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Kolędowanie bożonarodzeniowe i noworoczne 

w okolicach Sokołowa Małopolskiego

Sebastian Lesiczka

SZKICE I OPRACOWANIA 

Niniejszy artykuł napisany został na podstawie badań tere-
nowych przeprowadzonych w latach 2010−2014 w Sokołowie 
Małopolskim i sąsiednich miejscowościach. Celem tych badań 
było zebranie informacji o obrzędach i zwyczajach dorocznych 
i rodzinnych, które funkcjonowały tu od pokoleń oraz o towa-
rzyszących im (czy też będących ich częścią) śpiewach, któ-
rych najobszerniejszą część stanowią kolędy. Podczas badań 
zarejestrowano niespełna sto incipitów kolęd, z czego niektóre 
zanotowano w kilku wariantach słownych i melodycznych. 
Znalazły się wśród nich kolędy bożonarodzeniowe, kolędy 
życzące (gospodarskie, kolędy dla dziewcząt i chłopców) oraz 
kolędy aktualizowane1. 

Wspomniany obszar nazywany jest przez miłośników regio-
nu Sokołowszczyzną2, którzy terminem tym określają obszar 
złożony z miasta Sokołów – jako centrum, do którego ciążą 
okoliczne wsie: Turza, Trzebuska, Wólka Sokołowska, Niena-
dówka, Trzeboś, Górno, a także Mazury3. Ludność tych miej-
scowości jest mocno związana z miastem Sokołów poprzez 
odpusty, jarmarki, wydarzenia kulturalne, handel, rzemiosło, 
kontakty rodzinne. Te argumenty, poparte badaniami, pozwa-
lają określać Sokołowszczyznę jako obszar dość jednolity pod 
względem obrzędowości zarówno dorocznej, jak i rodzinnej4.

Kolęda to słowo, które posiada wiele znaczeń. Pochodzące 
z języka łacińskiego słowo calendae oznacza pierwszy dzień 
miesiąca i ma szczególne znaczenie dla pierwszego dnia stycz-
nia, czyli Nowego Roku, z którym związana była przedchrze-
ścijańska tradycja świętowania i składania życzeń5. Chodzenie 
po kolędzie miało zapewnić odwiedzanym gospodarzom po-
wodzenie i dostatek w nadchodzącym roku. Tradycję tę Ko-
ściół starał się powiązać z Bożym Narodzeniem, nadając jej 
nowe znaczenie i charakter religijny. Obecnie słowa kolęda 
używa się przede wszystkim do określenia pieśni religijnych 
związanych z Bożym Narodzeniem, śpiewanych w kościele 
i poza nim. Jednak takie znaczenie upowszechniło się w trady-
cji polskiej dopiero w XIX wieku6.

Kolędowanie to najbardziej widowiskowy i wciąż żywy 
element obrzędowości bożonarodzeniowej mieszkańców So-
kołowa Małopolskiego i najbliższych miejscowości7. Obrzęd 
kolędowania łączył się ze składaniem życzeń, które są jego 
centralnym i najważniejszym elementem8. Wizyta kolędni-
ków miała zapewnić dostatek i powodzenie w nadchodzącym 
roku. Ich zadaniem było nie tylko śpiewanie kolęd i składanie 
życzeń gospodarzom, ale także przedstawienie w różnoraki 
sposób wydarzeń związanych z narodzinami Jezusa Chry-
stusa, choć, jak wspomniano we wstępie, pierwotnie kolędy  

nie były ściśle związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Istotą kolędowania była swoista wymiana darów polegająca 
na składaniu życzeń i żądaniu podarku od gospodarzy, któ-
rym najczęściej dedykowano życzenia. Takie życzenia miały 
przeważnie charakter agrarny lub wegetacyjny. Kolędowano 
również dla panien i kawalerów i wówczas dodatkowym ele-
mentem życzeń było wychwalanie ich stroju i urody. Kolędy 
życzące śpiewane dla gospodarzy, panien i kawalerów zwane 
były w tym rejonie lelujami. Wartość słowa życzonego miała 
kiedyś ogromne znaczenie. Panowała też żywa wiara w moc 
sprawczą życzeń. Dlatego ci, którzy przyjmowali kolędni-
ków, przekonani o słuszności obrzędu, ale także rozumiejący 
zbiorową odpowiedzialność związaną z magiczną wymianą  
darów, hojnie ich wynagradzali9. 

W pamięci tutejszej ludności zachowało się wiele form ko-
lędowania, począwszy od kolęd z żywym zwierzęciem, przez 
kolędy z maszkarami zwierząt, kolędowanie z gwiazdą, po 
formy sceniczne, takie jak kolędowanie z szopką, z rajem czy 
Herody10. Do osobnej grupy można zaliczyć szczęściarzy kolę-
dujących w wigilię Bożego Narodzenia oraz charakterystyczne 
kolędowanie noworoczne (szczodraki oraz draby noworoczne). 

Niezależnie od formy, uogólniając możemy przyjąć następu-
jące fazy kolędowania na omawianym terenie:

1. Autoprezentacja kolędników i prośba o pozwolenie na 
kolędowanie (śpiew lub recytacja formuły powitalnej, czasem 
połączonej z życzeniami dla gospodarzy) pod oknem lub przy 
wejściu do domu;

2.  Śpiew kolędy bożonarodzeniowej lub gospodarskiej;
3. Inscenizacja widowiska kolędowego wraz ze śpiewem 

pieśni towarzyszących akcji scenicznej (Herody, kolęda z ra-
jem, kolęda z szopką);

4.  Kolędy życzące dla gospodarza, dziewcząt i chłopców;
5. Zakończenie – kolędy lub formuły pożegnalne z przy-

mówką o dary, z życzeniami i podziękowaniami za kolędę11.
Na wspomnianym obszarze po kolędzie chodzono od rana 

w dzień św. Szczepana (26 XII) do święta Trzech Króli (6 I) 
lub nawet do Matki Bożej Gromnicznej (2 II). Wyjątkiem było 
chodzenie szczęściarzy w wigilię Bożego Narodzenia. W So-
kołowie byli to najczęściej młodzi chłopcy z ubogich rodzin, 
którzy chodzili za szczęściem, stąd ich nazwa. W niektórych 
domach za życzenia dostawali specjalnie na ten dzień wypie-
kane bułeczki, zwane szczodrakami. Niektórzy od nazwy tych 
bułeczek szczodrakami nazywali także wspomnianych ma-
łych kolędników12. Obrzęd ten związany jest z pojmowaniem 
dnia wigilijnego jako święta początku. Na omawianym terenie 
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istotne było, kto pierwszy odwiedzał w Wigilię dom. Szczę-
ście miała przynosić wizyta mężczyzn lub młodych chłopców, 
dlatego właśnie szczęściarzy przyjmowano i obdarowywano 
bardzo chętnie. Przebieg kolędy był zazwyczaj bardzo pro-
sty: po formule powitalnej (śpiew lub recytacja) następowała  
kolęda życząca, a po otrzymaniu kolędy śpiew z podziękowa-
niami za kolędę.

Jednymi z najstarszych form kolędowania znanymi w okoli-
cach Sokołowa są kolędy  z żywymi zwierzętami, a w szcze-
gólności kolęda z koniem. W dzień św. Szczepana13 kolędnicy, 
zwykle kawalerowie, wchodzili z żywym koniem do izby. Cza-
sami konia przystrajano bibułą i wstążkami. Starano się przyjść 
jak najwcześniej rano, żeby zastać nieposprzątaną ze słomy izbę 
po Wigilii, za co nierobne panny musiały się okupić. Kolędnicy 
wdawali się w targi o konia z gospodarzem, usiłując sprzedać 
konia jak na prawdziwym targu. Bywało, że takim odwiedzi-
nom towarzyszyła muzyka (najczęściej skrzypce i bęben). Wte-
dy też urządzano zabawy i tańce, które mogły trwać nawet kilka 
godzin. Gospodarz musiał nie tylko poczęstować kawalerów, 
ale także obdarować konia owsem. Panny, do których przyszła 
taka kolęda czuły się bardzo wyróżnione.W niektórych rejonach  
położonych na północny - zachód od Sokołowa wierzono, że po-
zostawione przez ko-
nia odchody w czasie 
kolędowania wróżą 
szczęście i dobrobyt 
na cały rok14. 

Z koniem po ko-
lędzie chodzili także 
gospodarze, odwie-
dzając swoich są-
siadów. Wstępując 
do domów śpiewa-
li: Chodzi konik po 
kolędzie, robić na 
chleb jeszcze będzie. 
Odwiedzani gospo-
darze dawali ko-
niowi porcję owsa, 
a kolędnika obdaro-
wywali pieniędzmi 
lub częstowali wód-
ką. Ta forma kolędy należała już do poważnych.

Mniej znane w samym Sokołowie, ale spotykane w sąsied-
nich miejscowościach (m.in. w Turzy) są kolędy z maszkara-
mi: z kobyłką lub z turoniem. Kolędy te były bardzo żywioło-
we w swojej akcji i polegały w dużej mierze na improwizacji  
aktorów. Bywało, że poprzedzały kolędę z Herodem. Po ko-
lędzie z maszkarami chodzono od Nowego Roku do Trzech 
Króli.

W kolędzie z kobyłką postać tytułową charakteryzowano 
w następujący sposób: kolędnik, ubrany w długą sukmanę, 
zakładał na ramiona drewnianą głowę konia przymocowaną 
do obręczy. Kobyłce towarzyszyli często żołnierze oraz po-
stacie Żyda i dziada. Nierzadko chodzili z nimi także muzy-
kanci, którzy akompaniowali tańczącej kobyłce. Akcja kolędy 
polegała na żywiołowym tańcu kobyłki i śpiewaniu kolęd.  
Na koniec upominano się o podarki. 

Podobny przebieg miała kolęda z turoniem – drewnianą 

maszkarą z rogami i ruchomą szczęką, zrobioną z drewna 
pomalowanego na czarno i obitego kożuchem. Kukłę turonia 
niósł kolędnik zgięty w pół i okryty kożuchem odwróconym 
sierścią do wierzchu. Towarzyszyły mu postacie Żyda i dzia-
da, obydwie zgarbione, noszące maski. Dziad ubrany był nad-
to w poszarpany płaszcz przewiązany sznurem i prowadził  
turonia na łańcuchu, poganiając go batem. Żyd natomiast nosił 
czarną kurtkę, krótkie spodnie i białe skarpetki. Jego atrybutem 
był kosz, w którym nosił różne rzeczy do sprzedaży i do któ-
rego zbierał kolędę. Po wejściu Żyda i uzyskaniu pozwolenia 
na kolędę do akcji włączał się turoń, który tańcował i skakał 
po izbie, zaczepiając domowników, przede wszystkim dziew-
częta. Po krótkim czasie turoń słabł i, mimo poganiania go 
przez dziada słomianym batem, trzeba było go uleczyć kielisz-
kiem alkoholu lub popiołem mu tyłek zatrzyć, żeby się obudził. 
Wówczas maszkara wracała do życia. Zasłabnięcie zwierzęcia 
i jego powrót do zdrowia było elementem magii wegetacyjnej. 
Nawiązywało do praw przyrody, która „umiera”, aby „obudzić 
się” do życia. Wizyta kolędników z turoniem miała zatem spro-
wadzić urodzaj na gospodarzy15. Kończyła się ona śpiewem 
kolęd oraz przymówką o dary.

Kolejnym rodzajem kolędowania spotykanym w okolicach 
Sokołowa Młp. 
jest kolędowanie 
z gwiazdą. Gwiazdę 
wycinano z tektury 
i ozdabiano bibu-
łą lub malowano 
na żółto. Następ-
nie mocowano ją 
na drzewcu tak, by 
można było nią ob-
racać. Niekiedy we-
wnątrz konstrukcji 
umieszczano palącą 
się świecę, a później 
elektryczną lampkę 
na baterie. W kolę-
dzie z gwiazdą brało 
udział kilku kolęd-
ników, najczęściej 
dzieci. Na powitanie 

śpiewali kolędę dla gospodarza z przymówką o dary:

Śliczna lelija kwiatów pąki rozwija,
Panna Maryja Jezusa się pyta,
Jezus maluśki prosi o pieluszki,
pieluszki roznosi, a Was Państwo o kolędę prosi.16 

Później śpiewali popularne kolędy bożonarodzeniowe, m.in. 
Wśród nocnej ciszy, Dzisiaj w Betlejem. Wśród nich szcze-
gólną uwagę zwracają pojawiające się kolędy apokryficzne, 
m.in. Stała nom się nowina miła, zarejestrowana w pobliskich  
Mazurach17.

Stała nom sie nowina miła,
Panna Maryja Syna powiła.
Powiła go z wielgim weselem,
będzie uon nasym Zbawicielem, Zbawicielem.
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Król Herod się zafrasował,
wszystkie dziatki wyciąć kozoł.
Maryja się dowiedziała,
ze swym synkiem uciekała, uciekała.

Napotkała chłopka w polu orzący,
swoją pszenicke z ręki siejący:
- Siejże chłopku w imię moje,
jutro bedzies zbiroł swoje, zbiroł swoje.

Nie powiadaj chłopku zem ja tędy sła,
maleńkie dzieciątko na reku niosła.
Żydowie się dowiedzieli,
za Maryją pobieżeli, pobieżeli.

Napotkali chłopka w polu żniwiący,
swoją pszenicke w kopy wiązący:
- Powiedzze nom chłopku miły
cyś nie widzioł tu Maryji, ach Maryji?

Widziołe jo, ale łonij,
nikt już Maryji nie dogoni.
Jak się ta pszenicka sioła,
Maryja tedy bieżała, ach  

   bieżała.

Żydowie stanęli, niby  
   trzcna,

bo ich moc boska bardzo  
   zaćmiła.

Maryja się dowiedziała,
w ciemnym lasku noco 

    wała,  
    nocowała.

Z lodu ognia ukrzesiła,
i Jezusa dogrzewała.
Ach lulajże mocny Boże,
twój majestat ścisłe łoże,  

   ścisłe łoże18.

Na zakończenie, gdy już do-
stali kolędę (drobny poczęstu-
nek lub pieniądze), śpiewali Za kolędę dziękujemy lub Wiwat, 
wiwat już idziemy.

Innym, dobrze znanym na Sokołowszczyźnie rodzajem 
kolędowania było chodzenie z szopką. Do tej kolędy już 
w Adwencie przygotowywano szopkę, którą niosło przeważ-
nie dwóch kolędników. W szopce, wykonanej z drewna lub 
z pudła i pokrytej słomą, umieszczano następujące postacie: 
w centrum Dzieciątko w żłóbku, Maryję i Józefa, dookoła 
zwierzęta i anioły. Figurki wykonywano ręcznie, wycinając 
z drewna i ozdabiając kolorowymi szmatkami. Zdarzało się, 
że figurki w szopkach były ruchome, poruszane przez trzecie-
go kolędnika z tyłu szopki, za pomocą patyczków i drutu. We 
wnętrzu niektórych szopek paliły się świeczki. Scenariusze 
przedstawień czerpano z pastorałek, których teksty wydawane 
były drukiem w popularnych Kantyczkach19. Akcja widowi-
ska była na ogół bardzo rozbudowana. Towarzyszyły jej także 

kolędy i pastorałki śpiewane przez kolędników, czasem przy 
akompaniamencie harmonii, m.in.: Szczęśliwe czasy, Przyle-
cieli tak śliczni anieli i Hej nam, hej, wszystek świat dzisiaj 
wesoły.

Do popularnych form kolędowania na omawianym obsza-
rze należała także kolęda z rajem, która przedstawiała biblijną 
scenę wypędzenia Adama i Ewy z raju.Raj przedstawiała cho-
inka z zawieszonym jabłkiem, nawiązująca do drzewa z Księ-
gi Rodzaju. Oprócz Adama i Ewy w kolędzie brali udział także 
anioł i diabeł. Anioł wchodzi jako pierwszy mówiąc: Winszu-
jemy państwu dnia dzisiejszego, wstępując do domu wasze-
go, ogłaszamy wesołą kolędę, że się Jezus narodził, wszystek 
świat oswobodził, co był wygnany z raju. Przez grzech Adama 
i Ewy. Dziś wszyscy go poznajo. Czy pozwolicie zakolędować?                     
Po uzyskaniu zgody wkraczają pozostałe postacie kolędy.  
Akcja rozpoczyna się kuszeniem Ewy, czego konsekwencją 
jest zerwanie zakazanego owocu, po czym następuje wypę-
dzenie głównych bohaterów z raju. Kolędzie z rajem towarzy-
szył śpiew kolędy apokryficznej Z raju pięknego miasta wy-
konywany przez wszystkich kolędników, czasem z towarzy-
szeniem instrumentów. Bardzo często kolęda z rajem również 
grana była tuż przed Herodami.

Najbardziej znaną i po-
wszechną w Sokołowie for-
mą kolędowania była kolęda 
z Herodem, zwana też Hero-
dami. Było to małe przedsta-
wienie teatralne z udziałem 
bogato wystrojonych postaci: 
Heroda, syna Heroda, trzech 
króli, kilku żołnierzy (dwóch 
lub czterech), marszałka, 
Żyda, śmierci, diabła, anio-
ła, Józefa (dziada). W pobli-
skich Korczowiskach (gm. 
Kamień), z Herodami cho-
dził także Krakowiak, na 
północy zwany Mazurem. 
Był to swoisty dyrygent, za-
opatrzony w biało-czerwoną 
chorągiewkę, którego zada-
niem było wyciąganie panien 
do tańca po skończonym 

przedstawieniu20. Kolędnikom towarzyszyli muzykanci gra-
jący dawniej na skrzypcach i bębnie, a po II wojnie świato-
wej głównie na akordeonie. Przed wejściem do domu lub pod 
oknem śpiewano kolędę Pójdziemy bracia w drogę z wieczora 
pytając gospodarza czy przyjmie kolędę. Po uzyskaniu zgody 
do izby wchodzono ze słowami:

Po kolędzie zacni goście do was śpiesznie idziemy,
obecność nam wasza wróży, że się dobrze mieć będziemy,
więc glorija Bogu śpiewamy, a was bracia pozdrawiamy.21 

Następnie marszałek prosił o krzesło dla Heroda i rozpoczy-
nało się całe przedstawienie z wyuczonymi rolami. Akcja kolę-
dy z Herodem, dość powszechna i jednolita w całym regionie, 
skupia się wokół tytułowego antybohatera i osiąga apogeum 
w chwili jego śmierci. W czasie odgrywania ról Żyd pozwalał 

Kolęda z Herodem, Sokołów Małopolski, 26 XII 1972 r.,  
    fot. Sabina Woś
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sobie na podkradanie drobnych rzeczy gospodarzom, więc ci 
musieli być czujni i obserwować jego zachowanie.

Po zakończeniu widowiska, gdy w domu były panny, nale-
żało je okolędować. Kolędnicy (najczęściej marszałek i Kra-
kowiak wraz z żołnierzami) wyciągali panny na środek izby 
i tańczyli z nimi, po czym sadzali na krześle, śpiewając kolędy 
dla panien, zwane lelujami. Śpiewom i tańcom towarzyszyła 
muzyka. Panny nie mogły odmówić kolędnikom w takiej sy-
tuacji. Musiały też dać im kolędę. Okolędowanie panien miało 
miejsce także przy innych rodzajach kolędowania.

Repertuar kolęd życzących dla dziewcząt i chłopców jest na 
omawianym obszarze dość obszerny. Dominują w nim kolędy 
dla dziewcząt. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu 
przytoczone zostaną jedynie trzy przykłady dobrze znanych 
w okolicach Sokołowa kolęd życzących: Koło tego stawka, 
Chodziła dziewczyna po zielonem sadku, uOj na podwórecz-
ku. Ponieważ repertuar ten 
jest wciąż żywotny w naj-
bliższej okolicy, wymaga on 
jak najszybszego udokumen-
towania. W przyszłości po-
stuluje się przeprowadzenie 
dogłębnej analizy dotyczącej 
właściwości formalnych tek-
stów, cech melodyczno-ryt-
micznych i tonalnych oraz 
stylów wykonawczych kolęd 
życzących funkcjonujących 
na Sokołowszczyźnie22. 

Koło tego stawka zieleni 
się trawka,

|:pasła tam dzieweczka, 
moja kochaneczka,

prześlicznego pawka.:|
Ale ten paweczek bardzo 

był roztropny,
|:wziął ci mi wianuszek, 

wziął ci mi wianuszek,
wianuszek ruciany.:|
A czyjaż to wina, jak nie 

mamusina?
|:Czegoś mnie nie biła 

moja mamo miła,
jak ja młodom była?:|
A teraz wyrosła jak wyso-

ka sosna,
|:bo moja uroda, bo moja 

uroda
z bystrom wodom po-

szła.:|
Z bystrom wodom poszła, 

chłopcy mi jo wzieli.
|:Chodzili, stukali, w usta całowali,
całą nockę w sieni.:|

 
Chodziła dziewczyna po zielonem sadku,
|:I tak se myślała i tak se myślała o swoim przypadku.:|

Chodziła panienka aż poczęło świtać,
|:przyszła mama do niej, przyszła do niej mama, o wianek 

się pytać.:|
Córuś moja córuś, gdzieś wianek podziała?
|:Mamusiu kochana, kochana mamusiu, Jasiowi bym dała.:|
Córuś moja córuś, kiej Janek cię nie chce,
|:bo Janek twój wianek, bo Janek twój wianek nóziami po-

depce.:|
Mamuś moja, mamuś, ach wy się mylicie,
|:bo Janek po wianek, bo Janek po wianek przyszedł do 

mnie o świcie.:|
Janek przyszedł po wianek, poprosił o rączkę,
|:obiecał, że w zamian, obiecał, że w zamian da złoto ob-

rączke.:|
Da złoty pierścionek, chusteczkę do tego,
|:i o to mnie prosił, i o to mnie prosił żebym była jego.:|

Jak miałam odmówić? To 
jego marzenie.

|:Bo bym utraciła, bo bym 
utraciła najdroższe kocha-
nie.:|

uOj na podwórecku stoji 
jabłonecka, hej, leluja,

na tyj jabłonecce złote 
gałązecki, hej, leluja.

Na tych gałązeckach złoci-
ste listecki, hej, leluja,

a między listkami złociste 
kwiotecki, hej, leluja.

A na tych kwioteckach zło-
ciste jabłuszka , hej, leluja,

a któż je uoberwoł? Nadob-
na Anuśka, hej, leluja.

Komus uona dała te złote 
jabłuska, hej, leluja?

Jedno uona dała swemu 
panu uojcu, hej, leluja.

Drugie uona dała swoji 
poni matce, hej, leluja,

trzecie uona dała swemu 
panu bratu, hej, leluja.

Cworte uona dała swoji 
pannie siostrze, hej, leluja,

pionte uona dała temu co 
kochała, hej, leluja23. 

Po ośpiewaniu wszystkich 
panien w domu, kolędnicy 
domagali się zapłaty24. Gdy ją 
otrzymali, wychodzili z domu 
śpiewając:

Za kolędę dziękujemy, na drugi rok tu przyjdziemy.
Przez Maryję i Jezusa będzie w niebie pańska dusza królo-

wała!
Niech gospodarz wesół będzie, że nas przyjął po kolędzie,
niech mu za to w Nowe Lato da mu Pan Bóg zdrowie za to. 

Hej, kolęda!
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Inny zanotowany na omawianym terenie tekst na zakoń-
czenie kolędy brzmi następująco:

Z tego domu odchodzimy, za kolędę dziękujemy.
Niech Wam Pan Bóg daje zdrowie i w majątku i w budo-

wie.
Hej, hej, kolęda, kolęda!

We wspomnienie św. Jana (27 XII) po kolędzie chodzi-
ły często dzieci, które wracały ze służby od swoich panów. 
Ich „migracja” (tzw. godzenie) trwała do 6 stycznia. Służ-
ba u zamożniejszych gospodarzy była często jedyną formą 
utrzymania dla dzieci i młodzieży. Parobków chodzących 
po kolędzie traktowano zawsze bardzo hojnie i życzliwie. 
Chodzenie po kolędzie dawało służącym dodatkowy, łatwy 
zarobek25. 

Wigilia Nowego Roku 
(31 XII) zwana był na 
całym obszarze szczo-
drym wieczorem26. Po-
dobnie jak wigilia Bo-
żego Narodzenia, był 
to dzień bardzo bogaty 
w obrzędowe czyn-
ności. W niektórych 
domach pojawiały się 
wróżby, podobne do 
tych, które wykonywa-
no w Wigilię27.

Jednak kolędy śpiewane w ten wieczór i w Nowy Rok sta-
nowią zupełnie odmienną grupę śpiewów wykonywanych 
w czasie Godów28. Należą do niej najbardziej archaiczne, 
świeckie kolędy życzące zarówno dla gospodarza, jak i dla 
dziewcząt i chłopców. Kolędy te, niekiedy zabarwione reli-
gijnie, dzielą los pieśni obrzędowych, wchłaniając różnora-
kie wątki w nich występujące. Zdarzało się, że repertuar dla 
dziewcząt i chłopców był poszerzany o znane pieśni miło-
sne, śpiewane także przy innych okazjach29. Nie należą one 
jednak do repertuaru obrzędowego.

W Nienadówce, położonej o pięć kilometrów na południe 
od Sokołowa, wieczorem w stary rok (Sylwestra) sąsiedzi 
zbierali się grupach, nieraz biorąc ze sobą kapelę i kolędo-
wali pod oknami domów, wpraszając się tym samym do go-
spodarzy. Na początku obowiązkowo śpiewano podokienną 
kolędę gospodarską Hej, szczodry wieczór, dobranoc.

 
Hej, szczodry wieczór, dobranoc. 
A czy jeszcze ni ma pan gospodarz w doma? Hej, szczo-

dry wieczór, dobranoc.
Ni ma go tu ni ma, w polu kopy stawia. Hej, szczodry 

wieczór, dobranoc.
A jak on postawi, Bóg pobłogosławi. Hej, szczodry wie-

czór, dobranoc.
A czy jeszcze ni ma gospodyni w doma? Hej, szczodry 

wieczór, dobranoc.
Ni ma jej tu ni ma, w stajni krowy doi. Hej, szczodry 

wieczór, dobranoc.
Pójdźmy i tam do niej, zakolędujmy jej. Hej, szczodry 

wieczór, dobranoc.

Da nam kolędeczke, masła osełeczke. Hej, szczodry wie-
czór, dobranoc.

W kolędzie tej na uwagę zasługuje nieco przekształcony 
motyw Pana Jezusa stawiającego kopy na polu gospodarza 
i błogosławiącego je, znany na pograniczu polsko-ruskim 
zarówno w polskich, jak i w ukraińskich kolędach30. W cy-
towanym przykładzie to gospodarz wykonuje pracę, a Bóg 
ją błogosławi. W ten symboliczny sposób kolędnicy wyra-
żali życzenia błogosławieństwa Bożego dla gospodarzy, tak 
istotne na progu rozpoczynającego się roku31.

Po zaśpiewaniu kolędy gospodarz zapraszał kolędników 
do środka i częstował wódką. Gdy w domu gospodarza od-
bywała się biesiada, grupa pozwalała sobie zostać dłuższy 
czas, by zabawić biesiadników. Takie sytuacje miały miejsce 
wtedy, gdy kolędnicy chodzili razem z muzyką. Podczas bie-

siady śpiewano głównie 
pieśni świeckie. Po po-
częstunku zabierano ze 
sobą gospodarzy i po-
dążano z kolędą do naj-
bliższego domu, gdzie 
obrzęd rozpoczynał się 
od nowa. Takie kolędo-
wanie trwało często do 
rana w Nowy Rok32.

Nowy Rok trakto-
wany był przez miesz-
kańców Sokołowsz-

czyzny jako wielkie święto. Obowiązkowo udawano się na 
Mszę św. i wstrzymywano od pracy. W tym dniu składano 
sobie życzenia i przyjmowano kolędników, którzy chodzili 
od domu do domu od samego rana. W niektórych miejsco-
wościach już w stary rok po północy swoją kolędę rozpoczy-
nały noworoczne draby (droby). Byli to zazwyczaj młodzi, 
kilkunastoletni chłopcy, zwani podkawalirkami. Przebierali 
się w bardzo charakterystyczny sposób: zakładali kożuchy 
odwrócone sierścią do góry włosem przepasane słomiany-
mi powrósłami, na twarzach nosili maski lub malowali je 
sadzą, na głowach mieli słomiane kapelusze, a na plecach 
robili sobie garby. Kostiumy drabów miały symboliczne 
znaczenie. Wyglądali jak ludzie z innego świata, co wyra-
żało przeżywanie Godnich Świąt jako czasu wyjątkowego 
w ciągu całego roku. Garb w sposób szczególny podkreślał 
owo „wyobcowanie”, a słomiane powrósła i kudłate kożu-
chy miały oznaczać urodzaj i bogactwo33. Ich zachowanie 
również nie było zwyczajne. W domach zaczepiali panny,  
figlowali, zabawiali gospodarzy i straszyli swoim wyglą-
dem. Zdarzało się, że chodzili wraz z kapelą, wówczas urzą-
dzali w domach tańce. Drabom towarzyszyły też inne po-
stacie, najczęściej dziad, który miał ze sobą torbę i kij. Jego 
zadaniem było prosić o kolędę. Życzenia drabów były często 
bardzo rozbudowane i dotyczyły głównie urodzaju oraz do-
statku:

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
żeby się Wom rodziła kapusta i groch,
tatarka jak księżno kucharka,
zimioki jak pnioki, żyto jak koryto,
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proso, żebyście nie chodzili koło pieca boso,
pszenica jak rękawica,
bób jak żłób,
len jak pień,
karpiele jak pańskie gardziele.
A na polu żeby stał snop przy snopie,
kopa przy kopie,
a gospodorz między kopami,
jak miesiąc między gwiozdami.
A wy żebyście zdrowi byli,
kiełbasami płot grodzili,
kapeluszami wódke pili, 
a po śmierci w niebie byli. 
Hej, kolęda! 

Rano w Nowy Rok po kolędzie chodziły najczęściej dzieci 
w wieku szkolnym zwane szczodrakami. Swoją nazwę wzięli 
od bułek wypiekanych specjalnie na tę okazję przez gospodynie 
w domach34. Małych kolędników odwiedzających nazywano 
także nowoletnikami. W tradycji ludowej Sokołowszczyzny 
Nowy Rok nazywany był bowiem Nowym Latem. Szczo-
draki nie miały specjalnych strojów. Chodziły przeważnie  
po dwie-trzy osoby, otrzymując szczodraka lub drobne pie-
niądze. Swoje kolędowanie zaczynali przed domem lub pod 
oknem śpiewając szczodrówkę 35:

Później śpiewali 
znaną kolędę bożo-
narodzeniową. Na 
zakończenie, podob-
nie jak w innych for-
mach kolędowania,  
wykonywali kolędy 
lub formuły poże-
gnalne z przymówką 
o dary, wypowiadając 
życzenia i podzięko-
wania za kolędę:

Wiwat, wiwat, już     
   idziemy,

za kolędę dziękujemy.
Przez narodzenie Jezusa
będzie w niebie wasza dusza
królowała!

Dniem szczególnym dla kolędników była wigi l ia 
Trzech Król i  (5 I). W miejscowościach położonych na 
północny-wschód od Sokołowa (m.in. w Górnie, Zaborzu, 
Wólce Niedźwiedzkiej i Wólce Sokołowskiej) w ten dzień 
po kolędzie chodzili kolędnicy z gwiazdą (gwiazdory). Naj-
pierw wyruszały dzieci, a w późniejszych godzinach dorośli. 
Do kolędników, podobnie jak w Sylwestra, przyłączali się 
kolejno gospodarze z odwiedzanych domów. W ten sposób 
grupa powiększała się odwiedzając najbliższych sąsiadów. 
W domach spędzano ten wieczór rodzinnie, przy zastawio-
nych stołach. Kolędnicy ubierali się bardzo podobnie do 
noworocznych drabów36. Przebieg kolędy także przypomina 
chodzenie drabów i szczodraków.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), zwaną świę-
tem Trzech Król i , kończył się okres Godnich świąt, w któ-
rym to Pan Jezus chodził po kolędzie. W obecnym czasie na 
kolędę w ten dzień wyruszają tzw. kolędnicy misyjni przy-
gotowywani przez katechetów w szkołach. Ich zadaniem jest 
zbiórka pieniędzy dla ubogich krajów misyjnych. 

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu (2 lutego) 
przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem 
Matki  Boskiej  Gromnicznej . Wraz z nim kończy się 
w tradycji ludowej okres śpiewania kolęd i chodzenia po ko-
lędzie oraz trzymania ozdób świątecznych. 

***

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kultury 
ludowej mieszkańców Sokołowszczyzny w aspekcie kolę-
dowania bożonarodzeniowego i noworocznego. Okazuje się,  
że w pamięci tutejszej ludności zachowało się wiele form ko-
lędowania, a część z nich jest wciąż żywa. To samo dotyczy 
tekstów, których używają kolędnicy oraz śpiewów związa-
nych z obrzędem kolędowania. Na szczególną uwagę zasłu-
gują wspomniane kolędy życzące (leluje), których bogactwo 
na tym obszarze dostrzegane było już przed laty przez wielu  
badaczy. Brak jednak wciąż prac etnomuzykologicznych 
związanych z tym regionem, opisujących we właściwy dla 
siebie sposób cechy muzyczne tego repertuaru oraz jego 

funkcję w obrzędzie 
kolędowania. Uwagę 
zwraca też problem 
przemian społecz-
nych i kulturowych 
oraz zanikania trady-
cyjnej kultury ludo-
wej na omawianym 
obszarze. To wszyst-
ko skłania do dal-
szych badań w celu 
uzyskania dokładniej-
szego obrazu folkloru 
muzycznego Soko-
łowszczyzny.
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[w:] Prace i materiały z badań etnograficznych, t. V, 1985, 
s. 84.

12 Określenie to dotyczy jednak głównie małych kolędni-
ków chodzących w Nowy Rok.

13 W pobliskim Jeżowem z żywym koniem kolędowano 
już w noc Bożego Narodzenia – por. F. Kotula, Hej, leluja,  
dz. cyt., s. 411.

14 Wywiad z Janiną Lesiczką (1934), zam. Jata (gm. Je-
żowe).

15 Por. A. Karczmarzewski, dz. cyt., s. 92−97.
16 Wywiad z Władysławem Szosteckim (1927) z Sokoło-

wa Młp. Podobne życzenia wypowiadały dzieci chodzące 
w Nowy Rok po szczodrakach.

17 Inny wariant tej kolędy na sąsiadującym terenie podaje 
A. Saloni. Por. A Saloni, Lud łańcucki. Materiały etnogra-
ficzne, Kraków 1903, s. 225−226.

18 Por. B. Potańska-Woś, Zespół obrzędowo-śpiewaczy 
„Mazurzanie”, praca licencjacka, Uniwersytet Rzeszowski, 
Rzeszów 2006.

19 Kantyczki zawierały też gotowe scenariusze dla grup 
kolędniczych.

20 Wywiad ze Stanisławem Stępniem (1934) z Korczo-
wisk (gm. Kamień).

21 Wywiad z Mieczysławem Smotrysiem (1927) z Soko-
łowa Małopolskiego.

22 Taką analizę kolęd przeprowadziła J. Pękacz (por. J. Pę-
kacz, dz. cyt., s. 91−97), jednak były to kolędy z Rzeszow-
skiego, a omawiany obszar tylko w części należy do tego re-
gionu. Sokołowszczyzna leży bowiem na pograniczu kultury 
Rzeszowiaków i Lasowiaków. Repertuar kolęd życzących 
jest znacznie obszerniejszy od tego, który został omówiony 
w cytowanym dziele.

23 Por. B. Potańska-Woś, dz. cyt., s. 63.
24 Por. Prace i materiały z badań etnograficznych w Mie-

leckiem, Rzeszów 1970, s. 186−189.
25 Wywiad z Marią Szofer (1933) i Haliną Ożóg (1939) 

z Sokołowa Małopolskiego.

26 Niektórzy szczodrymi wieczorami nazywali dni od Bo-
żego Narodzenia do Trzech Króli.

27 Por. J. Petera, Obrzędy i zwyczaje w okresie Bożego 
Narodzenia, [w:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. Jerzy 
Bartmiński, Czesław Hernas, Wrocław 1986, s. 36

28 Por. J. Krzyżanowski, Paralele, Warszawa 1977, s. 46.
29 Por. J. Pękacz, dz. cyt., s. 84−85.
30 Por. B. Gałązka, Kolędy Podkarpacia. Pogranicze pol-

sko-ruskie I, Jarosław-Krosno 2012, s. 396−420.
31 J. Bartmiński, Szczodry wieczór − szczedryj weczir. Ko-

lędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-
-ukraińskiego, [w:] Polska − Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, 
t. 1. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicz-
nym, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1990, s. 271−284.

32 Por. F. Kotula, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, 
Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin 1969, s. 158−159.

33 Por. A. Karczmarzewski, dz. cyt., s. 116.
34 Por. O. Kolberg, Tarnów-Rzeszów, materyały etnogra-

ficzne, Kraków 1910, s. 31−32.
35 Por. W. Gaj-Piotrowski, Kultura społeczna ludu z okolic 

Rozwadowa, Wrocław 1967, s. 44.
36 Tamże, s. 46.

FLORIANNA KISZCZAK  
Wigilijny wieczór

W izbie ciepło, czysto, przyjemnie,
Białe ściany wapnem bielone,
Iskry ognia lecą z komina,
W oknach wzory srebrzystych koronek.

Ojciec przyniósł siano pod obrus,
Zapachniało w izbie łąkami.
Biały obrus lśni czystością,
Biały opłatek leży na nim.

Wkoło choinki gwarna dzieciarnia
Wiesza łańcuchy i różne cacka,
I już choinka pięknie ubrana,
Aż się cieszą święci na ścianach.

Światło na gałązkach drży i migoce,
Matka opłatek już rozdaje,
W imię Ojca, Syna i Ducha,
Maleńki Jezus też z nami staje.

Wielka się radość w sercach rodzi,
Że Dziecię Jezus jest dzisiaj z nami.
Zstąpił pomiędzy swój lud ubogi
I świętą rączką nas błogosławi.
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Wigilijna siemieniatka – potrawa zaduszkowa 

czy wegetacyjna?

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pożywienie 
mieszkańców wsi w dużym stopniu utraciło swój wiejski cha-
rakter, a potrawy uznawane za tradycyjne czy regionalne (trak-
towane jako nieodłączny atrybut dawnych świąt i chłopskiej 
biesiady), dziś pojawiają się jedynie podczas konkursów ku-
linarnych oraz lokalnych festynów1. O wielkiej popularności 
tego rodzaju kulinarnych konkursów, na których sprzęga się 
regionalna miniona tradycja z rokiem kalendarzowym (cza-
sem święta) i z miejscowymi realiami, w tym z promowaniem 
własnej marki regionalnej, świadczą nazwy imprez i kolejne, 
idące już w dziesiątki edycje przeglądów. Przywołajmy nie-
które przykładowe nazwy znanych i popularnych konkursów: 
Konkurs Potraw Regionalnych (Poronin, Czorsztyn, Czer-
niewice, Mizerna, Pietrowice Wielkie, Łopuszna, Zakopiec), 
Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych (Tarnowskie 
Góry), «Górolskie Jadło» – Konkurs Potraw Regionalnych 
(Nowy Targ), Konkurs Potraw Tradycyjnych (Będźmierowi-
ce), Konkurs Potraw Wigilijnych (Przybyszew, Liszki, Serock, 
Inwałd), 7 Potraw Wigilijnego Stołu (Jasionka), Konkurs Po-
traw Świątecznych (Słomniki), Nasze kulinarne dziedzictwo 
– konkurs na potrawę regionalną (Zamienie), Konkurs po-
traw z minionej epoki (Wronie), Konkurs Kulinarny «Potrawa 
Wigilijna» (Zabierzów), Mazurskie Święto Kaszy (Kętrzyn),  
Najlepsza potrawa z kaszy (w Suchedniowie). 

Niewątpliwie do takich właśnie, przygotowywanych na 
konkursy i festiwale smaków, należą znane dziś już jedynie 
z nazwy, a przyrządzane niegdyś na święta i postne dni nie-
mal na całym obszarze Słowiańszczyzny potrawy z nasion lnu 
i konopi. Zgodnie z zapisami etnografów znali je dobrze Buł-
garzy, którzy w dniu św. Andrzeja, więc wtedy, gdy według 
wierzeń już dania przybywa, warzyli ze wszystkich ziaren 
potrawę, do której dodawali też siemię konopne, a w pierw-
szą sobotę okresu wielkopostnego (w tzw. Todorową Sobotę) 
gotowali kukurydzę z soczewicą, bobem i siemieniem konop-
nym, i taką kaszą karmili bydło. Słowacy dodawali nasion 
konopi do bożonarodzeniowego chleba zwanego kraczunem. 
Ukraińcy na Wigilię przyrządzali kaszę gryczaną z mlekiem 
konopnym2, a na wigilię Trzech Króli – potrawę z makuchów 
konopnych3. 

Polakom dobrze była znana siemieniatka – zupa albo polew-
ka sino-biała, której podstawowym składnikiem było siemię 
lniane lub konopne4. Na Śląsku Opolskim używano do niej 
roztartych nasion lnu, a na Górnym Śląsku i w okolicach Czę-
stochowy – siemienia konopnego. Potrawa jako jedno z obo-
wiązkowych dań przyrządzana była na wieczerzę wigilijną 
na Śląsku i w Częstochowskiem aż po Wieluń, sporadycznie 
w południowej Wielkopolsce i Kieleckiem. Jak podają źródła 
XIX-wieczne, spożywano ją na większym obszarze Polski, 
m.in. w całej Wielkopolsce5. O popularności potrawy świad-

czą znane i stosowane w odmiankach na polskim obszarze 
gwarowym nazwy: siemieniatką (najbardziej powszechna, 
w różnych wariantach fonetycznych), siemianka6, siemionka7, 
siemiejmiotka, siemiejniotka8, siemieniucha9, siemień, siemie-
niec10, konopianka11, konopiunka12, kónopiotka13 oraz wurda14.

Jeśli potrawę spożywano w poście, wchodziła ona w skład 
zwykłego pożywienia, np. w okolicach Częstochowy obok: 
chleba razowego, parzybrody (kapusty gotowanej na słodko), 
klusek z kartofli tartych, racuchów na oleju, tzw. flinców, tj. 
placków z tartych kartofli, żuru z kartoflami, mleka kwaśnego, 
kartoflanki, kwaśnicy, grochówki, wodziánki (chleba z wodą), 
marchwi, pasternaku, klusek zwanych prażochami czy kasz15.  

Tam, gdzie siemieniatkę przyrządzono na wigilię, poda-
wano ją na początku wieczerzy16, serwowano jako pierwszą 
(niekiedy jako skromny posiłek jedzono ją też rano w wigi-
lię Bożego Narodzenia17), po niej dopiero inne potrawy, np. 
w okolicach Dąbrowy Górniczej były to: ryby, „lecz te tyl-
ko u zamożniejszych i to nie rokrocznie; dalej z kolei: groch 
okrągły i fasola, kapusta, kasza „jaglana”, „tatarczana” i inne, 
śledzie, śliwki i gruszki odgotowane i na koniec wódka lub 
piwo”18; w Poznańskiem – podawano po niej: „groch i kapu-
stę, kluski z makiem, jagły, śledzie z pérkami, owoc suszony 
i gotowany”, a następnie jabłka, orzechy i struclę19.  

W relacji Oskara Kolberga z Krakowskiego czytamy: „Na 
połednie objadowania nie ma, lecz tylko śniadanie (kukiełka 
i śledź przy opłatku); dopiero wieczorem, po pierwszéj gwiaź-
dzie i  łamaniu się opłatkiem, idzie na stół siemieniec (zupa 
lub rzadka bréj) z pęcakiem (kaszą domową), groch, śliwy 
z kaszą lub gruszki, rzepa suszona i gotowana, któréj ogonka-
mi ciskają na siebie, mówiąc: Nie rób mi bolącek! W Modlni-
cy włościanie spożywają żur z grzybami, kasze z suszem (jabł-
kami i śliwkami suszonymi), kluski z makiem. […] Ciskają 
także groch na ścianę, wykrzykując: «Wilku, wilku, chodź 
do grochu; jak nie przyjdziesz, to nie przychodź aż do siego 
roku!»”20.

Jerzy Pośpiech, opisując śląskie tradycje doroczne, zanoto-
wał: „Wieczerza musiała być obfita i urozmaicona. Przygo-
towywano zawsze określoną liczbę potraw. Należy do nich 
w pierwszym rzędzie: „siemieniotka” (siemionka) lub „kono-
piołka” (konopionka), tj. zupa z wywaru nasienia konopnego. 
Podawano ją nieraz z „pogańskimi krupami”, czyli kaszą ta-
tarczaną lub jaglaną”21.

Dorota Simonides o wigilijnym menu jako specjalnym je-
dynie w tym dniu roku pisze następująco: „W układaniu ze-
stawu potraw wigilijnych obowiązywała jedna generalna za-
sada. Miało być ich dużo, tj. dziewięć lub dwanaście (liczby 
magiczne). W zależności od subregionu Górnego Śląska były 
one niegdyś bardzo zróżnicowane. Współcześnie jest to tym 
bardziej widoczne, bowiem na wigilijnym stole „spotykają 
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się” trzy lub więcej tradycji kulinarnych. Kiedyś najbardziej 
typowa była: siemionka (siemieniotka) – wywar z konopi, 
który spożywano z tatarką, tzn. kaszą gryczaną. W niektórych 
wsiach podawano zupę grochową, ryby – karpie z kartoflami, 
kapustę z grzybami, czasem kapustę z grochem, którą w Kra-
powickiem zwano chłopskim zającem. To typowo chłopskie 
danie przeszło potem do miast i stało się potrawą robotniczą. 
Następnie była moczka (mouczka, mocka) – słodki bakaliowy 
sos z piernika, gotowany na wywarze z pasternaku i ciemnego 
piwa, gdzieniegdzie zwany sosem szarym. Makówki są jed-
ną z najbardziej charakterystycznych potraw Górnego Śląska. 
Jest to zmielony mak, gotowany na mleku lub wodzie z dodat-
kiem bakalii, przekładany warstwami bułek, sucharków albo 
upieczonego wcześniej ciasta, tzw. strudli”22.

