – pl. obrzędowa i zdobnicza, 
    tkactwo
Danuta Jurek – Bielowice – haft 
Barbara Kagankiewicz – Nowy Olszowiec – haft, koronka 
Halina Miązek – Werówka – pl. obrzędowa i zdobnicza, 
    koronka 
Wanda Plich – Komorniki – pl. obrzędowa i zdobnicza 
Agnieszka Radomska – Ewcin – pl. obrzędowa i zdobnicza 
Katarzyna Wągiel- Bielowice – pl. obrzędowa i zdobnicza, 
    haft 

Anna Wołynkiewicz – Bielowice – haft 
Paulina Zakrzewska – Bielowice – pl. obrzędowa i zdobnicza, 

haft 
Alicja Zimnicka – Michałów – pl. obrzędowa i zdobnicza, 
    koronka 

Oddział Sądecko-Lachowski
Elżbieta Bargieł – Przyszowa – haft lachowski 
Aneta Gawlik – Marcinkowice – pl. obrzędowa i zdobnicza 

Oddział Warmińsko-Mazurski
Anna Frańczuk – Olsztyn – pl. obrzędowa (pisanki) 

Oddział Ziemi Kieleckiej
Lucyna Kozłowska – Skarżysko Kamienna – pl. zdobnicza 
    (wycinanki) 

Ponadto Zarząd Główny STL przyjął w poczet członków 
rzeczywistych następujących kandydatów pozytywnie zaopi-
niowanych przez Sekcję Literatury Ludowej Rady Naukowej 
STL w dniu 30.11.2016 roku: 

Oddział Bydgosko-Toruński
Wanda Świerczyńska – Rojewo – poezja

Oddział Tatrzański 
Irena Stopa – Jordanów – poezja

Oddział Ziemi Kieleckiej
Jan Wesołowski – Busko Zdrój – poezja 

Wycinanka Haliny Miązek, fot. P. Onochin 
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Pierwsze Forum Eksperckie 
Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia 
nt. ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego

HANNA SCHREIBER

Piękno pozostawione przez naszych przodków jest po to, 
by nas zachęcaćdo odkrywania własnej tożsamości/ 

Piękno pozostawione przez naszych przodków jest po to, 
by nas inspirować a nie ograniczać

Du Fu 

Słowa najwybitniejszego poety z czasów chińskiej dyna-
stii Tang (VIII w.n.e.) o dialogu przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości, który jest fundamentem tożsamości kulturowej,  
towarzyszyły reprezentantom 16 krajów, których w dniach 
11–14 października 2016 roku gościła Polska w Krakowie. 
Znakomici eksperci przyjechali, aby  dyskutować o niemate-
rialnym dziedzictwie kulturowym i jego ochronie. Organizato-
rami tego spotkania były Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wsparcie 
merytoryczne wydarzenia zapewniła Rada ds. Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego.

Forum zrealizowane zostało w ramach formatu współpracy 
ponadregionalnej „16+1”, czyli 16 krajów Europy Środowej 
i Wschodniej oraz Chin. Format ten został zaproponowany 
w 2012 roku właśnie przez Chińską Republikę Ludową. Z kra-
jów naszego regionu obejmuje on Albanię, Bośnię i Hercego-
winę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Estonię, Li-
twę, Łotwę, Macedonię, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, 
Słowenię i Węgry. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji 
UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, którą także Polska ratyfikowała – 
w 2011 roku. Dzięki swojemu transregionalnemu charaktero-
wi Forum stanowiło pierwszą okazję do wymiany poglądów 
i przykładów dotyczących praktyki ochrony tego dziedzictwa 
między Europą i Azją. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pań-
stwowych (ministerstwa kultury poszczególnych krajów repre-
zentowane były przez osoby zajmujące się na co dzień ochroną 
niematerialnego dziedzictwa na poziomie centralnym), człon-
kowie rad i komisji zajmujących się ochroną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, reprezentanci organów samorzą-
dowych i placówek muzealnych, organizacji pozarządowych 
i ośrodków akademickich, jak również sami depozytariusze. 
W wielu przypadkach role te były łączone: reprezentanci 
wspólnot podtrzymujących określone praktyki byli równocze-

śnie pracownikami ministerstw, organów samorządowych czy 
różnorodnych placówek kulturalno-oświatowych. Umożliwiło 
to szeroką i interdyscyplinarną dyskusję nad tym, jak chronić 
bogactwo kulturowe występujące na terenach poszczególnych 
krajów uczestniczących w Forum, co dla Polski było szcze-
gólnie istotne, gdyż jesteśmy w procesie budowania takiego 
systemu ochrony i tworzenia strategii ochrony poświęconej 
niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu w naszym kraju. 

Dużą wartością spotkania była możliwość porównania 
struktur administracyjnych, rozwiązań prawnych oraz naj-
lepszych praktyk w ochronie w krajach Polsce najbliższych. 
Niezwykle interesująco doświadczenia regionu Europy Środ-
kowej i Wschodniej zderzone zostały z doświadczeniami 
najbardziej zaawansowanego w dziedzinie międzynarodowej 
ochrony dziedzictwa niematerialnego kraju azjatyckiego, ja-
kim są Chiny. Kraj ten posiada największą liczbę wpisów na 
zyskującej na popularności Reprezentatywnej Liście Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO – aż 
31 i był w grupie pierwszych pięciu krajów na świecie, które 
ratyfikowały Konwencję UNESCO z 2003 roku.

W trakcie konferencji eksperci z poszczególnych krajów 
dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia 
i stosowania regulacji prawnych chroniących niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, praktyką w prowadzeniu badań i do-
kumentowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
w ich krajach oraz przedstawiali dobre praktyki w zakresie 
podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Podjęto 
również dyskusję nad tym, jak praktycznie powiązać zasady 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z kon-
cepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we 
wrześniu 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne  Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jako naczelna zasada Agendy 2030, 
określającej cele, jakie stawia sobie społeczność międzynaro-
dowa na najbliższe 15 lat.

Zagraniczni goście mieli także okazję zapoznania się z pol-
skimi elementami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
którego pokazy zostały zaplanowane jako część integralna Fo-
rum. W salach Międzynarodowego Centrum Kultury w Kra-
kowie zaprezentowali się przedstawiciele społeczności, grup, 
wspólnot, czasami całych rodzin, praktykujących z pokolenia 
na pokolenie i biorących udział w pochodzie Lajkonika, budu-
jących krakowskie szopki, wykonujących koronkę klockową, 
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wycinankę z opłatka, kwiaty z bibuły, malarstwo na szkle, ple-
cionkarstwo, zabawkarstwo żywiecko-suskie, haft kaszubski 
czy też perebory. Obecni byli także sokolnicy, bartnicy i repre-
zentanci kultury esperanta. 

Forum towarzyszyła niezwykle uroczysta II Gala w krakow-
skich Sukiennicach, podczas której zostały wręczone przedsta-
wicielom wspólnot i grup decyzje Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które w latach 
2014–2016 były wprowadzane na Krajową listę: język espe-
ranto jako nośnik kultury esperanckiej; umiejętność wytwarza-
nia instrumentu i gry na kozie; hafciarstwo kaszubskie szkoły 
żukowskiej; sokolnictwo – żywa tradycja; polskie tańce naro-
dowe; uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem 
zwierząt; tradycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Ta-
ciszowie; przywołówki dyngusowe w Szymborzu; gwara war-

mińska jako nośnik tradycji ustnych; zabawkarstwo żywiecko-
suskie; bartnictwo; perebory – nadbużańskie tradycje tkackie.

Refleksję towarzyszącą podsumowaniu Forum i Gali sta-
nowiły słowa polskiego socjologa i filozofa Floriana Zna-
nieckiego (1882–1958), twórcy socjologii humanistycznej: 
„Człowiek mądry to człowiek, który ceniąc różnorodne sys-
temy kulturalne, umiejąc stosować różnorodne sprawdziany 
ważności, ceni kulturę w ogóle w całym jej bogactwie i różno-
rodności i pozytywnie się interesuje jej trwaniem i rozwojem”.

Obecnie przygotowywana jest publikacja pokonferencyjna, 
w której zamieszczone zostaną wszystkie wystąpienia z 17 kra-
jów, co umożliwi utrwalenie wiedzy i sięganie do doświadczeń 
w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego zapre-
zentowanych podczas multimedialnych prezentacji i dyskusji 
w trakcie Forum. Książka zostanie wydana w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej, w 2017 roku.

Krakowska koronka klockowa. Od lewej: Małgorzata 
Grochola, Jadwiga Węgorek podczas Forum w Krakowie, 

fot. K. Butryn

W dniach 28 listopada – 2 grudnia 2016 roku w stolicy 
Etiopii, Addis Abebie, odbyło się 11. Posiedzenie Komitetu 
Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzic-
twa Kulturowego, powołanego na mocy Konwencji UNESCO 
z 2003 roku. Obradom Komitetu, złożonego z przedstawicieli 
24 państw członkowskich tego organu Konwencji, towarzy-
szyły forum organizacji pozarządowych i spotkanie badaczy 
tej problematyki. 

Podczas posiedzenia Komitetu podjęte zostały decyzje 
o wpisie kolejnych elementów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z całego świata na Reprezentatywną Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości, m.in. jogi 
z Indii, rumby z Kuby, merengue z Dominikany, obchodów 
Las Fallas z Hiszpanii, teatru lalkowego z Czech i Słowacji, 
kultury browarniczej w Belgii, systemu rozwiązywania spo-
rów (tradycyjne sądownictwo Gada) ludu Oromo z Etiopii, so-

Posiedzenie Komitetu Międzyrzą-
dowego ds. Ochrony Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO w Addis Abebie (Etiopia)

HANNA SCHREIBER

Prof. An Deming (Chińska Akademia Nauk Społecznych), 
dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Ada-
mowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), fot. K. Butryn
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W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku na Dolnej Równi Kru-
powej, o godzinie 18.00 popłynął w świat festiwalowy hejnał 
zagrany na trombitach – tradycyjnych instrumentach paster-
skich. W ten sposób rozpoczęła się inauguracyjna prezenta-
cja zespołów w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Był to jednak zale-
dwie przedsmak tego, co czekało publiczność podczas ko-
lejnych dni. Zespoły, kapele, instrumentaliści oraz śpiewacy 
prezentowali się w pełnej krasie, objawiając swój muzyczny, 
wokalny i taneczny kunszt. Zakopiański Festiwal, zdawał się 
nabierać rozpędu, ,,roztańczenia”, ,,rozśpiewania” i ,,rozegra-
nia”, z koncertu na koncert. To – będące już zakopiańską tra-
dycją – święto folkloru, przez lata swego istnienia stawało się 
z wolna wizytówką tego miasta. W tym roku w konkursowych 
zmaganiach udział wzięło 18 zespołów, w tym 14 zagranicz-
nych i 4 polskie. Od 18 do 26 sierpnia mogliśmy oglądać wy-
stępy zespołów prezentujących góralski folklor z wielu stron 
świata. Tęczowe barwy strojów, różnorodne rytmy, dźwięki 
egzotycznych instrumentów, piękne głosy na długo zapadną 
w pamięć licznie zgromadzonej podczas występów publicz-

ności. Mieliśmy możliwość brać udział w koncertach kon-
kursowych oraz koncertach towarzyszących, nie ominęły nas 
również inne wydarzenia związane z Festiwalem, tj. korowód 
zespołów ulicami Zakopanego, kiermasz sztuki ludowej i rze-
miosła artystycznego, warsztaty sztuki ludowej, animacje dla 
dzieci czy konferencja naukowa poświęcona tematyce tańca. 
Dla miłośników folkloru był to doskonały czas na pogłębienie 
i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie. 

Jeszcze przed koncertem inauguracyjnym miały miejsce 
ważne dla Festiwalu wydarzenia towarzyszące. 19 sierpnia od-
był się koncert „Na folkową nutę”, podczas którego wystąpił 
Zespół InFidelis – młody, prężnie rozwijający się duet fideli-
stek grających na suce biłgorajskiej i fideli płockiej, oraz Kay-
ah & Transoriental Orchestra z gościnnym udziałem muzyków 
podhalańskich. Wokalistka zaprezentowała w pierwszej części 
występu pieśni w języku żydowskim, zaaranżowane na orkie-
strę, w której skład wchodzili muzycy pochodzący z różnych 
zakątków świata, natomiast w części drugiej sztandarowe 
utwory swojego dorobku, wykonane z towarzyszeniem muzy-
ków podhalańskich.

Folklor góralski nie zna granic. 
O 48. Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

MALWINA KOŁT

kolnictwa (wpis międzynarodowy obejmujący aż 17 krajów) 
czy obchodów święta 21marca – nowego roku i nadejścia wio-
sny (nazwa święta podobna w różnych krajach: Novruz, Na-
vruz, itp.) (wspólny wniosek złożony przez Afganistan, Azer-
bejdżan, Indie, Iran, Irak, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, 
Tadżykistan, Turcję, Turkmenistan i Uzbekistan). Na Listę 
Dziedzictwa Niematerialnego Wymagającego Pilnej Ochrony 
wpisano m.in. umiejętność wytwarzania tzw. czarnej ceramiki 
Bisalhães z Portugalii czy pieśni kozackie z Ukrainy (z regio-
nu Dniepropietrowska). Na Listę Dobrych Praktyk wpisano 
m.in. festiwal folkloru w Kopriwszticy (Bułgaria), praktyki 
ochrony lokalnej kultury w Ekomuzeum Batana w Rovin-
ju (Chorwacja), ochronę dziedzictwa muzycznego metodą 
Kodály’a (Węgry) czy naukę budowania i wykorzystywania 
tradycyjnych drewnianych łodzi Oselvar (Norwegia). Zostały 
przyjęte raporty okresowe z implementacji Konwencji m.in. 
z Austrii, Ukrainy i Czech. 

Dyskutowano nad przyszłością Konwencji, możliwościami 
ewaluacji jej efektywności oraz stosowania w sytuacji konflik-
tów zbrojnych, jak również nad rozbudową sieci ekspertów 
i zacieśniania współpracy organizacji pozarządowych.