Józef Szczypka, który w Kalendarzu polskim konfronto-
wał magnackie, szlacheckie i chłopskie praktyki wigilijne, 
skonstatował: „Magnaci fundowali sobie jedenaście potraw. 
Szlachta – dziewięć. Wieś pilnowała siedmiu, a nieraz sadziła 
się nawet na więcej, choć wyścig pod strzechami nie był łatwy 
i często wyrażał się bardziej w chwalbach niż w rzeczywisto-
ści. Barszcz z grzybami, kapusta z grochem lub z fasolą, kluski 
z makiem, cukrem albo miodem, rzepa suszona lub gotowana, 
polewka z suszonych śliwek, gruszek bądź jabłek, to potrawy, 
które zazwyczaj towarzyszyły dawnym wigiliom chłopskim. 
Prawie zawsze musiała być także zupa z nasion konopi, zwana 
siemieńcem lub siemieniuchą, i zawsze też – podobnie jak na 
stołach pańskich – starano się o strucle i ryby”23. 

Jak wynika z powyższych zestawień, siemieniatka wszędzie 
występowała obok innych potraw o charakterze zaduszkowym 
(pojmowanych jako „pożywienie” dla zmarłych), co wiązało 
się z przekonaniem, że w wigilijnym czasie dusze zmarłych 
odwiedzają bliskich i z nimi ucztują24. Na Kaszubach zabiega-
no m.in. o to, by (poza konopiami) w potrawach wigilijnych, 
poza wymienionymi, było także: proso, mak, owoce i grzy-
by25. Dbano o rozmaitość, ale też i stały zestaw potraw, same 
zaś „dania wigilijne musiały być z pola, z lasu, z łąki i wody, 
bo jak mawiano: Pan Bóg tak urządził, że to jest wszystko dla 
człowieka”26. Potwierdził taki stan rzeczy w latach sześćdzie-
siątych również Franciszek Kotula, który w dziele Z sando-
mierskiej puszczy zapisał, że dawniej na wieczerzę wigilijną 
przyrządzano „obowiązkowo 12 potraw, a już najmniej dzie-
więć, gotowano z tego, co ziemia, ogród i las dały”27. Wiecze-
rzający winni tych wszystkich potraw i specjałów spróbować, 
by nie zabrakło ich w przyszłym roku. Chłopska poetka, Zu-
zanna Spasówka z Pożoga (woj. lubelskie) kolekcję wigilij-
nych potraw, w skład których wchodzi też siemieniatka (zwa-
na w tych stronach siemieńcem), w sposób obrazowy oddaje 
słowami: Na stole stanęła miska kapusty z grzybami, Kasza 
jaglana z grochem i mak z kluskami, Kutia z miodem, Siemie-
niec z nasion konopi, Kasza gryczana, barszcz czerwony, karp 
na rumiano podsmażony, Małe drożdżowe racuszki, suszone 
śliwki i gruszki. I każdy miał wszystkiego tyle, że odpoczywał 
na słomie chwilę28. 

Siemieniatkę, zarówno na wigilię, jak w poście, przygoto-
wywano w specjalny sposób. W okolicach Sławkowa polew-
kę robiono z roztartych nasion konopi i zaprawiano mlekiem: 
„siemię zagotowane uciera się w donicy z pewną ilością wody 
i przecedziwszy to, dodaje się kaszę jęczmienną lub jaglaną 
według upodobania”29. Na Śląsku siemieniatka zasypywana 

była zmieloną kaszą jaglaną i spożywana z ugotowaną kaszą 
tatarczaną30. Jako że robiono ją z siemienia konopnego, jak za-
notował Adam Fischer, trzeba było warzyć siemię, aż skorupa 
na nim popęka, po czym wsypać do cebrzyka i miąć „tłucz-
kiem, aż wygniecie się ciecz mleczną, którą się gotuje”31. Inny 
etnograf komentujący składniki i smak potrawy przygotowany 
efekt podsumowuje następująco: „Mdława, postna polewka, 
choć przyprawiona cebulą, liściem bobkowym i mąką żytnią, 
dla przeciętnego konsumenta jest nie do spożycia. Przyzwy-
czajona do niej ludność miejscowa je siemieniatkę z kaszą, 
grochem lub ziemniakami, choć bez większego entuzjazmu”32. 

Pozostałe z siemienia użytego na siemieniatkę łuski – jako 
skuteczny środek apotropeiczny – rozsypywano w Wigilię 
przed progiem zagrody, aby zabezpieczyć się przed wpływa-
mi czarownic – wierzono, że czarownica, gdy przyjdzie, musi 
łuski najpierw wyzbierać33. W podobnym celu (tzn. ochrony 
bydła przed czarownicą) w okolicach Pińczowa gospodynie 
w robiły w Wigilię specjalny placek z dziewięciu gatunków 
zbóż (było w nim też siemię konopne) i to dawały do zjedzenia 
krowom, aby im czarownice nie odbierały mleka34. 

Jedzeniu wigilijnej siemieniatki w niektórych stronach to-
warzyszyło przekonanie, że chroni ona przed świerzbem 
i wrzodami35. Niekiedy połowę potrawy spożywano w Wigi-
lię, a drugą w Boże Narodzenie – wierzono przy tym, że tego, 
kto zje siemieniatkę, nie będzie boleć gardło przez cały rok36. 
Z tego m.in. względu na Powiślu w Wadowickiem przygoto-
wywano ją w każdym domu37. 

Spożywanie wigilijnej siemieniatki, a także innych potraw 
z dodatkiem noszącego w sobie zarodek życia siemienia lnia-
nego lub konopnego, pojmowano jako środek w zapewnieniu 
sobie z jednej strony obfitości, plenności, płodności i urodza-
ju38 oraz jako dar i poczęstunek dla zmarłych, gdyż podobnie 
jak potrawy z maku39, grochu40 czy ze zbóż, uznawano ją za 
danie żałobne i jadane podczas styp zadusznych41. Siemie-
niatce przypisywano więc zarówno charakter wegetacyjny, 
jak i mediacyjny42, gdyż ziarno lnu i konopi użyte w potrawie 
(martwe, ale jednocześnie zawierające w sobie zarodek nowe-
go życia) było tym specjalnym rodzajem pożywienia, które 
umożliwiało kontakt z zaświatami43 i stanowiło ucztę ofiarną 
dla mieszkańców „tamtego” świata, w szczególności dusz naj-
bliższych zmarłych44. Można też rzec, że w wigilijnym czasie 
(też podczas innych obrzędów przejścia) siemieniatka była 
„pożądanym rekwizytem o wyjątkowej mocy performatyw-
nej”45, elementem daru-pożywienia, który po wspólnej wie-
czerzy (podobnie jak dary słowa, dary-myśli), zobowiązywał 
do wzajemności także zmarłych. Potwierdzeniem takiej filo-
zofii daru są wierzenia o duszach krewnych odwiedzających 
domostwo w wigilijnym czasie, praktyki uchylania furtek 
i drzwi wejściowych, zostawiania resztek opłatka i jedzenia 
na stole, pustego miejsca przy stole dla „niezapowiedzianego 
gościa”, traktowanie z szacunkiem obcego, który nawiedził 
dom podczas wieczerzy wigilijnej jako „zbłąkany wędro-
wiec”, zapraszanie duchów na wieczerzę słowami: Pójdźże 
dziadku do obiadku46. Wszystko to pozwala przypuszczać, 
a argumentuje za tym również Anna Zadrożyńska, że „głów-
nymi adresatami tego daru byli obcy, mieszkańcy zaświatów. 
To oni, przyjmując ludzki dar, zostali zobowiązani, na wzór 
i podobieństwo ludzi, do wzajemności, przychylności, przy-
jaźni. W tym kontekście wieczerza wigilijna może być trakto-
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wana jako ofiara”47. Dodajmy też – jako ofiara i dar, poprzez 
które można zapewnić sobie płodność i plenność roślin (tu lnu 
i konopi) w nadchodzącym nowym roku. A jako że darem nie 
musi być konkretna potrawa, lecz jedynie składniki, z których 
przyrządza się obrzędowe pokarmy48, zamiast siemieniatki 
(polewki, zupy) – z tą samą intencją z siemienia lnianego 
i konopnego przygotowywano np. na wigilię farsz do piero-
gów49, zwanych np. na Śląsku przez przesiedleńców z Lwow-
skiego łochdziakami50. W powiecie tomaszowskim farsz (tzw. 
hurdę) robiono z makucha konopnego, utłuczonego w stępie, 
przesianego przez sito i wrzuconego na gotującą się wodę – 
zwarzoną powierzchnię płynu zbierano i robiono z niej rodzaj 
sera51. Robiono to w Wólce Kątnej: Jest taki przesąd, że na 
Wigilie, żeby nie do pary było – czy jedenaście potraw, czy to 
siedem, czy dziewięć, byle nie do pary. Ale dlaczego – to ja 
nie wiem. Ucierali siemie z konopi, ucierali wałkiem mleko 
z tego siemienia i prażyli na tym kasze jaglane52. Siemieniec 
gotowano w Wielkolesie: A wieczerza musiała się składać 
z nieparzystych dań. Były kartofle, barsc cerwuny, kapusta 
z grzybami i grochem, pierogi, to siemień gotowano tak zwany 
siemieniec, kluski z makiem, racuchy, woda wigilijno – jako 
pierwszy cud w Kanie Galilejskiej to przedstawiać miało53.

Mleko wybite z siemienia konopnego (zwane w opoczyń-
skiem „ptasim mlekiem”) dodawano do kaszy jaglanej i klu-
sek: „Wieczerza wigilijna składała się głównie z kapusty, 
śledzi, grzybów, grochu, kaszy, kompotów, pierogów oraz 
„ptasiego mleka” otrzymywanego z konopi, a spożywanego 
z kluskami”54. Podobne zwyczaje potwierdził Jan Adamowski 
zapisem z Bronic: Na wigilie potraw ma być równo dwana-
ście, tak jak było dwunastu apostołów. Kluski z makiem, ka-
pusta z grzybami, cebula smażona na oleju, kartofle, groch, 
pierogi z kapustą i grzybami, racuchy, barszcz czerwony, śle-
dzie, kasza jaglana gotowana na mleku z siemienia konopne-
go, jabłczanka do picia (z suszonych owoców)55. 

W pamięci najstarszych mieszkańców wsi pogranicza 
wschodniego zachowały się jeszcze zwyczaje używania mle-
ka konopnego w miejsce tłuszczu: Mleko z siemienia konop-
nego: zaparza się siemię i do wiercichy, kręci się. Ja najczę-
ściej, jako okrasa do potrawy, bo to postne, konopnym mlecz-
kiem okraszało się zupy. W czasie postu nie można tłuszczów 
zwierzęcych używać, to jadano nasiona lnu, prażyło się je na 
fajerce, a on trzaska, pęka, jak się przypraży, to się miele we 
wierciołce, dodaje się soli i wyśmienicie. Do tego kartofel go-
towany, żeby trzymał się kupy i obtacza się, macza się i popija 
[…]. To na postne dni jedzenie. (2013); Oj, to siemię, oj, pani, 
jakie to dobre było do kartofli, siemię się weźmie z konopi, 
na patelnię podsmażyć, ono pachnie, a potem przekręcić na 
maszynce albo pobić i kubek wody, to takie bialeńkie się robi 
(2014)56. 

Jako że nieważny jest – jak podkreślono wcześniej – rodzaj 
potrawy obrzędowej, ale jej składnik, wigilijną siemieniatkę, 
pierogi z wurdą/zwarem czy ptasie mleko z kluskami, a nawet 
użyty jedynie do omasty olej wytłoczony z siemienia konop-
nego lub lnianego, z całą pewnością można traktować jako 
potrawy o charakterze izofunkcyjnym. W zamyśle 
dawnych mieszkańców wsi wszystkie one miały spowodować 
skutki podobne: zapewnić w nadchodzącym roku wegetacyj-
nym urodzaj roślin, z których zostały przyrządzone – w tym 
przypadku lnu i konopi.
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8 J. Karłowicz i in., Słownik…, s. 104. 
9 J. Karłowicz i in., Słownik…, s. 104; O. Kolberg, Dzieła 
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[Bóbrka].
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z okolic Pińczowa. Część I, „Zbiór Wiadomości do Antro-
pologii Krajowej” 1885, s. 5. W Wigilię, jak zapisał Marcin 
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lnianego i konopnego, grochu, bobu, pszenicy, owsa, prosa, 
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robili płótno, wszystko robili i konopie takie do lnu, i te kono-
pie mieli sienie. To teraz mówią broń Boże – narkotyki. Pani 
tu wszystko konopie rosły i wyrwały, brali nasienie, o tego 
nasienia jedli do kartoflów, tego nasienia [dodawali]. Robili 
[też] „ptasie mleczko”, a one dodawało takiej ryzy wesołości, 
takiego nastroju, dlatego tak śpiewali. Teraz nikt nie śpiewa, 
nie usłyszysz, któż wtedy wiedział, że to narkotyki… A teraz 
konopie uznali za narkotyki (2013), zob. B. Józefów-Czer-
wińska, Zabobonem nazywano. O wierzeniach, wartościach 
i dawnych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego 
pogranicza w ich związkach z przeszłością, Warszawa 2015, 
s. 186−187.

44 A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku. Część I. 
O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 1985, 
s. 61.

45 K. Łeńska-Bąk, Pokarmy obrzędowe …, s. 187.
46 Ekwiwalentne względem przywołanej formuły są przy-

woływania dzikich zwierząt (wilka, niedźwiedzia) i ptaków na 
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brać ich postać. Więcej o tym: B. Ogrodowska, Zwyczaje, ob-
rzędy …, s. 249.   

47 A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku …, s. 62.
48 K. Łeńska-Bąk, Pokarmy obrzędowe …, s. 193.
49 Warto odnotować, że w wielu miejscowościach z sie-

mienia konopnego i lnianego wybijano olej, który powszech-
nie stosowano do maszczenia potraw postnych i wigilijnych. 
W oleju konopnym w Tomaszowskiem maczano reczuchy, 
a w Ropczyckiem pampuchy [= duże kluski]. Na Wileńsz-
czyźnie w poście jedzono mleko makowe i konoplane z blina-
mi (za: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2. Rośliny, 
cz. 2. Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe [hasło: sie-
mieniatka, konopie, len], Lublin 2018. Piotr Lasota w pozy-

cji Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna, Lublin 2012,  
s. 34 przywołuje taką oto wypowiedź na temat użycia oleju 
lnianego i konopnego w Wielkim Poście: To już ja pamientum, 
nieroz to żem płakała już, bo mi się uprzykrzyło jeść bez tak 
nawet nie wolno było mleka jeść… bardzo dużo oleju jedli, 
bo w kiedyś len siali, konopie to, uoleju to było. Ale ten uolej 
się uprzykrzył. Siedem tygodni to to już … tak cały tydzień 
się tego. … wszystko się maściło i kartofle i kapuste, wszystko 
z uolejem.

50 H. Wesołowska, Tradycyjne elementy …, s. 204; podob-
nie też: Z. Gierała, Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek... rok 
obrzędowy w zwyczajach i podaniach ludowych, Warszawa 
1989, s. 14. 

51 K. Skrzyńska, Wieś Krynice w Tomaszowskiem, „Wisła” 
1890, s. 106. Potwierdza to także B. Józefów-Czerwińska, Za-
bobonem nazywano …, s. 187: Ubijano je, a one wydzielały 
soki w kolorze białym, przez ci potocznie nazywano je wła-
śnie „ptasim mlekiem”, to takie fajne było… Z siemion konopi 
się robiło. O, ile ja razy robiłam pierożki. Bije się to siemię, 
woda się zalewa, jakie pobite, to się robi takie, ta woda taka 
biała, jak mleko, i późnij się warzy, i robi się taki twarożek 
siwy z tego. I p0óxniej kaszy się dodawało, kasze jaglaną i już 
pierożki się robi (2013).  

52 J. Adamowski, Wigilia Polska – na obszarze północno-
-zachodniej Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa” 1996, nr 4, 
s. 21 [zapis z Wólki Kątnej].

53 J. Adamowski,  Wigilia Polska…, s. 21 [zapis z Wielko-
lasu].

54 Z. Kupisiński SVD, Adwent i Boże Narodzenie w regio-
nie opoczyńskim, Warszawa 1997, s. 64.

55 J. Adamowski, Wigilia Polska …, s. 21 [zapis z Bronic].
56 B. Józefów-Czerwińska, Zabobonem nazywano…, s. 187.

BARBARA KOŁACZ
Babcia

Babcia mieszkała przez jakiś czas
w korytarzu, na walizkach
wciąż zawiązywała i rozwiązywała
rogi kraciastej chusty
i poprawiała fałdy spódnicy
podbródek drżał jej niepokojąco
gdy w siwe pasma włosów
wplątała się nuta skocznego oberka
i wspomnienie silnych dłoni
które obejmowały jej kibić

teraz nie wie, gdzie mieszka
ciągle jest w drodze
u córki było najlepiej, ale umarła
a wnuki muszą się kształcić
na nic nie mają czasu
jeden syn wyjechał tak daleko
że tylko zamorski wiatr go dogoni
u drugiego nie można wychodzić z pokoju
bo ciągle przychodzą ważni goście

podobno w domu spokojnej starości
będzie jej dobrze, tak mówią
tylko dlaczego tak tęskno
do tamtego drewniaka
w wiosce utkanej ze snu
do kurek, gęsi i malw pod oknem

tam wszystko było jasne i zwyczajne
kiedy sadziła buraki i kartofle
wolność łopotała po zagonach
jak wiosenne powietrze

była wiatrem, deszczem, wodą i słońcem
kwitnącą czereśnią, siłą i zdrowiem
wszystkimi zmysłami odczuwała naturę
najwierniejszą przyjaciółkę
a w mieście tak się skuliła
jak liść jesienny, gdy sfrunie
w grząską, zimną glebę
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Ani topinambur, ani karczoch, ani jerozolimski?  

Rozterki (etno)lingwistyczne

Joanna Szadura

Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) to nie tyl-
ko gatunek fascynujący z punktu widzenia biologii roślin, ale 
przede wszystkim roślina o niezwykle barwnej historii. Jej na-
ziemna część (kwiaty) jest podobna do słonecznika, część pod-
ziemna (bulwy) jest jadalna. Do Europy trafiła w 1605 roku. 
Przywiózł ją z Ameryki Północnej (Kanady) Samuel de Cham-
plain. 

Wydający duże ilości jadalnych bulw i nieskomplikowany 
w uprawie słonecznik bulwiasty nazywany też topinamburem 
zasłynął tym, że w 1612 roku uratował od śmierci głodowej 
tysiące kanadyjskich osadników, gdy na terenach, na któ-
rych się osiedlili, zapanowała długotrwała susza. Trzy lata 
później papież Paweł V wyświęcił go jako roślinę mającą 
uwolnić ludzkość od klęski głodu i chorób. W czasach wojny 
trzydziestoletniej (1618–1648), a także podczas II wojny świa-
towej i bezpośrednio po niej roślina ta ratowała od śmierci 
głodowej Europejczyków. Również w Azji topinambur dostar-
czał pożywienia w czasie wielkiego głodu1. W Rosji znalazł 
się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś produkuje 
się z niego wysokoprocentowy alkohol2. „Topinambur brandy” 
produkują również Niemcy. 

Ten pochodzący z Ameryki Północnej przybysz był w Polsce 
znany wcześniej niż ziemniak. Uprawiano go od roku 1730, 
a najbardziej ceniony był w Wielkopolsce i na Śląsku. Powo-
dów jego popularności było kilka: niewymagający – rośnie 
wszędzie, niekłopotliwy w uprawie – zimuje w ziemi i roz-
przestrzenia się samodzielnie z ogromną łatwością (roślina in-
wazyjna). W II połowie XX wieku, wyparty przez ziemniaka, 
był wykorzystywany głównie jako pasza dla świń. Niechętnie 
sięgano poń w polskiej kuchni tradycyjnej, nie tylko z uwagi na 
specyficzną woń, ale i dlatego, że kojarzono go z biedą. Obec-
nie zainteresowanie walorami odżywczymi i smakowymi topi-
namburu przyczyniło się do jego kulinarnego powrotu.

***

1. Dla etnolingwisty nazwy tej rośliny stanowią doskona-
ły przykład ilustrujący konceptualizację świata przez pryzmat 
stereotypów i błędnych wyobrażeń. Właśnie one legły u pod-
staw mechanizmów nazwotwórczych topinamburu, który jak 
na zamorską roślinę ma zaskakująco wiele zróżnicowanych 
aliasów3. Bogaty wykaz zwyczajowych nazw tej rośliny opra-
cowali Kays i Nottingham4. Spośród nich jednolity charakter 
ma jedynie nazwa naukowa wprowadzona w 1753 roku przez 
Linneusza. 

1.1. Ta wieloletnia roślina o kwiatach podobnych do kwia-
tów słonecznika mająca jadalne bulwy w naukowej systema-
tyce Linneusza nosi nazwę Helianthus tuberosus (dalej HT).  

Helianthus odnosi się do charakterystycznego wyglądu kwia-
tostanu, który przypomina słońce (grec. helios ‘słońce’ i anthos 
‘kwiat’), jest również pierwszym członem nazwy słonecznika 
zwyczajnego (Helianthus annus L.). Obie rośliny należą do 
rodziny astrowatych. Określenie tuberosus pochodzi natomiast 
od typowych dla tego gatunku podziemnych bulw (łac. przym. 
tuberosus ‘bulwiasty, mający bulwy’ od rzecz. tuber ‘bulwa’). 
Polskimi odpowiednikami tego fitonimu są: słonecznik bulwa 
(nazwa notowana już w końcu XVIII wieku), słonecznik bulw-
kowy, słonecznik bulwowy5, słonecznik bulwiasty6 oraz słonecz-
niczek bulwiasty7.

Z uwagi na kształt podziemnych pędów rośliny, które uważa 
się za najważniejszą (bo jadalną) jej część, HT nazywany jest 
po prostu bulwą8, na Wileńszczyźnie bulbą9, bulweczką10; bul-
wą dziką, bulwnikiem ogrodowym11; gdulą ziemną12 a z uwagi 
na skojarzenie z (domniemanym) krajem pochodzenia bulwą 
włoską13. Warto w tym miejscu podkreślić, że z botanicznego 
punktu widzenia ta część rośliny jest bulwą pędową a nie ko-
rzeniową. 

1.2. Drugą wspólną (międzynarodową) nazwą jest topi-
nambur. Fitonim ten (i jego warianty) jest obecnie używany 
również w: rosyjskim, bułgarskim, serbskim (топинамбур), 
ukraińskim, białoruskim (тапінамбур), czeskim, słowackim, 
słoweńskim, bośniackim (topinambur); angielskim, niemiec-
kim, niderlandzkim, estońskim, rumuńskim (topinambur), wło-
skim (topinambur, topinambo), francuskim (topinambours), 
portugalskim (tupinambos, tupinambo); łotewskim (topinam-
bai), litewskim (topinambūri, topinambas) i in. Nazwa ta cho-
ciaż zadomowiona w tylu językach nie ma jednak wyraźnego 
związku z tym gatunkiem, a opowieść o tym, jak Helianthus 
tuberosus zyskał to miano, jest z kulturowego punktu widze-
nia, niezwykle znacząca. Nazwa topinambur14; też tupinanbur15 
z franc. topinambour16 została bowiem nadana tej sprowadzo-
nej do Francji w latach 1609–1617 zza Atlantyku roślinie przez 
skojarzenie z przybyłymi do Paryża w 1613 roku Indianami 
z plemienia Tupinambá (Brazylia). Kays i Nottingham piszą:

[…] ekspedycja Claude’a Delaunaya, odwiedziła Brazylię 
w początkach XVII wieku i powróciła do Paryża w 1613 roku 
z sześcioma tubylcami z wyspy de S. Luiz de Maranhão. Byli 
członkami plemienia wojowniczej rasy Guaranís, znanej jako 
Topinambous. Tubylcy, których pojawienie się w Paryżu wy-
wołało spore zamieszanie wśród ogółu ludności, zostali zapre-
zentowani królowej Marii de Medici 15 kwietnia 1613 roku. 
Fakt ich obecności, tworzącej to, co nazywa się teraz wydarze-
niem medialnym, poparta jest listami od Francois de Malherbe 
do przyrodnika Mikołaja z Pieresca 15 kwietnia i 23 czerwca 
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1613. […] Jest oczywiste, że egzotyczni tubylcy z Brazylii byli 
wielką atrakcją i centrum uwagi w Paryżu na początku 1613 
roku, którego czas zbiegł się z marketingiem najnowszej rośli-
ny okopowej. Streethawkers, próbując sprzedać te dziwne ro-
śliny, nowo wprowadzonej bulwie H. tuberosus, nadał nazwę 
topinambou, aby zwrócić uwagę na jej egzotyczne pochodzenie 
[…]. Słowo topinambou następnie zaczęło oznaczać coś obrzy-
dliwego i absurdalnego17.

Indianie ci pochodzili jednak z innego kontynentu niż sło-
necznik bulwiasty, którego ojczyzną są tereny obecnej Kanady. 
Zatem nazwa adekwatną nie była, miała jednak niewątpliwy 
potencjał… promocyjny. 

1.3. Inną, wspólną Europejczykom, nazwą tej rośliny jest 
karczoch jerozolimski. Spotykamy ją w językach: angielskim 
(jerusalem artichokes, jerusalem artichoke), irlandzkim (airt-
chórt iarúsailéim), islandzkim (jerúsalem artichoke), norwe-
skim (jerusalem artisjokk), duńskim (jerusalem artiskok), es-
tońskim (jeruusalemma artišokk), hiszpańskim (alcachofas de 
Jerusalén), włoskim (carciofo di Gerusalemme); czeskim (je-
ruzalémský artičok), słowackim (jeruzalemský artičok), bułgar-
skim (eрусалимски артишок), bośniackim (jerusalem articho-
ke), chorwackim (jeruzalemska artičoka); litewskim (jeruzalės 
artišokai), łotewskim (jeruzaleme artišoks). Wśród polskich 
nazw zwyczajowych odnotowano również karczoch ziemny18. 

Wedle przekazów, nazwanie HT karczochem ma swój począ-
tek w relacji samego Samuela de Champlaina (1613)19: 

Samuel de Champlain jako pierwszy Europejczyk opisał tę 
roślinę w Nowym Świecie (Massachusetts w 1605 r.). Wspo-
minając wizytę w domach tubylców, jaką odbył wspólne z Se-
igneurem De Montsem, przywódcą wyprawy, porównał jej 
smak do smaku karczocha20.

Ugotowane bulwy HT jednak tylko w pewnym stopniu przy-
pominają smak i konsystencję znanego Europejczykom miąż-
szu karczocha (Cynara scolymus L.), którego jadalną częścią są 
główki kwiatostanów. 

Jaki związek HT ma z Jerozolimą? Badacze, poszukując źró-
deł tego określenia, podają kilka interpretacji. Wedle pierwszej, 
jest ona skutkiem: „zepsucia” włoskiej nazwy girasole articioc-
co (‘słoneczny karczoch’)21 spowodowanej problem z wymową 
słowa girasole przez Anglików22. I jest to hipoteza sformułowa-
na w 1807 roku przez J. E. Smitha. Była ona jednak oparta na 
przyjęciu założenia, że nazwa girasole powstała w XVII wieku. 
Słonecznik (Helianthus annuus L.) przybył jednak do Europy 
w połowie XVI wieku, a Leonhard Fuchs nazwał i zilustrował 
go w latach 1544–155523. Inna hipoteza kieruje uwagę w kie-
runku zafałszowania miejsca, w którym zaprowadzono lokalną 
hodowlę tej rośliny już na początku XVII wieku, skąd trafiała 
ona do różnych krajów Europy. I chociaż to Petrus Hondius, 
holenderski pastor, hodował bulwy HT24 na większą skalę, 
w powszechnym mniemaniu miejscem ich pochodzenia stała 
się… Jerozolima. Jeszcze innym wyjaśnieniem tego aliasu HT 
jest to, że purytanie, kiedy przybyli do Nowego Świata, nadali 
nazwę tej roślinie, kojarząc ją z Nowym Jeruzalem25.

1.4. Jako że HT pierwotnie uważano za gatunek ziemnia-
ka26 nazywano go właśnie ziemniakiem, perką27. W związku 
z tym, że zimuje w ziemi i kopie się go dopiero wiosną – 
to zimowy ziemniak28. Jego niewielkie wymagania glebowe 
(rośnie nawet słabych stanowiskach) utrwaliła nazwa ziem-
niak piasków29, a to że rośnie również nieuprawiany – dziki 
kartofel30. Niektóre z określeń, jak np. kartofel włoski31, mają 
sygnalizować pochodzenie rośliny. Jednak jedynie kanadyjski 
ziemniak jest nazwą prawidłowo odsyłającą do miejsca po-
chodzenia. 

1.5. Wśród zwyczajowych nazw HT odnotowane zostały 
także te, które motywowane są jego wykorzystaniem. Roślina 
ta stanowi bowiem doskonałą paszę dla trzody chlewnej, stąd 
zyskała swojskie miano świniaka, świniego chleba, świniego 
orzecha – drugi człon tej nazwy jest motywowany delikatnym 
orzechowym smakiem32. 

1.6. Z uwagi na smak bulwy HT w polszczyźnie nazywano 
je także ziemnymi jabłkami33 i gruszkami34. 

1.7. Analiza przedstawionych nazw wydaje się wskazywać, 
że najbardziej uzasadniona jest nazwa Karola Linneusza, tj. 
Helianthus tuberosus. Inne fitonimy, chociaż popularne, są 
skutkiem upowszechniania się pewnych błędów oraz stereo-
typowych wyobrażeń. Przenoszone z języka do języka, utrwa-
liły pewien wspólny Europejczykom obraz tej przybyłej zza 
Atlantyku rośliny. Wspólny, ale niekoniecznie spójny. Zwró-
cono na to uwagę już w wieku XIX, gdy poszukiwano rodzi-
mych nazw tej rośliny (np. kaischuc pe nauk ‘korzenie słońca’ 
w języku jednego z plemion zamieszkującego ówczesną Wir-
ginię) i starano się zaproponować jej europejskie odpowied-
niki (w ten sposób powstała w 1877 roku nazwa sunchoke 
‘korzenie słońca’, jej autorami byli Trumbull i Gray). W 1918 
roku w czasopiśmie „Kronika Ogrodnika” zaoferowano na-
wet nagrodę za nową, bardziej odpowiednią, angielską nazwę 
dla topinamburu35. 

2. HT stwarza także problem na poziomie potocznej kate-
goryzacji. Z jednej strony bowiem jest to roślina o jadalnych 
bulwach36 i jako taka – obok ziemniaków i rabarbaru – jest 
popularną np. w Wielkopolsce uprawą ogrodową37. Jędrzej 
Kitowicz pisał: „Póki nie znano kartofli, używano bulwów”38. 
O powszechności występowania tej rośliny wspominali tak-
że mieszkańcy Lubelszczyzny: Kiedyś to sadzili te bulwy i te 
owoce z zimi jedli (Huszcza)39; Bulwy to co dzieci jedzo, ja to 
jadła. Ludzie to nawet kupywali, to jest to tupirandum, a u nas 
bulwy (Uhrusk)40. Pod koniec XX wieku jednak uznanie dla 
tej rośliny zmalało: Teraz to ludzie bulwuw nie jadajom, ale 
downi to w każdziuchnym dumu41. W wielu rejonach chętnie 
uprawiano go na paszę, szczególnie dla świń (co poświadcza-
ją nazwy świni chleb, świni orzech, zob. wyżej): te bulwy, jak 
i zielone pędy stanowio wartościowo pasze dla bydła, owiec 
i świniów, kiedyś to sadzili na pasze, a tera zwierząt ni ma, to 
ni ma po co42. Jednak i obecnie części nadziemne są podawane 
zwierzętom jako zielonka lub kiszonka – albowiem topinam-
bur jest popularną rośliną pastewną. Jest także cenioną rośliną 
warzywną z uwagi na własności odżywcze (przede wszystkim 
zawartość inuliny) szczególnie ważną w diecie cukrzycowej. 
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Z drugiej strony, z uwagi na to, że łatwo się rozprzestrzenia, 
wypierając inne uprawy, HT przez rolników jest ujmowany tak-
że jako chwast: ta bulwa to jak chrzan rośnie43; sam nie znik-
nie, trzeba go wytrzebić44; trzeba pilnować, żeby się nie rozple-
nił45; wystarcyło zachorować na dwa tyźnie i nie poznajes ziymi 
rodnyj! Wsyndy trowska, osty, pyrz, świniocha, dziyngle, kieby 
choć macierzanka, ale niy! Pokrzywy, mloce, psie mleko, ja-
skiernik, ziomber, chrzynść i zrost. Kie to zdonzyło się ozplynić? 
[…] A jesce się zaplątał zagronicny topinambur46. Jest rośliną 
inwazyjną, dlatego zabrania się sadzenia go na terenach chro-
nionych47.

Jako że jest rośliną, która „uciekła” z hodowli, jest postrze-
gany jako roślina dziko rosnąca – inaczej dziczyzna48. Często 
rośnie przy drogach (Bytyń)49.

3. O wyglądzie HT Kitowicz pisał: „Łodyga bulwy wysoka na 
półtora chłopa, gruba na cal”50. Pod względem budowy pędów 
nadziemnych oraz wyglądu kwiatostanu jest podobny do sło-
necznika: bulwy to żółte kwiaty wysokie (Bytyń)51, z tym że są 
dużo mniejsze52; kwitnie żółto, taki ładny kwiat53.

Od słonecznika różni się tym, że tak jak ziemniak wytwarza 
podziemne pędy zakończone bulwami. Jędrzej Kitowicz wspo-
minał również i o nich: „To owoc podobny do kartofli z tą róż-
nicą, że jest ogromniejszy; pod jedną łodygą będzie czterdzie-
ści i pięćdziesiąt bulwów, na kształt kłębka w kupę cienkimi jak 
nić wyrostkami splątanych; smak mają ten sam co kartofle, ale 
odór przeraźliwy, podobny do pluskwy”54. Bulwy te przypomi-
nają kłącza imbiru, bywają podłużne, jajowate, gruszkowate. 
Ich skórka jest biała, żółta, kremowa, różowa, czerwona lub 
fioletowa, a miąższ biały, kremowy55. Wielkość tych pędowych 
bulw dochodzi do 10 centymetrów56. W smaku, o czym już była 
mowa, bulwy te przypominają ziemniaka, są jednak bardziej 
chrupiące i słodsze, z lekkim orzechowym posmakiem57. Po-
równuje się jego smak także do karczocha58, gruszki oraz jabłka 
(stąd nazwy, zob. wyżej). Najlepszy jest kopany wiosną – po 
przemarznięciu59.

4. Uprawa tej rośliny nie jest skomplikowana: Bulwy so samo-
rodne i trudno jich zgubić, kejniekej wypuszczajo korzenie i ro-
sno dalej60. Wedle jednego z informatorów raz posadzisz i bę-
dziesz miała i miała61, może bowiem rosnąć w jednym miejscu 
wiele lat, co dokumentuje powiedzenie: Topinambur raz wsa-
dzony lat 40 daje plony62. Dobrze znosi bardzo niskie tempera-
tury, więc może zimować ziemi, stąd nazwa zimowy ziemniak63. 
Jest wolny od szkodników. 

5. HT, chociaż dziś wydaje się, że o tym nie pamiętamy, to 
przede wszystkim roślina, której bulwy są jadalne64 i której 
walory odżywcze oraz dostępność pozwalała przetrwać czasy 
głodu. Dziś już wiadomo, że w bulwach topinamburu zamiast 
skrobi gromadzą się inne węglowodany (głównie inulinę) i dla-
tego są one dobrym pokarmem dla chorych na cukrzycę65. Zwra-
ca się również uwagę na możliwość wykorzystania nadziem-
nych pędów tej rośliny jako źródła energii odnawialnej66.

Topinambur znalazł także zastosowanie w medycynie ludo-
wej. Jego kwiatów i liści używano przede wszystkim w leczeniu 

chorób oczu67, np. starcom, w celu wzmocnienia osłabionego 
wzroku, zalecano wąchanie tabaki zmieszanej z proszkiem z li-
ści topinamburu68, tej mieszanki również używano, starając się 
leczyć bielmo i kataraktę69. Kulturowym uzasadnieniem tych 
leczniczych własności HT była zasada signatura rerum natura-
lium, tj. przekonanie, że natura sama wskazuje człowiekowi, jak 
należy wykorzystywać jej obiekty. Przypominającym więc słoń-
ce kwiatom topinamburu przypisywano własność przywrócenia 
oczom światła. 

Podsumowanie
Historia europejskich nazw roślin, które są przybyszami z in-

nych kontynentów, jest stosunkowo krótka. Podobnie jak w przy-
padku nazw roślin rodzimych urabiane są one zgodnie z pewny-
mi zasadami. Ich motywacją semantyczną są: wygląd rośliny 
jako podstawa nominacji, miejsce występowania, właściwości 
rośliny, przeznaczenie, przypisywane im własności magiczne 
(np. apotropaiczne), wierzenia i legendy70. Jak pokazuje przy-
kład HT, w większości nazw tej rośliny odwoływano się do bar-
dziej lub mniej trafnego porównania nieznanej dotąd rośli-
ny z rośliną już znaną (np. jej wyglądem, smakiem). W ten 
sposób nadziemna część HT została skojarzona z wyglądem 
słonecznika, a podziemna – ze smakiem jabłka, gruszki, orze-
cha, karczocha a później z wyglądem bulwy ziemniaczanej. Nie 
było także większych problemów z odniesieniem HT do jego 
przeznaczenia, tj. np. paszy (por. świniak, świni chleb czy świni 
orzech). Najciekawiej z kulturowego punktu widzenia przed-
stawia się kwestia utrwalonego w nazwie pochodzenia tej eg-
zotycznej rośliny. Najstarsze i najsilniej ustabilizowane łączyły 
miejsce, z którego słonecznik bulwiasty przybył do Europy nie 
z Ameryką Północną, ale Południową i z plemieniem Tupinam-
bá oraz z Palestyną. Obie hipotezy powstały bardziej na zasadzie 
skojarzeń i oczekiwań niż rzeczywistej wiedzy o świecie i obie 
przekazywane z języka na język utrwaliły się tak bardzo, że na-
dal należą do najbardziej popularnych choć nieprawdziwych. 
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wiedź tradycji mitu i literatury u progu Trzeciego Tysiąclecia, 
przeł. I. Kania, Kraków, 1998, s. 34.

2 Tamże, s. 36.
3 Analizowany materiał był częściowo zebrany na potrzeby 

Słownika stereotypów i symboli ludowych wydawanego pod re-
dakcją J. Bartmińskiego w Lublinie.

4 S.J. Kays, S.F. Nottingham, Biology and Chemistry of Je-
rusalem Artichoke. Helianthus tuberosus L., Boca Raton–Lon-
don–New York: CRC Press, 2007, s. 8–12.

5 Zob. Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbioru 
właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z języków obcych 
[...], wypracowany przez A. Zdanowicza, M. Bohusza-Szyszkę, 
J. Filipowicza, W. Tomaszewicza, F. Czeplińskiego i W. Koro-
tyńskiego, z udziałem B. Trentowskiego, cz. 1–2 Wilno 1861, 
s. 125; E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicz-
nych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i syno-
nimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do 
chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi 
łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerp-
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niętym z innych języków słowiańskich, t. 2: Słownik łacińsko-
-polski, Warszawa 1898, s. 379; Słownik gwar polskich, oprac. 
przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego 
PAN w Krakowie pod kier. J. Reichana, Wrocław-Kraków, t. 3 
1989–199, z. 1, s. 94.

6 Zob. E. Rogowska, Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, 
Gdańsk 1998, s. 71, 170; Uniwersalny słownik języka polskiego, 
red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003. 

7 Zob. H. Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 5: Świat 
roślin, Lublin 2017, s. 93, 94. 

8 Zob. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta 
III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 294; J. Karłowicz, 
A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 6, 
Warszawa 1952–1953, wyd. fotooffset. z 1900–1927, s. 213; P. 
Plichta, Poszukiwania, „Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etno-
graficzny” 1891, t. 5, z. 3, s. 639; E. Majewski, Słownik nazwisk 
zoologicznych i botanicznych polskich…, t. 2, s. 379; Kultura 
ludowa Wielkopolski, t. 2, red. J. Burszta, Poznań 1964, s. 276; 
J. Kąś, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. 1. 
Bukowina Tatrzańska-Nowy Sącz 2015, s. 433–434.

9 Zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik 
języka polskiego, t. 6, s. 213; E. Majewski, Słownik nazwisk zoo-
logicznych i botanicznych polskich…, t. 2, s. 379.

10 Zob. Słownik gwar polskich, t. 3, z. 1, s. 94.
11 J. Anioł-Kwiatkowska, Słonecznik bulwiasty to również ro-

ślina lecznicza, „Wiadomości Lekarskie” 1994, nr 12, s. 12–13.
12 Zob. E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i bota-

nicznych polskich…, t. 2, s. 379.
13 Zob. Słownik języka polskiego obejmujący oprócz zbio-

ru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z języków ob-
cych…, s. 125.

14 Tamże; J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słow-
nik języka polskiego, t. 6, s. 213; E. Rogowska, Kaszubskie na-
zwy roślin uprawnych, s. 71 i 170.

15 Zob. E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i bota-
nicznych polskich…, t. 2, s. 379.

16 Słownik języka polskiego, t. 1−11, red. W. Doroszewski, 
Warszawa 1958−1969; Uniwersalny słownik języka polskiego, 
red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.

17 S.J. Kays, S.F. Nottingham, dz. cyt., s. 12–15.
18 Zob. E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych i bota-

nicznych polskich…, t. 2, s. 379.
19 S. de Champlain, Les voyages dv sievr de Champlain Xain-

tongeois, capitaine ordinaire pour le Roy, en la marine. Divisez 
en devx livres, ou, Iovrnal tres-fidele des observations faites és 
descouuertures de la Nouuelle France: tant en la descriptiõ des 
terres, costes, riuieres, ports, haures, leurs hauteurs, & plusieurs 
declinaisons de la guide-aymant; qu’en la créace des peuples, 
leur superstition façon de viure & de querroyer: enrichi de qu-
antité de figures, Paris 1613: Chez Iean Berjon.

20 S.J. Kays, S.F. Nottingham, dz. cyt., s. 7.
21 Nazwa girasole, wymawiana jako [d͡ʒirazu:l] w południo-

wych włoskich dialektach, mogła zostać „sprowadzona” do Je-
ruzalem.

22 S.J. Kays, S.F. Nottingham, dz. cyt., s. 7.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 12.
25 E. Levetin, K. McMahon, Plants and Society, 6 ed., Publi-

sher: McGraw-Hill Education, 2012, s. 231.

26 Zob. D. Matela, Słoneczny przodek ziemniaka [wywiad 
przeprowadził Leszek Horwath; dokument elektroniczny: http://
potrawyregionalne.pl//media/File/specjaly/dotota_matela_topi-
nambur.mp3 (dostęp: 10.10.2018)]; też: D. Matela, 2008, Sło-
neczny przodek ziemniaka. Dzieje uprawy topinambura na zie-
miach Pomorza i Wielkopolski, [w:] Wokół pomorskiej kuchni.  
X Konferencja kaszubsko-pomorska, red. E. Nowina-Sroczyń-
ska, Ustka-Swołowo-Kluki.

27 Zob. Słownik gwar polskich, s. 94.
28 Zob. tamże.
29 J. Anioł-Kwiatkowska, dz. cyt., s. 12.
30 Słownik gwar polskich, s. 94.
31 Zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, dz. cyt., 

s. 213.
32 Nazwy za: E. Majewski, Słownik nazwisk zoologicznych 

i botanicznych polskich…, t. 2, s. 379.
33 Zob. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, dz. cyt., 

s. 213.
34 Zob. E. Majewski, dz. cyt., t. 2, s. 379.
35 S.J. Kays, S.F. Nottingham, dz. cyt., s. 15.
36 Zob. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, 

t. 1–4, Warszawa 2003.
37 Zob. Kultura ludowa Wielkopolski, s. 276.
38 Zob. J. Kitowicz, dz. cyt., s. 294.
39 Zob. H. Pelcowa, dz. cyt., s. 94.
40 Zob. tamże.
41 Zob. Słownik gwar polskich, s. 94.
42 Zob. H. Pelcowa, dz. cyt., s. 93.
43 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie). 
44 Tamże; podob. D. Matela, Słoneczny przodek ziemniaka 

[wywiad przeprowadził Leszek Horwath; dokument elektro-
niczny: http://potrawyregionalne.pl//media/File/specjaly/doto-
ta_matela_topinambur.mp3 (dostęp: 10.10.2018)].

45 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 
w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie).

46 Zob. J. Kąś, dz. cyt., s. 433–434.
47 Zob. D. Matela, Słoneczny przodek ziemniaka [wywiad 

przeprowadził Leszek Horwath; dokument elektroniczny: http://
potrawyregionalne.pl//media/File/specjaly/dotota_matela_topi-
nambur.mp3 (dostęp: 10.10.2018)].