Posiedzeniu towarzyszyły wydarzenia kulturalne, w tym 
uroczyste otwarcie posiedzenia z udziałem prezydenta Etio-
pii, ministrów kultury i przedstawicieli UNESCO oraz pokaz 

różnorodności kulturowej Etiopii, podczas którego zaprezen-
towane zostały tradycje kulturowe (muzyczne, taneczne, są-
downicze) z różnych regionów, grup etnicznych, religijnych 
i plemiennych Etiopii. Następne spotkanie Komitetu odbędzie 
się w 2017 roku w Seulu (Korea Południowa).

Pełna lista decyzji o wpisach oraz przedkładanych na spo-
tkaniu raportów i podjętych ustaleń znajduje się na stronie: 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/11com. 

Uroczystość otwarcia posiedzenia Komitetu Międzyrządowego 
Konwencji UNESCO 2003 – pokaz tańców i muzyki 

z  różnych regionów Etiopii, fot. H. Schreiber
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20 sierpnia odbył się Koncert Muzyki Łuku Karpat, jedno 
z ciekawszych festiwalowych wydarzeń, którego motywem 
przewodnim były aerofony pasterskie. Koncert uzmysłowił 
słuchaczom jedność w różnorodności muzyki tradycyjnej Kar-
pat. Podczas koncertu zaprezentowały się różne kapele w róż-
nych składach instrumentalnych. Kapela z Rupea z Rumunii, 
Kapela z Kuseg z Węgier składała się z licznej grupy muzy-
ków, grających na skrzypcach, trzystrunowej altówce węgier-
skiej (tradycyjnym instrumencie węgierskim o innych wymia-
rach niż klasyczna altówka), kontrabasie i trzygłosowych na-
dymanych ustami dudach węgierskich. Muzyka z Zakopanego 
– Olczy zaprezentowała różne odmiany tradycyjnych piszcza-
łek – bez otworów palcowych, sześciootworowe, podwójne 
(dwojnice), czterogłosowe podhalańskie dudy nadymane usta-
mi. Zespół z Limanowej, charakteryzujący się nietypowym 
instrumentarium – słomką żytnią, swego rodzaju burczybasem 
zrobionym z konewki, a także paskiem zwiniętym w rulon, od-
grywającym rolę piszczałki. Sympatie publiczności wzbudził 
solista – Florian Walkosz grający kolejno na piszczałce po-
dwójnej, rogu z korzenia, złóbcokach oraz na smyczku, który 
był jednocześnie piszczałką (innowacja muzykanta). Wbrew 
oczekiwaniom, na zakończenie koncertu muzycy wykonali 
wspólnie nutę przywitalną (sic!).

Szczególnym wydarzeniem podczas Festiwalu był Między-
narodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów 
Ludowych im. Władysława Trebuni-Tutki, odbywający się 
w dniach 22–24 sierpnia. Udział w Konkursie brało 18 kapel, 
11 instrumentalistów, 9 śpiewaków ludowych i 7 grup śpie-
waczych. W kategorii ludowych zespołów instrumentalnych 
Złote Zbyrkadła otrzymała kapela Węgierska z Kuseg. Był 
to trafny werdykt Jury. Kapela, składająca się ze skrzypiec 
w podwójnej obsadzie, węgierskiej altówki oraz kontraba-
su, przedstawiła muzykę mniejszości narodowych Węgier, 

prezentując wysoki poziom artystyczny. Srebrne Zbyrkadła 
równorzędnie przyznane zostały zespołowi Orballo z Hiszpa-
nii – kapeli ,,czysto” grających dudziarzy (co w przypadku 
niestabilnie intonacyjnych dud nie jest łatwe do osiągnięcia), 
którym towarzyszyli muzycy grających na różnych rodzajach 
bębnów, oraz podhalańskiej, smyczkowej muzyce ,,Ze wsi 
śtyrek”. Brązowe Zbyrkadła przyznane ex aequo kapeli Junii 
Cetatii z Rumunii, posiadającej w swoim składzie ciekawy 
instrument tarogato (ludowa odmiana klarnetu, występująca 
głównie w Rumunii i na Węgrzech), klarnet, bęben z talerzem, 
dzwonek. Muzycy zaprezentowali m.in. tradycyjne Rara de la 
Retis. Tej samej kategorii nagroda przypadła muzyce Toma-
sza Stocha ,,Gronkowiana” z Podhala. Wyróżnienia przyzna-
no muzyce z Jurgowa – za przywrócenie praktyki muzycz-
nej na Spiszu, oraz kapeli regionalnego zespołu ,,Słopnicki 
Zbyrcok” – za podtrzymywanie tradycji muzycznej Białych 
Górali. W kategorii instrumentalistów ludowych przyznano 
jedynie wyróżnienia: dla Ayhan Akin z Turcji – za wykonanie 
tradycyjnej melodii na balabanie (podwójnostroikowym dę-
tym instrumencie ludowym) i dla Łukasza Gawrona z Zespo-
łu Siumni z USA – za kontynuowanie tradycji poza granicami 
kraju. Wyróżnienie za dobór tradycyjnego repertuaru przy-
znano skrzypkowi Szymonowi Tylce z Podhala – jego grę 
charakteryzowały liczne ozdobniki, zachowanie tradycyjnego 
stylu, nie wykonywał jednak pożądanych przerw między po-
szczególnymi nutami. 

W kategorii śpiewaków ludowych Złote Zbyrkadło przyzna-
no Halinie Skupień z Polski, która wykonała 5 śpiewek góral-
skich, prezentując słuchaczom swój niesamowicie mocny głos 
i stylowy autentycznie ludowy sposób wykonania. Srebrne 
Zbyrkadło trafiło do Leonory Sudi ze Słowacji; Brązowe Zbyr-
kadło zaś do Galiny Dombajewej z Rosji, której śpiew charak-
teryzował się licznymi ozdobnikami oraz intensywnym wibra-

Indonezyjska orkiestra anklungów podczas Festiwalu w Zakopanem w 2016 roku, fot. M. Kołt
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to – jako jedna z nielicznych osób biorących udział w konkur-
sie, podczas prezentowania repertuaru robiła przerwy między 
poszczególnymi utworami. Wyróżnienie przyznano Rinie 
Nurhasanah z Indonezji – za wykonanie tradycyjnych pieśni 
z Zachodniej Jawy. Śpiewała bardzo emocjonalnie i zgodnie 
z tradycją swojego kraju – w pozycji siedzącej. 

W kategorii grup śpiewaczych Złotym Zbyrkadłem uhono-
rowana została grupa śpiewacza z zespołu ,,Skalni” z Pol-
ski. Wokalistki zaprezentowały podhalańskie wielogłosowe 
nuty wierchowe, kończone charakterystycznymi dla regionu 
wyskaniami. Srebrne Zbyrkadło otrzymała grupa śpiewa-
cza z zespołu ,,Siumni” z USA. Dwa równorzędne Brązowe 
Zbyrkadła przyznane zostały 6 osobowej grupie śpiewaczej 
z podhalańskiego zespołu Białcanie. Drugie Brązowe Zbyr-
kadło wręczono grupie śpiewaczej zespołu Qypyrllinjtё E 
Roshnikut z Albanii. Ta mieszana grupa wokalna przedsta-
wiła repertuar o tematyce miłosnej i wędrownej. Charaktery-
styczną cechą wykonawczą był niski burdonowy dźwięk to-
warzyszący linii melodycznej podczas każdej pieśni (burdon 
jest stałym dźwiękiem, stanowiącym podstawę harmoniczną). 
Wyróżnienia przyznano grupie śpiewaczej z zespołu ,,Babio-
górzanie – Polana Makowska” z Polski – za kultywowanie 
folkloru babiogórskiego. Grupa śpiewacza z zespołu ,,Regle” 
im. J. Jędrola z podhalańskiego Poronina, składająca się z 5 
wokalistek otrzymała wyróżnienie za ciekawy, tradycyjny re-
pertuar. Nagrodą specjalną – Sabałowymi gęśle, za wierność 
tradycji w zakresie stylu gry, instrumentarium i prezentowa-
nego repertuaru – jury uhonorowało grającego na tradycyjnej 
piszczałce Xhczmi Sheti z zespołu „Qypyrllinjtё E Roshni-
kut” z Albanii. 

Podczas Festiwalu szczególną uwagę publiczności skupił 
indonezyjski zespół Tim Muhibah Angklung, składający się 
z instrumentalistów grających na idiofonach bambusowych 
– anklungach (anklung jest indonezyjskim instrumentem tra-
dycyjnym, złożonym z wielu bambusowych rur o różnej dłu-
gości i tym samym wydających różne dźwięki).

Głównym wydarzeniem festiwalu był tradycyjny konkurs 
o Złotą, Srebrną i Brązową Ciupagę, nagrody przyznawane 
w trzech równorzędnych kategoriach: I – autentycznej, II –
artystycznie opracowanej i III – stylizowanej. W konkursie 
udział wzięły zespoły z Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, Indii, 
Indonezji, Meksyku, Norwegii, Rosji – Buriacji, Rumunii, 
Słowacji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Włoch oraz 
grupy polskie – Studencki Zespół Góralski „Skalni” z Krako-
wa, „Spod Kicek” z Mordarki, „Słopnicki Zbyrcok” ze Słop-
nic i „Przyszowianie” z Przyszowej, nominowane w czasie 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu. 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tra-
dycyjnej Złotą Ciupagę oraz nagrodę pieniężną otrzymał ze-
spół ,,Dolina” ze Słowacji – za przedstawienie obrzędu zaślu-
bin, opartego na obyczajach weselnych Gemeru, z ciekawym 
korowodowym tańcem ze świecami. Zdobywcą Srebrnej 
Ciupagi był zespół ,,Skalni”, który zaprezentował tradycyj-
ny zwyczaj młócenia. Towarzysząca kapela grała po staro-
świecku. Zaobserwować można było ciekawe zjawisko, które 
często występowało w muzyce ludowej – podczas gdy kapela 
grała, równolegle pojawiała się inna wtórująca melodia, śpie-
wana lub wykonywana przez innych muzykantów. Brązo-
wą Ciupagę przyznano równorzędnie zespołowi ,,Słopnicki 

Zbyrcok” z Polski oraz zespołowi „Qypyrllinjtë E Roshnikut” 
z Albanii. ,,Słopnicki Zbyrcok” zaprezentował program Śmi-
guśne słomioki związany z czasem wielkanocnym. Zwyczaj 
był przedstawiony z dużą dbałością o detale, pojawiło się 
wiele rekwizytów zgodnych z tradycją, w tym tańce i śpiewy. 
Zespół albański ukazał tradycyjny dla swojej kultury śpiew 
izopolifoniczny (śpiew z głosem burdonowym) oraz przykła-
dy bałkańskich tańców. 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie ar-
tystycznie opracowanej Złotą Ciupagę otrzymał zespół ,,Or-
ballo” z Hiszpanii, który przedstawił pielgrzymkę, w odświęt-
nych strojach, na górę La Sierra da Loba, związaną ze świę-
tem Matki Bożej. Srebrną Ciupagę otrzymał zespół ,,Siumni” 
z USA – za kultywowanie tradycji Skalnego Podhala. Brązo-
wa Ciupaga w tej kategorii nie została przyznana. 

W kategorii zespołów wykonujących folklor w formie sty-
lizowanej Złotą Ciupagę otrzymał zespół ,,Szőkős” z Węgier, 
przedstawiający tańce i stare pasterskie śpiewy o opadającej 
linii melodycznej. Ciekawym fragmentem występu była gra 
dudziarza na trzygłosowych dudach węgierskich. Srebrną 
Ciupagę wręczono zespołowi ,,Sredetz” z Bułgarii – podczas 
występu muzycy grali na tradycyjnych instrumentach ludo-
wych, takich jak tambura (rodzaj lutni), kawał (rodzaj pisz-
czałki), tupan (rodzaj bębna). Przedstawiony został stylizowa-
ny obrzęd weselny – najbardziej widocznymi elementami sty-
lizacji były ujednolicone stroje; niezgodne z praktyką ludową 
było też granie zespołu z nut. Brązową Ciupagą uhonorowano 
zespół ,,Ankira Anadolu” z Turcji – który zaprezentował zwy-
czaj pogrzebowy, w drugiej zaś części występu przedstawio-
no fragment obrzędu weselnego – pożegnanie panny młodej. 
Zespół miał rozbudowaną kapelę, w której skład wchodziły: 
kemancze, rodzaj lutni, flet, piszczałki, bęben, akordeon. Jury 
przyznało również wyróżnienia w postaci Parzenicy Góral-
skiej – zespołowi ,,Spod Kicek” z Polski za wierne odtworze-
nie bogatej obrzędowości weselnej (kategoria I); ,,Hedmark 
Danselag” z Norwegii – za pielęgnowanie tradycji tanecznych 
i muzycznych swojego regionu (kategoria I); ,,Przyszowianie” 
z Polski za zgodne z tradycją przekazanie folkloru taneczne-
go (kategoria I); ,,Junii Cetatii” z Rumunii – za szacunek dla 
przekazu tradycyjnej kultury własnego regionu (kategoria I); 
,,Terengi” z Rosji – za plastyczne odtworzenie lokalnych tra-
dycji oraz bogactwo kostiumów (kategoria II); ,,Aria Di Casa 
Nostra” z Włoch – za żywiołową prezentację folkloru tanecz-
nego (kategoria II); ,,Tim Muhibah Anklung” z Indonezji – za 
bogactwo i oryginalność indonezyjskiej tradycji muzycznej 
(kategoria III); ,,Punjabi Folk Dance Academy” z Indii – za 
prezentację hinduskich tradycji: muzycznej i tanecznej (kate-
goria III); ,,Ballet Folklorico De Occidente Corazon De Jali-
sco” z Meksyku – za rekonstrukcję elementów tradycji aztec-
kiej (kategoria III). 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich jest 
jedną z najważniejszych imprez folklorystycznych w Polsce. 
Przyczynia się do tego szeroka reprezentacja różnego rodzaju 
zespołów z całego świata. Wprawdzie zakres Festiwalu ogra-
nicza się do obszarów górskich, co często, choć nie zawsze, 
oznacza tradycję góralską, jednak pozwala nam to zauważyć, 
jak różna w swojej jednorodności może być kultura ludzi gór. 
Stwierdzenie to w całej pełni odnosi się również do 48. Festi-
walu. 
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Kozioł żyje, ma się dobrze! Biesiada 
Koźlarska w Zbąszyniu A.D. 2016 

KAROLINA ANNA PAWŁOWSKA 

Jest w Wielkopolsce region, gdzie mieszkańcy miłują swoją 
kulturę i aktywnie dbają o tradycje. Sześć gmin (Babimost, 
Kargowa, Zbąszynek, Trzciel, Siedlec, Zbąszyń) łączy rzeka 
Obra, nadając malowniczy krajobraz okolicy. Region to nie-
wielki, zamieszkuje go łącznie tylko 56 tysięcy mieszkańców. 
Ludzie cieszą się tu życiem, toczą je w swoim tempie, są dum-
ni z lokalnych produktów i marzą, aby wypromować region 
do miary Mazur czy Kaszub. Wypromować, ale jednocześnie 
nie sprzedawać na skalę masową, by mógł on zachować swój 
indywidualny charakter.

Szukając odpowiedzi na pytanie, Co takiego wyjątkowego 
jest w tym regionie, oprócz wspaniałych ludzi i przyrody, trze-
ba zauważyć, że rozbrzmiewa tu niezwykły instrument mu-
zyczny. Jego dzieje sięgają co najmniej XVI wieku, i nawet 
wojny, rozbiory czy okupacja nie zdołały go uciszyć. Wręcz 
przeciwnie – mobilizowały muzyków do grania ze zdwojoną 
siłą. Kozioł, bo o nim mowa, podobny jest w swej budowie 
do dud, z tą jednak różni-
cą, że ma większe rozmiary 
i niższy dźwięk. Wykonany 
z całej koziej skóry, swym 
wyglądem zachwyca i zdu-
miewa. Wykształciły się tu 
nawet jego dwa rodzaje – 
kozioł biały (weselny) oraz 
czarny (ślubny). Dla miesz-
kańców tego regionu jest 
odwiecznym elementem 
miejscowej kultury. Sąsia-
dujące gminy w 1995 roku 
postanowiły zjednoczyć 
się pod jego symbolem, 
zakładając Stowarzyszenie 
Gmin Rzeczpospolitej Re-
gionu Kozła. Jedenaście lat 
później, w 2006 powsta-
ła Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, która pomaga 
mieszkańcom w zdobywaniu dotacji, dzięki czemu prężnie 
rozwija się tu gospodarka, turystyka, poprawia się ogólny stan 
życia mieszkańców, organizowane są imprezy sportowe oraz 
wydarzenia kulturalne. Dzięki inicjatywie i staraniom pracow-
ników Urzędu Gminy Zbąszyń, w ramach projektu Filhar-
monia Folkloru Polskiego powstał nowy gmach Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki, mają-
cej najstarszą w Polsce klasę gry na instrumentach ludowych: 
kozłach, siesieńkach i mazankach, a wkrótce też klasę wytwa-
rzania instrumentów ludowych. Region ten słynie również 
z wielu imprez folklorystycznych, którym zawsze towarzyszy 

kozioł. Należy tu wspomnieć o takich wydarzeniach jak m.in.: 
Kramski Festiwal Kultury Regionalnej w Dąbrówce Wielko-
polskiej, Festyn u Progu Lata i Festiwal Piosenki Regionu 
Kozła czy przemierzanie Szlaku Koźlarskiego im. Walentego 
i Tomasza Brudłów, Najważniejsza jest jednak Biesiada Koź-
larska, której historia sięga roku 1973. Początkowo organizo-
wana była przez Stowarzyszenie Muzyków Ludowych oraz 
Zespół Regionalny „Wesele Przyprostyńskie” (zespół założo-
ny w okresie przedwojennym, do dziś odtwarzający tradycyj-
ny obrzęd wesela). Obecnie organizacją Biesiady zajmuje się 
Zbąszyńskie Centrum Kultury z pomocą lokalnych władz oraz 
Stowarzyszenia Muzyków Ludowych i Lokalnej Grupy Dzia-
łania Regionu Kozła. W tym roku, towarzyszący Biesiadzie 
Konkurs na Młodego Muzyka Ludowego, przyciągnął rekor-
dową liczbę uczestników, co świadczy o zwiększonym zainte-
resowaniu grą na instrumentach tradycyjnych wśród dzieci, co 
nas – entuzjastów i badaczy folkloru – niezmiernie cieszy. Sa-

mej Biesiadzie towarzyszy-
ło kilka atrakcji dodatko-
wych, a liczba uczestników, 
członków zaproszonych ka-
pel, zespołów i solistów do-
szła do ponad dwustu osób. 
Ale od początku.

Pierwszego dnia Bie-
siady (23 września 2016) 
odbył się Konkurs Mło-
dego Muzyka Ludowego 
w Filharmonii Folkloru 
Polskiego. Jury w składzie: 
znawca dud i kozła – prof. 
Zbigniew Jerzy Przeremb-
ski, laureat nagrody im. 
Oskara Kolberga, koźlarz, 
wieloletni nauczyciel gry 
na instrumentach ludowych 

w PSM I st. w Zbąszyniu – Henryk Stolarczyk oraz Sławomir 
Pawliński – etnochoreograf i folklorysta z Działu Animacji 
Kultury w Bibliotece Publicznej w Poznaniu, wyłonili laure-
atów spośród ponad 50 uczestników. 

W kategorii kapel koźlarskich, których członkowie nie prze-
kroczyli 14 roku życia przyznano dwie równorzędne nagrody 
pierwsze: kapeli koźlarskiej Ludowego Ogniska Muzycznego 
w Dąbrówce Wielkopolskiej w składzie Oliwier Niemiec (lat 
10, kozioł), Laura Spychała (l. 13, skrzypce), Kornelia Klesz-
ka (l. 13, klarnet Es) oraz zbąszyńskiej kapeli koźlarskiej „Ze 
sini” w składzie Łukasz Piątek (l. 12, kozioł biały), Justyna 
Trzesiniewska (l. 12, skrzypce). Miejsca drugiego nie przy-

Uroczysta msza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Wniebowziętej w Zbąszyniu podczas Biesiady Koźlarskiej, 

fot. K. Pawłowska
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znano, za to trzecie zajęła kapela inna koźlarska Ludowego 
Ogniska Muzycznego w Dąbrówce Wielkopolskiej w skła-
dzie Piotr Bimek (l. 12, kozioł biały), Julita Jędrzejczak (l. 13, 
skrzypce). 

W kategorii wiekowej od lat 15 do 19 jury przyznało naj-
więcej, bo aż 5 nagród. Dwie równorzędne pierwsze dla kapeli 
„Formacja Kozioł” (Zbąszyń, Przyprostynia) w składzie Olga 
Lauba (l. 15, kozioł), Bartosz Kluj (l. 15, skrzypce), Maksymi-
lian Chwałkowski (l. 16, klarnet Es) oraz kapeli kozła ślubne-
go ze Zbąszynia i Przyprostyni w składzie Natalia Śliwa (l. 16, 
kozioł czarny), Robert Bielaszewski (l. 16, mazanki). Miej-
sce drugie to również dwie równorzędne nagrody dla kapeli 
„Kargusie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowie w skła-
dzie: Filip Poniedziałek (l. 14, kozioł), Martyna Kostera (l. 12, 
skrzypce), Kacper Poniedziałek (l. 15, klarnet Es) oraz kapela 
koźlarska ze Zbąszynia w składzie Łukasz Molenda (l. 13, ko-
zioł biały), Małgorzata Molenda (l. 15, skrzypce).

Miejsce trzecie zajęła kapela „Kukaweczki spod Babimo-
stu” (Laski, Podmokłe Małe) w składzie Kamil Knobel (l. 16, 
kozioł weselny), Wiktoria Olender (l. 14, skrzypce). 

W najstarszej kategorii wiekowej, od lat 20, wystąpiły dwa 
zespoły. Miejsce pierwsze zajęła żeńska kapela koźlarska 
z Podmokłych Małych w składzie Weronika Kokocińska (l. 
22, kozioł weselny), Marta Kokocińska (l. 19, skrzypce), An-
dżelika Drozda (l. 22, klarnet Es), będąca fenomenem w śro-
dowisku kapel koźlarskich i znakiem czasu, bowiem w dzie-
jach i tradycji regionu kobiety nie grały na dudach czy koźle. 
Miejsce drugie zajęła kapela koźlarska „Świecary” z Nowego 
Kramska w składzie Adam Knobel (l. 22, kozioł), Dominika 
Malinowska (l. 23, klarnet 
Es), Maciej Malinowski 
(l. 20, skrzypce). Ta kate-
goria wiekowa wypadła 
zdecydowanie najlepiej. 
Przyczyniła się do tego za-
pewne dojrzałość muzycz-
na, jaką każdy z uczestni-
ków osiągnął. Członkowie 
kapel tworzyli zespoły 
współgrające, uzupełnia-
jące się muzycznie. Młod-
si uczestnicy muzykowali, 
niestety, „obok siebie”, 
nie słuchali się nawzajem, 
na scenie byli razem, ale 
jednak każdy z nich grał 
osobno. Zdecydowanie więcej uwagi powinno się poświęcać 
nauce gry w zespole, nie tylko solowej. Zespołowe muzyko-
wanie na zbąszyńskim Konkursie udało się niewielu młodym 
muzykantom. 

W kategorii mistrz i uczeń wzięły udział oraz zostały równo-
rzędnie nagrodzone dwie pary – mistrz Jan Prządka z uczniem 
Łukaszem Molendą (l. 13) ze Zbąszynia oraz mistrz Jerzy 
Skrzypczak z uczniem Filipem Poniedziałkiem (l. 14) z Kar-
gowej.

W kategorii solistów grających na koźle, sierszeńkach 
i skrzypcach do lat 14, miejsce pierwsze zajął Filip Poniedzia-
łek z Kargowej (l. 14, kozioł biały), miejsce drugie Oliwier 
Niemiec z Dąbrówki Wielkopolskiej (l. 10, kozioł biały) oraz 

równorzędnie Łukasz Piątek ze Zbąszynia (l. 12, kozioł we-
selny). Miejsce trzecie zajął Piotr Bimek z Dąbrówki Wlkp. 
(l. 12, kozioł weselny). Wyróżnienie otrzymała Martyna Ko-
stera ze Starego Kramska (l. 10, kozioł weselny), a najwyższą 
nagrodę w tej kategorii – Grand Prix i zarazem stypendium 
Burmistrza Zbąszynia otrzymał Łukasz Molenda ze Zbąszynia 
(l. 13, kozioł weselny).

W kategorii od lat 15 do 19 równorzędne nagrody drugie 
otrzymali: Kamil Knobel z Lasek (l. 16, kozioł biały), Natalia 
Śliwa z Przyprostyni (l. 16, kozioł czarny) oraz Olga Lauba ze 
Zbąszynia (l. 15, kozioł biały); w kategorii najstarszej zaś na-
grody równorzędne otrzymali: Weronika Kokocińska z Pod-
mokłych Małych (l. 22, kozioł weselny) oraz Adam Knobel 
z Lasek (l. 22, kozioł weselny). 

Z racji zwiększonego zainteresowania młodzieży muzyką 
ludową, od trzech lat Konkurs na Młodego Muzyka Ludowego 
odbywa się również w kategorii solistów na klarnecie Es oraz 
skrzypcach i mazankach. I tu wzięło udział ponad dwudziestu 
uczestników. W kategorii klarnet do lat 19, przyznano dwie 
nagrody Kacprowi Poniedziałkowi z Kargowej (l. 15) oraz 
Maksymilianowi Chwałkowskiemu z Przyprostyni (l. 16). 

Na skrzypcach najlepiej zagrali zbąszynianie Justyna Trze-
śniewska (l. 12) oraz Bartosz Kluj (l. 15). Na drugim miej-
scu ex aequo uplasowali się Kinga Grychta z Nowego Dworu 
(l. 14) i Małgorzata Molenda ze Zbąszynia (l. 15, mazanki), 
a miejsce trzecie zajęła Marta Kokocińska z Podmokłych Ma-
łych (l. 19). Wyróżnieni zostali Laura Spychała z Dąbrówki 
Wlkp. (l. 13) oraz Robert Bielaszewski ze Zbąszynia (l. 16, 
mazanki). Stowarzyszenie Muzyków Ludowych wraz z Lo-

kalną Grupą Działania Re-
gionu Kozła, ufundowali 
także nagrodę specjalną im. 
Leonarda Śliwy (skrzypek, 
nauczyciel, działacz wielce 
zasłużony dla kultury lu-
dowej, laureat nagrody im. 
Oskara Kolberga). Nagrodę 
tę otrzymała Kinga Grychta 
(l. 14). 

Kategoria śpiewu ludo-
wego cieszyła się zwiększo-
ną popularnością, albowiem 
wzięło w niej udział po-
nad dwadzieścioro dzieci. 
Pierwsze miejsce wyśpie-
wali mieszkańcy Dąbrówki 

Wielkopolskiej Hubert Wittke (l. 10) oraz Karolina Łocho-
wicz (l. 11). Miejsce drugie zajęła Natalia Śliwa z Przypro-
styni (l. 16). Dwa trzecie miejsca zajęły Martyna Kostera (l. 
12) i Kamila Kostera (l. 10), obie ze Starego Kramska. Trzy 
wyróżnienia otrzymali: Milena Śmiałek z Kosieczyna (l. 11), 
Arkadiusz Drozda ze Starego Kramska (l. 10), Wiktoria Olen-
der z Podmokli Małych (l. 14). Występy w tej kategorii jednak 
wymagają komentarza. Repertuar przedstawiany przez uczest-
ników konkursu był łatwy i znany, żeby nie powiedzieć: obie-
gowy. Można zauważyć, że nie było wśród młodzieży zauwa-
żalnego dążenia do poszerzenia repertuaru. Sam jego dobór 
nie był również adekwatny do wieku wykonawców. Śpiewana 
na przykład przez 16-latkę piosenka o zgubionym, straconym 

Korowód drugiego dnia Biesiady Koźlarskiej, fot. K. Pawłowska
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wianeczku, który jej chłopocy wiozą, ale już nie cały, wydawa-
ła się trochę nie na miejscu. Mimo wszystko nie raziło to tak 
bardzo, jak ta sama pieśń wykonana przez 6-latkę! Apelowa-
łabym do nauczycieli, opiekunów artystycznych czy rodziców 
występujących dzieci o bardziej przemyślany dobór piosenek 
i dostosowanie ich do wieku wykonawców. Jest z czego wy-
bierać! 