48 Zob. Słownik gwar polskich, s. 94.
49 Zob. H. Pelcowa, dz. cyt., s. 94.
50 Zob. J. Kitowicz, dz. cyt., s. 294.
51 Zob. H. Pelcowa, dz. cyt., s. 94.
52 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie).
53 Zob. H. Pelcowa, dz. cyt., s. 93.
54 Zob. J. Kitowicz, dz. cyt., s. 294.
55 Zob. D. Matela, Słoneczny przodek ziemniaka [wywiad 

przeprowadził Leszek Horwath; dokument elektroniczny: http://
potrawyregionalne.pl//media/File/specjaly/dotota_matela_topi-
nambur.mp3 (dostęp: 10.10.2018)].

56 Zob. tamże.
57 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie).
58 Zob. D. Matela, Słoneczny przodek ziemniaka [wywiad 

przeprowadził Leszek Horwath; dokument elektroniczny: http://
potrawyregionalne.pl//media/File/specjaly/dotota_matela_ 



17

topinambur.mp3 (dostęp: 10.10.2018)].
59 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie).
60 Zob. Słownik gwar polskich, s. 94.
61 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Piaskach (pow. świdnicki, woj. lubelskie).
62 Materiał terenowy zapisany w 2015 roku przez autora 

w Lubartowie (pow. lubartowski, woj. lubelskie).
63 Zob. Słownik gwar polskich, s. 94.
64 Zob. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, 

t. 1–4, Warszawa 2003; też H. Pelcowa, dz. cyt., s. 93.
65 J. Anioł-Kwiatkowska, dz. cyt., s. 12–13; R. Doliński,  

Mikrorozmnażanie topinamburu (Helianthus tuberosus L.),  
„Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 2007,  
z. 517, s. 235.

66 R. Doliński, Mikrorozmnażanie topinamburu (Helianthus 
tuberosus L.), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolni-
czych” 2007, z. 517, s. 235.

67 J. Anioł-Kwiatkowska, dz. cyt., s. 12.
68 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 7, Krakowskie, cz. 3, 1962, 

[wyd. fotoofset. z: Lud... Serya VII..., 1874], s. 153.
69 Zob. P. Plichta, dz. cyt., s. 639.
70 J. Waniakowa, Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących  

roślin zielnych na tle słowiańskim, Kraków 2012.

REGINA SOBIK  
Staroś

Staroś to zmarszczki na gymbie Matki
czas ji wyrzeźbioł uodbiciym zdarzyń
mojigo dzieciństwa szkoły młodości
piyrszego pszocio i skrytych marzyń

Staroś to rynce pokryte sznorkiym
żył co nabrzmiały pulsujonc życiym
flegi uo bajtle choć te urosły
płaczki na licu uotrzyte skrycie

To uoczy w kierych Ponboczek uodbioł
jak w zdrzadle konsek swojigo nieba
to szkuty szczybłym prziuozdobione
i pszoci kiere jak pajda chleba

EWA JOWIK 
Noc

Gwiazdy noc rozsiała na bezchmurnym niebie,
księżyc sierp swój ostrzy już do żniw gotowy,
my w noc zapatrzeni razem, obok siebie
licząc gwiezdne kłosy podnieśliśmy głowy.

Spleceni uściskiem, zasklepieni w sobie,
zasłuchani w grania wszelkiego stworzenia,
czule rozszeptani, ty we mnie, ja w tobie,
wspólnie zatopieni w rozkosz współistnienia.

W cichym pocałunku warga niedomknięta,
przystań odnalazła moja dłoń w twej dłoni...
Staram się te chwile z tobą zapamiętać,
bo promień rumieńcem wnet twarze zapłoni...

DOROTA KAMIŃSKA  
Tryptyk o wnucusiu
I. Wnucusiu
zapaconyś w kuomputery
jak moja babka
w świynte uobroski
popac na mie
kie do ciebie mówie
podniśze uocy
zobac świat
bez ty śklany sybki
co ci pokazuje co mos robić
zobac pole do uobrobienia
twoje
nie sprzedawoj
go
uobcym ponom

II. Wnucusiu
nie uoddawoj ty dziedziny
co jom uojce i dziady
wybronili uod Nimca
i uod Austryjoka
nie przedawoj ji
za zagranicne  belegówno
dyć tu nawet trowa
do ciebie zagodo
po nasemu
uuna swojo
lepi z niom godać
niźli z chińskim telewizorem

III. Babko
uodpisciez mi juz to pole
coście mi prziuobiecali
dyć tam nic ni ma
samo trowa
sprzedo sie i bedzie
na nowe audi
a moze jesce starcy
na telewizor
wielgi jak uokno
zeby ludzie widzieli
ze jo nie dziod
ino – gospodarski syn
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O potrzebie powrotu regionalizmu do szkół   

(na przykładzie Podhala)

Anna Mlekodaj

Regionalizm w szkole 
Problem edukacji regionalnej dzieci i młodzieży w Polsce 

był szeroko dyskutowany w ostatniej dekadzie XX i pierwszej 
XXI wieku. Sprzyjała temu m.in. transformacja ustrojowa, 
wiążąca się między innymi z decentralizacją władzy. Lokal-
ne społeczności stanęły przed koniecznością przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za rozwój własnego regionu, w tym także 
wsi, miasta, gminy i powiatu. Wdrażanie idei samorządności 
wiązało się także z koniecznością wszechstronnej aktywizacji 
lokalnych środowisk, pogłębiania ich świadomości regional-
nej oraz kształtowania postawy zaangażowanego we wspólne 
dobro gospodarza własnego regionu. W realizacji tych celów 
ogromną rolę przypisywano edukacji szkolnej. Z perspektywy 
samorządowej kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia 
regionalnej tożsamości stało się podstawowym warunkiem 
współuczestnictwa członków lokalnej wspólnoty w jej przy-
szłym rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym. 

 O potrzebie edukacji regionalnej, jej dydaktycznych i wy-
chowawczych walorach, jej roli w kształtowaniu świadomego 
dziedzictwa spuścizny kulturowej, umiejącego zachować ją, 
a następnie przekazać kolejnym pokoleniom, wreszcie o jej 
wszechstronnym wpływie na kształtowanie pożądanych po-
staw wobec małej i dużej ojczyzny przekonywało także wielu 
badaczy. W miarę rozwoju rozmaitych koncepcji, edukacji re-
gionalnej przypisywano wiele funkcji i znaczeń. Dla jednych 
była ona propedeutyką świata globalnego. W regionie bowiem 
jak w soczewce skupiają się wszystkie mechanizmy, które 
służą poznaniu i zrozumieniu zjawisk ogólnych. Wielość, nie-
powtarzalność i różnorodność zjawisk dokonujących się na 
niewielkim, spójnym geograficznie i kulturowo obszarze, po-
zwala nauczyć się dostrzegać te same kategorie w uniwersum 
i rozumieć ich mechanizmy1. Inni widzieli w edukacji regio-
nalnej drogę nabywania kompetencji świadomego tworzenia 
i modelowania kultury własnej grupy etnicznej w kontekście 
szerszej wspólnoty narodowej oraz pluralizmu kulturowego, 
wynikającego zarówno z historii, jak i ze współczesności2. 
Edukacja wprowadza dziecko w świat duchowego i material-
nego dziedzictwa społeczności, do której ono należy. Kształ-
tując postawę szacunku dla własnego dziedzictwa, buduje 
poczucie tożsamości. Pozwala ono świadomie i ze zrozumie-
niem interpretować inne postawy i wzorce kulturowe. Tak po-
jęta edukacja regionalna, koncentrująca się głównie na sferze 
wychowawczej, jest jednym z niezbędnych etapów na drodze 
do poznania kultury w jej różnorodnych wymiarach – narodo-
wym i ponadnarodowym (ogólnoludzkim). 

Poza dociekaniami teoretycznymi edukacja regional-
na stała się także praktycznym wymiarem funkcjonowania 
polskiej szkoły. W 1995 Ministerstwo Edukacji Narodowej  

i Sportu opublikowało dokument pt. Dziedzictwo kulturowe 
regionu. Założenia programowe3, w którym za główny cel 
edukacji regionalnej uznano kształtowanie poczucia własnej 
tożsamości jako fundamentu tworzenia postaw otwartych, na-
stawionych na pluralizm różnych kultur i ich zrozumienie. Cel 
ten zamierzano osiągnąć przez:

- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego re-
gionu;

- rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami 
kulturowymi wspólnoty lokalnej;

- rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością 
kultury regionalnej;

- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związ-
kach z kulturą narodową;

- kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia  
bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności czło 
wieka;

- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez roz 
wój tożsamości regionalnej;

- rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z trady-
cjami własnej rodziny;

- poznawanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturo-
wego jako części Polski i Europy;

- pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem, kra-
jem;

- kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście warto-
ści narodowych i europejskich;

- przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regional-
nych, narodowych, państwowych i europejskich;

- rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, 
etnicznych i narodowych.

Treści nauczania obejmowały wiedzę o lokalnym środo-
wisku przyrodniczym, mezogeografię, historię regionu, jego 
dziedzictwo kulturowe w wymiarze materialnym i niemate-
rialnym, a także jego gospodarczo-ekonomiczną współcze-
sność i perspektywy wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju.

Międzyprzedmiotowa edukacyjna ścieżka regionalna – 
dziedzictwo kulturowe w regionie  

Do realizacji tych treści ustanowiono międzyprzedmiotową 
ścieżkę regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, która 
została wprowadzona do programów szkolnych we wrześniu 
1999 roku. Idea rozłożenia treści dotyczących regionu na kilka 
przedmiotów szkolnych, które przez to nabrałyby także lokal-
nego wymiaru, zarówno pod względem merytorycznym, jak 
i metodycznym była głęboko uzasadniona. Takie rozwiązanie 
miało również swój praktyczny wymiar; pozwalało uporać się 
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z problemem braku specjalistów w osobach wszechstronnych 
regionalistów posiadających przygotowanie pedagogiczne. 
Słusznie założono, że geograf w naturalny sposób wprowadzi 
uczniów także w zagadnienia dotyczące topografii najbliższej 
okolicy, znajdując tam niejednokrotnie praktyczne potwier-
dzenie swoich teoretycznych wywodów. Podobnie biolog 
wykorzysta zasoby naturalnego środowiska regionu, historyk 
wplecie w narrację swoich zajęć wątki regionalne, muzyk wy-
tłumaczy zjawiska związane z ludową pieśnią, plastyk zainspi-
ruje lokalnymi motywami, a polonista weźmie na siebie całą 
resztę. I to był pierwszy słaby punkt tego planu, ponieważ na-
uczyciele języka polskiego poza kwestiami związanymi z dia-
lektologią, nie czuli się kompetentni do objaśniania zjawisk 
z zakresu szeroko rozumianego folkloru, którego nierzadko 
sami nie znali, choćby z racji pochodzenia z innych regionów 
Polski. Drugą słabością międzyprzedmiotowych ścieżek edu-
kacyjnych była trudność w koordynowaniu realizacji poszcze-
gólnych treści. Wątek podjęty na geografii często pozostawał 
w próżni, ponieważ ani biolog, ani polonista, ani plastyk nie 
mógł go kontynuować na swoich zajęciach. Każdy bowiem 
z nich posługiwał się 
odmiennym rozkładem 
materiału, które wza-
jemnie nie były z sobą 
powiązane. Teoretycz-
nie realizację ścieżki 
regionalnej powinien 
zaplanować zespół na-
uczycieli, którzy winni 
ustalić spójny porzą-
dek działań. W prakty-
ce jednak dotrzymanie 
wszystkich terminów 
i wywiązanie się z zada-
nia zgodnie z zasadami 
nauczania (szczególnie 
z zasadą systematycz-
ności i systemowości) 
nawet przy najlepszych 
chęciach przekraczało 
możliwości pedagogów.

 Sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że we wrześniu 
1999 roku do szkół poza ścieżką regionalną, wprowadzono wie-
le innych, które także należało realizować na poszczególnych 
przedmiotach4. W szkole podstawowej pojawiły się: ścieżka 
czytelniczo-medialna, ścieżka ekologiczna, ścieżka prozdro-
wotna, ścieżka wychowania do życia w społeczeństwie, ścieżka 
wychowania do życia w rodzinie oraz ścieżka wychowania pa-
triotycznego i obywatelskiego, w gimnazjum zaś wprowadzono 
następujące ścieżki: edukacji czytelniczej i medialnej, eduka-
cji ekologicznej, edukacji europejskiej, edukacji filozoficznej, 
edukacji prozdrowotnej, kultury polskiej na tle cywilizacji 
śródziemnomorskiej oraz ścieżkę obrony cywilnej.

W rezultacie na klasyczny równoległy układ przedmiotów 
szkolnych, z których każdy miał swój wewnętrzny rytm (m.in. 
związany z liczbą godzin w tygodniu), narzucono nieregularną 
siatkę realizowanych symultanicznie kilku ścieżek edukacyj-
nych, z których każda wymagała koordynacji działań interdy-
scyplinarnego zespołu nauczycieli. Sytuacja taka wiązała się 

z dużym wysiłkiem organizacyjnym, a także z koniecznością 
poszerzenia zakresu treści, realizowanych w obrębie każdego 
przedmiotu w ramach stałej liczby godzin.  Wszystko to spra-
wiło, że ścieżki ostatecznie nie przyniosły oczekiwanych rezul-
tatów i w większości z ulgą przyjęto ich likwidację. Przy rezy-
gnacji ze ścieżek popełniono ten sam błąd, co i przy ich wpro-
wadzaniu – jedną decyzją wprowadzono i wycofano wszystkie 
naraz. Tymczasem w wielu regionach Polski pierwsze otwarcie 
szkoły na treści regionalne przyniosło trwałe efekty. Nauczy-
ciele-entuzjaści realizujący ścieżkę regionalną – dziedzictwo 
kulturowe w regionie – tworzyli cenne autorskie programy 
nauczania, zainicjowali wiele działań wdrażających uczniów 
w ich dziedzictwo. Na Podhalu do dziś funkcjonują zorganizo-
wane wówczas po raz pierwszy konkursy plastyczne, szkolne 
dni regionalne, święta gwary, konkursy wiedzy o regionie itp. 
Wszystko to świadczyło zarówno o wielkiej potrzebie budowa-
nia regionalnej tożsamości szkoły, jak i o ogromnej wartości 
edukacyjnej treści, jakie niesie w sobie regionalizm. Wielu na-
uczycieli kontynuowało swoją pracę w tym zakresie także po 
likwidacji ścieżki m.in. w ramach kół regionalnych lub szkol-

nych zespołów folk-
lorystycznych. Formy 
te jednak obejmowały 
(i nadal obejmują) je-
dynie pewien procent 
populacji szkolnej. Tam 
natomiast, gdzie brakło 
entuzjastów, szkoła sku-
piona przede wszystkim 
na osiągnięciu jak naj-
lepszych wymiernych 
wyników swojej pracy, 
szybko zrezygnowa-
ła z treści, o które nie 
upomni się żaden eg-
zaminator. A do takich 
w dalszym ciągu należą 
te, które dotyczą przy-
rodniczego i kulturowe-
go dziedzictwa regionu.  

Krajobraz po bitwie
Szeroko rozumiane Podhale (obejmujące także Orawę, 

Spisz, Pieniny oraz Gorce) należy do tych regionów Polski, 
w których tradycyjna kultura ludowa zachowała swoją ży-
wotność. Górale są dumni ze swojego dziedzictwa. W czasie 
większych uroczystości kościelnych lub ważnych wydarzeń 
regionalnych Podhalanie manifestują swoją tożsamość za po-
mocą stroju ludowego. Od początku XX wieku rozwija się li-
teracka twórczość gwarowa, którą wspierają różnego rodzaju 
święta poezji czy też konkursy literackie, a także rozwijający 
się prężnie ruch wydawniczy. Tradycyjna muzyka jest nie tyl-
ko znakiem przeszłości, ale także sposobem na życie wielu 
podhalańskich artystów. Pasterstwo z jednej strony doczekało 
się ochrony (wypas kulturowy, wciągnięcie oscypka i bryndzy 
na listę produktów regionalnych o europejskim statusie Chro-
nionej Nazwy Pochodzenia), z drugiej zaś produkcja tradycyj-
nych serów owczych stanowi istotną część podhalańskiej go-
spodarki. Wszystko to może świadczyć o wysokim poziomie 

Zagadnienie Kl. „0” Kl. III Kl. VI Kl. III g Średnia

Geografia 8% 6% 32% 30% 19%

Historia 6% 1,5% 27% 41% 19%

Przyroda 6% 16% 41% 97% 40%

Tradycyjna gospodarka 
rolna 13,5% 34,6% 8% 74% 32%

Strój 9% 39% 20% 74% 35,5%

Muzyka, śpiew 5% 8% 25% 30% 17%

Tradycje regionalne 3,6% 2% 3% 8% 4,0%

Sztuka i literatura - 3% 5% 4% 4,0%

Walory turystyczne 4% 1,5% 4% 8% 13,8%

W tabeli powyżej zestawiono zbiorcze wyniki badania, ujmujące  
procentowo liczbę poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania 

ankiety według zagadnień oraz wieku badanych.
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świadomości regionalnej mieszkańców Podhala. Tymczasem 
badania przeprowadzone wśród młodego pokolenia Podhalan 
pokazały, że użytkowe podejście do dziedzictwa niekoniecz-
nie idzie w parze z istotnym zakorzenieniem.

Badanie I
W stronę gwary i literatury regionalnej
Przeprowadzono je w styczniu i lutym 2012 roku wśród 

młodzieży Podhala w celu ustalenia poziomu wiedzy młodego 
pokolenia na temat gwary i literatury regionalnej oraz stosunku 
młodych Podhalan do niema terialnego dziedzictwa regionu. 
W badaniu wzięli udział uczniowie klas maturalnych li ceów 
i techników w Nowym Targu, Zakopanem, Rabce Zdroju, Ja-
błonce i Krościenku. Ogółem w badaniu uczestniczyło 399 
osób, w tym 244 kobiety i 85 mężczyzn w wieku 18 lat. Każdy 
respon dent udzielał informacji na temat swego pochodzenia 
oraz pochodzenia swoich rodziców. Na 
399 ankietowanych 289 wywodziło się 
z rodzin, w których oboje rodziców uro-
dziło się na Podhalu (82% badanych), 52 
zaś z rodzin, w których jedno lub oboje 
rodziców przybyło na Podhale z innych 
regionów Polski (18%). W tej grupie 
liczba osób, które nie mia ły zupełnie 
góralskich korzeni wynosiła 8 osób, co 
stanowi 2,4% liczby wszystkich ankie-
towanych. Każdy ankietowany otrzymał 
arkusz z 13 py taniami (w tym 7 miało 
charakter pytania zamkniętego), spośród 
których 6 dotyczyło gwary, a 7 literatury 
regionalnej i jej twórców.

Analiza ankiet wykazała, że mimo iż 
ponad 60% badanych deklaruje swoje 
przywiązanie do gwary oraz rozumie 
rolę edukacji regionalnej w procesie 
budowa nia własnej tożsamości, stan 
wiedzy podhalańskiej młodzieży na te-
mat mającej ponad stuletnią tradycję li-
teratury regionalnej i jej twórców pozo-
stawia wiele do życzenia. 51% badanych 
deklarowało całkowitą nieznajomość 
tematyki, 29% wykazywało zaledwie 
podstawową orientację, natomiast 20% 
badanych podawało błędne odpowie-
dzi. Mimo rozmaitych form wspierania 
szkolnej edukacji w zakresie regio nalizmu (m.in. samorządy 
podhalańskie współfinansują różnorodne inicjatywy, służące 
popularyzacji wśród młodych rodzimych tradycji), młodzież 
maturalna nie zna twórców literatury regionalnej i bardzo 
mało wie na jej temat (nawet w kontekście jej licznych powią-
zań z literaturą polską). Szkolna edukacja w małym stopniu 
wykorzystuje poten cjał literatury regionalnej w kształceniu 
kulturalnym i literackim (a także w pracy wychowawczej). 
Główną przyczyną zwrócenia się młodzieży ku gwarowym 
tekstom literatury regionalnej są liczne na Podhalu konkursy 
recytatorskie. Zdobyta tą drogą wiedza jest jednak powierz-
chowna i krótkotrwała. Na ogół ogranicza się do znajomości 
nazwiska autora, którego tekst przygotowywano do recytacji. 
Należy pamiętać, że młodzież, która uczestniczyła w badaniu, 

doświadczyła w swojej edukacji dobrodziejstwa regionalnej 
ścieżki edukacyjnej – dziedzictwo kulturowe w regionie5. 

Badanie II
W stronę kulturowego dziedzictwa regionu
W czerwcu 2016 roku Związek Podhalan podpisał porozu-

mienie z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Dotyczyło ono 
wdrożenia w podhalańskich szkołach edukacji regionalnej przy 
wsparciu lokalnych samorządów terytorialnych. Przystąpienie 
do działań wymagało zdiagnozowania rzeczywistego stanu 
wiedzy dzieci i młodzieży podhalańskich szkół na temat dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie. Założono 
bowiem, że edukacja regionalna winna obejmować wszystkie 
wskazane przez M. Szczepańskiego6 kręgi wiedzy, kształtu-
jących regionalną tożsamość młodego człowieka i związaną 
z nią postawę odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo. 

Dla potrzeb edukacji szkolnej stworzo-
no więc podstawę merytoryczną, obej-
mującą zagadnienia dotyczące wiedzy 
o lokalnym środowisku geograficznym, 
przyrodniczym, znajomości historii re-
gionu w kontekście historii narodu, zna-
jomości materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, w tym gwary, 
folkloru słownego i twórczości gwarowej 
regionalnych literatów, a także wiedzy 
z zakresu współczesności regionu, jego 
gospodarki, walorów turystycznych, kie-
runkach rozwoju. Treści te rozpisano na 
wszystkie etapy edukacyjne, począwszy 
od klas „0”, a skończywszy na szkole 
średniej. W każdym etapie zaplanowano 
powrót do zdobytej wcześniej wiedzy 
(spirala edukacyjna) oraz poszerzenie jej 
o nowe treści. 

Istotnym, o ile nie najważniejszym 
aspektem tak pomyślanego kształce-
nia jest budowanie więzi emocjonalnej 
dziecka z najbliższym mu wymiarem oj-
czyzny. Wdrażanie w regionalizm winno 
przybrać metodyczny kształt nauczania 
przez odkrywanie oraz przeżywanie. Za-
kłada ono pełną podmiotowość ucznia 
w procesie poznawczym. Ścieżki po-
znania własnego dziedzictwa prowadzą 

przez doświadczenie rodzinne, domowe, sąsiedzkie, a dzięki 
temu są związane z wieloma pozytywnymi emocjami, wspie-
rającymi proces zakorzenienia oraz kształtowania tożsamości 
regionalnej. 

Aby wprowadzić treści regionalne, należało zdiagnozować 
poziom wiedzy uczniów podhalańskich szkół na temat histo-
rii, geografii, przyrody, tradycji, gospodarki, literatury i sztuki 
(z uwzględnieniem muzyki i śpiewu oraz stroju regionalnego), 
a także walorów turystycznych regionu. W tym celu przepro-
wadzono badanie ankietowe. Odbyło się ono w trzecim tygo-
dniu września 2016 roku wśród uczniów klas 0, III, VI oraz 
II klasy gimnazjum w wybranych szkołach w następujących 
miejscowościach: Nowy Targ, Chochołów, Krauszów, Czer-
wienne, Rzepiska, Łapsze Niżne, Zakopane. Ogółem badaniem 

Florian Walkosz-Berda  
z Zakopanego podczas Targów Sztuki 

Ludowej w Kazimierzu Dolnym,  
2016 r., fot. P. Onochin
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objęto 130 uczniów (klasy 0 – 40; klasy III – 50; klasy VI – 40, 
klasy II gimnazjum – 40). 

Badanie dotyczyło tych samych zagadnień, jednak na każ-
dym poziomie było dostosowane do możliwości ucznia. Ankie-
tę dla poszczególnych poziomów edukacyjnych opracowywali 
nauczyciele-praktycy, co dawało gwarancję zarówno meto-
dycznej poprawności w zakresie  właściwej formuły pytań, jak 
i miarodajności uzyskiwanych informacji. 

Wyniki badania zaskoczyły wszystkich, w tym także na-
uczycieli. Potwierdziły bowiem ogólny niski poziom wiedzy 
uczniów na temat ich bliskiej ojczyzny. Pokazały, że uczniowie 
mają niewielką wiedzę ogólną dotycząca geografii własnego 
regionu. Nie potrafią nanieść na mapę konturową Polski za-
rysu własnego regionu, nie potrafią ułożyć względem siebie 
sąsiadujących krain podtatrzańskich (Orawa, Podhale, Spisz), 
nie umieją nanieść pasm górskich (Tatry, Gorce) na konturową 
mapę Polski. Uczniowie klas szóstych 
nie potrafią wymienić nazw sąsiednich 
miejscowości. Zanika lokalna toponi-
mia. Wybitne postacie historyczne re-
gionu, podobnie zresztą jak wydarzenia, 
pozostają poza świadomością ogółu ba-
danych (w tym zakresie widać zróżnico-
wanie – np. dzieci z Chochołowa wie-
dzą o powstaniu chochołowskim z 1846 
roku, natomiast dzieci z innych stron 
Podhala już nie). Nie znają rodzimych 
gatunków zwierząt i roślin. Małe dzie-
ci mylą orła z mewą i łosia z jeleniem, 
wskazując właśnie mewę i łosia jako 
zwierzęta reprezentatywne dla regionu. 
Ankieta wykazała niemal całkowity brak 
znajomości tradycji regionalnych, które 
są także reprezentatywne dla tradycji 
polskiej (brak rozumienia sensu tradycji 
doprowadza do ignorancji w dziedzinie 
jej materialnych znaków). Uczniowie 
nie mają wiedzy zarówno dotyczącej 
obrzędowości związanej z rokiem litur-
gicznym, jak i tradycji związanych z ro-
kiem wegetacyjnym. Nie znają podsta-
wowych pojęć związanych z tradycyjną 
gospodarką rolną. Zdumiewa brak wie-
dzy na temat stroju ludowego (gorset określano mianem gó-
ralskiej kamizelki, cuchę – góralską peleryną, kierpce – butami 
do kościoła). Zanika niemal zupełnie znajomość sztuki i lite-
ratury regionu. Gwara traci podstawę swojego istnienia. Bo-
gactwo dorobku wielu pokoleń twórców, a także wkład kultury 
podhalańskiej w rozwój kultury polskiej jest niemal zupełnie 
nieznany.

Przyczyny
Dom
Pierwszym powodem słabego zakorzenienia młodych Pod-

halan we własnym dziedzictwie jest fakt przerwania transmisji 
kulturowej w rodzinach. Przez pokolenia dom rodzinny był 
pierwszym i naturalnym miejscem edukacji regionalnej. Ro-
dzice przekazywali tradycje i ogólną wiedzę o regionie swoim 
dzieciom, ponieważ wiedzieli, że dzięki temu córka czy syn 

zdobędą konieczne życiowe kompetencje. Działo się tak do-
póty, dopóki wiadomo było, że syn będzie kontynuował dzie-
ło ojca, a córka – matki. Przemiany polityczno-gospodarcze, 
które nastąpiły po 1989 roku, zniosły sens takiej transmisji. 
Rodzice nie wiedzą, w jakim świecie będą żyły ich dzieci, dla-
tego część wychowania odstępują np. współczesnym mediom, 
wierząc, że wiedza stąd płynąca bardziej przyda się dziecku 
w przyszłości. Ponadto rodzice dzisiejszych uczniów, dora-
stając w latach 90. XX wieku, często sami na własnej skó-
rze boleśnie odczuli pewnego rodzaju „zapóźnienie”, jakie 
niosło ze sobą przywiązanie do tradycji w świecie szybkich 
zmian w wymiarze globalnym. Gwara była istotną przeszkodą 
w zdobywaniu wykształcenia, a ponadto zdradzała wiejskie 
pochodzenie, które stygmatyzowało, o ile nie udało się go 
przekuć w walor. Ale tego mogły dokonać wyłącznie jednostki 
świadome wartości własnego dziedzictwa. A o taką świado-

mość wówczas nie było łatwo.
Ponadto współczesne rodziny na wsi 

straciły swój wielopokoleniowy wymiar. 
Nowoczesne budownictwo nie sprzyja 
mieszkaniu pod jednym dachem dziad-
ków, dzieci i wnuków. Każda rodzina 
pragnie się usamodzielnić. Rodzice za-
jęci pracą nie mają czasu na zakorzenia-
nia swoich dzieci w dziedzictwie regio-
nu, dziadkowie, którzy mogliby wiele 
pomóc w tym względzie, są nieobecni 
na co dzień. Poza tym dzieci mają zbyt 
mało czasu na to, aby spędzać z nimi 
popołudnia. Zwykle są one zagospoda-
rowane przez zajęcia dodatkowe, kiedyś 
na wsi trudniej dostępne, dziś będące 
na porządku dziennym. Rodzice więc 
przewożą swoje dzieci spod szkoły na 
lekcje języków obcych, tańca, zajęcia 
sportowe lub próbę zespołu, nierzadko 
także regionalnego. Wobec powszech-
nego pośpiechu, dzieci już rzadko kiedy 
przemierzają na piechotę ulice swoich 
miejscowości. Nie chodzą też ani do pól, 
które niegdyś należały do ich rodzin, 
ani do lasu, ponieważ nie ma ku temu 
okazji. Nie uczą się w naturalny sposób 

swojej wsi, swojego miasteczka, swojej dzielnicy. Popołudnia 
nie rozbrzmiewają odgłosami zabaw dziecięcych. Każdy ma 
ściśle określony plan zajęć, a wieczorny relaks gwarantują 
media społecznościowe, gry lub oglądanie telewizji. 

Szkoła
Szkoła, mimo szczerych chęci i podejmowanych wielu dzia-

łań, nie może zmienić faktu, że treści związane z dziedzic-
twem regionalnym są marginalizowane. Nie ma na nie czasu. 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ośmioklaso-
wej szkoły podstawowej nie jest przeciwna edukacji regional-
nej. Wśród celów kształcenia wymienia na drugim miejscu: 
wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, 
narodowej, regionalnej i etnicznej, jednak już na poziomie tre-
ści nauczania nie wskazuje expressis verbis kultury dziedzic-
twa regionu jako obszaru edukacyjnej eksploracji. Nigdzie 

Zdobnictwo podhalańskie,  
fot. P. Onochin
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tego nie zabrania, jednak nie daje jednoznacznych sygnałów, 
które by upoważniły nauczyciela do wprowadzania w ramach 
swojego przedmiotu treści dotyczących regionu. Doświad-
czenie dziecka osadzone w jego najbliższym środowisku jest 
preferowane jako zgodna z zasadami nauczania forma inicjo-
wania procesu poznawczego, jednak to od decyzji nauczycie-
la zależy, czy będzie z niego korzystał, czy też nie. W tych 
warunkach każdy uczący, mając na uwadze mierzenie jakości 
pracy szkoły za pomocą zewnętrznych kryteriów, skoncen-
truje się przede wszystkim na tym, aby jego uczniowie byli 
jak najlepiej przygotowani do zmierzenia się z testem egza-
minacyjnym. Szkołę bowiem rozlicza się przede wszystkim 
z doraźnych efektów. Treści regionalne, związane z dziedzic-
twem przyrodniczym i kulturowym danej ziemi, są trudne do 
uchwycenia przez uniwersalne narzędzia pomiaru wiedzy. 
Zmierzenie efektywności wprowadzania dzieci w ich własne 
dziedzictwo wymagałoby stworzenia adekwatnych metod 
ewaluacji w tym zakresie. Musiałby one być tworzone w re-
gionach, co nie znaczy wcale, że nie mogłyby być stworzone 
na podstawie wspólnego modelu. Należałoby jednak taki mo-
del stworzyć, a edukację w zakresie dziedzictwa wdrożyć na 
zasadzie odrębnego przedmiotu, prowadzonego zgodnie z za-
sadami systemowości i systematyczności. A tego na razie nikt 
nie przewiduje.

Po dwudziestu latach od uznania przez wszystkich, łącznie 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, istotnej roli edukacji 
regionalnej w szkole i mimo sprzyjających jej realizacji za-
pisów w aktualnie obowiązującej podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, pozostajemy ciągle w punkcie wyjścia. 
Stagnacja ta jest tym bardziej niebezpieczna, im szybszy po-
stęp dokonał się w tym czasie w każdej innej dziedzinie. Dzię-
ki rozwojowi nowych mediów i ich powszechnej dostępności 
coraz częściej świat realny jest wypierany z kręgu zaintere-
sowania młodzieży przez codzienne intensywne doświadcze-
nie rzeczywistości wirtualnej. Efektem tego jest postępujące 
wyobcowanie młodego człowieka z jego własnego dziedzic-
twa, które staje się dlań coraz mniej czytelne. W ślad za tym 
coraz mniej czytelne staje się także dziedzictwo narodowe. 
Większość dzieł klasycznej polskiej literatury odwołuje się do 
pewnego zakresu wiedzy, który jest warunkiem ich zrozumie-
nia. Tymczasem współczesny młody człowiek np. nie rozu-
mie zdania: „Wokulski wszedł do sieni”, ponieważ słowo sień 
jest mu obce i z niczym się nie kojarzy. Występująca w wielu 
tekstach karczma odczytywana przez pryzmat współczesnych 
lokali gastronomicznych, które przybrały tę nazwę, także nie-
wiele wniesie do poznania polskiej rzeczywistości XIX wieku.

Percepcji młodego człowieka, kształtującego się w izolacji 
od własnego dziedzictwa, wymyka się cała sfera symbolicz-
na. Nie chodzi tu o rozumienie kodu symbolicznego wypraco-
wanego na gruncie folkloru, ale o podstawowe treści wpisane 
w znak chleba, domu, ziemi itp. Postępująca digitalizacja kul-
tury polega nie na tym, że artefakty znajdują swoją cyfrową 
reprezentację, ale na tym, że zatraca ona swój ciągły wymiar 
na rzecz atomizacji i poznawczego chaosu. Należy przywró-
cić takie kształcenie, które pomoże młodemu człowiekowi 
poznać podstawowe mechanizmy tkwiące u podstaw kultury 
tradycyjnej. Pozwoli mu odkryć ją w rzeczywistym wymiarze 
otaczającego go świata i zrozumieć. Pozwoli wreszcie samo-
dzielnie przejść wybraną ścieżką badawczą w głąb własnego 

dziedzictwa, rozpoczynając podróż od jego śladów obecnych 
we współczesności. 

Kulturowe dziedzictwo regionu, ściśle związane z jego 
środowiskiem naturalnym, jest spadkiem po przeszłych po-
koleniach. Spadek można przyjąć. Można też tego odmówić.  
Decyzja zależy od spadkobiercy. Jeśli jednak w pełni pozna 
on wartość dziedzictwa, z pewnością je przyjmie i ochroni dla 
przyszłych pokoleń.

Wnioski
Przedstawione wyżej rozważania skłaniają do następują-

cych wniosków:
Różnorodne formy animacji tradycyjnej kultury ludowej 

w regionach (zespoły regionalne, grupy teatralne, konkursy 
recytatorski, plastyczne itd.) zarówno z racji ograniczonego 
zasięgu działania, jak i przyjętych celów nie gwarantują trwa-
łych efektów w zakresie zakorzenienia młodego człowieka 
w kulturowym dziedzictwie własnego regionu.

 Międzyprzedmiotowa ścieżka regionalna – dziedzictwo 
kulturowe w regionie jakkolwiek w wielu przypadkach za-
owocowała cennymi inicjatywami edukacyjnymi oraz trwa-
łymi praktykami szkolnymi, nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów, głównie ze względu na niestabilne umocowanie 
w systemie edukacyjnym. 

Współczesna rodzina, która winna być pierwszym miej-
scem edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego, wymaga 
w tym zakresie wsparcia ze strony szkoły. Rolą szkoły winno 
być m.in. inicjowanie procesu poznawczego ucznia względem 
jego własnego dziedzictwa oraz aktywizowanie międzypoko-
leniowej transmisji kulturowej. 

Wdrażana systemowo i systematycznie edukacja z zakresu 
dziedzictwa kulturowego w regionie, realizowana w formie 
odrębnego przedmiotu, winna stać się integralną częścią pol-
skiego systemu oświatowego. 

PRZYPISY

1 Por. K. Kossak-Główczewski, Edukacja regionalna - pyta-
nia o realizację, [w:] J. Brzeziński, L. Witkowski (red), Eduka-
cja wobec zmiany społecznej, Poznań-Toruń, 1994, s. 253−256.

2 Por. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna, wielokultu-
rowa i międzykulturowa, [w:] H. Kwiatkowski, Z. Kwieciń-
ski (red.), Demokracja a oświata. Kształcenie i wychowanie,  
Toruń 1996, s. 336 i nast.

3 Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programo-
we, MEN Warszawa 1995, [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, 
M. Sobęcki, Region. Tożsamość. Edukacja, Białystok 2005,  
s. 281−282. 

4 MEN przewidziało także możliwość realizacji treści  
poszczególnych ścieżek w formie odrębnych zajęć, to jednak 
wiązało się z wprowadzeniem dodatkowych godzin i zatrud-
nieniem specjalistów, na co mało która szkoła mogła sobie 
pozwolić. 

5 Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione, [w:] 
A. Mlekodaj, Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala 
w ujęciu kulturowym, Rabka-Zdrój 2015, s. 327–333.

6 M.S. Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu po-
jęć podstawowych, [w:] A. Kociszewski, A. Matczak (red.),  
Szkoła a regionalizm, Łódź-Ciechanów 1996, s. 13–14.
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Perebory − próby nowego zastosowania 

tradycyjnego ornamentu przez twórców  

i artystów w XX i XXI wieku

Mariola Tymochowicz

Perebory, zwane także priborami, zaborami, wyborami, 
pasamonami1 to unikatowy na terenie Polski ornament tkac-
ki wykonany techniką wybierania, tworzący pasowy wzór, 
w którym partie deseniowe tkane są jednocześnie z gładkim 
płótnem. W obecnych granicach kraju wyrabiany jest w pół-
nocno-wschodniej części województwa lubelskiego a dawniej 
we wschodniej części podlaskiego (w okolicach Białegosto-
ku). Na kresach wschodnich znany jest Białorusinom, Li-
twinom, w Południowej Wielkorusi2 i na Polesiu. Jako wy-
różniający się motyw dekoracyjny wzbudził zainteresowanie 
etnografów pod koniec XIX wieku, ale rozbudowane badania 
nad tą formą tkaniny na Lubelszczyźnie, rozpoczęła w latach 
1958−1960 Teresa Karwicka. Ponowne eksploracje prze-
prowadzono w 2013 roku w ramach projektu Atlas Polskich 
Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przepro-
wadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cy-
fryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Inter-
necie, który był finansowany ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego jako Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki. Odbył się wówczas obóz badawczy na terenie 
powiatu Biała Podlaska i Włodawa, podczas którego głów-
ni wykonawcy projektu, w tym autorka tekstu oraz studenci 
z ośrodków akademickich z Poznania, Lublina i Cieszyna 
starali się ustalić, kto na badanym terenie wykonuje jeszcze 
perebory, jakie mają one współcześnie zastosowanie i jak 
ten typ rękodzieła jest rozpoznawalny w regionie. Pozyskane 
podczas wywiadów z twórczyniami materiały zostały wyko-
rzystane w niniejszym artykule, a pełne wyniki badań, które 
obejmowały także inne formy rękodzieła, opisano w osobnej 
monografii opublikowanej w 2015 roku3. Materiał analityczny 
stanowiły także artykuły oraz informacje i fotografie zawar-
te na różnych stronach internetowych poświęconych tkactwu 
nadbużańskiemu. 

   
Surowce, technika wykonania, wzory
Tkaniny z wzorem przetykanym powstawały na warsztacie 

czteroosnowowym często z krótszą płochą, ze względu na 
mniejszą szerokość płótna. Osnowa była lniana lub bawełnia-
no-lniana w białym kolorze, a wątek, którym tworzono wzór 
stanowiły nici wełniane lub bawełniane w kolorze czerwonym 
lub bordowym, jedynie przez środek głównego wzoru prze-
platana była nitka czarna lub granatowa. Na początku XX 
wieku nastąpiło wzmożenie kontrastów przez wprowadzenie 
dwóch kolorów w ramach jednego szlaku wzorzystego. Jed-
na z doświadczonych tkaczek podkreślała w wywiadzie, że na 

omawianym terenie występowały różnice w doborze barw, np. 
w okolicach Włodawy nie występują też ani niebieskie, ani 
żółte ani brązowe [kolory], bo to bardziej nadbużańskie są, 
tyko czerwień, granat, bordo, czerwony. No, żeby nie było bar-
dzo jaskrawe. Niebieskie odpada, żółte odpada, bo to nie są 
nasze, nasze kolory [Holeszów 2013]. W latach powojennych, 
kiedy tkaczki zaczęły zdobić pereborami inne wyroby wpro-
wadziły także nową jednolitą kolorystykę, stosując np.: nici 
fioletowe, zielone, brązowe w co najmniej dwóch odcieniach.

Tkaczki lubelskie tworzące perebory wykształciły własny 
styl ornamentów pozwalający odróżnić je od tych tworzonych 
na Polesiu Zachodnim. Cechował się on wyraźnym układem 
pasowym, biegnącym poprzecznie w stosunku do nici osnowy. 
Był on zwarty i stosunkowo symetryczny o dość dużej ilości 
gładkich pasów czerwonego lub brązowego tła i prostych 
motywach zdobniczych, którymi wyróżniały się perebory 
tworzone w początkowym okresie. Motywy pasów tkane były 
w kilku powtarzających się rytmicznie układach. W szerokim 
pasie środkowym przeważał na początku rytm abab, a w póź-
niejszym czasie i obecnie najczęściej stosowany jest układ abc-
ba. Niekiedy motywy w szlaku były trudne do wyróżnienia. 
Pasma wzoru zlewały się ze sobą, ponieważ były oddzielone 
pojedynczą albo dwiema nitkami białego tła. Ornament kom-
ponowany z dwu odrębnych całości miał pierwszy szerszy pas 
w środkowej części z bardziej wyrazistym i większym wzo-
rem stworzonym najczęściej z rąbów lub gwiazd. Po jego obu 
stronach znajdowały się cieńsze paski poprzedzielane białym 
tłem z drobniejszymi motywami. Drugi pas znacznie węższy 
nie zawsze zawierał szlak ornamentalny, czasem poprzecina-
ny był prążkami innego koloru. Pas ten zazwyczaj znajdował 
się tak blisko głównego, że jego odrębność nie była wyraźnie 
widoczna. Bywały też takie wzory, gdzie drugi pas znajdował 
się w pewnej odległości od głównego. W późniejszym okresie 
(głównie w koszulach), a w ostatnich latach już powszechnie, 
tkaczki wykonują tylko ornamenty o układzie symetrycznym 
z wyróżniającym się pasem środkowym z dużymi wzorami 
geometrycznymi. Pasy po jego obu stronach są węższe, wy-
stępują tam także gładkie prążki w jednym kolorze, linie łama-
ne, przerywane i kropki. W powiecie parczewskim oraz wło-
dawskim w okresie międzywojennym tkaczki zaczęły tworzyć 
wzorzysty ornament przeważający nad pasami gładkimi czy 
prążkami, w którym pozostawało więcej białego tła4. Zaist-
nienie takich wzorów sprawiało, że tkactwo upodabniało się 
do haftu, który był stosowany na krańcach wschodnich powia-
tu włodawskiego oraz bialskiego i nazywany był natiahanie. 
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Ze względu na wyjątkowe podobieństwo można domniemy-
wać, iż powstał on jako naśladownictwo techniki wybierania5, 
a rozpowszechnił się, gdyż był mniej wymagający. Haftować 
można było w każdej wolnej chwili, bez konieczności rozkła-
dania krosen. 

Przy tkaniu pereborów twórczynie bardzo często korzystały 
z gotowych wzorów, które pożyczały jedna od drugiej, a na-
stępnie zapisywały je [Wyryki 2013]. Współcześnie sytuacja 
jest podobna. Tkaczki często wzorują się na wycinkach tka-
nin pochodzących z dawniej wykonanych prac pieczołowicie 
zbieranych a następnie przekazywanych dalej. Niektóre twór-
czynie rozrysowały schematy, jakie udostępniono im w mu-
zeum. Tworzą także na ich podstawie własne układy deseni 
bardziej lub mniej rozbudowane. 

Przed II wojną światową ornament ten był wykorzystywany 
do zdobienia ręczników oraz elementów damskiej i męskiej 
odzieży świątecznej w strojach nadbużańskim i włodawskim6. 
Kiedy po wojnie zaniechano noszenia strojów ludowych 
tkaczki wykonywały perebory na potrzeby rekonstruowanych 
strojów dla zespołów folklorystycznych. Zaczęły także z tka-
nin zdobionych tym ornamentem robić obrusy czy bieżniki, 
a w ostatnich latach także kosmetyczki, torebki, etui na tele-
fony komórkowe, zakładki do książek, krawaty czy pasy. Nie-
stety ta technika jest bardzo wymagająca, a zapotrzebowanie 
na tego typu wyroby jest niewielkie, co sprawiło, że niewiele 
jest tkaczek posiadających tę umiejętność. Sygnalizowała to, 
po zakończeniu badań realizowanych pod koniec lat pięćdzie-
siątych minionego stulecia, Teresa Karwicka, obawiając się, 
że tradycja ta w niedługim czasie może zaniknąć. 

Eksploracje prowadzone w 2013 roku pozwoliły ustalić, że 
w powiatach włodawskim i bialskim jest jeszcze kilka twór-
czyń, które potrafią tak tkać, ale większość z nich nie zajmuje 
się już ich wykonywaniem lub czynią to bardzo sporadycznie. 
Do potrzymania umiejętności tkania pereborów w latach po-
wojennych przyczyniły się Stanisława Baj i Antonina Wasz-
czeniuk, które wykonywały je na organizowane konkursy 
sztuki ludowej. Starały się także uczyć zainteresowane oso-
by, między innymi Stanisławę Kowalewską, która jest obec-
nie najbardziej doświadczoną mistrzynią. Uczyła ona m.in. 
tej techniki tkaczki prowadzące pokazy w pracowni tkackiej 
w Hrudzie, młodą twórczynię z Dubeczna oraz pracownicę 
Muzeum Wsi Lubelskiej. Prowadzi także warsztaty w Nadbu-
żańskim Uniwersytecie Ludowym w Husince i podczas innych 
pokazów, na które jest zapraszana. 