I na koniec kilka uwag co do samego śpiewu. Wydaje się, 
jakoby komisja wyróżniła w konkursie jedynie osoby śpiewa-
jące prawdziwie ludowo, tzn. w regionalnym stylu wykonaw-
czym. Reszta uczestników śpiewała ładnie, ale akurat w tym 
wypadku nie jest to komplement. Chciałoby się napisać wręcz: 
zbyt ładnie, ale nie ludowo. Perfekcyjna dykcja, wibrato, na-
chalne ozdobniki czy zróżnicowanie dynamiczne to odwrot-
ność białego śpiewu, jakim śpiewały nasze babki. 

Należy jednak docenić ideę Konkursu Młodego Muzyka. 
Jest on na pewno dla młodzieży dużą mobilizacją do pracy. 
Dzięki niemu dzieci żywo interesują się grą na instrumentach 
czy ludowym śpiewem, a tradycja ma większe szanse na prze-
trwanie.

Wieczorem pierwszego dnia festiwalu w Muzeum Ziemi 
Zbąszyńskiej i Regionu Kozła odbyła się wystawa „Sięgając 
do Korzeni. Pierwsze Biesiady Koźlarskie”, na której zapre-
zentowano zdjęcia z Biesiad Koźlarskich w latach 1973–1979. 
Oprócz tego można było podziwiać stałą wystawę Muzeum 
związaną z folklorem regionu (stroje ludowe, instrumenty), 
pracownię budowniczego kozłów Marka Modrzyka (z kozłem 
z XIX wieku) oraz ekspozycję dotyczącą rzemiosła ludowego 
(zakład szewski, narzędzia stolarskie, żelazka z duszą), a przy 
tym wszystkim, degustować lokalne potrawy oraz słuchać mu-
zyki ludowej granej na żywo. W pobliskim pubie Stara Piw-
nica można było również zobaczyć prace laureatów konkursu 
„Z Małym Kolbergiem po Regionie Kozła”, które wykonały 
dzieci z lokalnych szkół. 

Drugi dzień Biesiady Koźlarskiej rozpoczął się uroczystą 
mszą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowzię-
tej w Zbąszyniu w intencji muzyków ludowych, do której 
przygrywały kapele. Następnie muzycy wraz z zaproszonymi 
gośćmi obeszli w korowodzie rynek, kończąc pochód w roz-
piętym na rynku wielkim namiocie, gdzie odbyła się dalsza 
część Biesiady. Rozpoczął ją zespół folklorystyczny „Wese-
le Przyprostyńskie” wraz z „Koziołkami Przyprostyńskimi”, 
prezentując pieśni i tańce z tradycyjnego wesela chłopskiego, 
przedstawianego niezmiennie od 1938 roku. Namiot wypeł-
niony był gośćmi i mieszkańcami Zbąszynia, co stworzyło 
doskonałą atmosferę i mobilizowało wykonawców na sce-
nie. Publiczności bardzo podobał się żywiołowy występ go-
ścinnego zespołu „Równica” z Ustronia, w którym młodzież 
w wieku 8–18 lat, w sumie ponad 40 osób, prezentowała 
pieśni i tańce oparte w głównej mierze o repertuar ze Śląska 
Cieszyńskiego. Do końca dnia wystąpiło ponad dwadzieścia 
kapel koźlarskich i soliści, m.in. Kapela Reprezentacyjna 
Regionu Kozła, Młodzieżowa Kapela Dudziarzy Wielkopol-
skich „Sokoły” z Kościana, sławiący kozła za oceanem Tom 
Osentoski z Michigan w USA czy ludowa śpiewaczka Marze-
na Pawłowska. Biesiada odniosła niekwestionowany sukces, 
co potwierdzają zarówno uczestnicy, organizatorzy, jak i pu-
bliczność, która do późna bawiła się na kończącej imprezę 
zabawie ludowej. 

Podsumowując, co niezaprzeczalne – każdy przejaw dbania 
o tradycje ma ogromną wartość. Region Kozła jest tradycją 
przepełniony. Wydaje się, jakby mieszkający w nim ludzie 
czuli się zobowiązani do dbania o swój unikalny instrument, 
który przez wieki sławił ich w Polsce i na świecie. To kozioł 
jest symbolem i marką regionu, ludzie zdają tu sobie sprawę 
z jego wartości kulturowej. Wokół niego zbierają się lokalni 
działacze folkloru wraz z mieszkańcami regionu podczas róż-
nego rodzaju uroczystości. Niech tak zostanie jak najdłużej. 

Kolbuszowa to niewielkie miasto na Podkarpaciu z ponad 
trzystuletnią historią, słynące z wytwarzanych w nim w osiem-
nastym wieku mebli. Zasłynęła też jako ośrodek lutniczy. 
O popularności wytwarzanych tu instrumentów świadczyć 
może przysłowie zgrane jak kolbuszowskie skrzypce (co miało 
świadczyć o ich dobrym strojeniu). W połowie dziewiętnaste-
go wieku działał w mieście Jan Muszyński, skrzypek samo-
uk, szewc z zawodu, który swoją grą zachwycił austriackie-
go cesarza. W okolicznych ludowych lasowiackich kapelach 
skrzypce były instrumentem podstawowym, skrzypek prymi-
sta nadawał jej ton i repertuar. Najczęściej towarzyszył mu ba-

sista, od którego wirtuozerii już nie wymagano. Rozbudowany 
skład kapeli to skrzypce prym, sekund i basy. W okresie mię-
dzywojennym zaczął pojawiać się klarnet. Adepci ludowego 
grania pobierali nauki od doświadczonych muzykantów, w za-
mian za wiedzę wykonywali w gospodarstwie mistrza na tak 
zwany ,,odrobek” ciężkie prace polowe. Jeżeli muzykant znał 
nuty, to wiedzę tę sprzedawał uczniowi na podobnej zasadzie. 
W ten sposób przekazywane były unikalne umiejętności gry 
i repertuar. Często odbywało się to w rodzinie. Zdarzało się, że 
muzykantami byli wszyscy męscy jej członkowie. Przykładem 
takiej muzykującej rodziny jest familia wybitnego lasowiac-

O kolbuszowskim Festiwalu 
Żywej Muzyki na Strun Dwanaście 
i Trzy Smyki
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kiego skrzypka Bronisława Płocha z Widełki. Na skrzypcach 
grał jego ojciec i wszyscy jego bracia, umiejętność tę i reper-
tuar przekazał jemu i pozostałym synom. 

Popuszczańskie piaszczyste ziemie nie dawały żyjącym tu 
mieszkańcom możliwości dostatniego życia, stąd bieda i au-
tarkiczna gospodarka. Lasowiak był praktycznie samowystar-
czalny, a dodatkowo jeszcze izolowany miejscem zamieszka-
nia. Późne zasiedlenie tych terenów (dopiero po wykarczowa-
niu Puszczy Sandomierskiej) spowodowało, że drogi były na 
ogół gruntowe, a miasta słabo rozwinięte. Warunki te sprzyja-
ły zachowaniu w autentycznej formie dawnych zjawisk kul-
turowych, które w innych miejscach pod wpływem rozwoju 
cywilizacyjnego szybko się zmieniały. 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej to niewielka placów-
ka kulturalna o zasięgu gminnym (od 1975) mieszcząca się 
w pięknie odrestaurowanym obiekcie dawnej sokolni (z 1908). 
Od samego początku obiekt stanowi centrum życia społeczne-
go i kulturalnego miasta nad Nilem (po afrykańskim – drugim 
na świecie). Przed światowymi wojnami było to wyłącznie 
mieszczaństwo, a w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
wraz z ruralizacją miasta i stworzeniem powiatowej instytucji 
kultury (od 1955 roku) – otwartym na twórców i odbiorców 
kultury ludowej. W nim gromadzono pierwsze zbiory i orga-
nizowano wystawy sztuki ludowej, które stanowiły zaczątek 
późniejszego Muzeum Kultury Ludowej. 

Ośrodek stwarzał warunki dla funkcjonowania ludowych 
kapel i muzykantów. Ludowe granie było wtedy jeszcze pod-
stawową muzyką potańcówek, zabaw, festynów czy imprez 
weselnych. Tym ostatnim w szczególności według klarnecisty 
Jerzego Wrony należy przypisywać coraz większą popular-
ność akordeonu. Ten głośny instrument był bardzo pożądany 
przez weselników, którzy nie byli w stanie zagłuszyć zespo-
łu weselnego, występującego bez nagłośnienia. Najzdolniejsi 
muzykanci byli często multiinstrumentalistami, grać na trąb-
kach, klarnetach uczyli się w orkiestrach dętych. Przykładem 
takiego muzykanta jest Jan Cebula, skrzypek, ale również 
trębacz orkiestr dętych, klarnecista, akordeonista, śpiewak. 
Podobnie było z Janem 
Marcem, unikalnym la-
sowiackim skrzypkiem 
z Kosów. 

Zapraszając w 2013 
roku muzykantów na 
pierwszą edycję Festi-
walu Żywej Muzyki 
na Strun Dwanaście 
i Trzy Smyki, prze-
prowadziliśmy swoiste 
konsultacje z czynny-
mi w okolicy muzykan-
tami. W spotkaniach 
i nagraniach w naszym 
studiu mieliśmy za-
szczyt gościć i utrwalić 
wybitnych muzykan-
tów, dla których były 
to często jedyne reje-
stracje muzyczne. Na-
grania genialnych lu-

dowych skrzypków Jana Marka (zmarł w 2014), Władysława 
Pogody, Jana Marca, Jana Cebuli, Bronisława Płocha stanowią 
unikalny zasób dokumentalny. Często gościmy w Kolbuszo-
wej świetne zespoły zagraniczne, doskonale rekonstruujące 
swoją tradycyjną muzykę. Przewagą naszej muzyki ludowej 
jest to, że mamy do czynienia z muzyką żywą, tworzoną i kon-
tynuowaną. 

Od lat z kolbuszowskimi instytucjami kultury związany był 
unikalny (w lipcu 2016 roku skończył 96 lat) skrzypek Wła-
dysław Pogoda. Dzięki tej współpracy udało się w warunkach 
skromnego studia nagrać pięć płyt jego kapeli. Na ostatniej 
wydanej w 2016 roku są nagrania muzykanta dokonane przed 
pierwszym festiwalem. Pogoda to nie tylko wyjątkowy muzy-
kant, ale również przykład lasowiackiej osobowości. Pomysły 
skrzypka inspirowały zawsze organizatorów pracy kulturalnej, 
kolbuszowskiego domu kultury. Festiwal ma na celu doku-
mentację życia i twórczości takich jak on muzykantów. Ludzi, 
którzy poświęcili się muzyce swoich przodków, jak czynią to 
zawsze prawdziwi artyści instrumentaliści, kompozytorzy czy 
śpiewacy (niezależnie od uprawianego gatunku). 

Trzecia edycja Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwana-
ście i Trzy Smyki pt. ,,Grać jak Pogoda!” w 2016 roku, po-
dobnie jak poprzednie, dofinansowana została ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyła się 29 
maja w obiektach Miejskiego Domu Kultury  w Kolbuszowej. 
Koncepcja festiwalu, współtworzona przez muzykantów, za-
kłada ideę przypomnienia dawnego, kontynuacji i dokumen-
tacji obecnego stanu ludowego grania na terenach Podkar-
pacia, Wschodniej Małopolski i Lubelszczyzny. Idea małego 
festiwalu w kameralnych przyjaznych twórcom warunkach, 
okrzepła i sprawdziła się. Przekonują o tym słowa Jana Mar-
ka, niezwykle spolegliwego świetnego skrzypka z pobliskiej 
Kamionki, który na pierwszym festiwalu z obawą powiedział: 
„Tylko do żadnych Kazimierzów mnie nie wysyłajcie!”. Orga-
nizatorzy uważają, że ten spokojny festiwal, bez nadmiernego 
szumu medialnego i wyścigu po nagrody ma swój własny od-
rębny charakter. 

Impreza składa się 
z dwóch części, se-
minarium, na które 
zapraszani są wybitni 
specjaliści i znawcy 
folkloru prezentujący 
przygotowane tematy 
seminarium i konkur-
su w plenerze. W tym 
roku wykładowcami 
byli mgr Aleksandra 
Szurmiak-Bogucka – 
etnomuzykolog z No-
wego Sącza (wykład: 
Słów kilka o życiu 
folkloru), prof. dr hab. 
Jan Adamowski – kul-
turoznawca, folklory-
sta, antropolog UMCS 
Lublin (Folklor w per-
spektywie  zmienno-
ści), dr Tomasz Nowak Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, Kolbuszowa 

2016, z archiwum MDK Kolbuszowa
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– etnomuzykolog, antropolog tańca UW (Akordeon w muzyce 
ludowej) oraz mgr Jerzy Dynia, Redaktor TVP 3 w Rzeszo-
wie (Wyjątkowa muzyka, wyjątkowy muzykant). Po referatach 
nastąpiła dyskusja z uczestnikami seminarium. Z obserwacji  
i rozmów z praktykami wynika, że coraz bardziej rozchodzą 
się drogi czynnych jeszcze ludowych twórców a świata nauko-
wego. Wiedza naukowa, mająca na celu opis, dokumentację 
charakterystycznego dla danego regionu wzoru kulturowego 
trwa zbyt długo, wygłaszana jest ex cathedra. Praktycy wręcz 
twierdzą, że jest im narzucane coś innego niż to, co znają 
z autopsji. Problem tkwi według nich również w tym, że z tra-
dycji tworzy się skansen, a oni są twórcami żywej muzyki. 
Dylemat na pewno jest, dlatego też festiwalowe seminaria to 
niezwykle cenne spotkanie tych dwóch światów. Tegoroczne 
seminarium miało bardzo wysoki poziom i frekwencję. Wy-
kładowcy w swoich wystąpieniach przedstawili efekty swoich 
naukowych dociekań. Tematy prelekcji są sugerowane przez 
organizatorów, tradycyjnie już pytamy muzykantów o nurtują-
ce ich problemy. Z obserwacji wynika, że praktycy i teoretycy 
pozostają nadal na swoich pozycjach i, jak to zwykle bywa, 
rozstrzygnięcie przyniesie samo życie. Wyjątkowym semina-
rzystą był w tym roku Jerzy Dynia, redaktor dokumentujący 
od dwudziestu kilku lat stan podkarpackiej kultury ludowej 
w unikalnym programie telewizyjnym TVP w Rzeszowie pt. 
Spotkanie z folklorem. Wartość tych audycji dla zachowania 
dziedzictwa zachęciła Miejski Dom Kultury do podjęcia po-
dobnej działalności dokumentacyjnej i wydawniczej, która 
prowadzona jest od 2008 roku. 

Druga część festiwalu to konkurs na plenerowej estradzie. 
W tegorocznej edycji wystąpiło 11 kapel i 16 instrumentali-
stów. W kategorii kapel wystąpiły: Młodzieżowa Kapela Lu-
dowa „Pogórzanie” z Dynowa (skład kapeli: Barbara Sowa 
– skrzypce, Wiktoria Siry – skrzypce, Marceli Grzegorzak – 
cymbały, Patryk Spławiński – basy), Kapela Ludowa ,,Młoda 
Harta” z Harty (Joanna Martowicz – skrzypce prym, Klau-
dia Łach – skrzypce sekund, Andrzej Baran – cymbały, Jacek 
Szeremeta – basy), Kapela „Biała Muzyka” ze Świlczy (Lidia 
Anna Biały – skrzypce prym, Małgorzata Wybraniec – skrzyp-
ce sekund, Natalia Potańska – basy), Kapela Ludowa „Trzci-
nicoki” z Trzcinicy (Eugeniusz Kopera – skrzypce prym, Ewa 
Farej – skrzypce sekund, Andrzej Jędryczka – cymbały, Adam 
Chudy – basy), Kapela „Kocirba” (Teresa Potańska – skrzyp-
ce prym, Dorota Jamróz – altówka sekund, Jarosław Mazur 
– basy trzystrunowe, Szymon Węglowski – bębenek obręczo-
wy), ,,Kapela z Huty Komorowskiej” (Małgorzata Kamińska 
– skrzypce prym, Paweł Płudowski – skrzypce sekund, Hen-
ryk Kamiński – basy), Kapela „Wolanie” z Woli Małej (Ma-
riusz Wilczek – klarnet, Artur Bałanda – skrzypce, Zbigniew 
Gaweł – kontrabas, Tadeusz Nowak – cymbały ludowe), Ka-
pela „Młode Kurasie z Lubziny” (Justyna Bieniek – skrzypce 
prym, Marcin Wójcik – kontrabas, Iwona Schab – skrzypce 
sekund), Kapela Ludowa „Widelanie” z Widełki (Kinga Ty-
lutka – skrzypce prym, Andrzej Fabiński – skrzypce sekund, 
Sabina Pomykała – basy, Rafał Liszcz – klarnet, Bronisław 
Płoch – skrzypce prym), „Kapela Jana Cebuli” z Kolbuszo-
wej (Jan Cebula – skrzypce prym, Wiesław Malec – skrzypce 
sekund, Zdzisław Ziarkiewicz – kontrabas), Kapela Ludowa 
„Rymanowianie” z Rymanowa (Beata Zielonka – skrzypce 
prym, Zofia Florian – skrzypce sekund, Zbigniew Zielonka 

– basy). W kategorii instrumentalistów wystąpili: Dominik 
Undziakiewicz (skrzypce), Ryszard Wandas (cymbały), An-
drzej Baran (cymbały), Barbara Sowa (skrzypce), Marceli 
Grzegorzak (cymbały), Adam Dragan (skrzypce), Jakub Kło-
da (akordeon guzikowy), Henryk Marszał (skrzypce), Małgo-
rzata Wybraniec (skrzypce), Szymon Węglowski (lira korbo-
wa), Lidia Anna Biały (skrzypce), Aneta Hodór (skrzypce), 
Andrzej Jędryczka (cymbały), Eugeniusz Kopera (skrzypce), 
Monika Chudy (skrzypce), Jan Cebula (skrzypce).   

Zjechali się z całego Podkarpacia i odjechali zadowoleni 
z werdyktu kompetentnego i życzliwego im jury. Konkurs 
przebiegł w dobrej atmosferze tworzonej przez publiczność 
i muzykantów. Widać było, że kapele prezentują się z rado-
ścią i współzawodnictwo nie jest dla nich najważniejsze. Mu-
zykanci i ich następcy, to wyjątkowe zjawisko, żywa muzyka, 
zamiast tak powszechnych w całej Europie doskonałych ale 
tylko rekonstrukcji. Przewodnicząca jury Aleksandra Boguc-
ka-Szurmiak pięknie wszystkich podsumowała, podkreśliła 
znaczenie tego, co i jak robią dla kultury, ludowej. Ze sceny 
widać było, że sprawia im to na dodatek olbrzymią przyjem-
ność. Misyjność… itd., ale najważniejsze jest to, co podkre-
ślał zawsze żywiołowy Władysław Pogoda na swoich wystę-
pach: ,,Jestem tutaj po to, żeby was rozweselić!”.  Kompeten-
cja jury sprawiła, że nie było kłopotu z werdyktem podczas 
obrad, uczestnicy nadal świetnie bawili publiczność i siebie 
nawzajem, występując spontanicznie na scenie, sprawiając, 
że czas oczekiwana nikogo nie znużył. Jury to grono wykła-
dowców seminarium: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (prze-
wodnicząca), Jan Adamowski, Tomasz Nowak, uzupełnione 
przez dwóch ekspertów Marię Kulę z Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie i Jolantę Dragan – na co dzień kustosza 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Wyróżnikiem kolbuszowskiego festiwalu jest to, że nie 
przemija, gdy zamilkną ostatnie słowa wykładów i dźwięki 
muzyki. Powstaje po nim praktyczny Katalog z wystąpienia-
mi prelegentów w formie tekstów i opisem festiwalu. Każda 
kapela po występie udaje się do studia nagraniowego, gdzie 
jest profesjonalnie rejestrowana. Załącznikiem do katalogu są 
płyty CD i DVD. Po raz drugi festiwal sfilmował Jerzy Dynia 
i jego materiał wyemitowała Rzeszowska Telewizja w kulto-
wych na Podkarpaciu programie Spotkanie z folklorem. 

Festiwal umożliwił udział w renomowanych festiwalach 
w Kazimierzu nad Wisłą czy Bukowinie Tatrzańskiej twór-
com niedocenionym w innych regionalnych kwalifikacjach 
(mało tego, laureaci kolbuszowskiej imprezy zajmują tam 
czołowe miejsca). Dotyczy to twórczości między innymi Jana 
Cebuli, Kazimierza Marcinka czy Henryka Marszała. 

Konkurs kapel i instrumentalistów ma za zadanie integro-
wać i zachęcać do uprawiania tej specyficznej dziedziny, jaką 
jest muzyka ludowa. Wszyscy, którzy realizują wymogi regu-
laminowe, są nagradzani i wyróżniani. W tegorocznej edycji 
Festiwalu jury postanowiło przyznać kapelom następujące 
nagrody: pięć równorzędnych I nagród: ,,Kapeli Jana Cebu-
li” z Kolbuszowej, ,,Kapeli Młode Kurasie” z Lubziny, ,,Ka-
peli z Huty Komorowskiej”, Kapeli ,,Trzcinicoki”  z Trzci-
nicy, Kapeli ,,Młoda Harta” z Dynowa. Cztery równorzędne 
II nagrody: ,,Kapela Biała Muzyka” z Świlczy, ,,Kapela 
Rymanowianie” z Rymanowa, ,,Kapela Kocirba” oraz Ka-
pela Ludowa ,,Widelanie” z Widełki.  Dwie równorzędne 



62

III nagrody: Kapela ,,Wolanie” z Woli Małej i Kapela ,,Po-
górzanie” z Dynowa. W kategorii instrumentalistów jury 
postanowiło przyznać następujące nagrody: pięć równorzęd-
nych I nagród otrzymali: Andrzej Baran z Piątkowej, Hen-
ryk Marszał z Przewrotnego, Andrzej Jędryczka z Trzcinicy, 
Monika Chudy z Brzysk i Jan Cebula z Kolbuszowej. Cztery 
równorzędne II nagrody otrzymali: Marceli Grzegorczyk 
z Piątkowej , Szymonowi Węglowski z Kolbuszowej, Lidia 
Biały ze Świlczy oraz Eugeniuszowi Kopera z Brzysk. Sie-
dem równorzędnych III nagród otrzymali: Dominik Un-
dziakiewicz z Dynowa, Ryszard Wandas z Dynowa, Barbara 
Sowa z Piątkowej, Adam Dragan z Kolbuszowej, Jakub Kło-
da z Kolbuszowej oraz Małgorzata Wybraniec z Rzeszowa. 

Komisją festiwalowa postanowiła desygnować do udziału 
w 50. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym następujących wykonawców: 
w kategorii kapel: ,,Kapelę z Huty Komorowskiej”, w kate-
gorii solistów instrumentalistów: Andrzej Jędryczka z Trzci-
nicy oraz Eugeniusza Kopera z Brzysk, w kategorii folklor–
kontynuacja: Szymon Węglowski z Kolbuszowej, w kategorii 
„Duży–Mały” Monika Chudy z Brzysk z mistrzem. Ponadto 
komisja postanowiła desygnować do występu na 50. Festi-
walu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej nastę-
pujących wykonawców: Henryka Marszała z Przewrotnego, 
Andrzeja Barana z Piątkowej i Jana Cebulę z Kolbuszowej.   

Działalność wydawnicza Miejskiego Domu Kultury w Kol-
buszowej od lat jest zauważana przez Program II Polskiego 

Radia w Warszawie. Wydawnictwa płytowe i katalogi z fe-
stiwalu były nagradzane i wyróżniane w konkursie Muzyka 
Źródeł. W tym roku pracujący z pasją nad ochroną i doku-
mentacją narodowego niematerialnego dziedzictwa pracow-
nicy MDK z satysfakcją przyjęli pierwszą nagrodę za przy-
gotowane wydawnictwa. Dodatkowo radio zorganizowało 
koncert z udziałem lasowiackich muzykantów. Jury konkursu 
nagrodziło kolbuszowski dom kultury za Katalog z Festiwalu 
Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki 2015 oraz 
dwa inne z nowo rozpoczętego cyklu ,,Muzykanci z Pusz-
czy Sandomierskiej”. Najnowsze wydawnictwa to Katalog 
z Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki 
– ,,Grać jak Pogoda!” z 2016 roku oraz Władysław Pogoda 
z Kapelami z cyklu „Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej”. 
To ostatnie ma formę książkową z załączonymi do niej dwie-
ma płytami CD i DVD. Na płycie audio zamieszczone są 
ostanie nagrania Władysława Pogody, skrzypka prymisty 
z basistą Franciszkiem Materną. Na płycie wideo zamiesz-
czono zmontowany przez redaktora Jerzego Dynię film z pro-
gramów TVP w Rzeszowie Spotkanie z Folklorem, w których 
na przestrzeni dwudziestu kilku lat rejestrowany był Pogoda 
z kapelami. Wydawnictwa te mają duże znaczenie dokumen-
tacyjne, będąc jednocześnie atrakcyjne dla odbiorcy. Festiwal 
motywuje muzykantów do dalszej pracy twórczej nad zacho-
waniem niematerialnego dziedzictwa i pozostawia po sobie, 
atrakcyjny dla muzykantów i badaczy dokument. (Materiał 
MDK Kolbuszowa)

JERZY PILISZEWSKI
Zielona kraina

Nad zieloną krainą
Białe obłoki płyną,
A mój dziadek przyklęka
Tam gdzie Krzyż i Panienka.

Czasem w dziadkowym sadzie
Bóg robi wędrówki;
W tym ogrodzie magicznym,
W którym papierówki...

Pod zieloną jabłonką
Kret wznosi zamczyska;
W tym ogrodzie, gdzie ule
I gdzie są mrowiska.

Tutaj wszystko jest inne:
Świat to pień orzecha,
Deszcz to Boga płakanie,
A świętością – strzecha...

JANINA RADOMSKA  
Moja poezja

Moja poezja płynie prosto z serca 
Jasna i gorąca jak promyk słońca
Płodna jak czarna skiba
Głośna jak dzwon
Ciężka jak młot
Ostra jak kosa
Dobra jak kromka chleba
Pragnę aby otworzyła drzwi chałup
Z serca ludzi otarła łzy
Osuszyła skronie
Rozjaśniła twarze
Zapachniała jak malwy pod oknem
Umocniła nasze korzenie
Pragnę aby każde me słowo
Było jak ożywcza rosa
Jak miłe wspomnienie
Jak duma oracza
Jak zapach łanów
Jak pieśń skowronka
Jak nadzieja
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W dniach 2–11 września 2016 roku na terenie powiatu 
lidzbarskiego mały miejsce etnologiczne badania terenowe 
prowadzone w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”. Orga-
nizatorem badań było Centrum Spotkań Europejskich „Świa-
towid” z Elbląga, które pozyskało na projekt dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura lu-
dowa i tradycyjna” oraz ze środków Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Projekt realizowany w latach 2016–2017 
zakłada szereg działań, mających na celu promocję dziedzic-
twa kulturowego regionu Warmii. Jednym z nich była właśnie 
dokumentacja przejawów niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego charakterystycznego dla Warmii.