Wykorzystanie motywów tradycyjnych
Niewielkie zainteresowanie tkaczek tego typu twórczością 

wynika z niemożności zarobkowania z tej jakże wymagającej 
pracy. Istotnym problemem, zauważonym jeszcze w okresie 
międzywojennym, jest odpowiednie zaadoptowanie wytwo-
rów sztuki ludowej do nowych potrzeb i odbiorcy miejskiego, 
który głównie jest zainteresowany tego typu wyrobami. Nie 
jest to proste, gdyż ponowne wykorzystanie danego motywu 
ludowego najlepiej sprawdza się, jeśli jest realizowany w po-
dobnej lub najlepiej tej samej formie co dawniej, ponieważ 
ornament ściśle wiąże się z użytkową funkcją przedmiotu 
i podporządkowuje się jej7. Jest to szczególnie istotne w stro-
ju, gdzie  zdobieniestanowi zawsze element komponujący 

się z całością. Haft nie tylko upiększa najbardziej ekspono-
wane fragmenty ubioru, ale określa poszczególne człony ca-
łości. Wyznacza kierunki układu, zamyka go, a często przez 
właściwe zagęszczenie określa w całości ciężar plastyczny 
form we właściwych partiach8. W przypadku opisywanego 
ornamentu artyści i projektanci podjęli się wykorzystania go 
czterokrotnie, w tym trzy razy użyli motywów wytworzonych 
przez twórczynie nadbużańskie.  

Projekty z lat trzydziestych XX wieku
W okresie międzywojennym ornament ten dostrzegły i wy-

korzystały Eleonora Plutyńska i Helena Bukowska – malarki 
współpracujące w latach trzydziestych XX wieku z uczen-
nicami Szkoły Zawodowej w Siedlcach9. Plutyńska należała 
do nielicznego grona artystów plastyków zafascynowanych 
twórczością ludową, w szczególności tkaniną. Po raz pierw-
szy z Pereoborami zetknęła się, kiedy została zatrudniona 
w Radzie Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego. 
Wówczas to w Stradeczu koło Brześcia nad Bugiem rozpo-
częła pracę z tkaczkami wykonującymi perebory i peretyki, 
organizując ich wyrób i skup przez Bazary Przemysłu Ludo-
wego. Artystka ta dążyła do przywrócenia na wsiach ręcznego 
przędzenia i naturalnego barwienia lnu i wełny10. H. Bukowska 
była kierownikiem Zakładu Tkactwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, współpracowała ze Spółdzielnią artystów 
ŁAD i pełniła funkcję kierownika artystycznego i wykładow-
cy w siedleckiej Żeńskiej Szkole Zawodowej. Ona również 
czerpała wzorce z tkactwa ludowego i orientalnych kobier-
ców. Działania podejmowane w tym okresie miały głównie na 
celu ocalenie różnych zjawisk sztuki ludowej oraz współpracę 
twórców ludowych z artystami plastykami. W przypadku tka-
nin miano nadzieje, że przyjmą się one podobnie jak samo-
działy angielskie11. 

E. Plutyńska i H. Bukowska wraz z uczennicami szkoły 
w Siedlcach przygotowały kolekcję ubrań codziennych zdo-
bionych motywem pereborów dla młodych kobiet mieszkają-
cych na wsi, w małym miasteczku, dla elegantek, które wybie-
rały się na letni wypoczynek oraz dla dzieci. Ubrania zapro-
jektowane przez artystki zostały zaprezentowane w 1936 roku 
na wystawie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie. 
Wyróżniały się one, jak czytamy w relacji W. Telakowskiej, 
szlachetną harmonią kolorystyczną, subtelnym rytmem orna-
mentów i przyjemną fakturą. „Tkaczki znając przeznaczenie 
każdego kawałka, komponowały świadomie deseń w ten spo-
sób, by po uszyciu podkreślał odpowiednią formę sukni, wią-
żąc w jedną całość ornament i bryły […]. Ubrania te są nowo-
czesne, a jednocześnie wynikają z wartości tradycyjnej sztuki 
wsi. Nie są już hieratycznym »kostiumem ludowym« – ani też 
pseudoludową tandetą. Stanowią one nową formę plastyczną, 
dopasowaną do dzisiejszych możliwości wsi”12. Ubrania po-
wstałe przy współpracy tkaczek i plastyczek wyróżniały się 
prostotą formy poprzez nawiązanie do krojów ludowych. Sam 
motyw zdobniczy stosowany był w większości modeli w tych 
samych miejscach, co w strojach ludowych, tylko w niektó-
rych deseń umieszczany był na całej powierzchni tkaniny, co 
również mogło stanowić nawiązanie do dawnych odświęt-
nych ubiorów z Polesia zachodniego, gdzie zapaski były po-
kryte nimi w całości, a koszule miały ozdobione całe rękawy.  
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Ponieważ zachowały się tylko czarnobiałe fotografie, słabej 
jakości, publikowane w artykule Telakowskiej, trudno szcze-
gółowo wypowiedzieć się o kolorystyce i zastosowanych wzo-
rach. Sprawiają wrażenie bardziej uproszczonych w stosunku 
do poleskich pereborów. Umieszczono je symetrycznie w pa-
sach rozłożonych na całej długości i tylko w niektórych szero-
kich wzorach występowały motywy geometryczne. Kolekcja 
dobrze się prezentowała, nawiązywała do mody tamtych cza-
sów, a motywy dobrze współgrały z ich fasonem, w subtelny 
sposób je zdobiąc.

Powojenne próby wykorzystania pereborów
Dalsze losy tej kolekcji nie są znane, ale po drugiej woj-

nie światowej kontynuowano wcześniejsze założenia w ra-
mach Biura Nadzoru Estetyki Produkcji, kierowanego przez  
W. Telakowską. Celem tej niewielkiej sekcji było kształto-
wanie wzornictwa przemysłowego czerpiącego  inspiracje  
z  polskiej  tradycji  artystycznej  i ludowej, a także współ-
działanie plastyków z wytwórczością ludową oraz kupowanie 
i gromadzenie projektów. 
Główny nacisk w działal-
ności Biura położono na 
projektowanie wyrobów 
rzemiosła artystycznego,  
takich  jak:  meble,  tkani-
ny,  ceramika,  szkło  oraz  
biżuteria. Od 1950 roku 
sekcja przekształcona zo-
stała w Instytut Wzornic-
twa Przemysłowego, który 
kontynuować miał prace 
projektowe BNEP-u oraz 
prowadzić działalność na-
ukową. Szczególne zna-
czenie dla W. Telakowskiej 
miała specyficzna metoda 
projektowania, polegająca 
na współpracy profesjona-
listów z amatorami – twór-
cami ludowymi, dziećmi 
i młodzieżą w tak zwanych 
zespołach projektanckich. Pierwsze takie zespoły powstawały 
już w latach czterdziestych, ostatnie w latach siedemdziesiątych 
minionego stulecia. Projektowały one przede wszystkim wzo-
ry na tkaniny drukowane, ale także materiały tkane, hafty i ko-
ronki. Szkice wykonane w zespołach dopracowywano potem 
i realizowano w pracowniach Instytutu. Część z nich trafiała 
do produkcji fabrycznej. W. Telakowska przekonana była, że 
metoda ta sprawi, iż polskie wzornictwo będzie autentycznie 
rodzime, a zarazem współczesne, oryginalne i żywotne13.

W 1965 zorganizowano w ramach Instytutu zespół „Kurpia-
nek”, w skład którego weszły tkaczki ze wsi Kadzidło i Psary, 
a opiekę artystyczną objęła nad nimi E. Zaborowska. Efektem 
wspólnej pracy były wyjątkowo kolorowe wełniane kraty i pa-
siaki, produkowane fabrycznie. Rok później włączono tkaczki 
ze wsi Dołhobrody, Wyryki (powiat włodawski), które współ-
pracowały z Lidią Buczek, Barbara Latochą oraz Heleną Du-
biczyńską. Zespół ten wypracował wzorniki w oparciu o mo-

tywy tkackie wykonywane w południowej części Podlasia, 
które miały być dopuszczone do produkcji fabrycznej. Nieste-
ty podjęta wówczas inicjatywa nie doczekała się realizacji14.

Współczesne projekty z lokalnym deseniem
Przez kolejne lata artyści i projektanci nie interesowali 

się omawianym ornamentem. Dopiero w 2012 roku Barbara 
Chwesiuk, właścicielka firmy odzieżowej Bialcon, działającej 
w Białej Podlaskiej, zaprojektowała w sezonie jesień-zima, 
w ramach kolekcji „Rabarbar”, wizytowe sukienki i garson-
ki z motywami tkaniny przetykanej. Ubrania wyróżniały się 
klasyczną elegancją połączoną z nowoczesnością i prostą li-
nią, która pozwoliła dobrze wyeksponować wprowadzone 
jako element dekoracyjny perebory. Desenie do tej kolekcji 
przygotowały tkaczki w Hrudzie, ale projektantka wprowadzi-
ła pewne zmiany w układzie wzorów i kolorystyce. Zamiast 
białego tła zaproponowała czarne, które lepiej komponowało 
się z przyjętymi barwami ubiorów wykonanych z tkanin weł-
nianych. Ta zmiana wiązała się prawdopodobnie także z dobo-

rem nici tworzących wzór, 
które były czerwone i białe. 
Do niektórych modeli ubio-
rów wybrano tylko wąskie 
pasy bez wstawień geome-
trycznych, co sprawiło, że 
odbiegały one od trady-
cyjnych motywów. Użyte 
detale dekoracyjne wpro-
wadzone zostały w innych 
miejscach niż to było stoso-
wane w strojach ludowych, 
co wynikało z odmiennego 
typu i kroju zaprojekto-
wanej odzieży. W sukien-
kach został on wstawiony 
w górnej jej części, wzdłuż 
przodu15 lub tyłu na całej 
długości, w innym modelu 
od wycięcia przy szyi do 
pasa, a w jeszcze innym 
stanowiły szeroką wstawką 

o bardziej tradycyjnych wzorach umieszczoną w talii. Kolejna 
na wysokości kolan, została ozdobiona wąskimi pasami deseni 
powtarzającymi się rytmicznie. W innym modelu spódnicy – 
szeroki motyw w wąskie pasy wszyto jako pasek. Podobny, 
ale pojedynczy ornament ukośnie naszyto na przodach mary-
narki, przez co bardzo subtelnie je zdobił. W tym samym roku, 
omawiany ornament wykorzystany został w kilku modelach 
letniej kolekcji. Była to między innymi sukienka lniana o pro-
stym fasonie, w której motyw złożony z wąskich dwóch pasów 
pionowych wykonany na czarnym tle wszyty był z tyłu wraz 
z zamkiem na środku na całej długości. 

Projektanci firmy Bialcon powrócili do wykorzystania pe-
reborów w nowej kolekcji wiosna-lato 2018, która miała 
bardziej młodzieżowy, sportowy styl zapewniający komfort 
i wygodę noszenia podczas upalnych, letnich dni16. W tym 
przypadku zastosowano aplikacje w tradycyjnych kolorach 
i wzorach, które lekko kontrastują w zestawieniu z delikatny-

Perebory wykonane przez Stanisławę Kowalewską  
z Nowego Holeszowa (pow. włodawski),  

fot. Archiwum STL
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mi materiałami. Bluzki mają niewielkie wstawki na rękawach, 
a w dwóch modelach sukienek deseń został znacząco wyeks-
ponowany. Stanowi go szeroki symetryczny wzór bardzo roz-
budowany z pasem kwiatowym w środku i trzema po bokach 
z wstawkami w formie drobnych wzorów geometrycznych. 
Został on wykonany przez bardzo wprawną i doświadczoną 
tkaczkę. 

W Białej Podlaskiej motyw pereborów zastosowany został 
również w jednym z wyrobów prezentowanych na stronie in-
ternetowej Spółdzielni Socjalnej Progres Bialskie Cuda…17. 
Jest to pasek z czarnej tkaniny z wąskimi pionowo ułożonymi 
pasmami wykonanymi czerwoną nicią. Skromny wzór w nie-
wielkim tylko stopniu nawiązuje do bogactwa tej techniki, co 
mogło wynikać ze skromnych jeszcze umiejętności tkaczki, 
natomiast zastosowana kolorystyka zapożyczona została z pe-
reborów z pierwszej kolekcji Bialconu.

W przedstawionych projektach „nowego” wykorzystania 
ornamentu znaczący wkład miały współpracujące tkaczki. 
Oferowały one swoje umiejętności, a projektanci pomysły. 
Wspólna praca, tak jak zakładała działalność Towarzystwa Po-
pierania Przemysłu Ludowego, Spółdzielni Artystycznej Ład 
czy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, miała przyczynić 
się także do zmiany podejścia twórców ludowych, w tym na-
uczyć ich innego myślenia o ornamencie, aby mogli wyko-
rzystać tradycyjne motywy do nowych form wyrobów, które 
zyskałyby zainteresowanie nabywców miejskich. Był to dobry 
zamysł, ale współdziałanie trwało za krótko i nie pozwoliło 
na wypracowanie nowych nawyków u twórców. Powojenne 
zastosowania pereborów, które zaproponowały same twórczy-
nie ludowe różnią się od tych wykreowanych przez artystów 
plastyków. Przede wszystkim znalazły dla nich głównie deko-
racyjne zastosowanie, wykonując obrusy czy bieżniki, a do-
piero w ostatnich latach zaczęły wprowadzać bardziej użytecz-
ne przedmioty, jak kosmetyczki czy etui na telefon. W swo-
ich pracach wprowadziły zmiany w kolorystyce nitek wątku 
i niewielkie w układzie wzoru częściej stosując symetrię, żeby 
wzór lepiej komponował się na materiale w niewielkim tylko 
stopniu wprowadzając zmiany w zachowanych motywach.

Projektanci natomiast bardziej ingerowali w zastane wzory, 
wprowadzali zasadnicze zmiany w układzie motywu, często 
uproszczając go czy stosując zmianę jego kolorystyki. Do-
stosowywali wzory do formy ubioru, aby deseń podkreślał 
krój lub wyróżniał ich projekty. Jednak modyfikując wzór 
sprawiali, że tracił on swój lokalny charakter. Jest to zatem 
bardziej inspiracja niż próba zachowania unikatowego moty-
wu tkackiego. O tego typu działaniach pół wieku temu pisał  
A. Jackowski, stwierdzając, że nie uchronią one od zaniku 
techniki, „adaptacja, gdy wynika z inspiracji twórczej plasty-
ka, może być udana, a nawet świetna − nie może jednak stano-
wić programu. Jako program jest bowiem absurdem, tworze-
niem jakiejś namiastki «sztuki dla mas» […]. Sztuka ludowa 
może natomiast być jednym ze źródeł inspiracji i − jak wska-
zuje na to historia naszej sztuki XX w. − niejednokrotnie nim 
była. Zauważmy jednak, że zakres tych inspiracji jest na ogół 
wąski, nie może stanowić żadnego programu twórczego na 
dalszą metę”18. Wprowadzenie przekształconych wzorów do 
ekskluzywnych czy oryginalnych ubiorów nie może stanowić 
sposobu na zachowanie tej unikatowej techniki, ale na pewno 

ją popularyzuje, podobnie jak zgłoszenie nadbużańskich pere-
borów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.  Skoro 
jednak prognozy T. Karwickiej się nie sprawdziły to i w kolej-
nych latach motyw ten „poradzi sobie” dzięki zaangażowaniu 
takich osób jak Bożenna Pawlina-Maksymiuk, która założyła 
pracownie w Hrudzie i Nadbużański Uniwersytet Ludowy, 
gdzie zainteresowani mogą nauczyć się tego ornamentu czy 
też Stanisława Kowalewska podtrzymująca rodzinne tradycje 
tkackie. Należy mieć także nadzieję, że znajdą się inni arty-
ści, którzy będą chcieli wykorzystać perebory w swoich pro-
jektach i może nie będziemy musieli czekać na to ponad pół 
wieku. 
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Kwietne dywany na Boże Ciało  

w przekazach mieszkańców parafii Spycimierz

Katarzyna Smyk

Z ARCHIWUM FOLKLORU

Tradycja sypania kwietnych dywanów na Boże Ciało 
w Spycimierzu (gm. Uniejów, woj. łódzkie), wpisana 2018 
roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego1, jest zwyczajem niezwykle barwnym, widowiskowym 
i przesyconym wiarą. Wiąże się ściśle z ideą wielkiego dla 
Kościoła katolickiego święta Eucharystii, przypadającego 
w drugi czwartek po Zielonych Świętach. W obrzędowości 
polskiej święto to, obecne od 1320 roku2, łączące się treścio-
wo i formalnie z cyklem wiosenno-wielkanocnym, zacho-
wało charakter agrarny i apotropeicznej ochrony przed czę-
stymi o tej porze burzami: „odbija się w nim troska rolnika 
o zboże i warzywa”3. Wynika z tego obecność i zastosowanie 
magiczne drzew i gałęzi4, święcenie w oktawę wianeczków 
z ziół i kwiatów, jak też sypanie kwiatów na drogę proce-
sji przez dziewczynki w komunijnych sukienkach5. Z tego 
właśnie powszechnego dziś w całej Polsce sypania kwiatów, 
wziął się zwyczaj spycimierski – pozostający ewenementem 
w skali kraju. 

Wymaga ogromnego nakładu pracy i logistyki, dzięki 
czemu spaja wspólnotę wielu generacji parafian i ich przy-
jaciół spoza Spycimierza. Zauważany przez media regional-
ne i ogólnopolskie, nie spotkał się dotąd z wystarczającym 
zainteresowaniem badaczy6. Wobec tego pojawił się postulat 
środowiska skupionego wokół Wójta Gminy Uniejów Józefa 
Kaczmarka oraz Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało, 
by rozpocząć etnograficzne badania terenowe dedykowane 
układaniu kobierców. 

Pilotażowo więc w czerwcu 2018 roku przeprowadziłam 
i nagrałam 5 wywiadów w oparciu o autorski kwestionariusz, 
zawierający pytania z trzech zakresów: 1) dlaczego sypanie 
kwietnych dywanów jest ważne dla spycimierzan; 2) wzory 
kwiatowe – typy, symbolika, zmienność w czasie, przygoto-
wanie materiału, wykonanie; 3) co daje społeczności wpis 
zjawiska na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Poniżej prezentuję wybór zebranych wypowiedzi 
mieszkańców parafii Spycimierz (urodzonych między 1929 
a 1959 rokiem), przetranskrybowanych półfonetycznie (in-
gerencję redaktorską oznaczono nawiasami kwadratowymi) 
i ułożonych tematycznie. Ze względu na ograniczenia obję-
tościowe, proponuję skupić się na sześciu tematach: 1) prze-
chowanych w pamięci parafian informacjach o początkach 
i dziejach zwyczaju; 2) roli piasku, znanego z innych ob-
rzędów Spycimierza, ale też wykorzystywanego do sypania 
wzorów w okresie wiosenno-wielkanocnym na pobliskich 

Kujawach; 3) pozyskiwanie materiału do układania dywa-
nów, czyli zbieranie kwiatów, ich skubanie, przechowywa-
nie, stosowanie innych materiałów roślinnych itd.; 4) proces 
tworzenia dywanów, z fazami działań, stopniem zaangażo-
wania różnych osób, doskonaleniem wzorów, czasochłonno-
ścią prac itd.; 5) intencje układania dywanów i 6) legenda 
o cudownym krzyżu z kościoła spycimierskiego pod wezwa-
niem Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, wyjaśniającą 
motywację wzoru krzyża, często pojawiającego się na dywa-
nach w Boże Ciało. 

Wypowiedzi oznaczono inicjałami informatorów: 
ES – Emilia Sobczak, urodzona 1929, zamieszkała Człop-

ki, nagranie rozmowy 29 VI 2018; 
MP – Maria Pełka, ur. 1950, zam. Spycimierz, nagrania  

1 i 29 VI 2018; założycielka i prezeska Stowarzyszenia Spy-
cimierskie Boże Ciało; 

MW – Maria Winnicka, ur. 1956, zam. Spycimierz, nagra-
nie 29 VI 2018; 

SP – Stanisław Pełka, ur. 1952, zam. Spycimierz, nagranie  
1 VI 2018, sołtys wsi Spycimierz; 

WM – Wiesława Michałowska, ur. 1946, zam. Zieleń, na-
granie 1 VI 2018; 

ZG – Zofia Górka, ur. 1959, zam. Spycimierz, wiele lat 
mieszkała w Łowiczu, nagranie 29 VI 2018. 

Z DZIEJÓW ZWYCZAJU 
[ZG:] Faktycznie, że to może się datować od tych dwustu lat, 

nasza babcia urodziła się w 1879 roku, miała 86 lat, a umarła 
w [19]65 roku. […] No więc babcia, […], będąc małą dziew-
czynką, to już to Boże Ciało było. Ale jak było. Więc ta ulica 
nie była tą ulicą, ale była jakaś ta droga, błoto czy tam. Ale 
więc ona mówiła, że żadnych kwiatków to na początku, gdy jej 
mama robiła, nie było jako tako. Tylko była droga wysprzą-
tana, zamieciona miotłą i posypana białym piaskiem. Białym 
piaskiem. To wiem, bo to mama mi utrwaliła, nie? Białym pia-
skiem, bo to biały piasek w ogóle miał jakieś znaczenie. [MP:] 
Ładne, bo białe. [ZG:] Ale jeszcze może nie to, to jeszcze też 
jakieś oczyszczenie, coś to jeszcze by w ludowych jakiś tam 
trza było to znaleźć, tak. Biały piasek ma jakieś znaczenie. 
Trza było białym piaskiem. Potem ołtarze były, no bo ołtarze 
musiały być. Jak były stroje? No trudno mi powiedzieć. Jakoś 
to było, no jakoś to było. [MP:] Każdy się starał, jak mógł. 
[ZG:] Starali się jak już mogli, no.

[Ktoś zapytał ojca pani Marii Pełki, czy w czasie drugiej 
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wojny światowej były sypane dywany na Boże Ciało. MP:] 
A tatuś mówi, że nie, tatuś jest 30. rocznik, to by pamiętał. No 
na pewno nie było możliwości.

[MW:] Jak mama mi opowiadała, jeszcze mówi, tak jak one 
to zaraz po wojnie czy tam jak zaczęli ubierać, jak mogli, była 
możliwość ubierania, bo to nie zawsze im pozwalali, nie za-
wsze. […] To ona mówi, oni nie robili, boczki ładnie ubierali, 
jakie tam kwiatki miały z ogródka tylko rozsypywali te kwiatki, 
zależy ile tam nazbierały, tak były posypane jak łączka, w taki 
sposób, mówi, sypane.

[SP:] Był obok tu domek, wujek mieszkał […] i jak tu miesz-
kał i opowiadał mi, miał prawie 80 lat, zmarł w [19]80 roku, 
jak to się zaczęło, z tego ta historia, co ja mogę pamiętać 
z opowieści. Babcia w [19]80 roku zmarła, a miała 85 lat, i też 
wtedy opowiadała, jak to się zaczęło. To był tam cechmistrzem 
taki mój pra-pra-pradziadek, był cechmistrzem w kościele. 
I on to tak ponoć zaczynał te piaski sypać, zaczęli kiedyś sypać 
całą drogę piaskiem, białym, wysypać. Później no to zaczęli 
wzorki, mówi. I on tak to montował, takim był, no, pomysłowy 
facet, jak to się nazywa, i trochę tych, jeden od drugiego, je-
den od drugiego i tak się to ta historia tego, i dopiero wzorki  
z piasku, trochę trawa, trochę liście, no tak to różnie, aż do-
szło do tego takiego pięknego 
dywanu.

[SP:] Ja to pamiętam, jak 
były lata, co komuniści nie 
pozwolili, to było w niedzie-
lę na sumie. Ja byłem takich 
chłopaczkiem już, to ja pa-
miętam rodzice tu i to ubie-
rali od 4 rano na wpół do 
dwunastej była suma, msza 
i już było ubrane. No może 
na pewno nie tak [jak dziś], 
ale było. Bo zezwolenie nie 
dali, bo oni to manifestacje 
czy jakoś tam przerabiali. 
Ludzie tam nie patrzeli, nie 
bali się, nie bali się! [KS: 
Nikt nie ścigał za to?] A, 
pani! Mogli ścigać! Tu byli, 
się pamiętało, niektórzy byli 
na ty komendzie, się wytłu-
maczyli, a nie pasuje wam, 
to – to co wy macie, wie pani. 
Nie dali się, tak twardo, że 
się nie dali, no. Bo ja to pamiętam po wojnie to. […] „Nie pa-
suje wam? Przecież my nie robimy nic. A zbieramy się sami.” 
No tak było z tą drogą, tak było z innymi rzeczami. „A nie 
pasuje wam, to nie pójdziemy na Pierwszego Maja” albo coś, 
wiadomo.

[MW:] W czwartek była droga przez wieś, a w niedzielę 
jeszcze w koło kościoła, i ołtarze żeśmy, jak mieliśmy zawsze 
ołtarz u siebie, tu czy tu na domu, zależy, gdzie to tam szło, 
no w niedzielę przenosiliśmy te ołtarze i w koło kościoła. 
Dwa razy ubieraliśmy[…] Ale to świeże kwiatki na niedzielę 
i w niedzielę była jeszcze procesja w koło kościoła. Przez kil-
ka, kilka lat. […] Nie pamiętam, żeby cała droga, tylko przed 
każdym ołtarzem było ubrane. Bo jak ludzi było dużo na tym 

placu, to tylko przed ołtarzami. [KS: Już parę lat się tego nie 
robi?] Już dwadzieścia lat.

WZORY Z PIASKU 
[KS: A dawniej było więcej piasku? Kwiatów? ES:] Kwia-

tów jeszcze więcy było. Kwiatów to sypali bardzo grubo. Bo 
tero, wi pani, to nie muszom tak sypać, bo je asfalt. A kiedyś, 
jak sie wysypało droge, gdzie jakie dziure, no to się sypało 
białem piaskiem. Naukopane tam było, ji się zawoziło, i bia-
łem piaskiem ładnie się wysypało. Potem, można powiedzieć, 
patykami rysowali różne tam te kwiaty, ni ji tam w tym, bo 
tak to by nie wiedziały, jak wysypać, a jak wyrysowali, to abo 
tero to kredom pewno rysujom. No to się wysypowało. Różne 
kolory się dobierało, żeby nie miszać wszystkich kwiatów do 
kupy, tylko różne kolory, jedni z drugimi pasowały, i się sy-
pało. [KS: Nie robiono wzorów tym białym piaskiem?] Nie, 
nie, wszystko kwiaty. Pomindzy tym piaskiem, jak ten piasek 
był, to wszystko się tu robiło wzory, a pomindzy wzorami, jak 
się zostował piasek biały, to był. [MP:] Dziś czarna ziemia 
jest wykorzystywana do wzorów, ale kiedyś to biały piasek sta-
nowił podstawę. [ES:] No. Białem piaskiem się sypało, bo to 
potem kolorowe kwiaty i pięknie to wyglądało, bo tak ten pia-

sek przebijoł. Ale to bardzo 
mało tego piasku było wzinte. 
To już tam kolory dobierali, 
sypali to, to mindzy kwiatami 
dobrali kolory, ładnie wysy-
pali. [MP:] Kontrastowo żeby 
było.

[MP:] Za mojej pamięci, 
to już były tylko kwiaty. Czy 
więcej, czy mniej, to były 
kwiaty. To, jak mówię, nie 
było jakiejś kostki, było zie-
mia. Patykiem się rysowało, 
wzięło się dłuższego patyka, 
się wygrabiło i później w ten 
sposób, ale już były kwiaty 
i się wysypało, tak. Nie raz 
teraz na kostce to my tam 
użyliśmy do sypania białe-
go piasku, jak już nie mieli-
śmy kwiatów, to żeby efektu 
nadać. 

[MP:] Moja babcia była 
1901 rok i też tak zawsze 

opowiadała, że… [ZG:] Białym piaskiem. [MP:] Tak. Ale 
w domach były takie przyzwyczajenia, że się umyło podłogę, 
jeśli była podłoga, i się posypało białym piaskiem. A na nie-
dzielę musiało być właśnie wymiecione przed domem nawet 
i też posypane jeszcze białym piaskiem. [ZG:] Ale nawet to 
długi czas, jak ksiądz do chorego przychodził, to wiem, że też 
na przykład ten kawałek dla księdza, jak do chorego z Panem 
Jezusem, to wychodziło się po księdza i też drogę sypali białym 
piaskiem. No na znak jakiś. Od furtki tak. To było wysypane 
białym piaskiem. [MP:] To na kolędę, pamiętam, też się. [ZG:] 
Tak! Robiło właśnie. [MW:] To było takie uroczyste. [MP:] 
Czy to było przywitanie uroczyste. [MW:] Żeby po czymś 
takim odświętnym. [ZG:] No to było to odświętne czy coś.

Podział pracy podczas układania dywanów: młodzi sypią, 
a starsi skubią i przebierają kwiaty. Spycimierz, Boże Ciało,  
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POZYSKIWANIE MATERIAŁU NA DYWANY 
[ES:] A jeździlim na kwiaty dość daleko, bo gdzie w polach 

były kwiaty, tam różne modrooki, różne, w żytach, w zbożach, 
ludzie kozali rwać, bo pomalutku się szło, żeby nie podeptać 
tego zboża. No ji wybieralim, to całe worki. No jak ktoś miał 
w domu kwiaty, tak samo, przywoził. No ji sypali jak i tero 
kwiaty sypiom, tylko tyla że te bramy robili i tutaj jeszcze te 
gałązki wkopywali. No tak to tak samo było.

[ES:] Jak na zbieraniam chodzili, to się kwiaty zanosiło do 
piwnicy, żeby w chłodzie, bo tego by trzeba było, przez dzień 
czy dwa dni by tego nie nazbiroł. Bo sypali bardzo grubo, 
żeby to tyn piach ładnie przykryć, żeby to ładnie wyglądało, 
to sypali grubo.

[ES:] Jak ja chodziłam ubierać cały czas, to każde, któ-
re kwiaty się chodziło nazbierało, to wszystko w domu było 
skubane. Jak ja na przykład poszłam nazrywałam kwiatów, 
nie? No to na polu nazbierałam różnych, to ja przywiozłam 
je do domu, to ja je oskubałam już tak jak na wysypanie. Tak 
każden jeden. No ji późni w torebki ji się zawoziło, najpierw 
w koszyki, bo torebki wielki nie było, tylko w koszyczki, się 
zanosiło wszystko. Mąż wziął założył koni, pojechalim i za-
wieźlim te kwiaty z cały wsi.

[KS: Hodowała pani w ogrodzie kwiaty na Boże Ciało? 
ES:] Też mieliźmy, mieliźmy. 
Ale przeważnie się szło na 
łąki, bo też się narwało bar-
dzo ładnych i dużo jednako-
wych kolorów. A w ogródku 
pani miała to takie, to takie, 
a do kupy nie było możno, 
żeby mięszać kolory do kupy. 
Bo to każdy kolor osobiście. 
Także trza było dobierać ko-
lory, jak porysowali te kwiaty, 
to żeby te kolory tak dobrać, 
żeby pięknie pasowały. Bez, 
akacja była ta co rozkwi-
tły, żarnowiec kwitł – piękne 
kwiaty, modrok, taki dzwonek 
co się skubało te kwiaty, żółty. 
I to się skubało. Się narwało 
i przywiezło się do domu i się 
w domu skubało. No akacji to 
już na drzewie się narwało, 
potem się obskubało też w domu. 

[MP:] Nieraz to ludziom bardzo fajne przychodzą pomy-
sły do głowy, bo nieraz tutaj jak mówią, że nie idzie urą-
bać tematu, nie ma kwiatów i koniec. Potną nożyczkami coś 
i z tego się kwiat wysypuje, czy łodygę kwiatu czy coś, więc 
w jakiejś tam formie po prostu jest. Dzisiaj to iglaki – kie-
dyś u nas na tym terenie nie było, tylko popularny bukszpan, 
gdzie można gałązkę z tego zrobić, no.

[SP:] Było więcej kwiatków, sypane, wzory, no mówię. 
Trochę kwiatów, tak dostojniej, piękniej te lata ostatnie te-
raz jest. [KS: Widziałam na dawnych zdjęciach, że kiedyś 
może było więcej piasku, wygrabiony.] Tak, no to było pół 
na pół, jedna trzecia, tak można to określić. [KS: 1/3 kwia-
tów, 2/3 piasku?] No tak, to i trawa, różnie, różnie to było, 
bo to wszystko zależy od pory roku, co nam Bozia daje.  

Bo to wszystko z pól zbierają, każdy jeździ w pola, nawet 30 
kilometrów,  za kwiatami. No bo sam po sobie to się wie, nie? 
No ale teraz już no więcej sobie sadzimy tak po ogrodach, 
żeby już tyle kłopotu i tyle kosztów nie robić. To po ogrodach 
a to róże, a to jaśminy, a to to – ludzie sobie już tak sadzą, że 
jednego roku wyjdzie jaśmin, to wyjdzie róża. No to akurat 
wyszła biel, ale nie wszystkie [w tym roku]. A w polu, to 
zależy, jak są tam chabry, maki, tam inne, no to wiadomo, że 
jedziemy i zbierają ludzie.

[KS: Na kwiaty idzie pani razem z córkami, wnukami? 
MW:] Tak. Na kwiaty no to już kto może, kto może. Dziew-
czyny wolne sobie biorą z pracy. Oczywiście! No przecież 
tak to byśmy nie dali rady uzbierać. [MP:] Idą wszyscy, po-
magają. Tak samo jak na przykład, tam gdzie ja bramę ro-
bię, tam mieszka sama babcia tylko, dzieci pojechały, a ona 
tylko jest sama. Ale jak my, taka miejscowość Borzewisko, 
to jej brat z całego Borzewiska kwiaty pozbiera i przywozi 
tutaj. I każdy uważa za zaszczyt! I my później, jak na przy-
kład mamy więcej kwiatów, czy przywiędną czy coś, nigdy 
nie wyrzucamy kwiatów, bo mówimy: „To ludzie dali i musi 
iść na drogę.”

[WM:] Widziała pani te maki dzikie polne w ogródku – 
w tym roku całkiem się poddałam, nie robię już w ogród-

ku już, tych maków się tak 
nasiało, a ja już nie pozwoli-
łam synowi, żeby to wykosił, 
bo mówię: „A kto wie, czy 
w Boże Ciało będą kwiaty? 
A może maki akurat zakwit-
ną!” No i tak właśnie było, że 
w środę urwałam dwa wiadra, 
duże wiadra dwa urwałam 
tych kwiatów, zaniosłam do 
piwnicy. Oberwałam wszyst-
kie. Ja rano wstaję, bo syn do 
pracy jechał, wstaję w pół do 
piątej, patrzę do okna, czy już 
ich zrywać, nie, mówię, nie 
ma jednego kwiatka. Poszłam 
się położyć. Wstaję w pół do 
szóstej, ja patrzę! A w ogród-
ku czerwono! I wtedy szybko, 
tak że zerwałam w Boże Ciało 
rano, bo na ósmą mieliśmy już 

być tam w Spyćmierzu, no więc tak że, wiaderko urwałam, 
ale jeszcze musiałam iść do piwnicy pozbierać, bo też […] 
urwał takie no 15-litrowe te wiadra dwa jaśminu, naszego, 
bo rwaliśmy tutaj właśnie tak jak rosną. I potem ja jeszcze 
wieczorem, jeszcze on pół wiadra urwał wieczorem, ale ko-
mary go wygoniły i ja jeszcze do pełnego wiaderka jeszcze 
dorwałam. A później tu panowie jeszcze przyjechali o godzi-
nie szóstej rano dwóch panów przyjechało, potem jeszcze 
koło siódmej przyjechał jeszcze jeden pan i zrywali liście 
z kasztana. Bo mamy kasztan [w podwórku] i potem oni jak 
już skończyli zrywać, to jeszcze poszli do ogródka i jeszcze 
tych maków zerwali, to jeszcze wiaderko takie duże też ze-
rwali maków.

 [MW:] Ja pilnuję chodzę po tym sprawdzam, żeby wszyst-
ko [poszło], bo to tyle nazbierane, żeby nie zostało. […]  

Przygotowany materiał do sypania dywanów.  
Spycimierz, Boże Ciało, 30 V 2018, fot. K. Smyk
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Patrzymy, czy gdzieś tam jeszcze zostają. Mamy w jednym 
garażu, mamy w piwnicy, mamy w stodole, bardzo dużo 
miejsc. Czy już mi wszystkie na drogę wynieśli, to jeszcze 
tam wysypać! Żeby nie zostało!

[WM:] Bo kiedyś dawno, dawno, jak byłam dzieckiem, to 
nieraz mnie ktoś poprosił, żeby zrywać kwiaty, to donosi-
łam do Spyćmierza, choć mieszkałam w Józefowie, parafia 
w Kępnie, ale w Kępnie nie było dywanów. [...] I tu żeśmy 
zawsze uczęszczali do kościoła. I pamiętam, jednego roku, 
zrywałam kwiatki na łące tak, te z łąki kwiatki, i tak nikt nie 
przyszedł po te kwiaty potem. Ja nazrywałam taki duży kosz, 
nazrywałam. [KS: I co pani potem z nimi zrobiła?] Zawoła-
łam cielaczka, przyszedł i mówię: „Chodź, masz gotowe, te-
raz zjedz.” [Śmieje się] Te-
raz to już sami zawozimy. 

UKŁADANIE DYWA-
NÓW 

[ES:] Tam była sąsiadko 
jeszcze Witko [Jaśkiewi-
czowa] tako, ji teściowa 
to mi tam z dziećmi, z tym, 
teściowa to tym się nie 
brała, nie. […] Chodziło 
o to, że oni tu robili, ja też 
chodziłam i pomogałam. 
Bo tam rysować nie ry-
sowałam, wie pani, bo ja 
nie umiała. Tylko tam już 
byli tacy, co ładnie ryso-
wali, wszystko, się ładnie 
wysypowało. […] A póź-
nij już jak drogę, no to już 
jechało wszystko ubierać, 
bo to wszystko kosztowało 
roboty.

[MP: Sąsiadka pani Ma-
rii Pełki, pani Klacina,] 
też nie ubiera, ale idzie 
co roku i skubie kwiaty. 
I w tym roku mówiła, że 
mało osób było do sku-
bania. Bo ci, co się poru-
szają, są sprawni, rysują 
i układają, to tak. A te 
starsze osoby to siedzą na 
tyłach, jak to się mówi, i po prostu skubią.

[MW:] Mama mi zawsze tak: „Wiesz, co – to później, jak 
dzieciaki były małe – to ja zostanę z nimi w domu. Jidź ty 
coś uzbieraj!” Dwa dni deszcz padał, w środę trochę słoń-
ce świeciło czy tam w czwartek od rana kiedyś tam. „No to 
co zrobimy? Jaki ten wzór? Jaki ten wzór?” No mało tych 
kwiatów, no nie? No to co, szybko lilie, tam jakieś serdusz-
ka, to jeszcze mamy tak żeby założyć. Ale zawsze było brak, 
zawsze. [KS: Lilie? Wzory?] Nie wzory, te lilie z wody powy-
rywane [ze stawu, który mają w posesji], te całe jak to są ta-
taraki. [MP:] No to się położyło kwiat, w koło się te pokładło. 
[MW:] No to też było ładnie.

[SP:] Z roku na rok ludzie dochodzili tak stopniowo do wy-

konania. Coraz piękniej. Sami ludzie, jeden przed drugim, 
jeden przed drugim. 

[SP:] No wie pani, każda rodzinka, co ma do ubierania 
na szerokość swojej posesji, no przeprowadza jakieś próbne 
tam debaty, rozmowy, ustalenia. Malują, rysują, komputero-
wo już teraz jest możliwość. […] Wie pani, ja bym powiedział 
tak: to jest każdej osoby tajemnica, nie przekażesz dzisiaj 
tutaj sąsiadowi, co będziem robić, ja to pokazuję tego dnia, 
ten znowu swój pomysł ten, ale on nie powie, że będzie jeden 
drugiemu. Nie złośliwie! Tylko to jest taka ważna sprawa tak 
między sobą. Tajemnica. To działa.

[MW:] Pamiętam takie deszczowe Boże Ciało i to bardzo 
dokładnie. Miała się Ania urodzić – Ania się 2 lipca urodzi-

ła. I było to Boże Ciało. Ja 
już też byłam taka, ciężko 
mi było chodzić. I Marek, 
mój mąż, z siostrą poje-
chali nazbierali kwiatów. 
Mieliśmy tak dużo nazbie-
ranych kwiatów, bo było 
bardzo ciepło wtedy, go-
rąco. I te wszystkie kwiaty 
nam zostały, bo całe Boże 
Ciało lał deszcz, w ogóle 
procesja nie wyszła. To 
był [19]79 rok. W ogóle 
nie wyszła […]. I wszyst-
kie kwiaty nam zostały! 
To nam było tak ciężko 
sprzątać. Wszystkie zosta-
ły. A mieliśmy takie mnó-
stwo tych kwiatów! Potem 
było ich ciężko wyrzucać. 
No bo nie poszły na dro-
gę. Nie było możliwości 
ubrać. Ksiądz Krzywański 
chodził, „No może przej-
dzie, może przestanie.” 
Nie, nie przestało w ogóle.

[WM:] Są, dzieci [z Zie-
lenia] są, i to bardzo dobre 
jest. Już takie już przed 
komunią już też do takiej 
grupy już biorą, mówią, 
już pytają czy chodzą, 
jakie kwiatki wziąć, jak         

układać już. 
[SP:] Turyści to popatrzą, pochwalą, zdjęcie zrobią, no co. 

A już jest tak nawet, że przyjeżdżają nawet też i pomagają! 
Do mnie tak, tu wczoraj to już któryś rok przyjeżdża rodzina 
tu z Aleksandrowa, tak znowu mojej siostry córka mieszka, 
nauczycielką jest i poprosiła kiedyś tam koleżankę: „Przy-
jedź, zobacz.” „Ja pojadę.” Przyjechała i przyjeżdża od tej 
pory co roku. Pomagają. Tu z Turku taka rodzina znów mojej 
córki tam męża rodzinka, przyjechali raz i te dziewczyny to 
jest młode, zwinne i takie naprawdę, no to bardzo chętnie 
przyjeżdżają. Nawet już chcą też za…, jak to, zaistnieć, że 
oni tutaj, tu z nami pól na pół, z rodziny córka i siostra. No 
to już teraz pokolenia.

Proces tworzenia dywanów, strojenia bramy, 
obecność turystów. Spycimierz, Boże Ciało,  
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[MP:] Ale muszę ci powiedzieć, że już drugi rok przywo-
żą tu rodzice taką dziewczynkę z Płocka. […] Okazuje się, 
że ta dziewczyna jest. Była w tamtym roku, jej się podoba-
ło. I w tym roku wymogła na ojcach, żeby ją tu przywieźli, 
tu gdzieś rodzinę ma. I później ją odebrali. Bo ona taka, ja 
wiem, nastolatka. […] I zasuwała z nami, równo. 

[MW:] Też mamy takie panie z Poznania, to są Ady [córki] 
koleżanki. To znaczy koleżanki – starsze. I one pracowały 
razem tam w szpitalu w Poznaniu. I teraz od dziesięciu lat 
przyjeżdżają. I jeden rok ta Kasia nie była, bo nie mogła, 
coś zdrowotnie, to mówi: „Tak, jakby Bożego Ciała nie było. 
Ja muszę przyjechać!” Żeby sypać, żeby pomagać, żeby tu-
taj być. [Biorą wolne, przyjeżdżają.] I tyle lat i przyjeżdżają. 
„Jeden rok co ja nie byłam, to przeżyć nie mogłam, dla mnie 
Bożego Ciała nie było!”

INTENCJE UKŁADANIA DYWANÓW 
[KS: Dlaczego to sypanie dywanów jest ważne dla pana, 

dla rodziny, dla gminy? SP:] No, po pierwsze robimy to dla 
Pana Jezusa na chwałę. A no, i dla turystów to już jest drugi 
temat, dla turystów, dla gości. A to jest ważne, jest to jednak 
nasza parafia trochę taką twardo wierzącą parafią, to są za-
wsze wyjątki jakieś. No to tak jest ten temat, bym powiedział, 
pierwszy, to jest na chwałę Bogu. Ludziom to wiadomo, że 
jednym podobały się, innym nie, ale to jest ten temat, naj-
ważniejszy. 

[KS: Dlaczego to sypanie dywanów jest takie ważne? 
WM:] Tak już było, jak to mówią, z dziada-pradziada, my to 
podtrzymujemy dalej. No, dawniej podobno nie było tak, bo 
ja jeszcze pamiętam, jak byłam takim dzieckiem, byłam wła-
śnie, i było to przybrane tak tymi brzózkami i zrobione kwia-
ty z bibuły. To ja jako dziecko nawet mam takie zdjęcie, bo 
stanęłam wtedy z swoją młodszą siostrą, a starsza siostra mi 
tego kwiatka z tej brzózki urwała i dała i tak w rączce trzy-
mam tego kwiatka. No to byłam dzieckiem, nie wiem, wte-
dy może do pierwszej klasy już chodziłam, może do drugiej.  
No to pamiętam, że to nie było tak pięknie jak teraz jest pięk-
nie. No teraz z roku na rok jakoś się tak wszyscy starają, żeby 
to podtrzymywać.