W badaniach terenowych realizowanych na terenie powiatu 
lidzbarskiego w województwie warmińsko-mazurskim wzięli 
udział badacze i badaczki (10 osób) z uczelni w całej Polsce, 
m.in. z Gdańska, Poznania, Lublina, Warszawy i Wrocławia. 
Wśród nich znaleźli się zarówno etnolodzy, jak i kulturoznaw-
cy, socjolog, filolog oraz muzykolog. Różnorodność repre-
zentowanych przez badaczy perspektyw pozwoliła na wielo-
aspektowe spojrzenie na obszar regionu. Koordynatorką i po-
mysłodawczynią projektu „Warmio, quo vadis” była Agniesz-
ka Jarzębska z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 
z Elbląga, która razem z Aleksandrą Paprot – etnologiem i kul-
turoznawcą, doktorantką w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, przygotowały koncepcję etnologicznych badań tereno-
wych na Warmii. To właśnie powiat lidzbarski został przez nie 
uznany za reprezentacyjny i pilotażowy.

Dziesięciodniowy pobyt w powiecie lidzbarskim miał przede 
wszystkim na celu rozpoznanie, ocenę stanu zachowania i do-
kumentację zjawisk kulturowych w odpowiedzi na potrzebę 
dokumentacji lokalnych i regionalnych przejawów kultury 
w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochro-
ny niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ratyfikowanej 
przez Polskę w 2011 roku). Dlatego też w czasie badań szcze-
gólną uwagę zwrócono na ocenę ciągłości transmisji kulturo-
wej wśród mieszkańców, ich poziom zaangażowania w pod-
trzymywanie i upowszechnianie kultury tradycyjnej Warmii. 
Głównym celem badań była dokumentacja przejawów niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego na różnorodnych polach 
jego funkcjonowania, np. na poziomie instytucjonalnym, jak 
i na poziomie lokalnych społeczności, co w założeniu pomy-

słodawców ma pomóc w stworzeniu katalogu depozytariu-
szy niematerialnego dziedzictwa kulturowego na badanym 
obszarze. Dla badaczy istotna była ocena możliwości wpisu 
rozpoznanych tradycji i zjawisk kulturowych na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt 
„Warmio, quo vadis?” ma zachęcić mieszkańców Warmii do 
refleksji nad skomplikowaną przeszłością regionu, zwiększyć 
ich świadomość kulturową i pozytywnie wpłynąć na proces 
budowania identyfikacji z regionem. 

Co istotne, dla Warmii, jak i całych Prus Wschodnich, datą 
graniczną był 1945 roku, kiedy duża część jej mieszkańców, 
głównie pochodzenia niemieckiego, została zmuszona do 
opuszczenia swoich domów i wysiedlona na zachód Europy. 
Ich miejsce zajęli nowi osadnicy z centralnej i południowo-
wschodniej Polski, dawnych Kresów Wschodnich oraz re-
patrianci i reemigranci z różnych części Europy Wschodniej 
i Zachodniej. Adaptacja i integracja nowych mieszkańców 
Warmii przebiegała początkowo na poziomie narodowym 
poprzez propagowanie kultury i tradycji określanych jako 
polskie. Po 1989 roku i zmianie ustroju państwa nastąpiła 
również zmiana w polityce kulturalnej instytucji kultury. Na 
ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej 
tożsamość regionalna i tradycje zaczęto dopiero tworzyć, co 
wynika z przerwania ciągłości kulturowej regionu. Na Warmii 
mamy do czynienia bowiem z kulturą rodzimą – warmińską 
oraz kulturą napływową – osadniczą. Ulegają one wzajemnym 
wpływom, dlatego na podstawie zebranych przez badaczy ma-
teriałów będzie można stwierdzić, na ile przetrwała i czy jest 
nadal żywa tradycyjna kultura warmińska oraz jak i jakie two-
rzą się nowe tradycje na Warmii. Kultura tradycyjna stanowi 
bowiem jeden z elementów, na bazie których budowana jest 
tożsamość lokalna i regionalna współczesnych Warmiaków.

Podczas etnologicznych badań terenowych w powiecie 
lidzbarskim badacze weryfikowali także trwanie i zanikanie 
tradycji warmińskich, które zostały opisane przez etnografkę 
– Annę Szyfer w publikacji Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Ma-
zurów i Warmiaków, wydanej przez Ośrodek Badań Nauko-
wych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Książka powstała 
na bazie badań prowadzonych w latach 1963–1965 wraz ze 
studentami Uniwersytetu Warszawskiego na historycznym ob-
szarze Warmii i Mazur, zasiedlonym przez ludność polską – 
w czternastu powiatach dawnego województwa olsztyńskiego 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe 
Warmii. O etnologicznych badaniach 
terenowych realizowanych w powiecie 
lidzbarskim

ALEKSANDRA PAPROT
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i białostockiego. Badania jednak nie objęły swym zasięgiem 
ówczesnego powiatu lidzbarskiego. Ponadto, jak wskazano, 
obejmowały tylko ludność polską. Wyniki badań dotyczące 
Warmii (powiat olsztyński i biskupiecki) pozwalają jedynie 
przypuszczać, że w sąsiednich powiatach warmińskich miały 
miejsce zbliżone zjawiska kulturowe. Wstępne analizy badań 
przeprowadzonych we wrześniu 2016 roku wskazują, że tra-
dycje opisywane przez A. Szyfer w ogóle nie występowały 
i nie występują już w powiecie 
lidzbarskim. 

Badacze przeprowadzili 118 
wywiadów kwestionariuszo-
wych z najstarszymi miesz-
kańcami regionu (autochtona-
mi, jak również pierwszymi 
powojennymi osadnikami), 
twórcami ludowymi, liderami 
i lokalnymi aktywistami oraz 
pozostałymi depozytariuszami 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Wstępne rozpo-
znanie zebranego materiału po-

kazuje, że na Warmii ważne miejsce zajmuje ziołolecznictwo 
i wiedza z zakresu medycyny ludowej. Pokazuje to, że bli-
skość człowieka z naturą na tym terenie ma szczególne zna-
czenie. Ponadto nadal żywe są przesądy i wierzenia w duchy 
czy objawienia, co wskazuje na to, że pewna wizja świata na-
dal przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wśród prze-
jawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na uwagę 
zasługuje także warmiński haft czepcowy, którego propaga-

torką jest hafciarka z Lidzbar-
ka Warmińskiego – Krystyna 
Tarnacka. 

Szczegółowe wyniki z badań 
i raport zostanie przedstawiony 
w formie artykułu jaki zostanie 
opublikowany w książce pod-
sumowującej projekt „Warmio, 
quo vadis?”. Wersja cyfrowa 
książki zostanie opublikowana 
w Portalu Kulturalnym War-
mii i Mazur eŚwiatowid.pl i na 
stronie Regionalnej Pracowni 
Digitalizacji cyfrowewm.pl.

Grupa badaczy wraz z koordynatorkami w Lidzbarku 
Warmińskim, fot. A. Paprot

18 października 2016 roku w So-
snowieckim Centrum Sztuki – Za-
mek Sielecki odbyło się spotkanie 
podsumowujące projekt „Tropem 
badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”. 
Jest to projekt dokumentacyjno-ba-
dawczy, mający na celu ochronę oraz 
popularyzację dziedzictwa kulturo-
wego Zagłębia Dąbrowskiego. Ini-
cjatywa Regionalnego Instytutu Kul-
tury w Katowicach jest kontynuacją 
terenowych badań etnograficznych 
podjętych na terenie Zagłębia Dą-
browskiego w 2014 roku. Potrzeba 
opisania tradycyjnej i współczesnej 
obrzędowości dorocznej i rodzinnej 
wraz z dokumentacją tradycyjnego 
budownictwa wynika z pragnienia 
uzupełnienia luki w dotychczas pro-
wadzonych badaniach oraz braku 
wydawnictwa omawiającego tę te-
matykę. Zestawienie archiwalnych 
oraz teraźniejszych przejawów ak-
tywności kulturowej stało się okazją 
do uchwycenia zmian, które zaszły 

w kulturze mieszkańców pograni-
cza małopolsko-śląskiego. To ostatni 
moment, aby zarchiwizować i upu-
blicznić aktualną kondycję kultury 
zagłębiowskiej, bazującej na bogatym 
dorobku kulturowym i historycznym 
tej ziemi. 

Etnograficzne badania terenowe 
przeprowadzane były w tandemach 
badawczych złożonych z doświadczo-
nych i praktykujących etnografów oraz 
studentów i absolwentów etnologii. 
Stworzona zatem została możliwość 
praktycznego doskonalenia swoich 
umiejętności i rozszerzania wiedzy 
przyszłych badaczy kultury tradycyj-
nej. Efektem kilkuletniej obecności 
w terenie jest przede wszystkim publi-
kacja Tropem badaczy Zagłębia Dą-
browskiego, autorstwa Dobrawy Sko-
niecznej-Gawlik ze zdjęciami Roberta 
Garstki i Bartosza Gawlika, obszer-
nie ilustrująca dawne i współczesne 
aspekty tradycyjnej kultury mieszkań-
ców Zagłębia Dąbrowskiego. 

Tropem badaczy 
Zagłębia Dąbrowskiego

Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, 
red. D. Skonieczna-Gawlik, zdjęcia R. 

Garstka i B. Gawlik, fot. Robert Garstka 
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Uzupełnieniem wyników badań terenowych ujętych w pu-
blikacji jest materiał archiwalny pozyskany od muzealnych 
partnerów projektu oraz osób prywatnych. Archiwalne foto-
grafie zestawione ze współcześnie wykonanymi zdjęciami 
złożyły się na powstanie wystawy, prezentującej tradycyjne 
budownictwo oraz wybraną obrzędowość uchwyconą na 
pograniczu małopolsko-śląskim. Ponadto powstała strona 
internetowa www.tropemkolberga.pl. Wszystkie te elemen-
ty mogą stanowić źródło wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim 

oraz mogą być wykorzystana do przyszłych badań tereno-
wych.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. W realizację działania za-
angażowane były instytucje partnerskie: Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Muzeum 
Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. (RG) 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłow-
cu po raz piąty zorganizowało Ogólnopolski Konkurs na Budo-
wę Ludowych Instrumentów Muzycznych. 9 grudnia 2016 roku 
w Szydłowieckim Zamku spotkali się zarówno budowniczowie 
jak i pasjonaci ludowych instrumentów, aby podsumować te-
goroczny konkurs i otworzyć wystawę pokonkursową. I edycja 
konkursu odbyła się w 1985 roku, kolejne w latach: 1989 – II 
edycja, 1995 – III edycja, 2004–2005 – IV edycja, 2016 – V 
edycja. 

Instrumenty z całego kraju napływały do siedziby Muzeum od 
maja 2016 roku. Ostatecznie w piątej edycji Konkursu wzięło 
udział 38 uczestników, zgłaszając 144 różnorodne instrumenty 
i narzędzia muzyczne. Wśród twórców znaleźli się zarówno do-
świadczeni mistrzowie, ich uczniowie, natchnieni pasjonaci, jak 
i pieczołowici rekonstruktorzy.

Ceremonię wręczenia nagród otworzył dźwięk trombity. 
Na instrumencie zagrał Zbigniew Wałach – słynny muzykant 
i twórca instrumentów z Beskidu Śląskiego.

W V Ogólnopolskim Konkursie na Budowę Ludowych Instru-
mentów Muzycznych nagrodę specjalną za zestaw instrumentów 
otrzymał Mateusz Raszewski spod Poznania, który na Konkurs 
wykonał kaliskie basy dwustrunowe dłubane, basy trzystrunowe 
klejone, skrzypce dłubane, bębenek obręczowy i baraban. We-
dług Raszewskiego, to, jakie brzmienie ma instrument, zależy 
od tego, jakich użyje się materiałów i ile się włoży serca w in-
strument.

I nagrodę w konkursie otrzymał Tomasz Kiciński z Buków-
ca Górnego w Wielkopolsce, uznany budowniczy dud wielko-
polskich i sierszenek, których do dziś wykonał ok. 70. Swoją 
pracownię prowadzi przy miejscowym zespole szkół. Nie mia-

łem nauczyciela, od którego mogłem się nauczyć wykonywać 
instrumenty. Zmusiła mnie do tego trochę sytuacja. Po prostu 
moi uczniowie nie mieli na czym grać. I pomyślałem, że jeśliby 
mieli swoje instrumenty, to będą na nich grać. I tak też się stało. 
Zacząłem robić i jednego roku to nawet dwanaście egzemplarzy 
dud zrobiłem. Do konkursu Tomasz Kiciński, oprócz wspomnia-
nych dwóch instrumentów, zgłosił grzebień do grania z rogu 
zwierzęcego.

Wśród twórców-laureatów, którzy tego dnia przyjechali do 
Szydłowca, byli również jedni z najstarszych i najbardziej uzna-
nych mistrzów: Stanisław Wyżykowski z Haczowa na Podkar-
paciu – budowniczy liry korbowej; Jerzy Walkusz z Hopowa na 
Kaszubach – słynny budowniczy diabelskich skrzypiec, burczy-
basów i innych instrumentów kaszubskich.

Do oceny konkursowej przedstawiono zarówno tradycyjne 
instrumenty ludowe używane do czasów współczesnych, jak 
i te, które wyszły już z użycia, a znane są wytwórcy z własnej 
praktyki lub z zachowanego wzorca. Nadesłane prace oceniane 
były w trzech podstawowych kategoriach: ludowe instrumenty 
muzyczne, ludowe narzędzia muzyczne, innowacje w ludowym 
instrumentarium muzycznym (nowa kategoria w konkursie). 
W tej ostatniej pojawiło się kilka instrumentów z rozwiązaniami 
innowacyjnymi, dostosowującymi  się do współczesności, jak 
chociażby lira korbowa elektroakustyczna, za którą Stanisław 
Nogaj (uczeń Stanisława Wyżykowskiego) otrzymał nagrodę.

Jak podkreśla dr Aneta Oborny, dyrektor szydłowieckiego 
muzeum, członek komisji konkursowej, ocenie podlegały in-
strumenty w sposób wieloaspektowy. Jurorzy zwracali uwagę na 
każdy szczegół, na konstrukcję instrumentu, materiał, z którego 
jest wykonany, na metodę, jaką był instrument wykonany i rów-

Warsztat, materia, dźwięk. 
Szydłowiecka wystawa 
instrumentów ludowych 
i nagrody dla ich twórców

KRZYSZTOF BUTRYN
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nież ogólną estetykę. Oczywiście, brane pod uwagę były walory 
brzmieniowe. Może z muzealnego punktu widzenia instrumen-
ty są pięknymi, ciekawymi artefaktami, ale przede wszystkim to 
są generatory dźwięku. Stąd brzmienie instrumentu odgrywało 
ważną rolę przy ocenie.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień, był czas na muzykę. Ma-
teusz Raszewski zagrał na skrzypcach wraz z basami muzykę 
z okolic Kalisza, Tomasz Kiciński wraz z dudziarską kapelą 
„Manugi” zaprezentował utwory z okolic Bukówca, a kapela ro-
dzinna Piotra Majerczyka niemal rozniosła mury zamkowe siłą 
brzmienia muzyki podhalańskiej.