LEGENDA O KRZYŻU Z KOŚCIOŁA SPYCIMIER-
SKIEGO  

MP: Jest taka legenda. Gród kasztelański leżał wśród ba-
gien i wszystkiego, kłopot z dojazdem, kiedyś to były rzecz 
tego. […] Tak wyszło, że napadli Pomorcy, napadli Krzy-
żacy, napadli Szwedzi, wszystko to uległo zniszczeniu. Ale 
kasztelan, który mieszkał właśnie w grodzie kasztelańskim, 
miał córkę, która była niewidoma. […] Ta kasztelanka co-
dziennie […] ona codziennie idąc pomodlić się do tego 
kościółka, przechodziła przez taką kładkę zrobioną. I pew-
nego razu spojrzała, ona już na pamięć znała już tą trasę, 
wszystko. Spojrzała na wodę, wiedziała, że już jest na kładce, 
i zobaczyła krzyż. No i okazało się, przekonała się, że ona 
widzi. No i nawet był krzyż, to ten krzyż, który płynął czy jak. 
W drugim kościele, bo teraz sobie przypominam, słynącym 
łaskami, były wota, było wszystko. […] Nawet mamy pieśń 
o tym właśnie głowie krzyża, mamy pieśń o tym Bożym Ciele, 
i mamy pieśń taką starodawną, którą śpiewamy, nie wiem, 
kto napisał ani nic. […] W naszym kościele ten krzyż słynie 

łaskami czy coś, to tej kasztelanki już nie ma, ale w dalszym 
ciągu mamy ten krzyż. Ludzie nie myśleli, czy to ten krzyż, 
czy nie ten, tylko rodzice mówili moi, że jak było długo susza, 
nie było deszczu czy coś, tu w Uniejowie taka ulica Sienkie-
wicza się w tej chwili nazywa, a dawna nazwa były to Budy 
Uniejowskie. I mówili tak po prostu, pospolicie, że jak nie 
ma długo deszczu albo nie ma słońca, to budziorze w naszym 
kościele zamawiają mszę i przyjeżdżają się modlić. Taka była 
mowa i tak robili. Ja pamiętam też ze swojego życia, no, raz 
tylko, że właśnie zamówili mszę i ci rolnicy poprzyjeżdżali.

* * *

Wypisy z wypowiedzi spycimierzan o tradycji kwietnych 
dywanów mogłyby być obszerniejsze, bowiem pojawiły się 
warte publikacji – i poszerzenia w kolejnej turze badań – 
takie wątki, jak bramy, ołtarze, strojenie drogi brzózkami, 
podział drogi dla kolejnych wiosek, wzory i ich znaczenie 
oraz inspiracje, obecność turystów w Spycimierzu, udział 
proboszczów  w kształtowaniu zwyczaju, zmienność trasy 
procesji itd. Pogłębionych badań wymaga również kwestia 
motywacji układania dywanów oraz intencje podtrzymywa-
nia tej tradycji, jakie przyświecają parafianom. Zdaje się, 
że to powinien być jeden z kluczowych elementów przy-
szłych eksploracji terenowych. Powinny one również objąć 
depozytariuszy młodszego i najmłodszego pokolenia, ze 
zrównoważeniem co do płci, wszak nie tylko kobiety, ale 
i mężczyźni są zaangażowani w proces układania dywanów. 
Szczególnie ciekawy będzie również materiał dotyczący 
oceny przez depozytariuszy efektów wpisania ich tradycji na 
listę niematerialnego dziedzictwa. Warto głosy na ten temat 
notować systematycznie, by po latach – w analizie kompa-
ratystycznej – uchwycić obserwowany przez spycimierzan 
zakres i kierunek wpływu narzędzi polityki kulturalnej na 
polską obrzędowość. 
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Pożywienie przedwojenne w relacjach ustnych 

Alfredy Magdziak (pożywienie powszednie  

i niedzielne)

Agnieszka Kościuk-Jarosz

Alfreda Magdziak jest uznaną poetką ludową i twórczynią 
plastyki obrzędowej. Wielokrotnie gościła na łamach „Twór-
czości Ludowej”, która zamieszczała jej poezję, omówienia 
publikacji1, opis życia i przeżyć wojennych2, a także inne 
materiały z nią związane.

Urodziła się 22 października 1926 roku w Dubience nad 
Bugiem w ówczesnym powiecie hrubieszowskim w rodzi-
nie chłopskiej (nazwisko panieńskie Kiciak). Lata dzieciń-
stwa spędziła początkowo w Dubience, a następnie w pobli-
skiej wsi Bystraki, leżącej po drugiej stronie Bugu. Tam jej  
ojciec – pochodzący z Dubienki – kupił ziemię i założył go-
spodarstwo. Bystraki były rodzinną wsią jej mamy. W 1940 
roku Sowieci wywieźli Alfredę Kiciak wraz z rodziną w głąb 
Wołynia, gdzie trzy lata później, podczas antypolskich  
„czystek etnicznych”, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 
jej ojca i dwie siostry3. Do wyzwolenia działała w partyzant-
ce, w 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Po 1944 roku 
pomieszkiwała w Dubience i pobliskim Zagórniku, a także 
w Dziekanowie w okolicach Hrubieszowa. W latach 50. XX 
wieku przeniosła się wraz z mężem do Sitańca (Zamojskie), 
a w 2003 roku do Zamościa, gdzie mieszka do dziś.

Już w szkolnych latach przedwojennych objawił się jej  
talent literacki, zaś debiut przypadł na 1947 rok, kiedy 
w „Rycerzu Niepokalanej” opublikowała wiersz dziękczyn-
ny za urodzenie syna. Oprócz wierszy jest autorką prozy 
pamiętnikarskiej, opowiadań, zapisów dokumentujących 
kulturę ludową (Rok obrzędowy mojego regionu – zob. przy-
pis 1). Swoje utwory zamieszczała w dziennikach i czasopi-
smach, w tym ogólnopolskich (m.in. „Magazyn Literacki”, 
„Przyjaciółka”, „Zarzewie”), antologiach (m.in. Antologia 
współczesnej poezji ludowej, oprac. J. Szczawiej, Warsza-
wa 1972; Złote ziarna, oprac. J. Adamowski, Lublin 1985; 
Gdzie pył chlebowy słońca sięga, oprac. D. Niewiadomski, 
Lublin 2001). Wydała osiem własnych tomików: Śpiewa-
na tęsknota, oprac. S. Weremczuk, Lublin 1976; Na brzegu 
lasu, oprac. A. Śledziewski, Warszawa 1989; Liliowe dzwo-
neczki, oprac. M. H. Górska, Zamość 1992; Tęsknię za Woły-
niem, oprac. W. Dębski, [b.m.w.] 1992; Roześmiany księżyc,  
Zamość 1996; Tęczowe krople rosy, oprac. D. Niewiadom-
ski, Lublin 1996; To moja wołyńska sprawa, red. M. Sawic-
ka, Opalenica 1996; W cieniu polnych grusz, red. M. Sawic-
ka, Zamość 1996. Oprócz twórczości literackiej zajmuje się 
także plastyką obrzędową i dekoracyjną – wykonuje pisanki, 
wycinanki, zabawki choinkowe i pająki. 

Duża część jej twórczości literackiej nie została jeszcze 
opublikowana. Obecnie, mimo podeszłego wieku (92 lata) 

i poważnych trudności ze wzrokiem, przez silną lupę nie-
ustannie pisze wiersze. W tej chwili zapisuje nimi już 25. 
brulion. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, dotyczącą dawne-
go życia na wsi i dobrze je pamięta. Prezentowane poniżej  
informacje są fragmentami przeprowadzonych z nią rozmów 
w jej gościnnym mieszkaniu w Zamościu.

Alfreda Magdziak jest członkinią Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych i innych organizacji. Była wielokrot-
nie nagradzana i odznaczana – otrzymała m.in. Nagrodę  
Ministra Kultury i Sztuki (1974), Nagrodę Artystyczną im. 
Jana Pocka (1980), Krzyż Partyzancki (1982), Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Nagrodę im. 
Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” (2001). 

***

Zebrany materiał dotyczy pożywienia powszedniego i nie-
dzielnego, zapamiętanego przez Alfredę Magdziak przede 
wszystkim z domu jej rodziców w Bystrakach oraz z domu 
jej dziadków ze strony ojca w Dubience. Są to zapisy relacji 
ustnych. Wszystkie informacje dotyczą okresu przedwojen-
nego. Przekazy zostały zarejestrowane przez autorkę publi-
kacji głównie w okresie od czerwca do września 2017 roku, 
a uzupełniane były od lutego do lipca 2018 roku.

Dubienka jest miejscowością leżącą w regionie etnogra-
ficznym Chełmskie, na Polesiu Wołyńskim, w dzisiejszym 
województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, tuż nad 
Bugiem i jego dopływem Wełnianką, bezpośrednio przy 
granicy państwowej z Ukrainą. Przed II wojną światową 
była miastem z kilkoma tysiącami mieszkańców. Wówczas 
Dubienkę i okolice zamieszkiwała ludność o niejednolitej 
strukturze etnicznej i religijnej – Polacy, Żydzi, Ukraiń-
cy – dla której miasteczko to stanowiło centrum życia han-
dlowego, religijnego, oświatowego i kulturalnego. Wtedy 
większość lokalnej społeczności trudniła się uprawą roli,  
rzemiosłem, np. szewstwem, krawiectwem, a także flisac-
twem oraz handlem4. Wtenczas rzeka Bug nie stanowiła gra-
nicy państwowej, wyznaczała natomiast granicę województw 
II Rzeczypospolitej – lubelskiego i wołyńskiego. Nieopodal 
Dubienki, po drugiej stronie Bugu, leżała nieistniejąca dziś 
wieś Bystraki. To właśnie tam znajdował się dom Jana i Józe-
fy Kiciaków – rodziców Alfredy i jej trzech sióstr.

Pożywienie mieszkańców Dubienki i okolic nie było do-
tychczas przedmiotem odrębnego opracowania5. Fragment 
materiałowy poświęcony temu zagadnieniu znajduje się 
w najpełniejszej jak dotychczas publikacji źródłowej, doty-
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czącej kultury ludowej omawianego terenu, autorstwa Alfre-
dy Magdziak (2003)6. 

Tematykę pożywienia tradycyjnego podejmowano w pra-
cach poświęconych innym częściom szeroko rozumianej 
Lubelszczyzny, wśród których można wymienić wydawnic-
two pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej 
(2014)7, odnoszące się do południowego Podlasia. Ponadto 
ukazały się artykuły o tradycjach kulinarnych wybranych 
mniejszych terenów8. Pożywienie chłopskie w perspektywie 
całego województwa lubelskiego stało się tematem publika-
cji książkowej Marioli Tymochowicz9. Natomiast spośród 
literatury z zakresu ogólnopolskiego, dotyczącej pożywienia 
w kulturze ludowej, wyróżniają się prace Anny Kowalskiej-
-Lewickiej i Zofii Szromby-Rysowej (1976)10 oraz Janusza 
Bohdanowicza (1996)11; dostępne jest również piśmiennic-
two regionalne i opracowania szczegółowe oraz wiele publi-
kacji o charakterze popularnym.

***

Pożywienie ludności Dubienki i okolic w czasach przed-
wojennych w największej mierze było oparte na produktach 
pochodzeniach roślinnego, takich jak zboża, kasze, ziemnia-
ki, kapusta, buraki, rośliny strączkowe i inne. W dużej ilo-
ści wykorzystywano nabiał – spożywano zwłaszcza mleko, 
ser (twaróg), śmietanę, mleko zsiadłe, maślankę i serwatkę; 
wyrabiane ze śmietany masło często przeznaczano na zbyt – 
sprzedawano je Żydom. O wiele rzadziej niż współcześnie, 
nie na co dzień, jedzono mięso. Na niedzielę, w porówna-
niu z dniem codziennym, przygotowywano potrawy lepsze,  
pożywniejsze, w miarę możliwości z dodatkiem mięsa, ale 
także takie, których przyrządzanie wymagało dłuższego cza-
su, którego gospodyni – z racji prac w gospodarstwie do-
mowym i w polu – na ogół nie miała na co dzień. Dawniej 
zdecydowana większość produktów, wykorzystywanych 
do przygotowania posiłków, pochodziła z własnych gospo-
darstw, które były samowystarczalne. W sklepie zaopatry-
wano się między innymi w cukier, sól i cykorię do picia.

Zgromadzony materiał został podzielony na dwie czę-
ści: 1) pożywienie na dzień powszedni; 2) pożywienie na 
niedzielę; a w ich obrębie ułożony według rodzaju potraw 
(np. zupy, z ziemniaków, mleczne, mączne, napoje itp.). Nie 
uwzględniono pożywienia obrzędowego, typowo świątecz-
nego (jak kutia, korowaj). Niektóre z wymienionych po-
traw wiążą się z okresami postnymi, co na ogół zaznaczano  
słowami samej informatorki. 

Podział na potrawy powszednie i niedzielne nie może być 
precyzyjny, gdyż niejednokrotnie takie samo jedzenie przy-
gotowywano w obu tych okolicznościach. Ponadto przyrzą-
dzanie poszczególnych posiłków zależało od różnych czyn-
ników, takich jak zamożność rodziny, pora roku, dostępność 
mięsa, posiadanie krowy, możliwości czasowe często ogra-
niczone pracami gospodarskimi, domowymi, opieką nad 
dziećmi. Zaproponowany podział jest więc jedynie przy-
bliżony, orientacyjny. Z pewnością można jednak wskazać 
główną tendencję, wspominaną już wcześniej – posiłki mię-
sne spożywano na ogół jedynie w dni świąteczne, a wyjąt-
kiem od tej praktyki był czas następujący bezpośrednio po 
świniobiciu. 

1) Pożywienie na dzień powszedni

● zupy

Barszcz czerwony
[Barszcz czerwony] nie tak jak teraz sam barszczyk się je, 

bez chleba, bez niczego, tylko z kartoflami się jadło zawsze.

Zupa szczawiowa
My też gotowaliśmy taką zupę szczawiową, też, bo była 

dobra. Tylko że nasza zupa była lepsza jak u tych rodzin 
biedniejszych. Bo u nas to zamiast jedno jajko, to było trzy, 
a zamiast mleka, to śmietana była w tej zupie. Ta zupa szcza-
wiowa była bardzo smaczna. Lubiliśmy. I też z gorącymi 
kartoflami się jadło tą zupę szczawiową. [...] Kartofle były 
w jednym naczyniu [wspólnym dla wszystkich, stojącym na 
środku ławy], a zupa w każdej miseczce. [...] Kartofle brało 
się łyżką, a później tą zupę. [...] Najpierw do buzi wkładało 
się kartofle, a później zupę. Tak samo jak z czerwonym barsz-
czem. [...] I tak się jadło. 

Kapuśniak
Kapuśniak był z samej kapusty, bez kartofli. Taki rzadki, 

to to był kapuśniak. A z kartoflami to już zarzucajka.

Zarzucajka (zarzutka)
Była tak zwana zupa zarzucajka. Więc to było tak: Naj-

pierw się ugotowały kartofelki pokrojone w kostki, a później, 
jak już te kartofle były miękkie, to mama zarzucała tą ka-
pustą kwaszoną. Kwaszona kapusta się gotowała prawie do 
miękkości. I to, ta zupa nazywała się zarzucajka. No i ona 
była ze skwarkami albo tam na jakiejś kości, czy kawałek 
mięsa było, czy coś. [...] To tą zupę nazywało się zarzucajka 
– że się zarzucało kapustą.

Barszcz z sałaty
Dużo sałaty mama moja siała. [...] Z sałaty mama gotowa-

ła barszcz biały. Tak jak na wiosnę ze szczawiu się gotuje taki 
biały barszcz. Tak mama tą sałatę kroiła i na wrzątek i jajko 
i śmietana i taki był barszcz biały. Trochę octu tam dała do 
smaku. To sobie przypominam ten sałatowy barszcz.

Zupa z wiśni (wiśnianka)
W czasie letnim, jak były wiśnie, to bardzo popularna była 

wiśnianka z kluskami. Wiśnie i tam podbielone mlekiem tro-
chę i osłodzone. I kluski na sucho na talerzu i zalane tą wi-
śnianką. Ale to smaczne jedzenie! [...] Przed wojną to było 
popularne. W okresie, kiedy były wiśnie.

Zupa z dyni
Dynię w kostkę się kroiło. I jak ona się tak już rozgotowa-

ła, to się wrzucało tam do tej dyni dużo suszonych owoców 
– więc gruszeczki polne, bo dużo się suszyło polnych grusze-
czek. Bo polne grusze były na miedzach, to wtedy się suszy-
ło dużo tych gruszeczek. W piecu się ich suszyło. [...] I było 
też dużo suszonych leśnych jabłuszek. Bo w lesie nieraz się 
trafiały jakieś tam dzikie jabłoneczki. To te jabłuszka były 
takie nieduże, żółto-czerwone. To pamiętam, ojciec nieraz 
przynosił z lasu tych jabłuszek dużo. To tak o zjeść, to one 
były trochę za kwaśne, ale mama suszyła ich. I później te 
gruszeczki i te jabłuszka i do tej dyni. Z tą dynią gotowało 
się to. W poście to jadło się z chlebem albo z kartoflami, ale 
przeważnie z chlebem się jadło tą dynię.
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● z ziemniaków
Fuszer

Fuszer to kartofle gotowały się w baniaku. [...] Odcedzało 
się później nie do końca, tylko żeby trochę wody zostało i na 
wierzch posypywało się mąką. I stawiało się ten baniak na 
ostatniej fajerce, to tam już nie dochodził płomień, tylko duch 
taki. I to ciepło. I te kartofle tam dojrzewały z tą mąką. Ta 
mąka traciła surowość. Później wałkiem, takim drewnianym, 
tłukło się te kartofle i one się robiły takie elastyczne, jak pla-
stelina. Ten fuszer to zawsze był już ze skwarkami. To już jak 
taki fuszer był na obiad, to już mama krzyczała: Myć ręce! 
No i myliśmy wszyscy ręce i każda łyżką brała te kartofle 
i robiła sobie balasek i na dużej patelni były skwarki z cebul-
ką i maczaliśmy te balaski w tych skwarkach i jadło się. To 
smaczne było! 

Beci (tarciuchy)
Mama moja to te placki kartoflane na patelni [smażyła]. 

Ale też piekła tarciuchy. Tarciuchy na blachach w piecu 
chlebowym. To później nazywali tarciuchy, ale przedtem to 
nazywali beci. Beci. Nie wiem dlaczego. Zawsze że o, będę 
piekła beci. A później jakoś zaczęli mówić, po wojnie czy coś, 
że to tarciuchy, ale przedtem to mówili beci. To też kartofle 
tarte i z gryczaną mąką wymieszane na całej blasze położo-
ne i w piecu chlebowym pieczone. I później to się maczało 
w śmietanie, takiego becia, czy z mlekiem zsiadłym. To się tak 
jadło. Ale jeszcze jak taki ciepły był z pieca. Był bardzo do-
bry. [...] W pięćdziesiątym szóstym roku to moja mama wła-
śnie takiego becia upiekła z całej blachy i [...] przywiozła mi 
tego becia. [...] O, taki, taki gruby. O, na całą blachę prawie. 
Ciemny, bo to gryczana mąka. I tego becia później na pa-
telnię kroiłam takim pasemkami i przysmażaliśmy i jedliśmy. 

Kartofle z olejem lnianym
[W adwencie] dużo się gotowało kartofli w łupinie. I póź-

niej, jak obrane, każdemu, jak pamiętam, na miseczkę dwa, 
trzy kartofle i mama olejem polewała lnianym. I też się jadło.

Kartofle z sołoduchą
Tą sołoduchę tośmy w kubkach pili. [...] I też z gorącymi 

kartoflami, z kubeczka to się popijało.
Kartofle z lagrem

Lagier. To się nazywała ta zalewa lagier. Jak Żyd sprze-
dawał śledzie w beczce, to jak kupował ktoś śledzie (szedł ze 
swoim kubkiem, czy z czymś), to prosił, żeby tego lagru dał 
trochę. Bo w wielkim poście to kartofle i tym lagrem [polane 
jedli]. A ten lagier to słony był, pachniał śledziem. Nie każde-
go było stać kupić śledzia, to tylko poprosił Żyda, to mu tam 
dał szklankę tego lagru. To w wielkim poście z kartoflami ten 
lagier się jadło.

● z kapusty
Dużą beczkę kapusty zawsze się kisiło na zimę.
Były: kapuśniak, kapusta i bigos. Trzy różne rzeczy go-

towane z kapusty. Kapuśniak to rzadziutki, kapusta to taka 
gęsta, trochę zawiesista, a bigos to już całkiem gęsty i z kieł-
basą dużo.

Trzęsionka (zarzucajka)
To było na gęsto. Kartofle się ugotowało w mundurkach, 

pokroiło się w kostkę w makutrę i kwaszona kapusta z beczki, 
niegotowana, tylko taka. Kartofle, kapusta, kartofle, kapusta. 
Później olejem się polało, wykicało się i każdemu na misecz-

kę się dawało i się jadło. Czy z zsiadłym mlekiem, czy tak. To 
taka zarzucajka, trzęsionka była [...]. To to samo, tak mówiło 
się, i tak mówiło się. [...] Mówili zarzucajka albo trzęsionka 
– że to tak trzeba później wytrząść to, wymieszać. Pamiętam, 
mówili: U nas dzisiaj na obiad była trzęsionka. To też taka, 
można powiedzieć, postna potrawa.

● z mąki gryczanej
Prażucha

Prażuchę robiło się z mąki gryczanej. W makutrze. Tą 
mąkę najpierw mama na patelni tak trochę podgrzała, żeby 
ta syrość znikła. Nie przesmażała ją na różowo [...]. Później 
wsypywała ją do makutry i wrzątkiem z czajnika lała i mie-
szała, mieszała szybko. [...] Mąka gryczana to taki ma kolor 
szary. I to było takie twarde, bo się zgęsło. W tej makutrze. 
Łyżką później z tej makutry kładło się na miseczki. [...] Póź-
niej na patelni już tam mama zrobiła skwarki, dużo tej słoni-
ny z cebulką. [...] Polewała nam tą prażuchę na miseczkach. 
No i jedliśmy łyżkami. Ale to było takie smaczne! W tej ma-
kutrze, to tam przecież dodała troszeczkę pieprzu, troszeczkę 
soli, to ona była smaczna. A przeważnie najsmaczniejsze były 
te skwarki. 

● z lebiody
Włok

To było bardzo popularne i bardzo smaczne. Lebioda. A le-
biody wszędzie... Lebioda to chwast. To wszędzie tego było 
pełno. Na grzędach, wszędzie. Jakie to smaczne ta lebioda 
była! To mama robiła z tłuszczem – albo z olejem lnianym, 
albo coś, z jajkami i podpaloną mąką, taką smaczną. Tak że 
ona była taka gęsta. W miseczki nam ponakładała, tośmy je-
dli to z chlebem, bardzo to smaczne było. [Potrawa ta przypo-
minała smażony szpinak, którego wtedy jeszcze powszech-
nie nie uprawiano].

● mleczne
Placki z siary

Siara [to mleko krowy zaraz po ocieleniu]. Ono jest takie 
gęste, żółte. Jak tylko się krowa wycieliła, no to tam, prze-
ważnie ojciec, tej siary tam z litr ukradł – bo to się tak nazy-
wało, cielęciu ukradł tej siary tam z litr czy więcej – a później 
dopiero cielak ssał. I tam z łyżkę mąki dała mama do tej siary 
i takie naleśniki na całą patelnię, takie piekła. No to to były 
tylko wtedy, kiedy się krowa wycieliła. [...] Nie pamiętam, 
żeby tak o, robili jakieś naleśniki [jak dzisiaj], tylko z samej 
mąki, czy tam z mlekiem, czy coś. Tylko jak siara była. Ale 
jak było trzy krowy, to jedna się cieliła wtedy, druga się cie-
liła wtedy. [...] Ale nie można było dużo ukraść tej siary. [...] 
Placki mówili z siary.

Zsiadłe mleko
W tych gładyszkach [naczyniach ceramicznych] jak to 

mleko się zsiadło, się ustało, to można było nożem kroić to 
mleko!

Masło
Pamiętam, że masło... u nas dużo było tego masła, bo było 

trzy krowy, no to mama do Żydów niosła i sprzedawała. [...] 
A w domu, to tylko jak już świeże było, to świeże to masełko, 
to już każdej [z nas] posmarowała kromkę i tam posypała 
cukrem.
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● mączne
Chleb

Chleb był razowy zawsze. [...] W dzieży zawsze zostawał 
z poprzedniego pieczenia zakwasek, trochę ciasta się zosta-
wało. [...] Raz na tydzień chleb się piekło. To później rozczyn 
się robił z tego zakwasku, co tam był, później mąka żytnia 
i mama mięsiła w tej dzieży. I bardzo często pierzyną nakry-
wali tą dzieżę, żeby to ciasto ruszyło się lepiej, bo drożdży 
nie dawali, tylko ono się ruszyło na tym zakwasku samym. 
A w zimie to koło pieca się dzieżę stawiało, kożuchem się 
nakrywało. I wtedy już to ciasto wyrastało. Jak już pełna 
dzieża, no to w piecu już drzewa były ułożone. Specjalnie 
się układało. [...] Były takie miski słomiane. I się to ciasto, 
mąką posypane, tam się ciasto kładło w tę miskę i ten bo-
cheneczek rósł. Ale nieraz to mama nie robiła w miskę, bo 
czasu nie miała, czy coś, to bezpośrednio brała ciasto z dzie-
ży, formowała, na łopatę. Łopatę się podsypywało w zimie 
otrębami [...]. A latem to najpierw się na łopatę kładło liście 
albo z chrzanu, albo z kapusty, albo jakieś dębowe liście, 
czy coś. I na tych liściach się bochenki kładło. I do pieca się 
wsuwało. Po godzinie czy ileś, on tam ten chleb się wypiekał. 
Jak wyjmowała mama już upieczony, no to zimną wodą sma-
rowała każdy bochenek, to on wtedy tak błyszczał. No i ława 
była, pod oknem stała i na tą ławę ustawiała te bochenki. 
Zapach był na całe mieszkanie! A niektóry bochenek to taką 
gąskę [wybrzuszenie] tak wypuszczał. [...] Bo to nazywali 
gąski. To już te gąski, to już każda z nas chciała tą gąskę. 

Racuchy (pampuchy)
Jak nie było z czego upiec pierogów, czy nie było czasu, 

żeby tam matka w sobotę napiekła tych pierogów na niedzie-
lę z czymś, no to w niedzielę rano, raniutko wstała i droż-
dżowe ciasto zrobiła i – to to były takie racuchy. I uone na 
patelni to tak narosły, takie grubsze były [wielkości poło-
wy dłoni], bo to było drożdżowe ciasto. To to dzisiaj byśmy 
nazwali to racuchy, ale my nazywaliśmy to pampuchy. No 
to mama rano usmażyła tych pampuchów, bo pierogów nie 
miała czasu upiec. Tam w spodeczku miodu było. Bo przed 
wojną łatwiej było o miód niż o cukier. [...] No to te pampu-
chy nieraz się tam w miód umaczało, jak był miód, a jak nie, 
to tak tam z mlekiem się zjadło, takie jeszcze ciepłe. Ale nikt 
nie nazywał, że to racuchy, tylko pampuchy.

Placki na sodzie (przaśniaki)
Ciasto się robiło na sodzie – mąka, sól i soda. I ciasto się 

zagniotło, placki się robiło nieduże, jak mały talerzyk. I cien-
kie, ale że soda była, to one trochę narosły. I później się 
ich kroiło i takie wychodziły ukośne kawałeczki [trójkąty]. 
I groch polny osobno się gotowało, ale długo się gotowa-
ło, żeby się rozgotował. I były takie drewniane trzepaczki, że 
ten groch się tak roztrzepało, że taka była masa żółta. I w tej 
masie żółtej grochowej te trójkąty placka się maczało i to 
zastygało, taka żółta polewa się robiła na tych trójkątnych 
plackach. No i tam się układało, czy w makutrze, czy w ja-
kichś miskach, no i później każdy brał w rękę i jadł. [...] 
Popijało się, czym kto chciał – albo zsiadłym mlekiem, albo 
słodkim mlekiem... To na zimno było. [...] Takie same przaśne 
placki [także bez grochu] się jadło. Nieraz chleba na czas 
nie było upieczonego, bo mama nie miała czasu, no to takich 
placków upiekła na płycie i każdej [z nas] dała, a chleb do-
piero będzie jutro piekła. 

Podpłomyki
Mama brała trochę ciasta tego chlebowego, roztacza-

ła balasek [wałeczek] i tak pokroiła na ukośne kawałeczki 
[kształtem przypominające większe kopytka, długości około 
czterech centymetrów] i przed tym płomieniem upiekła. To 
się podpłomyki nazywali. Że pod płomieniem upieczone. To 
z ciasta chlebowego. Dla dzieci, świeże, gorące, to też ole-
jem były kraszone, maczało się. Zanim się chleb upiekł, to już 
podpłomyki były na obiad. 

● z mięsa i z krwi
Najczęściej [w dniu powszednim] z mięsem była potrawa 

po świniobiciu. To zaraz, to na przykład żeberka były. No, ale 
to było po świniobiciu [...]. Później już nie było tego.

Kiszki pieczone (kaszanka)
Bo jak zabili świniaka, to przesmaczne były, jak dziś jesz-

cze spomnę, to te kiszki mama piekła. W piecu. Te jelita 
płukała [...], kaszę gryczane robiła z tą krwią i z wątróbką. 
Kasza była dosyć taka płynna. Nie była twarda. Więc taki 
klucz duży był u nas [...]. I to jelito zakładała mama w ten 
klucz i tak, o, na zewnątrz i któraś z nas musiała trzymać to 
jelito, a mama łyżką nalewała do tego jelita tą kaszę z krwią. 
I później zaszywała to jelito. I na blachę, a ta kasza grycza-
na to ona nie była całkiem ugotowana, ona była tylko taka 
rozprażona. Dopiero jak się ta kasza, jak w piecu te kiszki się 
piekły, to dopiero ta kasza pęczniała i tą krew wciągała do 
siebie, tak że później tę kaszankę to się kroiło plasterkami, 
nożem. I żeby nie pękły te jelita z kaszą, to zanim do pie-
ca mama wsadziła, to igłą tak nakłuła, żeby tam powietrze 
wychodziło. Jak to wspaniałe rzeczy były! No ale te kiszki 
pieczone, to były tylko wtedy, kiedy było świniobicie.

Galareta
Galareta. Z nóg i z głowy to już mama gotowała galaretę. 

[...] wtedy galaretę się gotowało z kościami. I w takich nie-
cułkach. I w lochu spożywczym te niecułki z galaretą stały, 
no, ze trzy dni. Bo przecież na raz się nie zjadło. I wtedy 
gorące kartofle, w jednym [naczyniu] na ławie, a tą galaretę, 
jak mama przynosiła, to każdej tą galaretę dała na miseczkę 
i tak: wzięło się kartofle i wzięło się tą galaretę. Galaretę się 
jadło z gorącymi kartoflami.

Placki z krwi
Jak było świniobicie, to dużo krwi. To część zostawało 

na kaszankę, na kiszki, a tam zawsze ze dwie szklanki, czy 
ileś, osobno w misce, z dodatkiem mąki, takie zawiesiste. 
I takie czarne placuszki usmażyła mama. Niewiele tego [...], 
bo krew była potrzebna na kiszki, na kaszankę, ale zawsze 
trochę tam usmażyła po placuszku. To to czarne placuszki – 
bardzo smaczne te placki z krwi!

● z rzepy
Rzepę [po obraniu ze skórki, na surowo] jadło się jak jabł-

ka, [gdyż] owoców przed wojną to tak nie było za wiele, więc 
jadło się rzepę. 

Dzieci przeważnie jadły. Rzepę się obiera ze skórki. Nieraz 
to na tartce mama tarła i dodawała trochę śmietany. Pytała 
się: „Chcecie, to wam zrobię rzepę? To obierzcie”. No to 
obrałyśmy kilka takich ładnych, mama starła i tam doda-
ła śmietany, trochę cukru, niewiele cukru. I tak zjadłyśmy 
z chlebem. Bardzo smaczne. To tak dla odmiany było.
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● rybne
Ryba gotowana i zupa rybna

Pamiętam, u nas mama gotowała [rybę]. Na druszlaku. 
Woda, pełny baniak. W baniaku woda się gotowała, pełny ba-
niak i ten druszlak w tej wodzie był i na tym druszlaku kładła 
mama. Jak duża ryba była, to ją przekroiła, nakryła i tam się 
ona ugotowała [...]. Ale zawsze starała się [...] ten druszlak 
gotować z rybami w saganku. Nie w głębokim baniaku. I póź-
niej, jak – bo tych ryb parę było – i później na tej wodzie, to 
parę kartofelków, marchewka, to już zupa była rybna. [...] Te 
łebki, ten grzbiet z ryby, to jeszcze go gotowała dłużej i póź-
niej na tym wywarze zupa była. [...] Dobre było. Ale to [ryba 
gotowana] nie było codziennie. To tam co jakiś czas.

● z grzybów
Ścierniówki

Po żniwach, jak pamiętam, za-
wsze na tych ścierniskach wyra-
stały [grzyby podobne do kani] 
[...]. Może dziesięć centymetry 
średnicy. Takie kapelusze były. 
I na wysokich nóżkach. Tak na-
zywane ścierniówki. Jak te ścier-
niówki były smaczne! Na blasze 
rozpalonej i ten kapelusik się kła-
dło, troszeczkę się posoliło i on 
się tak przypiek troszeczkę. Ale to 
był smaczne! [...] Ścierniówki. I to 
zawsze po żniwach to tak na tych 
ścierniskach sporo ich rosło. Wy-
rastało to. To to zbieraliśmy.

● napoje
Sołoducha

Sołoducha. No to tą sołoduchę, 
to się robiło z żytniej mąki, tak jak 
chleb, i trochę gryczanej i to się 
zakwaszało. Taki był kamionkowy 
duży garnek. Tam może z pięć li-
trów było w nim. No to też to się 
ciepłą wodą tą mąkę... Tą mąkę 
najpierw się przeprażyło, tak, żeby 
ona nie była taka surowa. Tak 
jak prażuchę podobnie. Tyko prażuchę to się robiło na gę-
sto, tak, że później nożem się ją kroiło i łyżką brało, a to, to 
tak rzadziutko. Później tą sołoduchę tośmy w kubkach pili. 
I ona była taka szara, ale tam dodawali troszeczkę cukru, 
troszeczkę soli i to tak ukisło, takie było kwaśno-słone. I też 
z gorącymi kartoflami, z kubeczka to się popijało. [...] To było 
takie nie rzadkie, nie gęste, takie płynne. [...] U nas nazywali 
to sołoducha. [...] To była z mąki żytniej i trochę gryczanej 
i roztrzepane takie, tą wodą zalane i to kisło.

Kwas chlebowy
Czasem mama robiła taki kwas chlebowy. Skórki żytnie 

[z chleba] w garnek rzucała i zalewała wodą. I po paru 
dniach piliśmy to. Kwas chlebowy mówili.

Kwas buraczany
Ugotowało się buraki, pokroiło się na ćwiarteczki i do ta-

kiego kamionkowego garnka i zalało się wodą. I tam gałązkę 
kopru się rzuciło, czy kminku, czy coś. Ono postało ze dwa 
dni i tak zaczynało troszku fermentować. I to takie kwaskowa-
te było. [...] Kwas buraczany. Przeważnie w lecie, bo to cho-
dziło o taki kwaskowaty napój, tak jak serwatka. Pragnienie 
więcej się ma w lecie, w polu, jak się robi cały dzień, to co 
rusz chce się coś napić.

Napar z liści jagód
Liście z czarnych jagód, listki. Bardzo smaczna herbata 

i taka lecznicza. [...] Liście najlepiej zbierane w maju. Wy-
suszone i tak zaparzane jak herbata ziołowa. Bardzo piękny 
kolor i bardzo to jest zdrowe.

Napar z łupin cebuli
Herbata z liści cebuli. Jak się silnie zrobiło aż brązowe, 

no to się pisanki malowało, a jak na herbatę, to tylko na litr 
wody parę łupinek i przepiękny 
kolor i bardzo smaczna. Córka 
moja to i do dziś taką herbatę robi. 
Łupiny z cebuli. [...] Do pisanek to 
się dużo tych łupin moczy, żeby aż 
czarna była ta woda, ale na her-
batę to tylko troszkę. 

Napar z żołędzi
Te żołędzie się obłuskało i te 

ziarnka na patelni [lub na blasze] 
się tak upiekło [bez tłuszczu, na 
brązowy kolor] i w moździerzu się 
stłukło na taki proszek. I to wła-
śnie herbatę robiło się z tych żo-
łędzi [zalewało się gorącą wodą].

Sok brzozowy
Sok brzozowy na wiosnę się 

piło.
Serwatka

[Serwatkę pito] przeważnie 
w żniwa, bo przecież to kwaśne, 
lepsze było jak woda.

Maślanka
Maślanka – masło się robiło 

w tych maśniczkach takich drew-
nianych, tłuczkiem. Później, jak 
już masło to mama wyjęła, to w tej 
maślance bardzo dużo masła kro-

peczkami pływało. Ta maślanka do [popijania okraszonych] 
kartofli to taka była, że aż gęsta, taka dobra.

Cykoria
Taka była przed wojną [...] nazywała cykoria. Cykoria. To 

był taki długi balasek [długości około trzydziestu centyme-
trów] w czerwonym pięknym papierku i w krążki takie. No, 
oczywiście to wszystko u Żydów się kupowało. I właśnie goto-
wało się tą cykorię, to było tak jak kawa, trochę się osłodziło 
i ona była tak brązowa. Była bardzo smaczna. Ale była też 
cykoria taka, nazywali to wojskowa. [...] To jeden krążek się 
zawsze gotowało. Ale była też cykoria już gotowa z cukrem, 
to to nazywali wojskowa. Wojskowa. To już nie trzeba było 
słodzić, tylko wrzucić krążek i ona już słodka była. No to jak 
pamiętam, nieraz ojciec kupił taką i taką. Taką cykorię goto-
wać na śniadanie. 

     Alfreda Magdziak, 2018 r., 
fot. Agnieszka Kościuk-Jarosz
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Napój na skórkach z chleba razowego
Że my byliśmy bogate, to u nas zawsze była ta cykoria [...], 

ale były rodziny biedniejsze od nas, że nie mieli tyle ziemi, 
w lesie pracowali, tam mieli morg, czy ileś tej ziemi, czy 
coś, oni byli biedniejsze. Ich nie stać było kupić cukru, czy 
tej cykorii. Więc oni zamiast cykorii to na blasze kuchennej 
przypiekali skórki z chleba razowego na brązowo, na czar-
no i właśnie te skórki rzucali [na wodę], zagotowali i była 
czarna kawa. 

2) Pożywienie na niedzielę

Mięso
Mięso to zawsze przeważnie było w niedzielę. W taki dzień 

[powszedni], to gdzie by tego mięsa nabrał tyle, żeby co 
dzień było? [...] Na niedzielę mama gotowała mięso, później 
podzieliła sprawiedliwie na miseczki, żeby każdy coś dostał. 

Rosół
Z młodego kogutka albo z kury gotowany był rosół. Do 

makaronu [robionego w domu, czyli klusek]. Tak jak teraz. 
Mama mięsiła ciasto na stolnicy, wałkiem roztaczała i kroiła 
[...]. I później te kluski na talerz i gorącym rosołem polewa-
ła. A później po kawałeczku tego mięsa jeszcze na ostatek 
każdemu dała. Ale to było tylko tak na niedzielę ten rosół, nie 
było tak bardzo często. Albo jak byli goście [...] rosół ten był 
podawany. Odświętnie, nie na co dzień. 

Kapusta
Kapusta [gęstawa potrawa z dodatkiem mięsa] to już ra-

czej na niedzielę była.
Pierogi gotowane

Pierogi to się gotowało z różnym nadzieniem. Z jaglaną 
kaszą wypieczoną na słodko, z soczewicą – to już soczewi-
ca była kraszona skwarkami, tłuszczem tak do tego. Różne 
pierogi były. A latem, w czerwcu, no to z jagodami czarnymi 
pierożki mama gotowała. Ale zawsze te czarne jagody w mi-
sce najpierw wymieszała prawie na pół z serem. I ze śmieta-
ną [pierogi jadano].

Pierogi pieczone
Na niedzielę były pierogi pieczone. [...] Jak upiekła w so-

botę tych blach ze sześć, to się cały tydzień jadło. [...] To 
nie tylko same pierogi. Tam jeszcze była jakaś zupa, czy coś, 
a dopiero później pieróg.

Na niedzielę, ale przeważnie już na Zielone Święta, to wte-
dy już obowiązkowo na Zielone Święta musiały być pierogi 
z jaglaną kaszą. [...] A tak to na niedzielę pierogi. Z socze-
wicą pierogi były pieczone na słodko, bo dużo suszyła mama 
czarnych jagód. I później te jagody namoczyła i zmieszała 
z soczewicą na słodko i pierogi piekła. Albo soczewicę ze 
skwarkami. Albo tak, albo tak. Soczewicy dużo ojciec siał, 
bo to było bardzo smaczne.

 [Świeży lub ususzony na zimę kwiatek] szafranu namo-
czyli w wodzie i później ta woda czerwona się robiła i trochę 
do ciasta [na pierogi pieczone] dali, [żeby było żółtsze], jak 
było w zimie za mało jajek, bo kury się w zimie nie niosły.

Obiad niedzielny
W niedzielę [...] wszyscy szliśmy do kościoła do Dubienki 

na sumę. Więc to na południe. Po tej sumie nie wracaliśmy 
do domu [do Bystrak], tylkośmy szli do babci Pauliny, tam 
do rodzinnego domu. To oni już tam szykowali obiad. Już 

tam u nich obiad zjedliśmy. [...] Przeważnie pierogi goto-
wane były, jakieś kluseczki z makiem albo coś, tak o. No 
i (jakby dziś można było powiedzieć) kompot z owoców. Ale 
z owoców suszonych przeważnie. Bo się suszyło dużo gru-
szek, gruszeczek, przeważne takich polnych (bo tam sadów 
może niewiele było, ale u nich były jabłonki, przy tym ro-
dzinnym domu tam). To dużo tego suszu było, bo oni trzymali 
tam jego nie na każdy dzień. Nie gotowali tego kompotu na 
każdy dzień, tylko na niedzielę, na jakieś okazje. To jak ja 
pamiętam, u babci Pauliny to były pierogi. Były i pieczone 
pierogi, i były gotowane, czy kluski na sucho i serem po-
sypane i skwarkami. Albo z makiem. Różne, różne potrawy 
niedzielne. Ale prażuchy wtedy nie było w niedzielę.

*** 

Alfreda Magdziak

Aż ślinka cieknie

Żytni chleb razowy przyjemnie drapał krtań
duże pajdy z cebulą jadło się że hej
mleko smarowało czułe podniebienie
z białymi kluskami w obiady niedzielne

Gryczana prażucha z dużymi skwarkami
zbyt szybko znikała pod naszymi łyżkami
kartoflane tarciuchy gorące prosto z pieca
maczane w śmietanie to dopiero uciecha

Z chlebowego ciasta podpłomyki pieczone
i lnianym olejem w makutrze kraszone
zaraz na stojąco każdy w rękę brał
oblizywał olej bo na brodę kapał

Pucate golasy gryczano serowe
z dodatkiem kartofli gorące różowe
do tego z gładyszki chłód zsiadłego mleka
a jaglaną kaszę na słodko się wypieka

Soczewica sypka w pierogach pieczonych
duże gęste kluski z makiem słodzonym
w czerwonym barszczu płaty grzybów czerniały
na mleku zacierka drobiona przez Mamę

Maślankę z kartoflami chętnie się jadało
polny groch z kapustą i jajka na twardo
to były przysmaki pamiętne sprzed wojny
aż mi ślinka cieknie jak je sobie wspomnę

z tomiku W cieniu polnych grusz, Zamość 1996, s. 89

PRZYPISY

1 Np. zbioru wspomnień: A. Magdziakowa, Rok obrzę-
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i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południo-
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red. M. Biernackiej, B. Kopczyńskiej-Jaworskiej, A. Kutrze-
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Książka Alfredy Magdziak wydana przez  
Stowarzyszenie Twórców Ludowych w 2003 r.,  

fot. Archiwum STL

ANNA PILISZEWSKA 
Ludowy poeta

Śpiewa swojej wsi jak umie, idąc po ciernistej  
drodze
Życia – wschód się w zachód zmienia, cicho śpiewa 
kos w ogrodzie.
Gdy napisze wiersz w kajecie, łubin wzrasta  
i zakwita,
Pachnie zaorana ziemia, mak się chwieje  
w łanie żyta.

Latem, kiedy brzęczą pszczoły pośród sadów  
i na łące,
Jego pieśń opiewa piękno drzew i pól,  
i ptasi koncert.
Rym się chwieje nad dachami, frunie ptakiem  
nad zagonem,
Aż dziwują się powoje, malwy żółte i czerwone.

Śpiewa swojej wsi jak umie – jesień liście rdzawi, 
złoci,
A on czułą pieśnią prawi o przyrodzie i dobroci.
Przemijają pory życia, wartko mija rok za rokiem,
A on ludziom nadal pisze – pod niebieskim,  
pod obłokiem...
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Robert Kleman – wytwórca instrumentów 

ludowych, muzykant, śpiewak, gawędziarz, 

animator opolskiej kultury ludowej 
 

Malwina Kołt 

Po II wojnie światowej na Opolszczyźnie osiedlała się lud-
ność pochodząca z różnych terenów należących do przedwojen-
nej II Rzeczypospolitej. Przybysze przyczynili się do powsta-
nia bogatego obrazu kulturowego województwa opolskiego. 
Obecnie jednym, o ile nie jedynym, 
wytwórcą instrumentów ludowych 
jest tam Norbert Kleman. Auto-
chton posługujący się miejsco-
wą gwarą, urodzony w 1941 roku 
w Izbicku w powiecie strzeleckim, 
zamieszkały aktualnie w Opolu.