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja „Warsztat, materia, 
dźwięk”, prezentująca wszystkie instrumenty zgłoszone do kon-
kursu. Na wystawie, oprócz instrumentów, można było obejrzeć 
filmy przedstawiające sylwetki wybranych budowniczych, po-
wstałe w ramach badań terenowych przeprowadzonych przez 
Muzeum z racji konkursu. Kuratorką wystawy oraz autorką ka-
talogu bogatego w opisy i dokumentację fotograficzną twórców 
instrumentów muzycznych była Katarzyna Zedel.

* * *

W jury tegorocznego konkursu zasiedli prof. Ewa Dahlig – 
Turek (przewodnicząca), prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew 
Przerembski, dr Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski.

Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę 
Ludowych Instrumentów  Muzycznych

Ludowe instrumenty muzyczne
Mateusz Raszewski – nagroda specjalna za zestaw instru-

mentów; Tomasz Kiciński  – I nagroda za dudy wielkopolskie, 
Piotr Majerczyk – I nagroda za dudy podhalańskie, Zbigniew 
Wałach – II nagroda za gajdy, Andrzej Klejzerowicz – III na-
groda za zestaw ligaw, Jerzy Walkusz – III nagroda za zestaw 
instrumentów kaszubskich, Szymon Bafia –  III nagroda za dudy 
podhalańskie, Piotr Sikora – wyróżnienie za bębenek obręczo-
wy, Grzegorz Bartnik – wyróżnienie za cymbały rzeszowskie, 
Marcin Blachura – wyróżnienie za  dudy żywieckie, Andrzej 
Haniaczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich, 
Stanisław Piwowarczyk – wyróżnienie za zestaw instrumen-
tów pasterskich, Krzysztof Rospondek – wyróżnienie za bęben 
osznurowany, Andrzej i Bartosz Mendlewscy – wyróżnienie 
za mazanki, Dominik Brudło – wyróżnienie za kozła czarnego 
„ślubnego”, Stanisław Mai – wyróżnienie za kozła białego „we-
selnego”, Accrea Accordions – wyróżnienie za harmonię ręczną 
trzyrzędową na 24 basy.

Ludowe narzędzia muzyczne
Grażyna i Tadeusz Kruczyńscy – wyróżnienie za zestaw 

gwizdków i okaryn ceramicznych, Grzegorz Romańczyk – wy-
różnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych, Anna 
i Rajmund Kicmanowie – wyróżnienie za zestaw gwizdków 
i fletów ceramicznych, Henryk Rokita – wyróżnienie za ze-
staw gwizdków ceramicznych, Wiesław Rokita – wyróżnienie 
za zestaw gwizdków ceramicznych, Jan Puk – wyróżnienie za 
zestaw idiofonów, Krzysztof Siuty „Sęk” – wyróżnienie za ze-
staw aerofonów.

Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym
Stanisław Wyżykowski –  nagroda za lirę korbową, Stani-

sław Nogaj – nagroda za lirę korbową elektroakustyczną. 
Tegoroczna, piąta edycja konkursu została zrealizowana ze 

środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Zarząd 
Główny w Lublinie i Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rę-
kodzieło.

Mateusz Raszewski odbiera z rąk dyrektor Anety Oborny 
nagrodę specjalną za zestaw instrumentów, fot. K. Butryn

Dziś na każdym ogrodzie
Jest chruśniak malinowy,
Gdzie w czas skwarnego lata
Przez długie godziny
I chłopcy i dziewczęta,
Schowani aż po głowy,
Zrywają do kobiałek
Dojrzałe maliny.

Ich twarze w pajęczynach,
Ich czoła oblane potem,
Oczy zmącone blaskiem,
A ręce skrwawione sokiem.
Tylko szepty miłosne
Słychać w dusznej woni,
Kiedy sobie podają
Maliny na dłoni.

Te ich pierwsze uczucia
Są jak kwiaty wiosenne,
Które kwitnąc wciąż wierzą
W swoje trwanie niezmienne.
Te pieszczoty, wyznania,
Te płomienne ich mowy
Potrafi  tylko zrozumieć
Chruśniak malinowy.

FLORIANNA KISZCZAK
Maliny
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Rok 2016 w Galerii Sztuki Ludowej obfitował w wiele róż-
norodnych wydarzeń, które w sposób pośredni bądź bezpo-
średni przyczyniły się do promocji tradycji ludowej nie tylko 
w naszym mieście. Wystawy, warsztaty i spotkania przycią-
gały stałych bywalców naszej galerii, jak też wielu turystów 
z kraju i zagranicy. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Wystawy
Powrót do tradycji to pierwsza tegoroczna wystawa pre-

zentowana w naszej galerii. Przedstawiała ona prace grupy 
krakowskich koronczarek, działających przy Warsztatach 
Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. Inicjatorką i kierow-
nikiem tych warsztatów jest Jadwiga Węgorek – uczennica 
i spadkobierczyni umiejętności wypracowanych przez lata 
pod okiem legendarnych krakowskich koronczarek – Zofii 
Dunajczan i Olgi Szerauc. Na wystawie pokazano prace na-
uczycieli-mistrzów i ich uczniów. Koronki wyeksponowane 
na planszach oddawały nie tylko charakter warsztatu poszcze-
gólnych twórczyń, ale przede wszystkim pokazały w sposób 
przekrojowy rozwój i transformacje tej niezwykle precyzyj-
nej i pracochłonnej dziedziny 
twórczości.1

Od 4 czerwca do końca wa-
kacji można było oglądać wy-
stawę malarstwa ludowego 
Stanisława Koguciuka. Ar-
tysta ten to jeden z ostatnich 
autentycznych malarzy ludo-
wych, nazywany jest Nikifo-
rem z Lubelszczyzny. W jego 
twórczości dominują rodzime 
pejzaże, przywołujące sceny 
z życia dawnej wsi, zapo-
mniane już zwyczaje i obrzę-
dy. Odrębną grupę stanowią 
tzw. Humory, niewielkie ob-
razki satyryczne opatrzone 
krótkim tekstem, którymi 
doskonale komentuje otacza-
jąca go rzeczywistość. Wy-
stawa prezentowana w naszej 
galerii – Stanisław Koguciuk. 
Tematy religijne – była pierw-
szą indywidualną wystawą 
artysty, na której zaprezento-

wano tylko obrazy o tematyce religijnej. To część twórczości 
malarza wciąż mało znana i dotychczas nieopisana. Artysta na 
swój sposób przedstawia na nich znane sceny ewangeliczne. 
Maluje wyłącznie historie z Nowego Testamentu. Wymy-
ślił także własny obraz ludowej Madonny, którą przedstawia 
z małym Jezusem w otoczeniu kwiatów i aniołów. W tematykę 
ekspozycji wpisały się też prace ilustrujące doroczne święta 
religijne kultywowane w przestrzeni wsi (Majówka), parafii 
(Odpust, Święcenie pokarmów) lub domu (Wigilia).Więk-
szość prac została namalowana przez artystę specjalnie na tę 
wystawę, były wśród nich przedstawienia już powszechnie 
znane i wielokrotnie przez niego powielane (np. Ostatnia Wie-
czerza, Droga Krzyżowa), a także takie, które w przestrzeni 
wystawienniczej pojawiły są po raz pierwszy (Zwiastowanie, 
Chrzest Jezusa, Rozmnożenie chleba i in.).

Obrazy te doskonale oddały postawę samego twórcy, czło-
wieka bardzo skromnego i religijnego, pełnego pokory i bez-
granicznie oddanego Bożej Opatrzności. Są jego malarską 
wizją sacrum. Wystawie towarzyszył katalog, który wydano 
specjalnie na tę okazję.2

Od grudnia można nato-
miast oglądać wystawę, sta-
nowiącą fotograficzną re-
lację z badań terenowych 
przeprowadzonych przez 
Warsztaty Kultury w ramach 
Letniej Szkoły Rzemiosła 
Tradycyjnego realizowane-
go podczas Jarmarku Jagiel-
lońskiego w Lublinie. Jest to 
dokumentacja działalności 
pięciu twórczyń reprezentują-
cych haft tradycyjny z wybra-
nych regionów etnograficz-
nych Polski. Wśród mistrzyń 
określonego rodzaju haftu 
znalazły się: Halina Witkow-
ska – haft Kurpi Białych, Ma-
rianna Dobrowolska – snutka 
wielkopolska (golińska), Da-
nuta Niechwiadowicz – haft 
kaszubski (szkoła żukowska), 
Zofia Pacan – haft opoczyń-
ski, Bogumiła Wójcik – haft 
krzczonowski. Na planszach 

Promocja tradycji 
w Galerii Sztuki Ludowej STL. 
Przegląd wydarzeń w 2016 roku

KATARZYNA KRACZOŃ

Stanisław Koguciuk podpisuje katalog wystawy podczas wer-
nisażu, fot. Kazimierz Kraczoń
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ukazano hafciarki przy pracy w ich własnych pracowniach. 
Bogaty materiał fotograficzny wzbogaciły fragmenty wypo-
wiedzi twórczyń, będące ich autorefleksją na temat tego, co 
wypełnia ich codzienność. Autorem fotografii jest Marcin Pie-
trusza, wywiady przeprowadził Bartłomiej Drozd. 

Spotkania
W ramach muzycznego projektu pod nazwą Lubelska Scena 

Tradycji odbyły się dwa spotkania, które zgromadziły lubel-
skie środowisko pasjonatów muzyki i tańca tradycyjnego. 

Podczas pierwszego, które miało miejsce 14 kwietnia, za-
prezentowali się Chłopcy z Nowoszyszek (Piotr Fiedorowicz 
– skrzypce, Paweł Grupkajtys – cymbały wileńskie, Adrian 
Żukowski – harmonia trzyrzędowa, Paweł Luto – bęben ob-
ręczowy, baraban). Muzykanci ze Stowarzyszenia Krusznia 
na Suwalszczyźnie, z ogromną pasją opowiadali o własnych 
poszukiwaniach melodii, tańców, okruchów dawnego świata, 
rozsypanych gdzieś na wschodnich rubieżach, na styku granic 
Polski, Litwy i Białorusi. Opowieściom towarzyszył pokaz fil-
mów i zdjęć oraz krótki koncert kapeli, którego kontynuacją 
była wieczorna potańcówka.

Drugim wydarzeniem wspomnianego projektu było spotka-
nie z Kapelą Zakalinki z Podlasia Lubelskiego (9 czerwca). 
Kierownik kapeli – Zdzisław Marczuk – jest jednym z najwy-
bitniejszych muzykantów Lubelszczyzny. Grę na skrzypcach 
rozpoczął już w wieku 11 lat. Gra również na harmonii, bęben-
ku i trąbce, chętnie przekazując swoją wiedzę i umiejętności 
młodemu pokoleniu. Wraz z artystą zaprezentowały się jego 
uczennice Paulina Kwaśniewska (skrzypce) i Karolina Szy-
mula (bębenek). Muzycy chętnie opowiadali o swojej muzy-
kanckiej drodze, przytaczając liczne anegdoty z życia, wspo-
minali także innych twórców ludowych. Ich opowieściom to-
warzyszyły podlaskie polki, oberki i walczyki. 

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w naszej galerii miał 
miejsce finisaż wspomnianej już wystawy koronki klocko-
wej. Gościły na nim koronczarki – autorki prezentowanych 
na wystawie prac. Spotkaniu z twórczyniami towarzyszyły 
prezentacja multimedialna oraz pokaz wykonywania koronki 
klockowej.

Z kolei 19 maja – w ramach spotkań z tradycją – wygło-
szono prelekcje na temat wycinanki ludowej. Aleksander 
Dutkiewicz, twórca ludowy Ziemi Rawskiej, opowiadał o tra-
dycjach wycinankarskich w swojej rodzinie. Sam artysta już 
jako czternastolatek zdobył wyróżnienie w konkursie „Wyci-
nanka ludowa” zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Raw-
skiej. Do dziś pan Aleksander nie tylko kultywuje tradycje 
rodzinne, ale z powodzeniem popularyzuje wiedzę na temat 
wycinanki rawskiej. Dopełnieniem tej prezentacji było wystą-
pienie Katarzyny Kraczoń, która przedstawiła referat o współ-
czesnych funkcjach i transformacjach wycinanki ludowej, 
zwracając szczególną uwagę na liczne przekształcenia form 
wycinankarskich i wykorzystywaniu ich głównie w formie 
produktu reklamowego i elementu współczesnego etnodesi-
gnu. 

Warsztaty
Warsztaty rękodzielnicze to stały punkt naszej rocznej pra-

cy. W tym roku w ramach realizowanego od kilku lat projektu 
„Akademia Sztuki Ludowej” zorganizowaliśmy pięć cykli te-

matycznych. Warsztaty pisankarskie poprowadzili: Bogumiła 
Wójcik, Tomasz Krajewski – pisanki batikowe; Krystyna Za-
grabska – malowane pisanki kujawskie oraz Halina Witkow-
ska – oklejanki z Puszczy Białej. Kolejny wielkanocny cykl 
stanowiły warsztaty wykonywania palm. Uczestnicy spotkań 
mogli je wykonać pod okiem Wiesławy Kucharzyk i Jadwi-
gi Niedźwiedzkiej. W maju odbyły się zajęcia z malarstwa na 
szkle (Marta Walczak-Stasiowska) oraz z wycinanki rawskiej 
(Aleksander Dutkiewicz), a podczas ostatniego bożonarodze-
niowego cyklu wykonywaliśmy tradycyjne ozdoby choinko-
we: gwiazdki ze słomy i z papieru, anioły z bibuły oraz jeżyki. 
Swoje umiejętności młodym uczestnikom warsztatów przeka-
zywali: Wiesława Kucharzyk, Marianna Sandomierska i Elż-
bieta Pokora-Domańska. 