Od wielu lat prowadzi działal-
ność w zakresie upowszechniania 
tradycji kulturowych oraz kulty-
wowania folkloru i sztuki ludowej 
Opolszczyzny. Naucza pieśni ludo-
wych pochodzących z tego regionu, 
wprowadza także repertuar z in-
nych regionów Polski. Pracował 
jako animator kultury w Dobrzeniu 
Wielkim. Jego ojciec – Józef – był 
cieślą budowlanym i rzeźbiarzem, 
stąd i on zaczął wykazywać podob-
ne zainteresowania. Oprócz tego 
potrafi grać na różnych instrumen-
tach muzycznych. Zdolności te na-
był samodzielnie, ugruntowując je 
poprzez uczestniczenie w kursach 
i szkoleniach w domach kultury. 
Instrumentami muzycznymi, na 
których uczył się grać, są różnego 
rodzaju piszczałki, harmonia pe-
dałowa, akordeon oraz burczybas 
i diabelskie skrzypce. Na co dzień 
gra z innymi muzykantami w domu lub przy okazji różnych 
imprez folklorystycznych np. na rynku w Opolu. W wolnym 
czasie zajmuje się rzeźbiarstwem. Stworzył m.in. rzeźby, które 
przedstawiają muzykantów grających na różnych instrumen-
tach muzycznych, jak skrzypce, basy, harmonia, klarnet. Swoje 
prace prezentował m.in. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 
a także podczas Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą. Niestety Kleman nie ma uczniów indywidualnych, 

prowadzi natomiast lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej.
Na własne potrzeby, a także dla muzeów i skansenów znaj-

dujących się na terenie Opolszczyzny, buduje ludowe instru-
menty muzyczne. Inspiracje czerpie z przekazów ustnych i li-

teratury, podpatruje często kapele 
z innych regionów. Jak tłumaczy, 
ze względu na fakt przybycia na 
Opolszczyznę różnych grup etnicz-
nych i występującą tu wielokulturo-
wość, można używać instrumentów 
i wykonywać repertuar z różnych 
części Polski. Zatem jako novum do 
instrumentarium kapel opolskich 
włączył burczybas, znany głównie 
na Kaszubach1.

Jest to typ bębna pocieranego 
używanego niegdyś w celach ma-
gicznych do wzniecania obrzędo-
wej wrzawy, swego rodzaju „an-
tymuzyki” mającej na celu odstra-
szanie złych mocy w czasie i miej-
scach przejścia2. Dawniej stanowił 
atrybut kolędników, współcześnie 
używany jest jako instrument per-
kusyjny w kaszubskich kapelach3. 
Jak relacjonuje rozmówca, gra się 
na nim w trzy osoby – jedna osoba 
trzyma instrument, druga polewa 
wodą pęk końskiego włosia, trzecia 
pociera dłońmi włosie4. Burczybas 
znajdujący się w pracowni Kle-
mana, został zbudowany techniką 
bednarską z trzynastu brzozowych 
klepek. Do membrany z koziej 

skóry zamocowany jest chwost z ciemnego końskiego włosia.  
Natomiast denko spodnie jest drewniane.

W pracowni Norberta Klemana zobaczyć, a także usłyszeć, 
można diabelskie skrzypce, z precyzyjnie wyrzeźbioną w drew-
nie lipowym głową diabła, wykonane w 1986 roku. Instrument 
ten znany jest głównie na Kaszubach, Kurpiach, Żywiecczyźnie 
i Śląsku Opolskim5. Podobnie jak burczybas, używany był do 
rytuałów odprawianych w czasie i miejscach przejścia, głównie 

Norbert Kleman z wykonanymi przez  
siebie diabelskimi skrzypcami, 2018 r.,  

fot. Malwina Kołt

SYLWETKI



40

przez kolędników. Na Kaszubach miał też zastosowanie w za-
duszki, kiedy to na diabelskich skrzypcach, burczybasie, kołat-
kach i terkotkach czyniono wrzawę, odwracającą – jak wierzo-
no – uwagę demonów niedopuszczających dusz potępionych 
do cmentarzy, co umożliwiało ich przedostanie się tam i tym 
samym uzyskanie zbawienia6. Wykonany przez Klemana in-
strument składa się z długiego sosnowego pręta, zakończonego 
diabelską głową w spiczastym kołpaku, wspartą na dwóch meta-
lowych talerzach, do którego przytwierdzone zostały kolorowe 
wstążki. Poniżej znajduje się rezonator – bębenek jednomem-
branowy, na którym ustawiony 
jest podstawek, a na nim napięte 
są cztery struny zamocowane 
na czterech sosnowych kołkach 
(kołki te to prawdopodobnie for-
ma ozdoby, ponieważ zauważyć 
można ukryty z tyłu instrumentu 
gitarowy mechanizm naciągów 
do zmiany napięcia strun, jednak 
nie strojonych). Do wydobywania 
dźwięku z brzękadeł, strun, a na-
wet korpusu instrumentu służy 
drewniana pałka. 

W kolekcji instrumentów mu-
zycznych Norberta Klemana 
znajduje się też harmonia peda-
łowa, która używana jest najczę-
ściej w północno-wschodniej czę-
ści Polski, głównie na Kurpiach, 
częściowo też w innych stronach 
Mazowsza czy na Podlasiu. Jak 
sama nazwa wskazuje odróżnia 
ją od wszystkich rodzajów har-
monii ręcznych – miech nożny 
(podobny konstrukcyjnie do mie-
chów w fisharmonii). Wytwórca 
instrument zbudował ją w 2016 
roku z wcześniej zdobytych czę-
ści. Harmonia jest ośmiobasowa 
(umożliwia to grę w czterech  
tonacjach), ma ciepłe brzmienie. 
To jedyny tego typu instrument 
muzyczny w okolicy.

Autorskim instrumentem muzycznym Norberta Klemana, 
chociaż w typie ludowym, jest bezówka – rodzaj piszczałki. Na-
zwa pochodzi od drewna, z którego buduje się ten instrument, 
a mianowicie z czarnego bzu. Stroik trzcinowy, zabezpieczany 
jest osłoną wykonaną także z drewna bzowego. Brzmienie bez-
ówki można porównać do dźwięku klarnetu. Kleman, jak twier-
dzi, zbudował tę piszczałkę, czerpiąc inspiracje z instrumenta-
rium kapel z południowej części Polski, ale też czeskich górali. 
Wykonana jest na wzór klarnetu (wymiary, rozstaw otworów 
palcowych). W tymże instrumencie, dzięki specjalnemu układo-
wi otworów palcowych, można uzyskiwać dźwięki chromatycz-
ne, co wzbogaca jej możliwości muzyczne. Artysta ma w pla-
nach stworzenie dużej piszczałki basowej tego samego rodzaju.

Norbert Kleman pamięta wiele tradycyjnych zwyczajów, 
w których sam brał czynny udział. Chociażby ostatkową zaba-

wę tzw. wodzenie niedźwiedzia7, która znana jest również m.in. 
w powiecie lublinieckim (graniczącym z województwem opol-
skim). Występuje tam pod innymi nazwami: ostatki, comber lub 
babski comber8. Obecnie w województwie opolskim zwyczaj 
ten (prawdopodobnie) zanikł. Główną przyczyną był zapewne 
brak młodych kontynuatorów tradycji.

Opolski artysta posiada w swoich zbiorach także rekwizyty 
używane przez grupy kolędnicze. Są to m.in. gwiazda, która, jak 
informuje rozmówca, oznajmia narodzenie Pana Jezusa, a tak-
że turoń – symbol siły, mający magicznie wspomóc spełnienie 

się kolędniczych życzeń. Jak 
opowiada Kleman panny, któ-
re chciały rychło wyjść za mąż, 
powinny pogłaskać turonia po 
brodzie.

Norbert Kleman jest ważną 
postacią dla Ziemi Opolskiej. 
Buduje ludowe instrumenty 
muzyczne, gra, śpiewa, rzeźbi 
w drewnie, opowiada ludowe po-
dania – to prawdopodobnie ostat-
ni, ale jakże aktywny animator 
sztuki ludowej w Opolu. 
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Norbert Kleman w pracowni, grający  
na polskiej harmonii pedałowej, 2018 r.,  

fot. M. Kołt
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BADACZE KULTURY

„Jeszcze kłosy pełne rosy, a już niwa gwarzy”.

Literatura ludowa i chłopska jako obszar 

badawczy Profesora Michała Łesiowa

Agnieszka Dudek-Szumigaj 

W lipcu 2016 roku pożegnaliśmy Profesora Michała Łesio-
wa – językoznawcę, slawistę, dialektologa, znawcę folkloru 
polskiego i ukraińskiego, zasłużonego organizatora życia uni-
wersyteckiego i twórcę lubelskiej ukrainistyki. Bogata spu-
ścizna naukowa Profesora, publikującego od połowy lat 50. 
XX wieku i aktywnego do ostatnich miesięcy życia, stanowi 
niezastąpione źródło wiedzy dla badaczy słownej twórczości 
ludowej. Jego studia o poezji chłopskiej i folklorze, komenta-
rze językowe do tekstów poetyckich, przedmowy i wstępy do 
zbiorów poezji i podań ludowych, recenzje antologii wierszy 
chłopskich to świadectwo życia wyjątkowo aktywnego i płod-
nego naukowo badacza i pasjonata kul-
tury ludowej. Warto przytoczyć najważ-
niejsze fakty1 z życia Profesora, którego 
wrażliwość w dużej mierze ukształtowa-
ło pogranicze polsko-ukraińskie ze spe-
cyfiką tygla językowo-kulturowego. 

Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 
roku we wsi Huta Stara w województwie 
tarnolpolskim. Wychowywał się w kręgu 
dwóch kultur i dwóch języków: grecko-
katolicka rodzina ze strony ojca posłu-
giwała się zachodnioukraińską gwarą 
naddniestrzańską, miała ona bowiem – 
jak zaznaczał sam M. Łesiów – głęboko 
ukształtowaną ukraińską świadomość 
narodową; rzymskokatolicka rodzina 
za strony matki za swój język ojczysty 
uważała polski i używała polskiej gwa-
ry kresowej, posługując się swobodnie 
także gwarą ukraińską. Edukację szkolną  
M. Łesiów rozpoczął w 1935 roku 
w szkole w Hucie Starej, kontynuował 
naukę w Monasterzyskach i Stanisławo-
wie (dzisiejszym Iwano-Frankiwsku). 
Nadejście frontu niemieckiego-sowieckiego przerwało nie 
tylko naukę nastoletniego ucznia, ale także stało się począt-
kiem rodzinnej tragedii: po wkroczeniu wojsk sowieckich  
ojciec M. Łesiowa został wcielony do wojska i wysłany na 
front; w kwietniu 1945 roku zginął. 

Po wojnie polska rodzina matki zdecydowała się na repa-
triację i po przyjeździe na Ziemie Odzyskana zamieszkała 

we wsi Zielin w województwie szczecińskim. Michał Łesiów 
kontynuował przerwaną przez wojnę edukację w gimnazjum 
w Dębnie Lubuskim, a następnie w Gryfinie. Po uzyskaniu 
„małej matury” wstąpił do Małego Seminarium Duchownego 
w Gorzowie Wielkopolskim. Jak o sobie pisał, „taka decyzja 
była wynikiem przeżyć dziecinno-młodzieńczych, ogromnych 
stresów w czasie stosunkowo długiej wojny i dwóch okupacji,  
co zniechęcało do życia cywilnego. Była to prawdopodobnie 
chęć ucieczki od trudnego […] życia, pełnego niesprawiedli-
wości, odczuwanej głęboko przez zestresowaną psychikę mło-
dego człowieka. Niektórzy nazywali to powołaniem”2. 

Po uzyskaniu matury w Małym Semi-
narium Duchownym oraz eksternistycz-
nej matury tzw. państwowej M. Łesiów 
wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Gorzowie Wielkopolskim; 
stąd po kilku miesiącach władze uczel-
ni usunęły go, jako powód podając fakt 
ochrzczenia alumna w cerkwi obrządku 
greckokatolickiego. 

Po nieudanych próbach podjęcia nauki 
w czterech innych seminariach duchow-
nych M. Łesiów w 1951 roku został stu-
dentem Wydziału Filozofii Chrześcijań-
skiej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Na tej uczelni rozpoczął również 
studia polonistyczne, uwieńczone obroną 
pracy magisterskiej na temat gwary swej 
rodzinnej wsi Huta Stara, napisanej pod 
kierunkiem prof. Tadeusza Brajerskiego. 

Po studiach mgr Michał Łesiów podjął 
pracę w Instytucie Językoznawstwa PAN 
w Krakowie pod kierunkiem wybitnego 
dialektologa – prof. Kazimierza Nitscha. 
W roku 1956 zdecydował się na powrót 

do Lublina. Związał się wówczas zawodowo z Katedrą Języ-
ka Polskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1963 
roku na UMCS zostaje utworzony Zakład Filologii Rosyjskiej, 
któremu Michał Łesiów poświęci blisko 30 lat jako nauczyciel 
akademicki, organizator życia naukowego i dydaktycznego, 
a od roku 1969 kierownik tej jednostki.

W 1960 roku M. Łesiów odbył roczny staż na Uniwersyte-

Profesor Michał Łesiów,  
fot. Marcin Kojder
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cie Tarasa Szewczenki w Kijowie, podczas którego rozpoczął 
studia nad językiem siedemnasto- i osiemnastowiecznych dra-
matów zachodnioukraińskich; staną się one podstawą przyszłej 
pracy doktorskiej. W 1962 roku na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego po obronie przygotowanej pod 
kierunkiem prof. Leona Kaczmarka rozprawy, zatytułowanej 
Język dramatów zachodnioukraińskich XVII – początku XVIII 
wieku M. Łesiów uzyskał stopień naukowy doktora. Kolejne 
etapy Jego drogi naukowej to przede wszystkim uzyskanie 
habilitacji na podstawie opublikowanej w 1972 roku pracy pt. 
Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny3, a następnie tytuł pro-
fesorski, nadany w roku 1983.

W swej długoletniej pracy na uczelni M. Łesiów pełnił funk-
cje dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, 
dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, a także kierow-
nika Katedry Języków Słowiańskich KUL. Profesor był też 
twórcą ukrainistyki na UMCS, gdzie od roku 1991 do przejścia 
na emeryturę prowadził zajęcia oraz sprawował funkcję kie-
rownika Zakładu Filologii Ukraińskiej. 

Dorobek naukowy Profesora Michała 
Łesiowa jest imponujący: obejmuje po-
nad 900 jednostek bibliograficznych – 
publikacji z zakresu polsko-ukraińskich 
powiązań językowych, gwar ukraińskich 
w Polsce i polskich na Ukrainie, historii 
ukraińskiego języka pisanego, nazw wła-
snych na pograniczu etniczno-języko-
wym, tekstów popularyzujących wiedzę 
o języku ukraińskim i o Ukrainie. Miej-
sce szczególne w twórczości naukowej 
Profesora zajmuje folklor i kultura ludo-
wa. Jak stwierdził prof. Jerzy Bartmiń-
ski w laudacji na 70-lecie M. Łesiowa, 
„zainteresowanie i szacunek dla lokalnej 
tradycji językowej, dla mowy chłopskiej, 
dla folkloru i kultury ludowej – a więc 
tym samym i dla „prostego człowieka” 
– to pierwsza, najbardziej uderzająca ce-
cha postawy naukowej Profesora. Cecha 
trudna do przecenienia w dobie demokra-
cji, renesansu idei regionalnych, ruchu 
małych ojczyzn. Drugą cechą jest wraż-
liwość na słowo artystyczne. Łesiów jest 
dialektologiem i folklorystą w jednej osobie. […]. Jego wraż-
liwość na słowo ma w sobie coś z postawy biblistów, łączy za-
ciekawienie i szacunek, wyraża się w posłudze komentowania, 
objaśniania, dzielenia się z innymi ludźmi”4.

W swoich tekstach M. Łesiów podejmował zagadnienia teo-
retyczne i terminologiczne, odnoszące się m.in. do rozgrani-
czenia literatury ludowej i chłopskiej, stwierdzając:

„W historii literatur narodowych chronologicznie na pierw-
szym miejscu jest ustna literatura ludowa, tzw. «pieśń gmin-
na», stanowiąca jak gdyby prehistorię literatury narodowej. 
Termin «literatura ludowa» zatrzymujemy dla tej dawnej 
i obecnej pieśni, legendy, gawędy, bajki anonimowej, któ-
rej autorem jest «lud”. Dla ludowej literatury mającej swego 
konkretnego autora znanego musimy zastosować inny termin 
«pisana literatura ludowa» lub «literatura chłopska». Jest rze-
czą niewątpliwą, że ta ostatnia ma bezpośredni związek z ustną 

(anonimową) literaturą ludową. […] Można więc przeciwsta-
wić anonimową literaturę ludową literaturze chłopskiej pisanej 
jako drugie z pierwszego wypływające. Każdy poeta wyrasta 
na jakimś podłożu kulturowym i nawiązuje do jakiejś tradycji 
poetyckiej. Pisarze chłopscy wyrastają przede wszystkim na 
tradycji anonimowej literatury ludowej, wyrabia ona w nich 
smak artystyczny. Pisarzy chłopscy w pewnym sensie muszą 
nawiązywać do literatury anonimowej, w jakimś stopniu na-
śladować rozwijając równocześnie twórczo motywy i wyraz 
artystyczny”5.

W kręgu zainteresowań naukowych M. Łesiowa szcze-
gólne miejsce zajęła ceniona twórczyni ludowa pochodząca 
z Chełmszczyzny – Paulina Hołyszowa, autorka m.in. Naszego 
wesela6. Jak pisał badacz w przedmowie7, utwór ten, znajdu-
jący się na pograniczu twórczości własnej i zbioru etnogra-
ficznego zarówno ze względu na treść, jak i na osobę autorki, 
stanowi wierny przekaz obrzędu weselnego wsi Strupin Duży 
koło Chełma z początku XX wieku. Obszerny tekst przed-

mowy zawiera curriculum vitae pisarki,  
opis poszczególnych etapów i postaci 
wesela strupińskiego, analizę pieśni we-
selnych, a także odwołania do zapisów 
wesela utrwalonych przez Oskara Kol-
berga. M. Łesiów dostrzegł nie tylko war-
tość artystyczną dzieła P. Hołyszowej, ale 
także opisał je z pozycji językoznawcy- 
dialektologa jako cenny dokument ję-
zykowy z obszaru polskich gwar połu-
dniowokresowych, ukształtowanych pod 
wpływem ukraińskich gwar południowo-
-zachodnioukraińskich: scharakteryzował 
i zilustrował przykładami zjawiska fone-
tyczne, morfologiczne i leksykalne wła-
ściwe tym gwarom.

Problematykę weselną M. Łesiów 
podjął również w tekście pt. O „Weselu 
kraczkowskim”8. Artykuł otwiera życio-
rys Walentego Kunysza – znanego poety 
chłopskiego i dokumentalisty folklo-
ru, pochodzącego ze wsi Kraczkowa na 
Rzeszowszczyźnie; w tej części artykułu 
autor przedstawił także informacje o pu-
blikacjach W. Kunysza na łamach cza-

sopism i monografii oraz zarys dziejów Kraczkowej. Dalsza 
część tekstu poświęcona jest obrzędowi weselnemu z przeło-
mu XIX i XX wieku. M. Łesiów stwierdza, iż Wesele kracz-
kowskie stanowi chyba największy i równocześnie bardzo 
autentyczny zbiór opisów i pieśni z wesela odbywającego 
się na polskiej wsi. Wartość zbioru polega m.in. na tym, że 
czytelnik ma do czynienia z faktami kultury ludowej zebra-
nymi i zaprezentowanymi przez użytkownika i twórcę tejże 
kultury, obcującego z nią na co dzień. W artykule wskaza-
no również na analogie części utrwalonych przez W. Kuny-
sza pieśni weselnych wobec innych publikowanych zbiorów  
etnograficznych, m.in. A. Saloniego i O. Kolberga; potwier-
dza to fakt, iż „pieśni ludowe wędrują, a ponieważ ich tekst 
oddany był na pastwę zawodnej pamięci ludzkiej, zmieniają 
się częściowo całe zdania, wyrazy, mieszają się motywy”9. 
Zamieszczone w zbiorku teksty stanowią dla autora nie tylko 

Zbiór artykułów i recenzji profesora  
Michała Łesiowa wydany w Przemyślu 

w 2017 roku, fot. Archiwum STL
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dokument folklorystyczny, ale także językowy: wypowiedzi po-
szczególnych postaci, przemówienia, zagadki i pieśni przytacza-
ne są w brzmieniu oryginalnym, dzięki czemu stanowią materiał 
do rozważań dialektologicznych nad małopolską gwarą Kracz-
kowej, jej fonetyką, morfologią, leksyką. Tom zamyka przygo-
towany przez M. Łesiowa słownik wyrazów trudniejszych do 
zrozumienia, zwykle gwarowych.

Inspiracje zbiorami P. Hołyszowej i W. Kunysza znalazły 
odzwierciedlenie w artykule M. Łesiowa poświęconym kul-
turotwórczej, społecznej i integrującej roli obrzędu weselne-
go w środowisku wiejskim. Autor omawia strukturę obrzędu 
w Strupinie Dużym i Kraczkowej, opisuje poszczególne sceny 
towarzyszące kolejnym dniom wesela; porównawcza analiza 
obrzędu z różnych regionów geograficznych i kulturowo-języ-
kowych pozwala na stwierdzenie, że bez względu na lokalizację 
wesele było okazją do kulturowego jednoczenia mieszkańców 
wsi, umożliwiało utrwalanie lokalnej tradycji oraz tworzenie 
nowych faktów kultury słownej i muzycznej. Jak pisze autor, 
„[b]ył to swoistego rodzaju wodewil, w którym na pierwszym 
miejscu znajdowały się tradycyjne pieśni obrzędowe, […] zasły-
szane, zapożyczone, a nawet pewna liczba przyśpiewek, które 
powstawały ad hoc […] w zależności od sytuacji. […]. W tre-
ści weselnych tekstów folklorystycznych łączyły się elementy  
sacrum z profanum, w ich języku zaś zachowały się najbardziej 
istotne systemowe cechy gwary poetyckiej, czyli języka folklo-
ru”10.  

Przedmiotem zainteresowań naukowych M. Łesiowa była 
również twórczość poetycka. Chyba najbliższa była badaczo-
wi poezja P. Hołyszowej; analizie jej wierszy badacz poświęcił 
kilka tekstów11, dokonał także wyboru i opracowania utworów 
poetki do zbioru pt. O grudko mojej ziemi, opatrując go obszer-
nym posłowiem. W publikacjach odnoszących się do dorobku 
poetyckiego P. Hołyszowej autor podkreślał czynne uczestnic-
two w działalności kulturalnej rodzimej wsi i akcentował wagę 
dokonań twórczyni ludowej w wydobywaniu z zapomnienia 
miejscowego folkloru. M. Łesiów stwierdzał, że ilościowo nie 
najbogatsza poezja tej autorki uznawana jest za twórczość wy-
jątkowo wartościową i odznaczającą się wysokim poziomem 
artystycznym. Autor scharakteryzował tematykę wierszy poet-
ki związanej na co dzień z pracą na roli; powtarzają się w jej 
twórczości motywy pochwały rodzinnej wsi, łączności z przy-
rodą, pracy (w szczególności opoetyzowanie pracy żniwiarza 
i nawiązania do pieśni dożynkowych, których część twórczyni 
sama napisała12). Wiele uwagi poświęca badacz środkom arty-
stycznym i językowi poezji Hołyszowej, omawia występujące 
w wierszach elementy gwarowe z zakresu fonetyki i fleksji, 
analizuje formy językowe stanowiące przykład wpływów ukra-
ińskich, w szczególności na poziomie leksyki, podkreślając, iż 
są one u poetki naturalne, nie zniekształcają tekstu, ale nadają  
mu swoistości, oryginalności i archaiczności. 

Michał Łesiów jest autorem szkiców o twórczości wielu po-
etów mających swe korzenie na wsi, m.in. Stanisława Bojarczu-
ka13, Elżbiety Daniszewskiej14, Sabiny Derkaczewskiej15, Walen-
tego Jareckiego16, Jana Pocka17, Bronisława Pietraka18, Wacława 
Lipowskiego19; teksty te opublikowano w formie artykułów, re-
cenzji, wstępów i posłowia do zbiorków. Słowem wstępnym M. 
Łesiowa opatrzona jest również antologia ludowej poezji religij-
nej20, zawierająca wiersze ponad 30 autorów z Lubelszczyzny, 
w większości pochodzących ze środowiska wiejskiego.  

Przedmiot zainteresowań badacza stanowiły także utwory 
prozatorskie, np. gawędy i bajki ludowe: autor dokonał wybo-
ru i opracowania utworów nadesłanych na konkurs ogłoszo-
ny w 1968 roku przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych; 
utwory te zostały opublikowane w postaci zbioru pt. Cudow-
ny bijak. Bajki ludowe współcześnie pisane, a ich tematykę, 
język i specyfikę gatunkową M. Łesiów scharakteryzował 
w słowie wstępnym21.  Wstęp jego autorstwa zawiera również 
antologia współczesnych podań ludowych22

Jako człowiek pogranicza kulturowo-językowego Michał 
Łesiów poświęcił wiele uwagi twórczości ukraińskich pisarzy 
chłopskich zamieszkujących w Polsce, m.in. Stepana Sydoru-
ka23 z nadbużańskiej wsi Stawki koło Włodawy, Wasyla Al-
biczuka24 z Dąbrowicy Małej na południowym Podlasiu czy 
Jakowa Dudry25 z Łemkowszczyzny. Badacz był znakomitym 
popularyzatorem kultury ukraińskiej w Polsce: jego szkic 
na temat wkładu twórców ukraińskich do rozwoju polskiej 
kultury ludowej przywołuje twórczość konkretnych pisarzy,  
których utwory zawierają elementy tzw. kresowe, a więc 
ukształtowane pod wpływem interferencji polsko-ukraiń-
skich, czasem stylizowane na gwarę kresową; nawiązuje do 
folkloru ukraińskiego, m.in. do pieśni weselnych, „hajiw-
kowych”, kołomyjek; stwierdza istnienie zjawiska przecho-
dzenia tekstów folklorystycznych z jednej wersji językowej 
w drugą, a więc tzw. przekładów „ludowych” dokonywanych 
przez osoby ze środowiska wiejskiego zarówno z języka ukra-
ińskiego na polski, jak i z polskiego na ukraiński. M. Łesiów 
konkluduje swoje rozważania następująco: „Wymienione 
przykłady i sposoby wzbogacania się wzajemnego tekstów 
ludowych, przede wszystkim anonimowych, stanowią pew-
nego rodzaju tradycję współistnienia kultur na pograniczu 
polsko-ukraińskim. […] Niektórzy twórcy ludowi wyrośli na 
pograniczu kulturowo-językowym czerpią w swej twórczości 
z obu zespołów językowych watki i formalne językowe środ-
ki wyrazu”26.

Przenikanie elementów ludowej kultury słownej na po-
graniczach etniczno-językowych stało się przedmiotem kil-
ku tekstów M. Łesiowa poświęconych m.in. folklorowi wsi 
położonych w granicach współczesnego państwa ukraińskie-
go, ale zamieszkałych przez Ukraińców i Polaków27. Autor 
stwierdza, iż „[w]ytworzył się na tym pograniczu specjalny 
typ folkloru, sympatyczna niekiedy mieszanka elementów 
polskich i ukraińskich nie tylko w zakresie wątków, ale też 
niejednokrotnie w samej strukturze tych dwu spokrewnio-
nych języków potocznie używanych. […] Właśnie tu część 
wytworów literatury ludowej, przede wszystkim anonimowej, 
funkcjonowała i po części nadal funkcjonuje wśród ludności 
o świadomej przynależności tak do narodu polskiego, jak 
i ukraińskiego, a może owa twórczość mieć formę językową 
ukraińską, polską lub nawet mieszaną w tym samym tekście. 
Owe wytwory niezależnie od formy językowej stawały się 
własnością i nabytkiem wspólnym dla tego pogranicznego 
terenu kulturowego”28.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje problematyki związanej 
z twórczością ludową jako inspiracją naukową Profesora  
Michała Łesiowa, wskazuje jednak na sposób recepcji folklo-
ru i literatury chłopskiej w świadomości badacza: przeróżne 
formy twórczości słownej są dla niego nie tylko elementem 
dziedzictwa kulturowego, ale i potencjału twórczego ludności 
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wiejskiej, a w warunkach pogranicza także czynnikiem inte-
grującym grupy etniczne czy narody, dowodem wzajemnej 
tolerancji i szacunku. 

Na koniec warto nadmienić, że znaczna część dorobku 
naukowego M. Łesiowa odnoszącego się do literatury ludo-
wej i chłopskiej otrzymała nową drogę w dotarciu do czy-
telników: wiele Jego tekstów poświęconych tej problematyce 
zostało przedrukowanych już po śmierci Profesora zarówno 
w Polsce29, jak i na Ukrainie30. 
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PROZA

Jak baba debła osukała

GENOWEFA IWANEK

Downo minęły juz ty casy, co na zywieckiyj ziymi była 
biyda az piscało. Kiedy to po wsiach ludziska zyli, co ziymi 
wydarli, uobrobiali kazdy kąsek ziymi, no a wiecorami uopo-
wiadali rózne bojki. Moja babki świyntej pamiyci Franciska 
uopedzieli mi, jak to jedna gaździna zyła tu na zywieckiyj ziy-
mi. Była wdową, miała syna, co mioł 10 lat. Gazda zmarł, bo 
go przygniotło drzewo w lesie przy wyrębie, kany jezdzowoł 
un na zarobek. Biyda zacynała zaglądać pod strzechę. Wdo-
wa niy mogła se ze wsyckim poradzić sama, bo hasnik był 
jesce mały. Zacynała się rozpytywać za parobkiym, co byłby 
sykowny i znoł się na robocie w gospodarstwie. Nale co przy-
sed jaki parobek, to chcioł duzej zapłaty albo się chcioł zynić, 
albo ządoł zapisów. A gaździnej to niy było na rynke, bo uo 
wydaju niy myślała, zołowała za nieboscykiym.

Razu jednego zgodała się ze sąsiadkom uo parobkach, ze 
przydołby się ji sykowny parobek, co się to na robocie zno. 
Sąsiadka ji radziła takigo, co to się na robocie zno, ale jak ji 
pedzieli, jak się nazywo, to gaździna na to, ze to pijok i zło-
dziyj, ze takigo niy chce, wolałaby debła, anizeli jego za po-
chołka. I chyba pedziała w złą godzinę, bo za niydługo zjawił 
się u nij taki dziarski kawalyr, co to na wsyckim się znoł. Pe-
dzioł ji, ze suko słuzby. Gaździna na to, ze go przyjmie na 
dwa tydnie na próbę, a jak bydzie sykowny, to późniyj pogo-
domy uo zapłacie. 

Parobek wzioł się do roboty. Som widzioł, co trza zrobić, 
uobornik wykidoł spod koni i krów, drewna narąboł, płot na-
prawił, ziymie zaoroł i zasioł uowies, uotawe skosił i rozrzucił. 
Jak gaździna przysła w pole, zeby coś zrobić, to się zdziwiła, 
bo było wszystko zrobione. Robota to mu się w rynkach po-
liła. 

Minęły dwa tydnie i parobek przysed do gaździny, by do-
wiedzieć się, cy się nadaje. A gaździna na to, ze go zostawio, 
nale musą się dogodać uo zapłacie. Wtedy tyn parobek wy-
ciąga spod pazuchy cyrograf i daje go gaździnie do podpisu. 
A gaździna na to, ze musi ji 10 roków słuzyć, to mu podpise, 
bo syn jest mały, a musi mu gospodarstwo przepisać. Toś ty 
jest deboł – tak zek myślała. 

Un się na to zgodził, niech tak bydzie. Nale lata pryndko 
lecą i 10 roków minęło jakby na bacie strzelił. No i deboł 
godo do gaździny, ze chyba niy załuje, ze go zatrudniła, bo 
robotę wykonoł. A gaździna godze, ze musi się piyknie ubrać, 
zeby się niy wstydził, jaką to babę do piekła nie byle jaką 
porwoł i ze synu musi przykazać, jak na gospodarstwie mo 
robić, zeby do biydy niy wpod.

Tymcasem ubrała się piyknie w sukiynke, do nij tojeść 
świynconą miała przysytą i rozaniec na syji. I dlo syna tez tak 
zrobiła, a syn miał jesce kropidło i świynconą wodę, w razie 
cego, jakby deboł chcioł porwać do piekła. 

Jak przysła ubrano z izby, to debłowi az się uocy zaświeci-
ły, jaką to dorodną gaździnę ukusił. Godze, zeby się ukłuła 
w serdecny palec i podpisała cyrograf. A una potargała tyn 
cyrograf i rzuciła go do pieca i się spolił. Deboł podskocył 
do gaździny i chcioł ją porwać, nale pryndko uodskocył, bo 
ją chroniła ta świyncona tojeść i rózaniec, a syn kropił świyn-
coną wodą debła i tyn juz niy mioł co robić. Skocył, strzelił 
kopytami w dźwiyrze i uciyk.

Gaździna dzięki sprytowi została najbogatsą we wsi. Tak 
casem bywo, ze baba jest mądrzejsa uod samego debła. Tak 
się u nas godze, ze gdzie deboł niy moze, tam babe pośle. Hej! 

Meluzyna

ZOFIA PRZELIORZ

Andzia, jak była mało, to ogromnie rada słuchała opowie-
ści ciotki Jadwigi. Ciotka miyszkała razym z nimi, a że skuli 
choroby nie poradziła robić na polu, to wachowała dziecek. 
Żeby nie lazły kaj nie trza i krzywdy se jakij nie zrobiły, to 
rozprawiała im o bebokach, kiere rade siedzom w każdym 
ciemnym kącie i chytajom dzieci do miecha. Żeby nie toplały 

sie we stawie ani nie zaglądały do studnie, godała o utop-
cach, co miyszkajom we wodach i już niejednego utopiły. 
Przestrzegała też przed chodzyniem po cimoku, bo wtedy 
idzie spotkać fojermonów abo inkszych straszków. Jak zaś 
w długi jesiynne i zimowe wieczory zaczynało dmuchać wia-
trzisko, kiere wciskało sie w kożdo szpara i aż go w kuminie 
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było słychać, to ciotka godała, że to Meluzyna huczy.
– Ciotko, a kto to je ta Meluzyna? – spytała sie ją roz An-

dzia.
– Meluzyna? Jak ci to powiedzieć – zastanowiła sie ciotka. 
– Bo widzisz, dziołszko, ludzie to roztomańcie na nio go-

dajom. Jedni godajom, że to je tako wiatrowo pani, co z wia-
trym przichodzi i z wiatrym odchodzi. Drudzy godajom, że 
ona tak głośno lamynci, bo ni mo co dzieciom dać jeść i trza 
jeji za okno wystawić trocha chleba abo mąki, żeby miała 
czym te dzieci nafutrować. Jeszcze inksi godajom, że ona po-
traciła swoji dzieci i teraz ich szuko. W tako pogoda to lepij, 
żeby żodne dziecko nie wylazowało na dwór, bo Meluzyna 
bydzie myśleć, że to je jeji dziecko i go porwie. Ale jo od 
mojij starki słyszała, że Meluzyna to je tako dziołcha, kiero 
chciała mieć sto koszul.

– A czy to je co złego?
– Tak samo w sobie to tam zaś nic takigo złego ni mo, 

ale widzisz, ona te koszule szyła też w niedziele i świynta, 
a przeca w te dni nie godzi sie takigo czegoś robić.

– To porozprowiejcie mi o tym.
– Toż posłuchej. Downo, downo tymu, w jednej wsi miysz-

kała se ze swojom mamulkom jedna dziołcha, kierej było na 
miano Meluzyna. Ta Meluzyna była bardzo szwarno i nieje-
dyn karlus ku ni zachodził na zolyty, ale ona ze żodnym nie 
chciała godać. Jeja mamulka nieroz jeji godała: „Nie prze-
biyrej, dziołcho, żebyś nie przebrała, żebyś za kanarka wró-
bla nie dostała. Na kogo ty czakosz? Chyba nie na pona ze 
dwora, bo taki to sie na ciebie ani nie podziwo. Już tam nie 
padom, jakby jaki chachor abo nierobisz chcioł sie z tobom 
ożynić, ale fajne i robotne synki sie za tobom oglądajom”. 
Ale Meluzyna nic nie godała, yno stowała przed zdrzadłym 
i zaczynała czosać swoji długi i jasne włosy, jakby ni miała 
nic inszego do roboty. Aż mama ją ostrzegała: „Dziołcha, nie 
stój tela przed tym zdrzadłym, bo ci sie jeszcze kiedy dioboł 
w nim pokoże”.

– I co było dalij?
– Pewnego razu, kiedy Meluzyna zamiatała chodnik przed 

chałpom, w ich wsi pojawił sie handlyrz z roztomańtymi szto-
fami. Zaroz zleciały sie też ku niemu baby i dziołchy, żeby 
pooglądać, co tam fajnego na tym wozie mo. A mioł szum-
ne, zielone i modre, sukna na mazelonki do bab i na brucliki 
do chłopów, jedbow na ciynki jakle i na fortuchy, malowane 
szlajfy do włosów i ciynki płótno na koszule i kabotki. Swój 
towor zachwoloł, jak yno poradził. Wtedy Meluzyna popro-

siła: „Mamo, kupcie mi tego biołego płótna, uszyja se z niego 
nowy kabotek i spodnica ze szpickom”. „Dyć kupcie jeji tego 
płótna, musicie wiedzieć, że ksiynżno z Raciborza mo aż sto 
koszul z tego płótna” – zachyncoł handlyrz.

– Sto koszul? – Andzia głośno sie upewniła.
– Tak i tak sie upiyrała, że matka za wszystki piniondze, 

kiere miała naszporowane do ni na wiano, kupiła jeji tego 
płótna. Wtedy Meluzyna wziyna sie do szycio. Szyła bez 
przerwy, w dziyń i noc. Nie zważała na niedziele ani świyn-
ta. Jak ludzie szli w niedziela do kościoła, to ona z jegłom 
w rynce siedziała w oknie i szyła. Matka godała, że tak sie 
nie godzi, że niedziela noleży do Pana Boga, że to je ciynżki 
grzych tak w niedziela robić, że niedzielno praca sie wniwecz 
obraco, ale ona se nic z tego nie robiła, yno godała, że wtedy 
bydzie świyntować, jak setno koszula uszyje. I prawie by sie 
to było udało, ale ta swoja setno koszula kończyła szyć aku-
rat wtedy, jak w kościele zaczynało sie „Wielki”, czyli suma. 
Zaroz na dworze porwoł sie straszny wicher, wpod do izby 
i wyrwoł jeji ta koszula. Meluzyna chciała jom odzyskać, ale 
wtedy usłyszała głos wichru: „Bydziesz tak długo szyć, az 
uszyjesz setno koszula”. 

– I szyła? – spytała sie znów Andzia.
– Zabrała sie od nowa do roboty, ale kiedy koszula była 

prawie gotowo, zaś zrywoł sie straszliwy wicher i targoł ta 
koszula na strzympy. Wył i gwizdoł przi tymu tak strasznie, 
że go w cołkij okolicy było słychać. I tak sie to powtarza-
ło za każdym razym, jak Meluzyna kończyła szyć ta swojo 
ostatnio koszula. W końcu już nie chciała mieć tej setnej ko-
szule, ale nie poradziła przestać szyć. I tak jeszcze jakiś czos 
szyła, aż kiedyś zerwoł sie taki wicher, że razym z koszulom 
porwoł też i Meluzyna. Od tego czasu loce z wichrym, poku-
tuje, płacze i dalij szyje ta swojo setno koszula, a ludzie, jak 
słyszom wyjący w kóminie wicher, to godajom, że to Me-
luzyna huczy. I widzisz, Aneczko, nie wiym, jak to rychtyk 
z tom Meluzynom było, ale dycko se pamiyntej, że niedziela 
to je dziyń, kiery noleży do Ponbóczka i że kożdo niedzielno 
praca sie wniwecz obraco – zakończyła ciotka.

Wyryły sie te ciotczyne słowa w Andzinej pamiynci i po-
wtarzała je czynsto swojim dzieciom, a potym wnukom.  
Widziała, jak tyn świat sie zmiynio i jednej rzeczy nie pora-
dziła spokopić, jako te je, że teraz ludzie majom tela maszyn, 
kiere za nich robiom, a ciyngiym ni majom czasu i w nie-
dziela muszom robić. Do czego to tyn świat przidzie, przeca 
niedzielno praca...

Kasia kazdego roku uod młodych lat sposobiła sio do wigilii 
Świątego Jona. uOd babci Fronciski wiedziała, ze to wielkie 
świato uognia i wody, dwóch najwiąksych zywiołów słuzun-

cych cłowiekowi. W cerwcu słónko wspino sio na niebo wy-
soko, świci uogniście, wszystko w przyrodzie rośnie az kipi. 
Świat napełnio sio bujnościu traw, wónnościu ziół, brząkom 

W wigilio Świątego Jona 

ELŻBIETA WÓJTOWICZ
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uowadów. Dzioń staje sio najdłuzsy w roku, a noc najkrótsu. 
Nim nastumpi przełum, w wigilio narodzonia Świątego Jona 
maju miejsce niezwykłe zdarzonia. 

Zioła zebrone tego dnia nabiraju wielce uzdrowiajuncy 
mocy, słónko zachodzi trzy razy, prómionie z uogniska świą-
tojońskiego uocyscaju z chorób, dodaju sił, rozpolaju uucucia. 
Wionki rzucone na wodo wrózu przysłość i pozwolaju odna-
liźć miłość. uO północy rozkwito kwiat paproci i kto go znaj-
dzie, zapewni sobie wielkie scąście i powodzonie w zyciu. 
Lec zaniom Świąty Jon wodo uoświąci, carownice, strzygi, 
rusałki maju wielku moc i nim ju stracu, mogu jesce wiele zła 
ucynić cłowiekowi i zwierzantum. uO tom wszystkom uopo-
wiadała babcia Fronciska. 

W wigilio Świątego Jona uod somego rona Kasia z matku 
wyrywały w polu reśtki chwastów we lnie i na grządach. Bab-
cia godali, ze po Jonie tego juz cynić nie nalezy. Późni zbi-
rały zioła po miedzach i uugorach, takie najbardzi potrzebne 
przy rozmaitych dolegliwościach. Kasia zrywała srebrnik, bo 
uokłady z niego pómogały na rymatyz i zylaki. Krwawnik uzy-
wony był do niegojuncych sio ron, pachnunco macierzunka 
na apetyt i jeśli ktoś słabowoł, to na wzmocnionie, a grzmotek 
na komionie w nyrkach. uO przeziąbionia i na wrzody Kasia 
zrywała piąkne kwiaty dziwonny. Zbirała tyz rumionek pó-
mocny przy zapaloniach i duzo dziurawca. Babcia nazywali 
go krzyzowom, a najcąści świątojońskom zielom, bo kwit na 
Jona. Mówili, ze jest to lik uod dziewindziesińcu dziewińciu 
chorób, najbardzi na choru wuntrobo, bezsonność, meloncho-
lijo, ale zakozony w goruncce. Z uogroda Kasia przynosiła zaś 
miąto, sałwio, meliso – zioła bardzo przydatne w zaparciach, 
zakazoniach, niepokojach nerwowych. Na zapłociu rwała 
concelijo, uzywonu na kurzajki i przy zapaloniu u bydła. Zry-
wała tyz gałunzki z lipy i brzozy. Kazde zioło bacia wiunzała 
w pącuski, a Kasia wiscała z północny struny chałupy, aby 
schły i nabirały uzdrowiajuncy mocy. Matka stawiała jesce 
w zagrodzie bylico, chruniuncu uod złych sił i carów.  

uOd wcesnego popołudnia Kasia miała cas na wicie wion-
ków. Cyniła to razom z innomy dziewuskomy. Wceśni zadba-
ły o to, aby miały ich z cego wić. Jedna przyniosła pachnunco 
ruto, drugo ziele miłości – rozmaryn, trzecio lawondo, nastąp-
no lubcyk, bez którego ni mogło być. Wplatały tyz do wion-
ków kwiotki bzioku, lelijek, rózycek polnych, bławatków. 
Kazdo wiła dwa wionecki, a gdy juz były gotowe, ni mogły 
sio docekać, kiedy wreście zgrómadzu sio chłopcy i pódu ra-
zom na kupało. Wtedy ustrojune na bioło, jedon wionek zało-
zyły na głowo, a drugi niosły ze sobu, aby go rzucić do wody. 
Były bardzo przejąte, gdy znalazły sio nad stawom, do które-
go te wionki rzucały. Wierzyły, ze ich scąście i powodzonie 
na najblizsy rok będzie zalezyć uod tego, co sio z wioneckom 
stonie. Jezeli popłynie, to dobrze, a jeśli pódzie do dna, to zło 
wrózba. A jeśli zaplunce sio w sitowiu, to staroponioństwo 
pewne. 

Przejąte losom swoich wionków po ich rzuceniu na wodo, 
niepewne zachowonio chłopców, śpiwały razem:

Jasiu, Jasiu, Jasiulońku,
przeskoda my sio stała,
uwiłom se dwa wionecki,
bystro woda my wziona.

Chłopcy uodśpiwywali: 

Kasiu, Kasiu, Kasiuleńko,
nie rozpacoj ty, uo nie,
su tom u mnie dwa łabądzie,
popłynu uny po nie.

Późni wszyscy razem:

Płynie łabądź po jeziorze
i dopłynunć ni moze,
a kto sio w kom zakocho,
ton sio rozstać ni moze.
 
Zrobiło sio wesoło, rozligały sio pokrzykiwonia i śmichy, 

a niektórzy udawali, ze rzucają sio do wody, by schwycić wio-
nek ty, cy inny ponionki i pociesali te zasmucone.

Wszyscy cekali na zachód słóńca, po którom mozno juz 
było rozpolać świątojońskie uognie. Na wzgórku nieopo-
dal przygotowony zostoł chrust i pozostawiune z Zielunych 
Świątek gałązie brzozowe. Kasia pomiątała o tom, co przyka-
zywała babcia, aby nie przyglundać sio na zachodzunce słóń-
ce, które – jak mówiła – w wigilio Świątego Jona zachodzi 
trzy razy. Dodawała, ze kto zobocy te trzy zachody słóńca, 
ton w niedługom casie umrze. Kasia nie dowierzała tomu, lec 
bojała sio sprawdzić, jak z tom jest naprowdo. Inni tyz nie 
patrzyli. 

Gdy słónko zasło, zacąto krzesać uogień i rozpolać uogni-
sko. Przychodziło do niego sporo ludzi starsych. Kobity były 
przepasone bylicu. Kazdy chcioł posiedzić przy świątojoń-
skom uogniu, bo wierzył, ze mo uocyscajuncu moc, uwolnio 
uod chorób. Gospodynie przyniosły placki. Młodzi zaconi śpi-
wy i tońce wokół uognia, chłopoki skokali przez uognisko, aby 
nabyć siły. Niecirpliwie ocekiwono północy. Wielu chciało 
pómóc swomu scąściu i odnaliźć kwiat paproci, który rozkwi-
toł jedon roz w roku. Gdy nadesła północ, kto chcioł i móg, 
sedł w las pojedynco lub po dwoje sukać go. Jedni wystrasuni 
krzykomy i wrzaskom sił niecystych w lesie wracali prądko. 
Inni, uodwaźni, parli do przodu i moze coś znaleźli.  A niektó-
rzy woleli udać sio do swoich studni i sprawdzić, cy Świąty 
Jon nie zamionił w nich wody w wino, bo sły wieści, ze tak 
sio dzieje.  

Starsi uopowiadali, ze jedon młodzioniec znoloz w uokolicy 
kwiat paproci i uogrumnie sio wzbogacił, nabył wielki mun-
drości, mioł powodzonie i powazonie, lec po niedługom casie 
z niewiadumych powodów uodebroł sobie zycie. 

Kasio przerazały uopowieści uo złych siłach, które utrudnia-
ły drogo do scąścia i nie sukała kwiatu paproci. Na kupało 
zaś co roku chodziła chątnie, bo lubiała śpiwy i tońce, wesołe 
zabawy w grómadzie, rzuconie wionków na wodo. W wigilio 
Świątego Jona spotkała tyz kogoś, kto uofiarowoł ji miłość 
i scąście na całe zycie.
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Zakopiańskie malarstwo na szkle Zdzisława 

Walczaka i Marty Walczak-Stasiowskiej 

Małgorzata Wonuczka-Wnuk

   RECENZJE I OMÓWIENIA

Zakopane jest miejscem wyjątkowym, jeśli chodzi o witro-
chromię. Kolejne pokolenia artystów utrwalają na szkle posta-
ci Matki Boskiej, świętych, aniołów oraz zbójników i frajerek. 
Żywa sztuka malowania na szkle fascynuje licznie przybywają-
cych pod Tatry turystów z Polski i zagranicy. Obrazy na szkle 
zdobią domy mieszkańców Zakopanego, zarówno górali, jak 
i tych, którzy zakochani w Podhalu na swoje miejsce zamiesz-
kania wybrali właśnie nasz region. 

Chociaż tak wielu malarzy uprawia 
ten trudny rodzaj sztuki, to – poza 
dwoma albumami nieżyjącej już ar-
tystki Eweliny Pęksowej oraz Zofii 
Forteckiej – twórczość pozostałych 
artystów nie została zapisana w for-
mie wydawnictw. Trzeba też wspo-
mnieć o znakomitym wydawnictwie 
Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytu-
sa Chałubińskiego, w którym zapre-
zentowano podhalańskie malarstwo 
na szkle z przełomu XIX i XX wieku. 

Album Zakopiańskie malarstwo na 
szkle. Zdzisław Walczak, Marta Wal-
czak Stasiowska to jedno z pierwszych 
wydawnictw Centrum Kultury Rodzi-
mej mieszczącego się w zabytkowej 
zakopiańskiej willi, która po całkowi-
tej modernizacji jako instytucja kultu-
ry stoi na straży materialnego i niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego 
Zakopanego i Podhala. Publikacja uka-
zuje dorobek artystyczny nieżyjącego 
twórcy ludowego Zdzisława Walczaka  
(1926−2001) oraz jego córki Marty Walczak-Stasiowskiej. 

Idea dokumentowania i prezentowania malarstwa na szkle za-
kopiańskich twórców zrodziła się właśnie w chwili powstania 
Centrum Kultury Rodzimej. Spośród wielu artystów wybrano 
Zdzisława Walczaka oraz jego córkę Martę Walczak-Stasiow-
ską z dwóch powodów. Zakopane to bodaj jedyne miejsce, gdzie 
ten rodzaj sztuki przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. 
Zdzisław Walczak to, obok Eweliny Pęksowej, Władysława 
Walczaka-Banieckiego oraz Adama Doleżuchowicza, artysta lu-
dowy, który jako samorodny talent malował na szkle. Zdolności 
malarskie oraz twórcze podejście do otaczającej go rzeczywisto-
ści owocowało także malarstwem olejnym czy akwarelowym. 
Dokumentował tatrzańskie szałasy, stare chałupy i kapliczki, 

rysował karykatury postaci zakopiańskich. Był znanym gawę-
dziarzem, kronikarzem Związku Podhalan, prowadzącym przez 
wiele lat tradycyjne „posiady góralskie”, grał na skrzypcach, 
akordeonie, pianinie, uprawiał snycerkę. Chociaż był artystą 
uzdolnionym wszechstronnie, to właśnie malarstwo na szkle, 
które zaczął uprawiać pod okiem Jana Jachymiaka z Tylmano-
wej mając już ponad czterdzieści lat stało się rozpoznawalne 
i znalazło się w wielu muzeach etnograficznych oraz u prywat-

nych kolekcjonerów w kraju i za gra-
nicą.

Drugim powodem wybrania tych 
właśnie artystów było malarstwo Mar-
ty Walczak-Stasiowskiej uznawane 
obecnie za najbardziej tradycyjne dla 
regionu Podhala. Córka Zdzisława to-
warzyszyła ojcu jako dziecko podczas 
kursów prowadzonych przez Jana 
Jachymiaka. Ojciec zabierał ją także 
na wyprawy w góry, podczas których 
rysował lub malował szałasy. Umie-
jętność podpatrywania oraz świadome 
przyswajanie techniki witrochromii 
miało zaprocentować znacznie póź-
niej. Jako młoda osoba uległa innym 
fascynacjom. Czynnie uprawiała sport 
(łyżwiarstwo szybkie), haftowała, 
robiła na drutach, tańczyła i śpiewa-
ła w zespole góralskim im. Bartusia 
Obrochty. Trochę na przekór ojcu 
nie chciała malować. Po ukończeniu 
zakopiańskiego Technikum Tkactwa 
Artystycznego ze specjalizacją tkanie 

gobelinów podjęła pracę w Zakopiańskich Warsztatach Wzor-
cowych „Cepelia”. Jako osoba dorosła i matka czworga dzieci 
zrealizowała marzenie i po ukończeniu studium pielęgniarskie-
go została pielęgniarką.

Zbieg okoliczności sprawił, że Marta Walczak-Stasiowska 
zaczęła malować w 2000 roku, kiedy to wraz z mężem zało-
żyli krótkoterminową rodzinę zastępczą. Oprócz pięciorga 
własnych dzieci opiekowała się pięciorgiem noworodków 
pozostawionych przez rodziców oraz jedną nastolatką. Noc-
ne czuwanie zaczęła wypełniać rysowaniem i malowaniem.  
Malowała jednak w tajemnicy, nie udostępniając prac nikomu, 
nawet swojemu ojcu. Może z obawy przed konfrontacją, z wa-
haniem jak przyjmie malarstwo córki? Jak sama twierdzi nie 
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zdążyła pokazać mu swoich prac. Ojciec zachorował i wkrótce 
potem zmarł.

Los sprawił, że w jesienią w 2004 roku odwiedziłam Martę, 
z którą znałyśmy się od dziecka. Ku mojemu zdziwieniu za-
stałam ją przy malowaniu obrazów. Miała już kilka gotowych. 
Były to przedstawienia aniołów. Chciałam kupić jeden z nich, 
ponieważ nie mogłam się zdecydować – wybrałam dwa. Wiszą 
u mnie do dziś na honorowym miejscu. Zaproponowałam zro-
bienie wystawy w restauracji „U Wnuka”. Zbliżały się Święta 
Bożego Narodzenia i wymyśliłam wystawę szopek malowa-
nych na szkle. Była to pierwsza, piękna, wystawa Marty, która 
przyciągnęła wiele osób, etnografów i zainteresowała ośrodki 
kultury. Od tego czasu minęło 15 lat. 

Marta Walczak-Stasiowska, która pracuje jako pielęgniarka 
oddziałowa na oddziale neonatologicznym w Szpitalu Powia-
towym w Zakopanem to nie tylko znakomita artystka, ale także 
człowiek wielkiego serca. Prowadząc warsztaty z osobami nie-
pełnosprawnymi w różnym wieku, w tym z niepełnosprawny-
mi dziećmi cierpliwie uczy i wyjaśnia, wprowadzając sztukę  
do jakże często trudnego życia swoich podopiecznych. Rehabi-
litacja poprzez sztukę malowania na szkle to tajemnica tej zna-
nej artystki, urzeczywistnia-
jącej tezę Fiodora Dostojew-
skiego, że sztuka zbawi świat.

Jej praca z dziećmi znajduje 
wyraz w jej twórczości. Anio-
ły otaczające skrzydłami dzie-
ci, anioły tańczące i grające na 
różnych instrumentach, anioły 
kwietne stanowią wyróżnik jej 
twórczości. W malarstwie ojca 
Zdzisława dominują bowiem 
scenki rodzajowe, z rzadka 
pojawia się tematyka sakralna. 
Dominantą tematyczną malar-
stwa M. Walczak-Stasiowskiej 
są Madonny. Znajdziemy więc 
Madonnę Licheńską, Ostro-
bramską, Ludźmierską, Matkę 
Boską Karmiącą, Madonny 
z Dzieciątkiem, Matkę Boską Zielną, by wymienić tylko nie-
które. Matka Boska malowana jest w znanych przedstawie-
niach oraz wersjach wysnutych z własnej wyobraźni. Wszyst-
kie w ciepłych barwach, wlewające w duszę odbiorcy ciepło, 
optymizm i uśmiech. Może dlatego właśnie kolekcjonerzy po-
szukują jej prac a znajomi chętnie zamawiają dla siebie. 

Artystka często uczestniczy w konkursach i może poszczycić 
się licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2011 roku otrzy-
mała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach którego stworzyła cykl obrazów Legenda Janosika. 
Niezwykłe to obrazy. Przenoszą nas w bajkowy świat jakby 
dziecięcej wyobraźni. Postaci wróżek obok muzykantów, zbój-
ników, frajerek czy samego Janosika umieszczone na barwnym 
tle gór, lasów, szałasów, łąk, na których pasą się owce. Widać 
też i zamki „panów” i zagrabione z nich złoto w kotlikach. Baj-
ka zawiera zawsze morał, cykl o Janosiku kończy więc jego 
taniec ze śmiercią i walka anioła z diabłem o duszę. 

Innym cyklem obrazów, na który warto zwrócić uwagę, jest 
nagrodzone w konkursie w 2017 roku przedstawienie śmierci, 

pożegnania w domu, wyjścia z domu, pożegnania w kościele, 
stypę i walkę o duszę człowieka. Zapisanie w postaci obrazów 
na szkle ostatnich chwil człowieka oprócz wartości estetycz-
nej niesie także zapis etnograficzny zwyczajów, jeszcze do dziś 
żywych w wielu wsiach Podhala. W góralskiej izbie zobaczyć 
można przesłonięte lustro, zapaloną gromnicę czy garniec 
z ziołami. Inna od tradycyjnej jest też kolorystyka zastosowana 
przez artystkę. 

Dla wszystkich dzieł Marty Walczak-Stasiowskiej charak-
terystyczne jest zdobienie motywami kwiatów. Podobnie jak 
u ojca zobaczyć możemy motywy róży, lelui czy tulipana. 
Przetworzone w charakterystyczny sposób nadają ciepły ton 
wszystkim obrazom.

Prace Marty Walczak Stasiowskiej prezentowane były na 27 
wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą oraz ponad 90 
wystawach zbiorowych, jej obrazy znajdują się w takich kra-
jach jak: Austria, Bułgaria, Francja, Finlandia, Niemcy, RPA, 
Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w Mu-
zeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Muzeum Etnograficz-
nym w Warszawie, Muzeum Miejskim w Tychach, Muzeum 
Śląskim w Katowicach oraz Muzeum Tatrzańskim im. Dra 

Tytusa Chałubińskiego w Za-
kopanem.

Sztuka witrochromii w wy-
konaniu Marty Walczak-Sta-
siowskiej została doceniona 
nie tylko na licznych konkur-
sach. W 2014 roku została na-
grodzona przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go odznaką Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis, a w 2018 
otrzymała Doroczną Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Uhonoro-
wanie artystki tą ostatnią na-
grodą potwierdziło słuszność 
wyboru właśnie jej twórczości 
do albumu otwierającego pla-
nowaną serię o zakopiańskich 

artystach malujących na szkle. 
Album prezentuje obrazy zarówno Zdzisława Walczaka, jak 

i jego córki, które znajdują się w zbiorach prywatnych. To do-
datkowa wartość wydawnictwa prezentującego prace niedo-
stępne dla przeciętnego odbiorcy. Publikację wydano w dwóch 
wersjach językowych: polsko-angielsko-niemieckiej oraz pol-
sko-angielsko-rosyjskiej. Umożliwia on zapoznanie się z tą 
częścią dziedzictwa Podhala licznie przybywającym gościom 
z całego świata. Dotarł nawet do rąk papieża Franciszka.

Wydaniu albumu Zakopiańskie Malarstwo na szkle. Zdzisław 
Walczak, Marta Walczak Stasiowska towarzyszy dziesięciomi-
nutowy film pod tym samym tytułem zrealizowany przez TVP 
Kraków. Stanowi on dopełnienie funkcji dokumentacyjnej 
i edukacyjnej tej książki.

Zakopiańskie malarstwo na szkle. Zdzisław Walczak, Marta  
Walczak Stasiowska, teksty: Anna Kozak, Magdalena  
Kwiecińska, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane, 2018,  
160 s., ilustracje.

Promocja albumu w Centrum Kultury Rodzimej „Czerwony 
Dwór” w Zakopanem, 3 IX 2018 r., fot. Paweł Murzyn
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Lubelskie pieśni „za Obrazem”  

w opracowaniu Agaty Kusto

Mariusz Pucia

Niezwykle ważną częścią pobożności na ziemiach pol-
skich jest kult maryjny. Wydaje się, że dziś nie da się mówić 
o religijnej spuściźnie kulturowej, bez nawiązana do posta-
ci Bogurodzicy. Wraz z rozwojem różnorodnych form tego 
kultu, a zwłaszcza „zejściem ich pod strzechy”, zauważamy 
wzmożoną działalność, cechującą się przenikaniem 
wzajemnych wpływów twórczości profesjonalnej i ludowej. 
Ta ostatnia to zarówno adaptacje, jak i oryginalna twórczość 
własna. Znakomite laboratorium umożliwiające obserwację 
procesu powstawania repertuaru pieśniowego, jego wykony-
wania w ramach określonego religijnego obrzędu i poza nim, 
stanowi peregrynacja wizerunków Matki Bożej. Pomyślana 
jako akcja ogólnopolska, lecz również 
inicjowana w ośrodkach diecezjalnych 
czy nawet parafialnych z czasem uludo-
wiła się w swojej obrzędowości. Pieśni 
maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna an-
tologia pieśni „za Obrazem” jest war-
tościowym zbiorem, dokumentującym 
fenomen, twórczości okołoperegryna-
cyjnej.

Na treść publikacji składają się dwa 
główne rozdziały. Pierwszy wstępny, 
obejmuje takie zagadnienia, jak kult 
Matki Boskiej Królowej Polski, nawie-
dzenie Obrazu w tradycji lubelskiej, za-
sady publikowania tekstów i transkryp-
cji melodii, charakterystykę źródłowej 
pieśni oraz wykaz źródeł w układzie 
chronologicznym. Drugi zawiera teksty 
i melodie pieśni, wśród których znala-
zły się te pochodzące ze źródeł druko-
wanych, kontrafaktury zidentyfikowane 
w źródłach drukowanych, kontrafaktury 
niezidentyfikowane, kompilacje i kontaminacje oraz pieśni 
z własnym tekstem i melodią. Całość dopełnia bibliografia 
oraz alfabetyczny spis pieśni.

We wstępie autorka wprowadza najpierw ogólnie w zagad-
nienie kultu Matki Bożej Królowej Polski, podkreślając waż-
ne dla jego powstania i rozwoju fakty: obronę Jasnej Góry 
w 1656 roku, śluby króla Jana Kazimierza i – ważne z punktu 
widzenia hymnologii – dodanie do tekstu Litanii Loretańskiej 
trzykrotnego wezwania Królowo Korony Polskiej, módl się za 
nami. Także zainaugurowanie w 1923 roku święta Królowej 
Polski, przypadającego odtąd na 3 maja i upamiętniającego 
uchwalenie w roku 1791 Konstytucji. Wreszcie ogłoszenie 
Maryi Panny Królowej Polski główną patronką i opiekunką 
narodu polskiego wraz ze św. Wojciechem i św. Stanisławem. 
Za tym podążają następne istotne wydarzenia, z Aktem odda-

nia Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za 
wolność Kościoła Chrystusowego kardynała Stefana Wyszyń-
skiego z 3 maja 1966 roku i związany z tym, kilkakrotnie prze-
prowadzany obrzęd peregrynacji obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej do wszystkich polskich parafii (1956−1980 i od 
1985). Autorka podkreśla fakt organizowanych równolegle pe-
regrynacji lokalnych obrazów: Matki Boskiej Ludźmierskiej, 
Wniebowziętej Maryi Panny z Rzeszowa, Matki Boskiej Po-
cieszenia z Leżajska; również znaczenie dla kultu Matki Bożej 
pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, który Jej zawierzenie wyra-
żał zawołaniem Totus Tuus, sam wielokrotnie pielgrzymował 
na Jasną Górę, do kultu Matki Bożej i pielgrzymowania też 

zachęcał. Uludowienie obrzędu nastąpiło 
tymczasem na drodze organizowanych 
również współcześnie domowo-rodzin-
nych peregrynacji. Wstęp zamyka opis 
obrzędu nawiedzenia obrazu w tradycji 
lubelskiej, na podstawie zgromadzonych 
źródeł oraz wykaz źródeł wykorzysta-
nych jako materiał porównawczy.

Najobszerniejszą częścią opracowania 
jest transkrypcja muzyczna oraz tek-
stowa repertuaru maryjnych śpiewów 
związanych z wydarzeniem nawiedze-
nia obrazu. Autorka nie poprzestaje na 
samym opublikowaniu zgromadzonego 
materiału, lecz porządkuje go w odnie-
sieniu do źródeł drukowanych, jakimi 
są śpiewniki, których zawierający kilka-
dziesiąt pozycji spis otwiera Śpiewnik 
Kościelny ks. Michała Marcina Miodu-
szewskiego, wydany w 1838 roku, fina-
lizują natomiast druki ulotne. Znalazły 
się w nim zatem zbiory o wysokiej war-

tości, jak i podziemne broszury doby komunizmu czy teksty 
publikowane pojedynczo. Wykorzystanie jednak takiego ma-
teriału porównawczego pozwoliło na wyróżnienie grup pieśni: 
od zawartych w znanych dostępnych użytkowych zbiorach  
(44 przekazy), poprzez kontrafaktury zidentyfikowane i przy-
porządkowane do konkretnych, znanych melodii pieśni 
(37) oraz do niezidentyfikowanych a popularnych melodii 
(A,B,C,D,E,F), kompilacje i kontaminacje (8), aż po takie, 
których najprawdopodobniejszym autorem zarówno tekstu, 
jak i melodii jest ludowy twórca (24). Cenne są też krótkie 
opisy poszczególnych wątków tekstowych i melodycznych, 
ujawniające stan aktualnej wiedzy na ich temat.

Do lat siedemdziesiątych XX wieku ludowy religijny reper-
tuar śpiewów nie był przedmiotem zaplanowanej akcji doku-
mentacyjnej. Dopiero w roku 1971 rozpoczęto systematycz-
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nie i w sposób zaplanowany rejestrować tego typu repertuar, 
co stało się podstawą materiałową funkcjonującego do dziś 
Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego działającego 
w Instytucie Muzykologii KUL w Lublinie. Nie oznacza to, 
że śpiewów religijnych nie nagrywano poza tym ośrodkiem; 
rozproszone w większości przekazy śpiewów religijnych spo-
tkać można w niemal wszystkich archiwach dźwiękowych. 
Jeśli wziąć pod uwagę również bezsprzeczny fakt przenika-
nia wzajemnych  religijnych i świeckich wpływów zarówno 
na płaszczyźnie melodii, tekstu, manier wykonawczych i – 
nade wszystko − spójnej całości wizji ludowej kultury funk-
cjonującej w obrzędowości kościelnej, rodzinnej, dorocznej 
i innych, zagadnienie dokumentacji folkloru religijnego jako 
ważnego materiału źródłowego i porównawczego jawi się 
jako konieczność, bez której obraz muzycznej kultury ludowej 
społeczności, regionu, kraju jest niepełny. Stąd właśnie płynie 
wniosek, że przyjęta metoda publikacji – wraz z możliwymi 
do wykazania związkami z porównawczymi źródłami – jest 
w tym miejscu niezwykle cenna, wykazuje bowiem zależności 
z możliwie szerokim materiałem porównawczym, wykazy-
wanym w różnorodnych zbiorach. Materiał dźwiękowy wy-
korzystany jako baza antologii stanowiły zasoby Archiwum 

Etnolingwistycznego UMCS oraz wspomnianego Archiwum 
Muzycznego Folkloru Religijnego KUL.

Repertuar pieśni za Obrazem jest tym fragmentem żywej 
tradycji, którego jeszcze dotykamy. Wraz ze śmiercią pokoleń 
pamiętających wydarzenia peregrynacji w latach 1956−1980 
i po 1985, odchodzi jednak w zapomnienie wiele z jego za-
sobu. Ze wszech miar wart jest więc dokumentacji. Niniejsza 
publikacja spełnia ten postulat. Warto, by badania nad ludową 
spuścizną repertuaru religijnego kontynuowano. O ile bowiem 
wydaje się, że dłużej od świeckiego przekazu zachowuje on 
żywotność, dzięki religijnemu obrzędowi, któremu zwykle to-
warzyszy, jednak podlega podobnym procesom odchodzenia 
w niepamięć. Należy więc jak najszybciej podejmować pra-
ce dokumentacyjne podobne jak to opracowanie. Osobnym, 
niezwykle zajmującym zagadnieniem jest kwestia przenikania 
muzycznych oraz tekstowych wątków, których opis i uchwy-
cenie ścieżek migracji może stać się przedmiotem odrębnego, 
fascynującego studium.

Agata Kusto, Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna 
antologia pieśni „za Obrazem”, Polihymnia, Lublin 2015,  
156 s., nuty.

SABINA SZYMBOR 
Zimowy nastrój

tuż za węgłem śnieżna zamieć
białym pledem sad otula
w szponach mrozu wieś skostniała
wiatr po szczerym polu hula

w izbie można snuć wspomnienia
rzec do kundla choćby słowo
dla wygody piec wystarczy
kubek mleka dach nad głową

kot wyciera ciasne kąty
zegar swojski rytm wybija
duszę karmią ciepłe nutki
gra Radio Maryja

sen zapukał w okiennicę
pociemniała gwiezdna połać
na dobranoc o opiekę
poproszę anioła

MARTA JURKOWSKA
Pod tym samym słońcem

Sierpień celował w słońce
jak łucznik mierzący w biały punkt.
Z wyschniętych snopów strzelało ziarno,
kiedy dziadek zbierał je z pól.

A teraz spójrz – 
na jego rękach wyrosły chwasty,
ziemię wykruszył chłodny wiatr
i przeszła do ludzi.

Ale niech śpi,
lepiej, żeby nie widział,
jak rozpierzchły się konie,
zostawiając na niebie wóz,
który już nie wróci 
do zbutwiałej stodoły.

Lepiej, żeby nie wiedział,
że nie modlimy się już o deszcz,
a słońce wypala na skórze tatuaże.

Wytępiliśmy już zwierzęta i drzewa,
nie potrzeba nam żadnych węży,
teraz język nosi w sobie jad.
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Rośnij muzyczko, rośnij… Polskie instrumenty 

ludowe. Książeczka do zabawy

Karolina Anna Pawłowska

Na literaturę naukową z zakresu instrumentoznawstwa 
składają się nieliczne monografie konkretnych instrumentów 
(Przerembski, Dahlig) oraz kilka pozycji traktujących o lu-
dowych instrumentach muzycznych w ogóle, zaczynając od 
Krzysztofa Moszyńskiego, przez Włodzimierza Kamińskiego, 
Alojzego Kopoczka na Ancie I. Oborny kończąc. Pozycje te 
mające charakter naukowy i popularnonaukowy, swoich od-
biorców znajdują wśród etnografów, kulturoznawców, mu-
zykologów, instrumentoznawców czy budowniczych instru-
mentów. Jednak książki, która przybliżyłaby świat ludowych 
instrumentów muzycznych odbior-
com znacznie młodszym, czyli 
dzieciom wcześniej nie było. Tym 
bardziej cieszy nowa pozycja au-
torstwa Krzysztofa Butryna Rośnij 
muzyczko, rośnij… Polskie ludowe 
instrumenty ludowe. Książeczka do 
zabawy wypełniająca tę lukę w li-
teraturze instrumentologicznej. 

Książka to zamknięta na prawie 
dziewięćdziesięciu stronach po-
dróż dla dzieci do świata muzy-
ki ludowej i instrumentów. Przez 
wszystkie rozdziały przeprowadzi 
nas uśmiechnięta dziewczynka, 
która jednocześnie tłumaczy termi-
nologię i zachęca do wypełniania 
zadań. Przede wszystkim jednak 
pomaga muzykom ludowym odna-
leźć zagubione przez nich instru-
menty, w czym czytelnik bierze czynny udział. Na pierwszych 
stronach zawartych jest kilka informacji o muzyce ludowej 
w ogóle − o jej roli i funkcji w życiu człowieka, o tradycyjnym 
przekazie bez nut, indywidualnym stylu wykonawców i wa-
riabilności melodii, zróżnicowaniu regionów etnograficznych 
pod względem instrumentów, składu kapel czy cech i form 
muzyki. Wstęp ten przybliża dzieciom muzykę ludową i co 
ważne − przybliża ją dzieciom zrozumiale.

Następnie przechodzimy już do królestwa instrumentów, 
które podzielone jest na cztery główne grupy: chordofony, 
idiofony, membranofony i aerofony. W każdej z grup pozna-
my najważniejsze instrumenty ludowe: skrzypce, mazanki, 
złóbcoki, oktawkę biłgorajską, lirę korbową, cymbały, basy, 
diabelskie skrzypce, marynę, sukę, fidel płocką, harmonie: 
trzyrzędową, pedałową i heligonkę, terkotkę, kołatkę, bęben 
jednomembranowy i dwumembranowy, burczybas, ligawkę, 
okarynę, piszczałki, fujarki, gliniane gwizdki, dudy wielko-
polskie i podhalańskie oraz klarnet. Każdemu z nich poświę-
cone są dwie strony. Na pierwszej, oprócz szkicu instrumentu, 
znajdują się informacje m.in. o historii instrumentu, opis bu-

dowy i sposób gry. Co więcej, do niektórych dołączona jest 
również mała mapa, która przedstawia gdzie dokładnie instru-
ment ten można spotkać i w jakiej części naszego kraju się na 
nim gra. Na drugiej ze stron znajdują się zadania, łamigłówki 
lub rebusy. I tak na przykład przy skrzypcach, należy wczuć 
się w rolę lutnika i odnaleźć na kartce imitującej drewno z sę-
kami taki fragment, by swobodnie, omijając sęki można było 
odrysować kontur skrzypiec. Przy cymbałach pomożemy 
cymbaliście rozplątać struny, a przy marynie, imitując sposób 
gry, rysować należy nieruchomo trzymając kredkę, a ruszając 

całą książką. Przy harmonii należy 
przejść ażurowy labirynt, a przy 
heligonce w harmonijkę pozaginać 
kartkę, by można na niej „grać”. 
Przy ligawce trzeba przyjrzeć się 
gałęziom w parku, by znaleźć tę, 
z której zrobiony został instrument.

Ostatnia część książki Zrób to 
sam to zbiór instrukcji na wykona-
nie kilku instrumentów i narzędzi 
muzycznych w domu. Znajdziemy 
„przepis” na bączka, trąbkę z kory 
wierzbowej, wierzbowy gwizdek 
czy instrukcję do gry na listku.

Jedynym i naprawdę niewielkim 
mankamentem książki jest ilość 
dodatkowych materiałów, które są 
nam potrzebne do rozwiązywania 
zagadek − potrzebujemy m.in. kal-
kę, lusterko, cyrkiel, skrawki papie-

ru, wstążkę lub włóczkę czy słomkę. Z drugiej jednak strony 
dzięki temu uzupełnianie zadań jest różnorodne i żadne dziec-
ko nie jest w stanie się przy tym nudzić! Książka jest po części 
interaktywna − niektóre ze stron zaginamy, inne dziurawimy. 
W dodatku książkę wręcz należy spersonifikować − na jednej 
z pierwszych stron znajdziemy miejsce na podobiznę lub zdję-
cie czytelnika. Wspaniałym pomysłem było też pozostawienie 
przez autora strony na końcu książki z miejscem na autograf 
muzyka ludowego.Wartości książki Krzysztofa Butryna Ro-
śnij muzyczko, rośnij… Polskie ludowe instrumenty ludowe nie 
da się przecenić. Jest nie tylko przejrzyście napisana i skon-
struowana, ale też opatrzona zdjęciami i równie przejrzystymi, 
kolokwialnie rzecz ujmując, po prostu świetnymi ilustracjami 
autorstwa Piotra Deptuły. Książka zachęca – nie tylko dzieci 
– do zagłębienia się w świat polskich instrumentów ludowych 
od chwili, kiedy tylko weźmie się ją do ręki. 

Krzysztof Butryn, Rośnij muzyczko, rośnij… Polskie instru-
menty ludowe. Książeczka do zabawy, ilustracje Piotr Deptuła, 
Lublin 2017, 88 s.
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„Etnomuzykologia Polska” – udana inauguracja 

pisma 

Zbigniew Jerzy Przerembski

Kiedy w 2011 roku założono stowarzyszenie naukowe 
Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne przy Zakładzie 
Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu War-
szawskiego stała się możliwa integracja środowiska folklo-
rystycznego w naszym kraju, zjednoczenie, a przynajmniej 
poznanie działań w dziedzinie ludowej pieśni, muzyki, ludo-
wych instrumentów muzycznych i tańców. Utworzenie tego 
rodzaju wielopłaszczyznowej i międzyśrodowiskowej plat-
formy wymiany doświadczeń i integracji było od lat oczeki-
wane przez miłośników folkloru różnego rodzaju: naukow-
ców, dokumentalistów, 
animatorów, regionali-
stów, a także muzyków 
i śpiewaków ludowych 
z całej Polski. Okazją 
do spotkań, wymiany 
doświadczeń, prezen-
tacji dorobku, inicjacji 
wspólnych działań są 
coroczne sesje i warsz-
taty artystyczne organi-
zowane od 2012 roku 
w Warszawie przez 
Zarząd Stowarzysze-
nia. Inicjatywy te, za 
każdym razem po-
święcone innej tema-
tyce folklorystycznej, 
zaowocowały wielu 
interesującymi wystą-
pieniami naukowymi, 
popularnonaukowymi, 
artystycznymi, edukacyjnymi, dotyczącymi zarówno pol-
skiej muzyki ludowej (też popularnej) w Polsce i zagranicą, 
ale też pozaeuropejskiej tradycyjnej muzyce dworskiej i reli-
gijnej. Zaistniała więc potrzeba utrwalenia choćby ich części 
na łamach periodyku, ukazania tym samym szerokiego spek-
trum zainteresowań badawczych współczesnej etnomuzy-
kologii. Zadanie to spełnia „Etnomuzykologia Polska”, wy-
dawana w postaci elektronicznej przez Polskie Seminarium  
Etnomuzykologiczne oraz Zakład Etnomuzykologii Instytu-
tu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją 
dr hab. Tomasza Nowaka i dr Weroniki Grozdew-Kołaciń-
skiej. Do tej pory ukazały się dwa numery: 1. (2016) i 2. 
(2017). Znajdziemy w nich artykuły dotyczące tematów sku-
pionych wokół etnomuzykologii i folklorystyki. Począwszy 
od zagadnień źródłowych, dawnych tradycji, do współcze-
snego, estradowego bytu twórczości ludowej. 

Początkom dźwiękowej dokumentacji folkloru poświęcony 
jest tekst Jacka Jackowskiego pt. Najstarsze zabytki fonogra-
ficzne dokumentujące polską muzykę tradycyjną. Przegląd 
wybranych źródeł w świetle współczesnych kwerend i badań 
(nr 1). Problematykę tę podjęła także Iwona Wylęgała w tek-
ście Archiwalne nagrania audio Muzeum Śląska Opolskiego 
– materiał do badań naukowych oraz działań edukacyjnych 
(nr 2), prezentującym pieśni śląskie udokumentowane przez 
pracowników Muzeumw latach 60. XX wieku, dziś już rzad-
kie w ludowej praktyce wykonawczej Opolszczyzny. Z kolei 

Aleksandra Kleinrok 
w artykule Znaczenie 
kinetografii dla pol-
skich badań nad tań-
cem ludowym zajęła 
się dokumentalną war-
tością obrazów filmo-
wych dla tańca, wy-
korzystywanych przez 
polskich badaczy od 
prawie osiemdziesię-
ciu lat (nr 2). Roli tego 
medium w odniesie-
niu do sztuki muzycz-
nej poświęcił swój 
tekst Tomasz Nowak: 
Funkcje muzyki w pol-
skim kinie żydowskim 
okresu międzywojen-
nego (nr 2), w któ-
rym zwrócił uwagę na 
mało znany fakt bo-

gactwa filmów w języku jidysz w naszym kraju, a także na 
stosunek żydowskich twórców filmów do polskiej tradycji.

Ważne miejsce zajmuje tradycyjna instrumentalna prak-
tyka muzyczna. Tej najprostszej, z wykorzystaniem natural-
nych źródeł dźwięku dotyczy artykuł Moniki Kurzei Gra na 
listku wśród górali polskich – literatura przedmiotu a ko-
mentarze wykonawców (nr 1).

Do sygnałowych funkcji instrumentów w miastach odnos 
się tekst Piotra Dorosza Polskie hejnały miejskie. Zarys pro-
blematyki (nr 1).

W periodyku znajdują się też teksty opisujące podstawo-
we nurty aktywności wiejskich śpiewaków i muzykantów 
z mniej lub bardziej znanych regionów Polski. Do tych 
pierwszych należy góralska grupa Zagórzan ujęta w szer-
szym, muzycznym i tanecznym aspekcie w artykule Doroty 
Majerczyk Ślady folkloru muzycznego Rabki Zdroju i okolic 

Muzykanci z Przystałowic Małych (pow. przysuski),  
od lewej: Jan Gaca (1933–2013) i Stefan Gaca  

w siedzibie STL, 2007 r., fot. K. Butryn
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(nr 1). Do bardziej znanego folkloru z Beskidu Żywieckie-
go i zachowanych tam w pewnej mierze do naszych czasów 
tradycji pasterskich odnosi się artykuł Lilianny Sikory Zofia 
i Józefa Sordyl – ostatnie polaniorki z Korbielowa (nr 2). 
Z kolei o podlaskich wiosennych tradycjach kolędniczych, 
w ostatnich latach wznawianych, pisze Julita Monika Cha-
rytoniuk: „Pierwszy wieczór Wielkiej Nocy z Konopielką 
pójdą chłopcy” – o wiosennych pieśniach życzących z okolic 
Knyszyna (nr 2). Inny rodzaj folkloru, związany z wielokul-
turową po drugiej wojnie światowej Opolszczyzną, wykony-
wany przez śląskie grupy śpiewacze charakteryzuje Ewa Re-
tecka w artykule Śląskie tradycje muzyczne Opolszczyzny 
na przykładzie gminy Ozimek (nr 2).

Są też artykuły poświęcone zasłużonym dla twórczości 
ludowej postaciom. Należy do nich tekst o istotnej dla po-
pularyzacji Tatr i Podtatrza oraz podhalańskiego folkloru 
działalności Tytusa Chałubińskiego autorstwa Katarzyny 
Dzierzbickiej Tytus Chałubiński – koneser i propagator mu-
zyki podhalańskiej (nr 1).

Ciekawy temat przełamywania tradycyjnej męskiej do-
minacji w praktyce ludowej gry instrumentalnej podejmuje  
Teresa Nowak w tek-
ście Muzykantki w kul-
turze muzycznej wsi 
polskiej. Zarys proble-
matyki (nr 1).

Społecznym funk-
cjom muzyki, jej roli 
w integracji grup 
etnicznych i lokal-
nych, tworzenia czy 
ugruntowywania się 
ich regionalnej świa-
domości poświęcone 
są teksty: Gabrieli Ga-
cek Znaczenie folkloru 
muzycznego w budo-
waniu współczesnej 
tożsamości regional-
nej górali kliszczac-
kich (nr 1), Kai Mać-
ko-Gieszcz Muzyka 
jako element tworzący 
wspólnotę i budujący pamięć – na przykładzie pojańczyków 
z Piławy Dolnej (nr 1), Natalii Iwaniuk Pieśń a tożsamość 
narodowa – rola folkloru pieśniowego w procesie kształto-
wania się tożsamości na wschodnim pograniczu Polski (nr 
1), a także Ireny Rokickiej Między świadomością narodową 
a lokalną. Polacy Wileńszczyzny (nr 2).

Do religijnego aspektu tradycyjnych śpiewów odnosi 
się artykuł Barbary Śnieżek Nabożeństwo Gorzkich Ża-
lów w opiniach mieszkańców archidiecezji przemyskiej 
(nr 1). 

Niemieckich wpływów na polską ludową tradycję tanecz-
ną dotyczy tekst Aleksandry Kleinrok Związki polskiego 
folkloru tanecznego z folklorem niemieckim w świetle zbio-
rów Karla Horaka (nr 1).

Współczesnymi zjawiskami w dziedzinie kultury o ludo-
wych korzeniach, różnymi sposobami działania jej anima-

torów zajęła się Gabriela Gacek Przebojowa tradycja. Rzecz 
o kreowaniu i promocji ludowych tradycji muzycznych na 
Dolnym Śląsku (nr 2).

Nie brakuje też tematyki folkloru innych krajów, także po-
zaeuropejskich. Trzeba tu wskazać tekst Tomasza Kozłow-
skiego Solon Lekas z wyspy Lesvos – ostatni wykonawca 
pieśni amanedes (nr 2). Zachodnim wpływom na muzykę 
jednego z dworów na Jawie w Indonezji poświęcony jest 
artykuł Dawida Martina Muzyczne kontakty kratonu w Yogy-
akarcie z Zachodem (nr 1).

Teksty wypełniające wydane do tej pory dwa numery  
„Etnomuzykologii Polskiej” dotyczą różnych przejawów 
muzyki ludowej: jej źródeł i dokumentacji, repertuaru, mię-
dzyetnicznych, międzykulturowych związków, pozamu-

zycznych, społecz-
nych funkcji. W ra-
mach tych dziedzin 
autorzy podejmują 
niezbadane do tej pory 
lub zbadane w niedo-
statecznym zakresie 
wątki. Stąd też ich 
teksty wnoszą nowe, 
istotne informacje do 
zakresu wiedzy et-
nomuzykologicznej. 
Poziom merytoryczny 
tekstów nie budzi za-
strzeżeń. Nie bez zna-
czenia jest też fakt, iż 
autorzy zamieszczo-
nych w czasopiśmie 
tekstów reprezentują 
najmłodsze pokolenie 
etnomuzykologów, 
badaczy znajdujących 

się na ogół dopiero na początku swej drogi naukowej. Z ko-
lei inicjatywa powołania samego periodyku, jak też wcze-
śniej Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, jest 
trudną do przecenienia inicjatywą umożliwiającą wymianę  
doświadczeń i upowszechnianie osiągnięć naukowych  
młodym badaczom. Trzeba też dodać, że jest to pierwsze  
polskie czasopismo poświęcone w całości muzyce trady-
cyjnej i ludowej. Ważne byłoby jednak wydawanie też dru-
kowanej wersji czasopisma – na wypadek gdyby słońce  
wyłączyło nam prąd (emitując zbyt dużo promieni gamma).

„Etnomuzykologia Polska”, wydawane przez Instytut Mu-
zykologii UW i Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. 
Ukazały się dotąd dwa numery pisma, nr 1/2016 i nr 2/2017. 
Redaktorami są dr W. Grozdew-Kołacińska i dr hab. T. No-
wak. Strona czasopisma: http://www.etno.imuz.uw.edu.pl

Zdzisław Marczuk z Zakalinek (pow. bialski)  
podczas Lubelskiej Sceny Tradycji w STL, 2016 r.,  

fot. Mateusz Borny
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Echa przeszłości czy żywa tradycja  

Górnego Śląska?

Teresa Smolińska

Jak wyjaśnia we Wstępie Krystyna Pieronkiewicz-Piecz-
ko, redaktorka tomu 4 „Śląskich Prac Etnograficznych” 
o śląskich zwyczajach i obrzędach dorocznych w procesie 
przemian, „jest [on] poświęcony tym zwyczajom i obrzę-
dom Górnego Śląska   (rozumianego w jego historycznych 
granicach), które mają długą tradycję i nadal funkcjonują 
w społecznościach wsi oraz miast, a także nowym zwycza-
jom” (s. 5), powstającym we współczesnej kulturze. 

Badania nad regionalnym dziedzictwem kulturowym, tu 
w wymiarze śląskich zwyczajów i obrzędów dorocznych, 
z wielu powodów postrzegam jako bardzo istotne, bowiem 
– jak już wielokrotnie to udowodniono – rozwijają one toż-
samość konkretnych środowisk, integrują je, wskazują na 
żywą tradycję rodzimą w realiach kultury współczesnej, 
coraz bardziej zdominowanej przez popkulturę. Można tu 
nawet przywołać termin: obrona własnej tożsamości. Jak 
wiadomo, o tożsamości kulturowej regionu, o swoistości 
jego kultury decyduje nie tylko to, co jest istotnie genetycz-
nie jego własne, ale i te zjawiska, które zostały zapożyczo-
ne. Owe zapożyczenia oswojone przez mieszkańców, czyli 
uznane za własne, również stanowią o specyfice regionu 
i decydują o identyfikacji z nim mieszkańców.

Od takich konstatacji rozpoczynam mą recenzję, ponieważ 
skłania mnie do niej problematyka poszczególnych artyku-
łów, w których autorzy przedstawiają wyniki własnych ba-
dań empirycznych i teoretycznych nad rozległym spectrum 
zjawisk związanych z problematyką wybranych zwyczajów 
i obrzędów dorocznych. Co ważne – redaktor tomu zgro-
madziła zespół badaczy z różnych placówek badawczych, 
głównie muzealnych z Górnego Śląska (Muzeum Śląskiego, 
Muzeum Historii Katowice, Muzeum w Raciborzu, Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Miejskiego w Tychach, Mu-
zeum Regionalnego „na Grapie”). W podtytule monografii 
zawarta jest koncepcja przemyślanych badań nad procesem 
przemian dorocznego dziedzictwa obrzędowego na Górnym 
Śląsku. Jednoznacznie pisze o tym redaktorka tomu: „[…] 
znajdują się [tu] teksty autorów starszego i młodszego po-
kolenia etnologów oraz praktyków muzealnych, ale przede 
wszystkim badaczy terenowych. Przygotowane wypowiedzi 
są najczęściej plonem ich wieloletnich prac badawczych, 
uzupełnianych i weryfikowanych w kolejnych latach, by ak-
tualizować wcześniejszy ogląd zjawisk, rejestrować zacho-
dzące zmiany. Teksty są uzupełnione literaturą przedmiotu 
i dostępnymi źródłami oraz dopełnione fotografiami archi-
walnymi, a także wykonanymi w ostatnich latach” (s. 6). 
I trzeba zgodzić się z Jej konkluzją, gdy wyznaje, że „uka-
zują górnośląskie zwyczaje i obrzędy w perspektywie histo-
rycznej z zachodzącymi w nich zmianami i zróżnicowania-

mi przestrzennymi oraz ich stan obecny” (s. 6). W ten oto 
sposób otrzymujemy podstawowe informacje o założeniach 
merytorycznych przedsięwzięcia badawczego.  