Nową inicjatywą warsztatową stały się audycje muzyczne 
dla dzieci i nauczycieli pod nazwą „Rośnij muzyczko, rośnij”. 
Były to spotkania, w trakcie których uczestnicy mogli usły-
szeć i poznać pieśni, obrzędy i zwyczaje związane z rokiem 
kalendarzowym, a także obrzędowością rodzinną. Dzieci 
miały okazję nauczyć się, a dorośli przypomnieć sobie dziś 
już często zapomniane dawne gry i zabawy, wyliczanki oraz 
zagadki. Zajęcia odbywały się przy muzyce granej na żywo 
na mniej lub bardziej znanych instrumentach ludowych wy-
stępujących na Lubelszczyźnie (m.in. skrzypce, basy, baraban, 
suka biłgorajska, harmonia, okaryna...). Audycje te były czę-
ścią projektu „Lubelska Scena Tradycji”.

Wszystkie warsztaty zrealizowano przy pomocy finansowej 
Miasta Lublin oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

PRZYPISY 

1 Więcej o wystawie: Katarzyna Kraczoń, Powrót do tra-
dycji – wystawa grupy krakowskich koronczarek, „Twórczość 
Ludowa” 2016, nr 1–2, s. 56.

2 Stanisław Koguciuk. Tematy religijne, red. K. Kraczoń, 
Lublin 2016. 

Elżbieta Pokora-Domańska podczas warsztatów, 
fot. P. Onochin
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Nieciecza – wieś w dolinie Dunajca, położona w wojewódz-
twie małopolskim w powiecie tarnowskim w gminie Żabno – 
poszczycić się może wyjątkowym centrum kultury. Od czerw-
ca 2013 roku w tej 750-osobowej wiosce działa kinoteatr z wi-
downią na 165 miejsc i salą dostosowaną do projekcji filmów 
w technologii 5D i 6D. Sala ma dwójkę patronów: nieżyjącego 
Kazimierz Witkowskiego oraz jego małżonkę Marię – rodzi-
ców Krzysztofa Witkowskiego, właściciela znanej firmy bru-
karskiej BRUK-BET Nieciecza, z którego fundacji powstał 
budynek. Logo firmy widniejące na frontonie informuje, że 
kinoteatr, dzielący przestrzeń z siedzibą firmy, stał się jej kul-
turalną wizytówką. 

Nowoczesny, energooszczędny i proekologiczny budynek 
jest też w pełni funkcjonalnym teatrem: z profesjonalnym za-
pleczem technicznym, mostami oświetleniowymi, obszerną 
sceną, zapleczem inspicjenta itd. Fakt ten jest nieprzypadkowy 
– matka właściciela BRUK-BET, Maria Witkowska od lat 80. 
XX wieku jest kierownikiem Amatorskiego Zespołu Teatralne-
go, o niezwykle bogatej i zacnej (najpierw chóralnej) historii, 

działającego w Niecieczy od 1915 roku. Pracuje w nim i roz-
wija talenty już czwarte pokolenie niecieczan. Wieloletnim 
reżyserem był zmarły w 2010 roku K. Witkowski. Zespół ma 
w repertuarze inscenizacje klasycznych dramatów (np. Damy 
i huzary, Mazepa, Ożenek, Mieszczanin szlachcicem), ale tak-
że spektakle obrzędowe – np. Wesele niecieckie, goszczące 
na XXVII Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. 
Dodajmy, że firma BRUK-BET Nieciecza od kilkunastu lat 
sprawuje mecenat nad Sejmikami Teatrów Wiejskich i Ogól-
nopolskim Sejmikiem Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

Małżeństwo Witkowskich dzięki amatorskiemu teatrowi 
wykreowało w łonie małej wiejskiej społeczności nadzwyczaj-
ne postawy: poszanowania dla kultury, tradycji, tradycyjnych 
wartości, patriotyzmu, religii, małej ojczyzny i drugiego czło-
wieka. Wspaniały nowoczesny budynek wystawiony przez ich 
syna jest tego najlepszym dowodem – to idealna przestrzeń 
dla rozwoju tożsamości kolejnych pokoleń, podnoszenia ich 
świadomości estetycznej i społecznej oraz kształtowania kul-
tury regionu. (KS)

Amatorski Zespół Teatralny 
z Niecieczy – w profesjonalnej sali 

W niedzielę, 15 października 2016 roku, w Lokalnym Cen-
trum Kultury w Potoku Stanach, pow. Janów Lubelski, od-
był się VI Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej, 
zorganizowany przez Wójta Gminy Potok Wielki i Gminny 
Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

Celem przeglądu jest promocja lokalnej kultury, trady-
cji oraz ich twórców z terenu Lubelszczyzny, umożliwienie 
wszystkim twórcom ludowym działającym w naszym regio-
nie konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycz-
nych oraz możliwość wymiany doświadczeń w ramach ama-
torskiej twórczości artystycznej – mówi Anna Brankiewicz, 
dyrektor prężnie działającego GOK w Potoku Wielkim, ini-
cjatorka tych dorocznych przeglądów, miłośniczka twórczo-
ści ludowej.

W przeglądzie ze swoimi stoiskami uczestniczyło 18 twór-
ców rękodzieła artystycznego różnych dziedzin, najwięcej – 
plastyki obrzędowej, haftu, wycinankarstwa, biżuterii, koron-
ki. Pierwszą nagrodę otrzymała Stefania Suchora z gm. Mo-
dliborzyce za wyroby z rogożyny (kosze, kapelusze i inne), 
druga nagroda przypadła Annie Słabczyńskiej z Lublina za 
wycinanki, a trzecia – Teresie Nowińskiej-Kłosek z Potoka 
za plastykę obrzędową. Trzeba podkreślić, że pani Stefania 
Suchora od niedawna jest członkiem ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych.

Podczas przeglądu na scenie zaprezentowało się 12 zespo-
łów śpiewaczych, 9 solistów instrumentalistów oraz 3 kape-
le ludowe. Wśród zespołów śpiewaczych jury nagrodziło: 
pierwszą nagrodą Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” 

Międzypowiatowy przegląd 
twórczości lokalnej 
w Potoku Stanach

ANDRZEJ WOJTAN
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W sobotę, 23 lipca 2016 roku, w Gminnym Centrum Kultury 
w Polichnie, pow. kraśnicki, „Blinowianki” świętowały jubile-
usz 45-lecia swojej działalności. Na jubileusz licznie przybyli 
przedstawiciele władz, wśród nich Janina Biegalska z Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, Artur Sępoch – dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, zaprzyjaźnione zespo-
ły: „Stanianki” z Potoku Stany, „Janowianki” z Janowa Lubel-
skiego, „Kowalanki” z Kowalina, zespół z GOK Modliborzyce, 
zespoły z gminy Szastarka. 

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa, gm. 
Szastarka, powstał w lutym 1971 roku. Zadebiutował widowi-
skiem Kopciuszek. Od samego początku kierownikiem zespołu 
jest Janina Markut, która w chwili zakładania zespołu prowa-
dziła u siebie wiejski klub. Początkowo w zespole było 20 osób. 

Przez 45 lat zmieniał się skład zespołu, obecnie liczy 7 człon-
kiń. W widowiskach zawsze zespół dzielnie wspomaga Hiero-
nim Markut. Zespół śpiewaczo-obrzędowy przez wszystkie lata 
miał w swoim repertuarze przedstawienia związane z tradycją 
i kulturą ludową, pieśni i przyśpiewki regionalne. Występuje na 
wielu imprezach, przeglądach i konkursach gminnych i regio-
nalnych. Widowiska Kiszenie kapusty i inne były prezentowa-
ne na Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wsi Polskiej 
w Tarnogrodzie. „Blinowianki” występują na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą, zdobywając liczne nagrody, m.in. w 2005 i 2011 roku 
zespół otrzymał trzecią nagrodę na tym festiwalu.

Gratulujemy jubileuszu i życzymy wspaniałych lat dalszej 
pracy. 

„Blinowianki” świętowały jubileusz
ANDRZEJ WOJTAN

z Majdanu Obleszcze, pow. kraśnicki, drugą nagrodą – Zespół 
Śpiewaczy „Janowianki” z Janowa Lubelskiego, a trzecią – 
Zespół Śpiewaczy „Stanianki” z GOK Potok Wielki. Pozosta-
li uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Warto dodać, że laureat 
pierwszej nagrody, zespół „Majdaniacy” jest również laure-
atem I nagrody podczas tegorocznego, jubileuszowego 50. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą. Wśród solistów instrumentalistów 
jury pierwszą nagrodę przyznało Janinie Chmiel z Wólki 
Ratajskiej, nagrodę drugą wręczono Alinie Myszak z Kocu-
dzy, a trzecią – Janinie Markut z Blinowa. W kategorii kapel 
ludowych pierwsze miejsce zajęła Kapela Stacha z Dzwoli, 
drugie – kapela z Potoka, a miejsce trzecie – Kapela Ludowa 
z Gościeradowa.

Nagrody w przeglądzie ufundowali GOK Potok Wielki 
i Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” 
z Majdanu Obleszcze, pow. kraśnicki, fot. A. Wojtan

Jubilatki na scenie, fot. A. Wojtan
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W dniu 27 sierpnia 2016 roku w salach Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie odbył się 
wernisaż wystawy w całości poświęconej Janowi Uścimiakowi. 
Oprócz najbardziej znanych, polichromowanych prac z ostat-
nich lat, prezentowano także rzeźby najstarsze, zapomniane, 
a przez samego twórcę uważane za niedoskonałe. 

Jan Uścimiak urodził się 30 czerwca 1950 roku we wsi Ko-
pytnik (powiat bialski, gm. Łomazy), w rodzinie o pielęgnowa-
nych z pokolenia na pokolenie tradycjach artystycznych. Był 
najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Ukończył szkołę podsta-
wową w Kopytniku. W wieku 17 lat 
jako ochotnik poszedł na 5 lat do woj-
ska. Tam zdobył zawód montera we-
wnętrznych instalacji budowlanych, 
a w wolnych chwilach miał możliwość 
rozwijania swojej pasji rzeźbiarskiej, 
należąc do klubu plastycznego. Po od-
byciu służby pracował jako hydrau-
lik w lubelskim Instalu, na budowach 
w Lubartowie, Łukowie i Włodawie, 
w Spółdzielni Pracy w Białej Podla-
skiej.

W 1978 roku przyjechał do Chełma, 
ożenił się i podjął pracę w fabryce obu-
wia, na stanowisku wykrawacz skór. 
Choć już wcześniej, bo od 1974 roku 
podejmował udane próby twórcze i do-
czekał się pierwszych prezentacji swo-
ich prac na wystawach (w Białej Pod-
laskiej, Janowie Podlaskim), to właśnie 
w Chełmie znalazł sprzyjający klimat 
do rozwijania swojej twórczości w za-
kresie rzeźbiarstwa i pisania wierszy 
– tu rozpoczął karierę artystyczną, tu 
wykształcił się jego styl: reliefowe, po-
lichromowane kompozycje, o tematyce 
religijnej i świeckiej. 

W 1985 roku został przyjęty do Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych, co 
dało mu możliwość spotkań z innymi 
twórcami poprzez uczestnictwo w wy-
stawach, konkursach, kiermaszach i tar-
gach. Współpracował z Centralą Handlu 
Zagranicznego Ars Polona, Desą, Are-
xem i Cepelią (sprzedaż prac i prezenta-
cja rzeźb zagranicą m.in. w Niemczech, 
Danii, USA, Francji, Szwajcarii). Od 
2001 roku przez trzy lata pełnił funk-

cję prezesa Oddziału Chełmskiego STL. Laureat wielu nagród, 
uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i 3 wystaw in-
dywidualnych. W październiku 2016 roku Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej nadał Janowi Uścimiakowi Złoty Krzyż 
Zasługi. 

Wystawa w chełmskim muzeum obejmowała ponad 200 prac 
artysty, wykonanych w latach 1974–2016 ze zbiorów Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Połu-
dniowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, 

Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie 
oraz z kolekcji prywatnych Danuty Ja-
chiewicz, Joanny Nowak, Ryszarda 
i Ireny Patkowskich, Elżbiety Podolan-
ko, Jagody Barczyńskiej, Grzegorza Za-
błockiego. 

Układ wystawy był przejrzysty, uroz-
maicony wydrukami rękopisów wierszy 
i prozy twórcy. Prace prezentowane w 4 
salach ekspozycyjnych, pogrupowane 
zostały tematycznie: rzeźby rodzajowe, 
związane z wsią i miastem; religijne, 
podzielone na poczet świętych, obiekty 
związane ze Świętami Wielkanocnymi 
oraz z Bożym Narodzeniem – tu miej-
sce znalazła też kategoria aniołów; pta-
ki i lustra oraz najstarsze rzeźby, które 
zachowały się w zbiorach muzealnych. 

Wszystkie prace, w poszczególnych 
grupach, wyeksponowane były obok 
siebie w większej ilości – w ten sposób 
lepiej przemawiały do widza, pokazy-
wały różnorodność i wielość pomysłów 
twórcy. 

Interesującym podejściem do tematu 
było połączenie rzeźb Jana Uścimiaka 
z wierszami, które są dla autora równie 
ważne jak prace plastyczne. Wypływają 
one z jego wrażliwości i dużej wyobraź-
ni, są swoistym, komentarzem do dzia-
łań artystycznych. 

Ekspozycji towarzyszył obszerny, bo-
gato ilustrowany katalog do wystawy 
Kiedy dusza jest szczęśliwa… Twórczość 
Jana Uścimiaka, zawierający 67 barw-
nych reprodukcji rzeźb Jana Uscimiaka 
oraz teksty o jego twórczości, z wyka-
zem wystaw i otrzymanych nagród. 

Wystawa Jana Uścimiaka – 
Kiedy dusza jest szczęśliwa… 

Wernisaż wystawy, fot. Grzegorz Zabłocki

Fragment ekspozycji, fot. G. Zabłocki

MAŁGORZATA PODLEWSKA–BEM
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