Skoncentrowana wokół takich „planów” zawartość ma-
teriałowa książki dobrze je ilustruje, dopełnia, komentuje, 
analizuje etc. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, porządkując 
pozyskane teksty, trafnie je skomponowała, przedstawiając 
czytelnikowi różne perspektywy i warsztaty badawcze, przy-
wołując rozmaite konteksty historyczne, społeczno-kulturo-
we, folklorystyczne, edukacyjne… Wobec opublikowanych 
w Polsce w ostatnich latach wielu prac o zwyczajach i obrzę-
dach – nie jest łatwo zaimponować czytelnikowi nowym ma-
teriałem. W tej zbiorowej monografii „zwyczaj” i „obrzęd” 
oraz „widowisko obrzędowe” stały się pretekstem do nauko-
wej rozmowy o tradycji kulturowej Ślązaków i najnowszych 
wpływach popkultury. Cenna to inicjatywa! Rozpiętość te-
matyczna analizowanych zjawisk kulturowych jest rozległa 
i dobrze świadczy o całym przedsięwzięciu. Zgromadzone 
tu teksty odsłaniają bardzo różne aspekty funkcjonowania 
„zwyczajów i obrzędów dorocznych”. 

Kult św. Barbary szczególnie jest rozwinięty i pielęgno-
wany w środowiskach górniczych, a Barbórka jako święto 
zawodowe górników miała już i nadal ma swoich badaczy

1. Agnieszka Fedorów-Skupień i Maria Lipok-Bierwia-
czonek w artykule pt. Barbórkowe pobudki wyeksponowały 
istotny fragment scenariusza obchodów Barbórki, a miano-
wicie tzw. barbórkowe pobudki. Jest to bardzo interesujący 
temat badawczy: autorki na podstawie materiałów empirycz-
nych, pozyskanych w trakcie wieloletnich prac terenowych, 
podjęły próbę analizy tego zjawiska, oczywiście, uwzględ-
niając proces przemian. Chwalę ich rozeznanie w terenie. 

Agnieszka Szymula, pisząc o obchodach dnia św. Mikoła-
ja na przykładzie pszczyńskiej Łąki, wprowadza czytelnika 
w dziedzictwo kulturowe świętowania patrona dnia 6 grud-
nia na Górnym Śląsku, powołując się nie tylko na opracowa-
nia, ale i wyniki badań własnych, zrealizowanych w różnych 
miejscowościach. Na tym tle rozwija wątek „chodzenia po 
mikołajstwie” przez „bandy mikołajowe” we wsi Łąka. Do-
kładnie opisuje ten popularny do dziś w tej miejscowości 
zwyczaj, skupia swą uwagę na archaicznych kostiumach 
i rekwizytach członków „bandy”, wskazując na postępujący 
proces – jak pisze – „zamiany obrzędu w widowisko” (s. 50). 

Równie wysoko oceniam kolejne prace, których podstawę 
stanowią rzetelne badania terenowe. I tak jest w przypad-
ku artykułu pt. Mikołaje w Jaworzynce i Istebnej w Beski-
dzie Śląskim autorstwa Katarzyny Ruckiej-Ryś. Pozyskane 
w dwóch wsiach Śląska Cieszyńskiego materiały autorka po 
kompozycyjnym uporządkowaniu (Mikołaje ze starej foto-
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grafii, Relacje uczestników obrzędu sprzed pół wieku, Stan 
współczesny, Symbolika i sens obrzędu, Spojrzenie w przy-
szłość) poddała analizie tę grupę kolędniczą, uwzględniając 
proces przemian (od lat 30. XIX wieku do współczesności). 

Artykuł Marii Lipok-Bierwiaczonek zatytułowany Stajen-
ki ze śląskich kościołów. Tradycja i nowe konteksty postrze-
gam jako cenny i ważny. Autorka wiele uwagi poświęca tra-
dycji, historii (słusznie przypominając „wzorce franciszkań-
skie” z pocz. XIII wieku), aby na tym tle omówić wybrane 
„stajenki” górnośląskie, np. w Panewnikach, Rudzie Śląskiej 
– Halembie, Bieruniu, Bojszowach, Tychach (u franciszka-
nów). A czy mogę zapytać (skoro w podtytule uwzględnione 
są „nowe konteksty”) o wymiar śląski w kontekście najnow-
szych zarządzeń/sugestii watykańskich, aby w stajenkach 
kościelnych były tylko figurki Ro-
dziny świętej, bez zwierząt? Dodam: 
zarejestrowałam już w zeszłym roku 
takie stajenki na Górnym Śląsku. 

Z kolei Małgorzata Paul na podsta-
wie wybranych opracowań (w skrom-
nym wymiarze, literatura jest tu na-
prawdę imponująca) i własnych badań 
terenowych podjęła próbę analizy Or-
szaku Trzech Króli, organizowanego 
w Katowicach w latach 2012−2016 
(Jasełka w przestrzeni miasta, czyli 
o fenomenie orszaków Trzech Króli). 
Jak przyznaje, „[…] skupiam się na 
obchodach święta kościelnego Trzech 
Króli i organizowanych w tym dniu 
orszaków, jako przykładu nowego 
widowiska, które wyrosło na grun-
cie tradycji tego święta i związanych 
z wystawianiem w tym czasie jase-
łek” (s. 100). Ta próba omówienia 
nowego w naszej kulturze zjawiska 
została logicznie uporządkowana 
(Wprowadzenie, Święto Trzech Króli 
w tradycji, Tradycja wystawiania jasełek, Idea i przebieg 
orszaków Trzech Króli, Orszaki Trzech Króli jako duchowe 
doznanie, jarmarczna zabawa czy tęsknota za wspólnotą?). 
W podsumowaniu tego wydarzenia ulicznego (s. 110, 115) 
autorka podejmuje próbę oceny orszaków, przywołując oce-
ny różnych badaczy. 

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko na podstawie własnych 
badań terenowych i znajomości literatury przygotowała in-
teresujące studium o popularnym do dziś na Górnym Śląsku 
obrzędzie (dawniej) i widowisku (współcześnie), jakim jest 
ostatkowe wodzenie niedźwiedzia (misia, bera). Po uwa-
gach wprowadzających autorka zainteresowała się „rysem 
historycznym” i na tym tle omówiła przebieg widowiska, 
współczesne grupy niedźwiedników, pielęgnujące śląskie 
dziedzictwo kulturowe, losy oprowadzanych niedźwiedzi, 
symbole i znaczenia związane z niedźwiedziem jako masz-
karą obrzędową. Wartość artykułu z racji dominujących 
w nim materiałów terenowych jest bezsprzeczna. Powstało 
po prostu twórcze opracowanie zjawiska. Dodam tylko, na 
co zwracałam już uwagę, że w minionych latach na Śląsku 
Opolskim odbywał się Przegląd Zespołów Obrzędowych 

„Wodzenie niedźwiedzia”, naprzemiennie w trzech miejsco-
wościach: Gogolinie, Tarnowie Opolskim i Zdzieszowicach. 
Wcześniej, już od lat 80. XX stulecia w Gogolinie odbywał 
się Przegląd Zespołów Gminnych pn. „Wodzenie Niedźwie-
dzia”, który z racji aktywnego uczestnictwa w nim lokalnych 
animatorów kultury przekształcił się w konkurs o charakte-
rze wojewódzkim. 

Na oddzielną uwagę zasługuje artykuł Grzegorza Stud-
nickiego zatytułowany Skoczowski Judosz, uporządkowany 
kompozycyjnie bez zastrzeżeń (Wielki Tydzień na Śląsku 
Cieszyńskim, Judasz na Śląsku Cieszyńskim we wspomnie-
niach i materiałach ludoznawczych, Wodzenie Judosza 
w Skoczowie). Napiszę tak: Autor porusza się „w” tej pro-
blematyce, jak we własnym domu: pewnie, kompetentnie, 

z dużą znajomością detali. Nasuwa się 
tu jedno skromne pytanie, dlaczego 
nie wykorzystał badań Joanny Tokar-
skiej Bakir z Malopolski2 i nie rozwi-
nął w wymiarze skoczowskim/śląskim 
wątku antysemickiego? 

Kolejne opracowanie autorstwa Ju-
lity Ćwikły dotyczy „jednego z naj-
starszych zwyczajów, który dotrwał 
na Śląsku i Łużycach do czasów 
współczesnych”, czyli wielkanocnych 
procesji konnych na Górnym Śląsku. 
Wprowadzone podtytuły organizują 
tok wywodu: Nazewnictwo procesji 
konnych, Z historii rajtowania, Przy-
gotowania do procesji, Przebieg pro-
cesji, Pytania o przyszłość zwyczaju. 
Podstawą opisanych współczesnych 
procesji stał się ich rys historyczny, 
obyczajowy, kulturowy. Na tej od-
twórczej części artykułu, potrzeb-
nej, bo porządkującej przedstawiane 
zjawisko, J. Ćwikła omówiła różne 
współczesne procesje, głównie wyka-

zując się znajomością wybranych lokalnych prac oraz odwo-
łując się do wyników badań terenowych innych osób. Szko-
da, że autorka, pisząc o zrealizowanych filmach dokumen-
talnych na temat śląskich procesji konnych, nie wspomniała 
choć, że opiekę merytoryczną sprawowała dr Kornelia Lach, 
która również opatrzyła każdy z filmów naukowymi komen-
tarzami.

Zakończę tak: pozytywnie postrzegam tę monografię oraz 
naukowe pożytki wynikające z poszczególnych artykułów, 
także zgromadzony przez autorów imponujący materiał ilu-
stracyjny (fotografie pozyskane w różnych miejscowościach 
Górnego Śląska). Uważam, że to zbiorowe opracowanie bez 
wątpienia będzie ważną lekturą dla szerokiego kręgu bada-
czy: etnologów, antropologów, folklorystów, kulturoznaw-
ców, pedagogów, historyków, muzealników, literaturoznaw-
ców i in., a także sięgną po nie ci wszyscy czytelnicy, którym 
nie jest obojętny ten zespół zjawisk kulturowych. Myślę tu 
głównie o takich odbiorcach, jak: animatorzy kultury, na-
uczyciele i uczniowie wszystkich szczebli nauczania, także 
tzw. liderzy, popularyzujący tradycję kulturową w lokalnych  
i regionalnych środowiskach.
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PRZYPISY

1 Zob. np.: B. Bazielich, Święta Barbara – patronka gór-
ników, [w:] Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, hu-
morze i pieśniach, pod red. D. Simonides, Katowice 1998;  
D. Świtała-Trybek, Barbórka. Przemiany w funkcjonowa-
niu tradycyjnego święta górniczego, [w:] Tradycja w kon-
tekstach kulturowych, t. 4, pod red. J. Adamowskiego, M. 
Wójcickiej, Lublin 2011.

2 Zob. np. J. Tokarska-Bakir, „Wieszanie Judasza”,  
czyli o tematach żydowskich dzisiaj, [w:] tejże, Rzeczy mgli-
ste. Eseje i studia, Sejny 2004. 

Śląskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Echa przeszłości czy 
żywa tradycja?, pod redakcją Krystyny Pieronkiewicz 
Pieczko, „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 4, Muzeum Ślą-
skie, Katowice 2017, 223 s., fotografie. 

BARBARA KRYSZCZUK   
Wracam do „początku”

Myślami i we śnie powracam do czasu
gdy dom pod strzechą był jak pszczela rodzina
gwarnie i pracowicie toczył się czas
a mozoły dni przeplatały się z muzyką i śpiewem
wieczory rozświetlone lampą naftową
szelestem kartek przenoszą mnie tam
w baśniowy świat książek
każdego roku Zielone Świątki
pachną brzózkami i tatarakiem
z pastwiska dostojnie wchodzą na podwórze
krowy umajone w wieńce
potem paradnie jedziemy w wasążku 
parą koni na odpust
a wieczorem powracam z majówki od krzyża
z chrabąszczem we włosach i rechotem żab
długie i szare wieczory furkoczą 
maminym wrzecionem
do taktu stuka ojcowy młotek reperując buty 
a ja pragnę tamten czas dogonić rozpędzonym
wozem drabiniastym jak przed burzą się jedzie
by zdążyć przywieźć snopy z pola 
i nie utracić dorobku
lecz tamtego „początku” już nie będzie

JANUSZ KORYL
Żniwa

Śnił mi się dziadek
i jego koń.

Dziadek zaprzągł konia 
do wozu
i ruszył w pole.

Przybywszy na miejsce,
ładował na wóz 
obłoki.

A potem wracał,
chcąc zdążyć przed deszczem.

Brał widły
i układał obłoki w stodole. 

Po wszystkim odpoczywał
na ławce przed domem,
zadowolony z obfitego plonu.

MAŁGORZATA 
BORZESZKOWSKA
Otwarte okno

Otworzyłam świąteczne okno,
a za oknem anioły jak ptaki
wyśpiewują kolędy radosne,
a nad nimi gwiazdy – wiatraki
kręcą się, dźwięcząc głośno, wesoło:
– Niech wam szczęście zasiądzie za stołem,
niech wam cichość pod obrusem leży
i niech każdy w dzisiejszą noc cudu
w ludzką dobroć i miłość uwierzy.

Otworzyłam okno na Wigilię,
jasne okno pachnące igliwiem:
niechże znowu dla nas się narodzi
Boże Dziecię w tę świętą godzinę.

ANNA KAROLEWSKA 
Ocalenie

Ocalić piękno zawarte w prostocie,
Sercem ocalić i myślą serdeczną
Małe okienka i dachy słomiane,
I drzwi stodoły skrzypiące jak licho.

Ocalić miejsca, gdzie Bóg był obecny
W każdym poranku i słońca zachodzie,
A nocą czuwał, by sen był spokojny
I poił deszczem spragnione jabłonie.

Ocalić drogę, tę gdzie stała matka,
Patrząc, jak idę radosna do szkoły.
Ocalić słowa: – Idź z Bogiem kochana,
A słuchaj w szkole, a wróć mi się zdrowa.
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   INFORMACJE

Rok 2018 w Galerii Sztuki Ludowej STL upłynął pod 
znakiem rzeźby. Na dwóch wystawach można było obejrzeć 
prace uznanych artystów dłuta.

Pierwszym wydarzeniem była wystawa zatytułowana 
Łowickie pasje Adama Głuszka1 na której prezentowaliśmy 
rzeźby nieżyjącego już twórcy ludowego z Dąbrowic (woj. 
łódzkie). Adam Głuszek2 był artystą o wielu zainteresowa-
niach, ale przede wszystkim rzeźbił i malował. W swojej 
twórczości odwoływał się do bogactwa tradycyjnej polskiej 
sztuki ludowej i czerpał z niej inspirację. Jednocześnie był 
twórcą dynamicznym, poszukiwał nowych wartości i środ-
ków artystycznego wyrazu, zmieniał formę prac. Wykonywał 
płaskorzeźby zwarte, ażurowe, rzeźby pełne i przedstawienia 
wielopostaciowe, wszystkie 
swoje prace pokrywał wyra-
zistą, wielobarwną polichro-
mią. Zasłynął z rzeźb przed-
stawiających Matki Boskie 
Łowickie. Aniołki i świętych 
„ubierał farbą” w kolorowe, 
pasiaste, księżackie stro-
je. Ulubione tematy artysty 
to wizerunki ptaków, rzeź-
by sakralne, sceny związane 
z obrzędowością doroczną 
i rzadziej tematy świeckie. 
Strugał zwykle w drewnie li-
powym, czasem też w topoli. 
Do swoich rzeźb wprowadził 
motywy zaczerpnięte z ło-
wickiej sztuki ludowej. 

Na wystawie zaprezentowano rzeźby pochodzące ze zbio-
rów rodzinnych. Znaczna ich większość została wykonana 
po 2006 roku, co oznacza, że można było zobaczyć schył-
kowy okres twórczości artysty i ostatnie jego prace, również 
te niedokończone. Uwagę oglądających przykuwało bogac-
two tematyczne eksponowanych prac. Znalazły się tu przede 
wszystkim madonny i anioły w łowickich strojach, ale także 
ciekawe wielopostaciowe kompozycje przedstawiające sce-
ny obrzędowe: dożynki, wesele łowickie, chodzenie z ko-
gutkiem czy kolędników. Całość dopełniały ptaki, które ar-
tysta tak bardzo lubił rzeźbić. Tradycje rzeźbiarskie w rodzi-
nie Głuszków kontynuuje między innymi córka Agnieszka, 
której prace także można było podziwiać w naszej galerii.

Wystawa była przede wszystkim formą uczczenia pamięci 

tego niezwykle ciepłego i pogodnego artysty oraz wielolet-
niego współpracownika naszego Stowarzyszenia.

Druga ekspozycja miała charakter jubileuszowy, została 
przygotowana w związku z obchodami pięćdziesięciolecia 
istnienia STL. Na wystawie zatytułowanej Nieuczoną ręką 
wystrugane3, pokazano ponad 150 rzeźb ludowych z kolek-
cji Tadeusza Kacalaka4. Część prac pochodziła ze zbiorów 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Kolekcja kutnowskiego artysty to unikalny zbiór po-
nad tysiąca rzeźb. Na wystawie w Galerii Sztuki Ludowej 
STL wyeksponowano tylko niewielką jego część. Wybór 
prac nie był łatwy. Przyjęto jednak kilka podstawowych 
założeń. Autorce ekspozycji zależało, aby pokazać przede 

wszystkim prace rzeźbiarzy-
-członków Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, ale też 
innych uznanych artystów, 
których rzeźby znalazły się 
w posiadaniu kolekcjonera. 
Chcieliśmy także przybliżyć 
najważniejsze ośrodki rzeź-
biarskie i zakres tematycz-
ny dzieł (charakterystyczne 
i powtarzające się motywy) 
i to stało się kluczem prezen-
tacji eksponatów. Zebrane 
rzeźby stworzyły biblijną hi-
storię człowieka i świata.

Pokazano wyobrażenia Ada-
ma i Ewy w Raju (Władysław 
Baranowski, Andrzej Cichoń, 

Antoni Kamiński, Eugenia Skibińska, Józef Szypuła), szopki 
bożonarodzeniowe (wśród których znalazły się m.in. płasko-
rzeźbione tryptyki wykonane przez Bolesława Parasiona i Sta-
nisława Suskę). Równie okazale prezentowały się wielopo-
staciowe realizacje tego motywu w wykonaniu Tadeusza 
Kacalaka, Antoniego Kamińskiego i Mieczysława Zawadz-
kiego. Scenę ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu ukazywały 
prace Władysława Baranowskiego, Krzysztofa Grodzickie-
go, Eugeniusza Węgiełka, Eugeniusza Zegadły i Tadeusza 
Żaka.

Wśród tematów sakralnych najliczniej reprezentowa-
ne były przedstawienia Chrystusa Frasobliwego. W grupie 
pokazanych przedstawień Dumającego przeważały te wy-
wodzące się z gotyku – Chrystus siedzący na podwyższe-

Ekspozycja prac Adama Głuszka, fot. P. Onochin 

Wystawy rzeźb w Galerii Sztuki Ludowej

w 2018 roku

Katarzyna Kraczoń
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niu, w koronie cierniowej i przepasce na biodrach, głowę 
wspierający na prawej dłoni. Ludowi artyści odchodzili od 
tego schematu. Często celowo zmieniano proporcje ciała, 
powiększano głowę albo ręce, co nadawało wizerunkom 
więcej ekspresji. Na wystawie uwagę przykuwał Frasobliwy 
wykonany przez Grzegorza 
Króla, rzeźbiarza z Koń-
skich. Nienagannie wykona-
na postać Chrystusa w koro-
nie cierniowej wyposażona 
została dodatkowo w gałąz-
kę palmową, prawą nogę 
wspiera na czaszce Adama. 
Były też zupełnie inne, dość 
niecodzienne przedstawie-
nia. Do takich należały: 
topornie wystrugany i pod-
kolorowany kredkami Fra-
sobliwy Wojciecha Oleksego 
czy pomalowany na srebrno 
Chrystus Stanisława Hołdy 
z włosami zrobionymi z pa-
kuł konopnych, podpierający 
głowę obiema rękami. Wśród wątków chrystologicznych nie 
mogło zabraknąć też sceny Ukrzyżowania. Wizerunki Chry-
stusa na krzyżu przedstawiały prace Antoniego Barana, Jó-
zefa Juszczaka, Dionizego Purty, Wiktora Rysia. W innych 
wariantach u stóp Chrystusa umieszczane były dwie Ma-
rie – Matka Boża i Maria Magdalena – co 
uwidocznili w innych realizacjach: Antoni 
Baran, Wiktor Rysio; Krzysztof Grodzicki 
i Wacław Skirzyński. 

Ważne miejsce na ekspozycji posiadały 
też przedstawienia maryjne. Obok biblij-
nej Piety (autorstwa Władysława Głoda, 
Anny Padoł, Izydora Błaszczaka) na wy-
stawie zgromadzono kilka innych wizerun-
ków: tzw. Osóbkę – Matkę Boską ukazaną 
w postawie stojącej z dłońmi złożonymi 
do modlitwy lub w geście miłosierdzia 
(Anna Padoł, Wiktor Rysio), Matkę Bożą 
Skępską (w wykonaniu Tadeusza Kacalaka, 
Stanisława Szymczyka i Karola Ziomko), 
Matkę Bożą Ludźmierską Bronisława Bed-
narza (kapliczka) i Tomasza Nawieśniaka. 
Obok nich znalazły się też Matka Boża Ró-
żańcowa (Bronisław Chojęta), Matka Boża 
z Dzieciątkiem (Józef Chełmowski, Ignacy 
Majerek, Stanisław Mika, Andrzej Wojt-
czak) czy Matka Boża wśród aniołów (Sta-
nisław Kopka).

Kolejna grupa rzeźb to postacie świętych 
patronów, a wśród nich: realizacje warian-
towe przedstawień św. Jana Nepomucena 
(Marian Adamski, Bronisław Bednarz, Ja-
rosław Furgała) i św. Franciszka (Tomasz 
Ligas, Marian Adamski); św. Piotr (Stanisław Majewski); 
św. Kinga (Stanisława Mąka); św. Helena i św. Tereska 
(Anna Padoł); św. Łukasz (Mieczysław Piwko), św. Miko-

łaj (Ignacy Majerek), św. Urszula i św. Sebastian (Stanisław 
Kopka).

Nie mogło zabraknąć też aniołów. Skrzydlate postacie 
to chyba najbardziej zróżnicowana ikonograficznie grupa. 
Trudno wskazać tu jakiekolwiek prawidłowości, gdyż tak 

naprawdę każdy artysta wy-
pracował swój własny aniel-
ski kanon. Były więc anioły 
modlące się, śpiewające, gra-
jące, nierzadko wyposażone 
w różne atrybuty (Jarosław 
Furgała, Adam Zegadło, 
Mieczysław Zawadzki, Ta-
deusz Kacalak i in.) 

Wśród zgromadzonych prac 
wyróżniały się również ka-
pliczki z wizerunkami Chry-
stusa, Matki Boskiej lub świę-
tych (Adela Broniszewska, 
Bronisław Bednarz, Bogdan 
Gębski, Stanisław Kopka, 
Piotr Kożuchowski, Grzegorza 
Król, Dionizy Purta i Anto-

ni Mazur). Dawniej były one zawieszane na zewnętrznych 
ścianach domów lub krzyżach przydrożnych. Niekiedy trak-
towano je jako samoistne kompozycje rzeźbiarskie. Na eks-
pozycji znalazły się przede wszystkim kapliczki domkowe 
(w formie skrzynki nakrytej dwuspadowym daszkiem) za-

skakujące przede wszystkim swoją dekora-
cyjnością. 

Osobną grupę prezentowanych tema-
tów stanowiły przedstawienia o tematyce 
świeckiej, będące swojego rodzaju doku-
mentem etnograficznym. Było to postacie 
w strojach ludowych (Stanisław Denkie-
wicz, Kobieta w stroju ludowym; Ignacy 
Kamiński, Baba łęczycka, Chłop łęczycki; 
Stanisław Korpa, Wojterzyno z Walosiem 
i Franusiem), czasem ujęte w sytuacji ob-
rzędowej (Wiktor Rysio, Wesele) lub przy 
pracy (Zygmunt Jagielski, Kobieta przy 
studni, Mężczyzna przy żarnach). Wyjątko-
wą pracą była Przejażdżka Antoniego Ba-
rana, wielopostaciowa rzeźba przedstawia-
jąca bliżej nieokreślone postacie w powozie 
ciągniętym przez dwa konie. Znajduje się 
ona na stałe w zbiorach STL.

Niejako poza zaprezentowaną typologią 
sytuowały się prace posiadające znamiona 
oryginalnej i indywidualnej działalności  
artystycznej. Do takich należą niewątpliwie 
ekspresyjne rzeźby Romana Śledzia z Mali-
nówki, niepolichromowane kapliczki Józe-
fa Soboty czy nieporadnie wykonane zwie-
rzęta Heleny Szczypawki-Ptaszyńskiej, 
twórczyni zaliczanej do nurtu art brut. Nie 

można nie wspomnieć też o pracach Stanisława Zagajew-
skiego.Ten niedoceniony za życia artysta, członek Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych, znany jest przede wszyst-

Fragment wystawy Nieuczoną ręką wystrugane,  
fot. P. Onochin 

Kapliczka Józefa Juszczaka  
z kolekcji Tadeusza Kacalaka,  

fot. P. Onochin 
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kim z ogromnych, płaskorzeźbionych ołtarzy. Rzeźbił także 
w glinie fantastyczne ptaki. Dwa z nich, znajdują się na stałe 
w zbiorach STL.

Wystawa mająca charakter retrospektywny była nie tylko 
formą prezentacji rzeźby jako wciąż popularnej i żywej dzie-
dziny twórczości. Ekspozycja stała się okazją do przywołania 
i przypomnienia wielu artystów dłuta ze wszystkich ośrod-
ków rzeźbiarskich w kraju, zarówno tych znanych, jak i mniej 
znanych. Za każdą rzeźbą kryła się postać i życie konkretne-
go twórcy. Każda praca to też odrębna historia, a wszystkie 
razem zestawione w przestrzeni naszej Galerii przywołały 
wspomnienia z bogatej historii Stowarzyszenia Twórców  
Ludowych.

Na zakończenie chcę przywołać słowa Bolesława Nawro- 
ckiego, mecenasa i kolekcjonera sztuki, który pisał: „Od za-
wsze pociągały mnie dzieła wiejskich artystów, kształtowa-
ne przez nieuczone ręce, dzieła piękne jak piękny jest kwiat, 
który nieposiany niepielęgnowany przez nikogo rozkwita 
na nieurodzajnej ziemi”5. Takie właśnie dzieła prezentowa-
liśmy na naszych 
wystawach.

Wystawy były do-
finansowane ze środ-
ków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa 
Narodowego pocho-
dzących z Funduszu 
Promocji  Kultury. 

PRZYPISY

1 Wystawa pre-
zentowana była od 
czerwca do sierpnia 
2018 roku. 

2 Adam Głu-
szek (1946−2017) 
rzeźbić zaczął, gdy 
był jeszcze małym 
chłopcem. W okre-
sie szkolnym zanie-
chał wykonywania 
rzeźb. Powrócił do 
tego zajęcia dopie-
ro w 1973 roku. 
Pierwszy sukces odniósł w 1983 roku, zdobywając nagro-
dę w konkursie Współczesna łowicka sztuka ludowa. Był 
przede wielkim animatorem działań artystycznych i życia 
kulturalnego w rodzimych Dąbrowicach. Prowadził działal-
ność kolekcjonerską. W 1987 roku został przyjęty do Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych, gdzie przez wiele lat aktyw-
nie uczestniczył w pracach Zarządu Głównego. Brał udział 
w wielu wystawach, konkursach i festiwalach. Twórczość 
rzeźbiarza wielokrotnie nagradzano na licznych konkursach 
i przeglądach sztuki ludowej. Za swoją bogatą działalność 
artystyczną i zasługi dla kultury ludowej w 2002 roku zo-
stał uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga. Zob. Adam 
Głuszek, [w:] Powiat skierniewicki. Ludzie – Zabytki – Kul-
tura, Skierniewice 2010, s. 10 oraz film Tryptyk organicz-

ny – prezentacja regionalnej twórczości ludowej, scenariusz 
i reżyseria M. Strąkowski, Łódź 2013.

3 Wystawa została otwarta 17 października 2018 roku 
podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 50-lecia Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych. Towarzyszył jej katalog: 
Nieuczoną ręką wystrugane. Rzeźby z kolekcji Tadeusza  
Kacalaka, pod red. K. Kraczoń, Lublin 2018.

4 Tadeusz Kacalak to znany rzeźbiarz i kolekcjoner. Uro-
dził się 2 maja 1952 roku w Kutnie. Pracował jako fryzjer. 
Swoją pierwszą w życiu rzeźbę wykonał dopiero po ślubie. 
Praca ta dała mu wiele radości i zachęciła do podjęcia dzia-
łalności twórczej. Początkowo było to jego hobby, do mo-
mentu, gdy w 1975 roku klientka – redaktorka gazety namó-
wiła go do zaprezentowania prac w konkursie pt. Pamiątka 
z Łęczycy organizowanym przez Muzeum w Łęczycy. Przy-
szły artysta otrzymał tam wyróżnienie. Od tego momentu 
brał udział w licznie ogłaszanych w tym czasie konkursach 
rzeźbiarskich, w których zdobywał wielokrotnie pierwsze 
nagrody i wyróżnienia, jeździł na kiermasze sztuki ludowej, 

poznawał również 
innych rzeźbiarzy, 
nawiązywał kon-
takty z muzeami, 
galeriami i kolek-
cjonerami. Z cza-
sem kupił niewiel-
ki dom w Kutnie, 
w którym zorgani-
zował pracownię 
i galerię. Artysta 
przez lata budo-
wał własną kolek-
cję sztuki ludowej 
i nieprofesjonalnej. 
Wśród zgroma-
dzonych rzeźb do-
minuje tematyka 
sakralna: Chrystus 
Frasobliwy, wize-
runki Matki Bo-
skiej, liczne posta-
cie świętych, różne 
ujęcia motywów 
pasyjnych i scen 
biblijnych, w tym 

Adam i Ewa w Raju, Boże Narodzenie, ucieczka Świętej 
Rodziny do Egiptu czy anioły. Dość liczną grupę stanowią 
rzeźby rodzajowe i ptaki. Osobne miejsce w zbiorach zajmu-
ją obrazy na szkle (tu należy wymienić takie nazwiska, jak 
Zofia Roj-Gąsienicowa, Ewelina Pęksowa, Władysław Wal-
czak, Zdzisław Walczak i in.) oraz olejne malarstwo ludowe, 
nieprofesjonalne i z nurtu art brut. Pokaźną grupę stanowią 
ekspresjonistyczne prace Ryszarda Koska. Zob. Sylwia Ka-
calak, Tadeusz Kacalak, artysta zakochany w sztuce ludowej, 
[w:] Nieuczoną ręką wystrugane…, dz. cyt. s. 7‒12.

5 M. Nawrocka-Teodorczyk, O kolekcjonerze – wspo-
mnienia córki, [w:] Bożena Olszewska, Mecenas i artyści. 
Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Niny 
Nawrockich, Toruń, 2014, s. 7. 

Wernisaż wystawy Nieuczoną ręką wystrugane,  
od lewej: Katarzyna Kraczoń kurator wystawy i Tadeusz Kacalak,  

październik 2018 r., fot. Mateusz Borny
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Szopkarstwo krakowskie – pierwszy polski wpis 

na liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO

Hanna Schreiber

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kulturowego w dniu 29 listopada podjął decyzję o wpi-
saniu szopkarstwa krakowskiego na Reprezentatywną listę nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To pierwszy 
polski akcent na tej liście UNESCO, liczącej obecnie 429 ele-
mentów dziedzictwa z całego świata. Wniosek o wpis złożyło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w marcu 2018 
roku.

Szopkarstwo krakowskie jest tradycją podtrzymywaną od kil-
ku pokoleń przez wiele rodzin mieszkających w dawnej stolicy 
Polski. Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy to konstruowano 
przenośne teatrzyki kukiełkowe z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Scena Bożego Narodzenia ukazana w oto-
czeniu budowli Krakowa jest 
centralnym punktem szopki. 
Jej elementem są coraz czę-
ściej także sceny odnoszące 
się do historycznych i współ-
czesnych wydarzeń społecz-
no-kulturalnych. Konstrukcja 
szopki powinna być lekka, 
stąd do jej tworzenia najczę-
ściej wykorzystuje się mate-
riały takie, jak tektura, listew-
ki czy metalowa folia − sta-
niol. Prace nad tymi dziełami 
trwają zwykle kilka miesięcy.

Twórcy szopek co roku, 
w pierwszy czwartek grudnia, 
prezentują je na Rynku Głów-
nym w Krakowie, biorąc jed-
nocześnie udział w konkursie 
na najpiękniejszą szopkę krakowską. Organizuje go Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa. W tym roku 76. Konkurs na naj-
piękniejszą szopkę krakowską odbył się 6 grudnia, w szczegól-
nie radosnej atmosferze świętowania wpisania tej tradycji na listę 
UNESCO.

W 13. posiedzeniu komitetu w Port Louis na Mauritiusie 
w dniach 26.11−1.12.2018 wzięło udział ponad 800 uczestników 
z blisko 130 państw. Opracowany we współpracy m.in. z szop-
karzami krakowskimi, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Polskim Komitetem ds. UNESCO i Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa wniosek o wpisanie szopkarstwa kra-
kowskiego na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO został 
nie tylko rozpatrzony pozytywnie jako spełniających wszystkie 
kryteria wpisu, ale także uznany za wzorcowy dla innych państw. 
Jako dobry przykład dla innych państw podano również film 
promujący szopkarstwo krakowskie, który można obejrzeć na 
stronie internetowej UNESCO (https://en.unesco.org/news/fif-

teen-elements-inscribed-representative-list-intangible-cultural-
heritage). Tym samym w spisie znalazł się pierwszy element 
tradycji z Polski. 

W składzie polskiej delegacji, obok jej przewodniczącej 
Pani Ambasador Krystyny Żurek, prof. Sławomira Ratajskiego 
– Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 
dr Magdaleny Marcinkowskiej – wicedyrektor Departamentu 
Ochrony Zabytków MKiDN, Joanny Cichej – sekretarz Rady ds. 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, pracownika DOZ 
i dr Hanny Schreiber – współautorki i głównego koordynatora 
merytorycznego prac nad wnioskiem o wpisanie szopkarstwa, 
wiceprzewodniczącej Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego, znaleźli się przedstawiciele społeczności szop-

karzy krakowskich wybrani 
podczas prac prowadzonych 
nad wnioskiem: Dariusz Czyż 
i Marek Markowski, a tak-
że reprezentantki kolejnych 
pokoleń włączających się 
w podtrzymywanie tej trady-
cji: Marzena Krawczyk wraz 
z córką Emilią Krawczyk. De-
legację szopkarzy wspierał dr 
Andrzej Szoka z Muzeum Hi-
storycznego Miasta Krakowa.

Po podjęciu przez Komitet 
decyzji w imieniu szopkarzy 
z podziękowaniami głos za-
brali: Emilka Krawczyk oraz 
Marek Markowski, a następ-
nie reprezentacja szopkarzy 
krakowskich wręczyła Prze-

wodniczącemu Komitetu Prithvirajsing Roopun, Ministrowi 
Sztuki i Kultury Republiki Mauritius, szopkę krakowską jako  
dar dla mieszkańców Republiki Mauritius.

Szopkarstwo krakowskie zostało uwzględnione na Krajowej 
liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2014 roku 
jako jeden z pierwszych wpisów. Zgłoszenie na listę krajową jest 
warunkiem formalnym ewentualnego dalszego wnioskowania 
o objęcie danej praktyki ochroną na poziomie międzynarodo-
wym przez przygotowanie wniosku do UNESCO. Warto dodać, 
że wpisane zostało szopkarstwo jako umiejętność, wiedza, prze-
kaz, nie zaś same szopki.

Reprezentatywna lista niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego ludzkości jest jednym z trzech tworzonych przez UNESCO 
międzynarodowych spisów uwzględniających elementy niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego z całego świata. Obok tej listy 
funkcjonuje także Lista dziedzictwa niematerialnego wymagają-
cego pilnej ochrony oraz Rejestr dobrych praktyk w ochronie. 

Członkowie polskiej delegacji podczas podejmowania decyzji  
o wpisaniu szopkarstwa krakowskiego na listę UNESCO,  

Port Louis, Mauritius, 2018, fot. Meg Nomgard
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Trzecie dziesięciolecie Bydgosko-Toruńskiego 

Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

(2009–2018)

Wanda Szkulmowska 

Bydgosko-Toruński Oddział Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych powołany został do życia 1 października 1988 
roku w Bydgoszczy. Jego historię i formy działalności re-
alizowane przez dwa pierwsze dziesięciolecia (1988‒2009) 
opisane zostały przeze mnie i opublikowane w roku 20091. 

We wrześniu 2018 roku na tradycyjnym, corocznym zjeź-
dzie twórców ludowych w Żninie podsumowane zostało 
kolejne, trzecie już dziesięciolecie działalności Oddziału, 
stąd konieczność uzupełnienia jego biografii w postaci ni-
niejszego tekstu. Aby jednak Czytelnik miał obraz działań 
dotyczących opieki 
nad twórczością lu-
dową i jej rozwojem 
na terenie Kujaw, 
Pałuk, Borów Tu-
cholskich, południo-
wo-wschodniej czę-
ści Kaszub, a także 
na ziemi chełmiń-
skiej przed powsta-
niem na tym terenie 
oddziału STL, ko-
nieczne jest krótkie 
przypomnienie naj-
ważniejszych fak-
tów, jakie miały tu 
miejsce przed 1988 
rokiem i wywarły 
znaczący wpływ 
na kształt dalszych 
poczynań kultural-
nych podejmowanych 
przez osoby i instytucje związane z twórczością ludową.

Mam nadzieję, że niniejszy tekst będzie jednocześnie 
odpowiedzią na pytanie – dlaczego Oddział Bydgosko-To-
ruński STL powstał tak późno, dopiero dwadzieścia lat od 
rozpoczęcia działalności istniejącego już wtedy w Lublinie 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Czy nie odczuwano w tej części Polski potrzeby działania 
stowarzyszenia, które zabiegałoby o opiekę nad twórcami 
ludowymi? Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi, że 
oczywiście, nie tylko odczuwano, lecz podejmowano sku-
tecznie różne formy rozwiązania tego problemu. W dużym 
skrócie opisuję je poniżej.

 Bardzo wcześnie, bo już od lat 50. XX wieku współdzia-
łały ze sobą w zakresie opieki nad sztuką ludową na obsza-

rze województwa bydgoskiego trzy instytucje – Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu kierowane przez profesor Marię 
Znamierowską-Prüfferową, Rozgłośnia Bydgoska Polskie-
go Radia w osobie redaktor Anny Jachniny oraz Wydział 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Byd-
goszczy, w którym pracowałam od 1956 roku. Efektem tego 
współdziałania były badania terenowe prowadzone w kil-
kunastu powiatach na terenie województwa bydgoskiego 
dla poznania zasobów kultury materialnej i sztuki ludowej 
regionów wchodzących w skład województwa, a także dla 

odszukania twórców 
ludowych, poznanie 
ich potrzeb i zapew-
nienie pomocy. Bada-
nia były prowadzone 
przez toruńskich etno-
grafów, a finansowa-
ne przez Prezydium 
Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Byd-
goszczy. Na terenie 
Kujaw Wschodnich 
badania terenowe pro-
wadziło też Muzeum 
Kujawskie we Wło-
cławku. 

W grudniu 1960 
roku powstało w Byd-
goszczy Kujawsko-
-Pomorskie Towa-
rzystwo Kulturalne, 
które od początku 

swej działalności wpisało do swych zadań statutowych 
opiekę nad sztuką ludową. W tym celu utworzono w jego 
strukturze sekcję kultury ludowej. Przewodniczyła jej przez 
kilkanaście lat wspomniana wyżej redaktor Anna Jachnina 
z Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia, osoba niezwy-
kle zasłużona dla dokumentacji i popularyzacji muzyki 
ludowej oraz sylwetek artystów ludowych i zwyczajów 
regionalnych. W pracach sekcji uczestniczyła aktywnie 
profesor Maria Znamierowska-Prüfferowa, która sprawo-
wała pieczę naukową nad podejmowanymi zadaniami oraz 
mgr Wanda Szkulmowska, pracująca w Wydziale Kultury 
PWRN w Bydgoszczy. Członkiniami sekcji były także pa-
nie etnografki z Torunia ‒ mgr Kalina Skłodowska Anto-
nowicz, mgr Maria Polakiewicz i mgr Halina Mikułowska.  

Od lewej: Wanda Szkulmowska, wieloletnia opiekunka Oddziału Bydgosko-
-Toruńskiego STL oraz Zofia Szmajda-Mierzwicka, kujawska hafciarka,  

2010 r., fot. P. Onochin
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Dołączyły do nich dyrektor Henryka Królikowska i mgr 
Romualda Hankowska z Muzeum we Włocławku, a w na-
stępnych latach kolejne osoby, które działały w regionach 
etnograficznych województwa. Dzięki temu sekcja kultury 
ludowej KPTK od początku obejmowała teren całego woje-
wództwa bydgoskiego. Trzeba podkreślić, że do czasu, gdy 
w 1988 roku włączył się do tych działań Oddział Bydgosko-
-Toruński Stowarzyszenia Twórców Ludowych, głównymi 
organizatorami wszelkich form aktywności dotyczących 
sztuki ludowej były – wspomniane wyżej trzy instytucje – 
a miało to miejsce właśnie na płaszczyźnie sekcji kultury 
ludowej Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w Bydgoszczy. I taka sytuacja poszerzona jeszcze w następ-
nych latach o działalność terenowych oddziałów KPTK do-
brze sprawdziła się w praktyce prowadzenia różnych form 
opieki nad twórczością ludową. 

 Coroczne plany poczynań wymienionych wyżej instytu-
cji kulturalnych były ze sobą zsynchronizowane. Ustalano 
najpilniejsze potrzeby w zakresie ochrony czy popularyzacji 
kultury ludowej i pomagano sobie wzajemnie w ich reali-
zacji. Dodać trzeba, że od 1960 roku wojewódzki Wydział 
Kultury wspierał realizację tych działań finansowo, a także 
fundował coroczne stypendia dla wszystkich aktywnych 
twórczo artystów ludowych.

Najwcześniej poznany został region Pałuk, a to za sprawą 
Klary Prillowej z Kcyni, która z własnej inicjatywy wędro-
wała pieszo po pałuckich wsiach, poznawała starych rzeźbia-
rzy, hafciarki czy też muzykantów, a w szopie na podwórzu 
domu, w którym mieszkała w Kcyni, uczyła dzieci rzeźbienia 
w glinie (sama przez całe życie wykonywała figurki z gliny 
i osiągnęła w tej dziedzinie mistrzostwo). Klara Prillowa 
grała też na skrzypcach i poznała dobrze folklor muzyczny 
Pałuk. W grudniu 1956 roku została kierowniczką świetlicy 
w Kcyni i pełniła tę funkcję ponad 20 lat. Dzięki niej Kcynia 
stała się ośrodkiem prezentującym nie tylko ludową rzeźbę 
i haft poprzez współczesną kontynuację tych dziedzin pałuc-
kiej sztuki ludowej, ale także tu właśnie powstał znakomi-
ty „Zespół Regionalny „Pałuki”2 prezentujący jeszcze dziś, 
a więc przez 62 lata, dawną muzykę i tańce tego regionu. 
Zespół ten jest laureatem prestiżowego Medalu i Nagrody 
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, które 
otrzymał w 2006 roku. Prowadzi go Renata Gaj-Kowalska.

W zakresie działalności merytorycznej, związanej z roz-
wojem sztuki ludowej, bardzo wcześnie zrodziła się idea, 
by w każdym regionie etnograficznym województwa orga-
nizować corocznie, zawsze w tym samym czasie, imprezę 
motywującą twórców do osobistej aktywności. Najwcze-
śniej, bo w 1963 roku, udało się to zrealizować na Pałukach. 
W Szubińskim Domu Kultury ogłoszono wtedy pierwszy 
konkurs pałuckiej sztuki ludowej, w którym wzięło udział 
20 osób. Od tego czasu podobne konkursy i coroczne wy-
stawy pokonkursowe organizowane zawsze w maju były i są 
w Szubinie nadal stałą formą działalności umożliwiającą lu-
dowym artystom regionu Pałuk prezentację swych osiągnięć 
artystycznych. W roku 2018 miała tu miejsce 56. wystawa 
pałuckiej sztuki ludowej, na której swoje prace prezentowa-
ło 35 osób dorosłych i tyle samo osób młodych – hafciarek, 
rzeźbiarzy i autorów tradycyjnych pająków. Tej działalności 
poświęcone są dwie publikacje3.

Podobna sytuacja od 1968 roku miała miejsce w regionie 
Borów Tucholskich oraz południowo-wschodnich Kaszub. 
Pracowały tu trzy zespoły hafciarskie, organizowano co-
rocznie konkursy sztuki ludowej (zarówno lokalne jak póź-
niej także międzywojewódzkie) i zawsze, także corocznie, 
w lipcu ‒ wystawy sztuki ludowej tego regionu w czasie 
Dni Borów Tucholskich. W roku 2018 zorganizowano 59. 
edycję tej imprezy, w czasie której kilkadziesiąt osób – haf-
ciarek, rzeźbiarzy, plecionkarzy i malarzy na szkle prezen-
towało swoje prace w Muzeum Borów Tucholskich. 

Na terenie Kujaw z kolei o aktywność twórców ludowych 
dbały dwa muzea – Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 
we Włocławku oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Ino-
wrocławiu, które przez wiele lat organizowały przemiennie 
konkursy i wystawy kujawskiej sztuki ludowej tak zbioro-
we, jak i indywidualne.

Wszyscy twórcy z terenu województwa kujawsko-po-
morskiego zawsze brali liczny udział w ogólnopolskich 
konkursach sztuki ludowej organizowanych przez Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu. W tym zakresie osobą inspirującą 
przede wszystkim rzeźbiarzy i malarzy na szkle4, był dy-
rektor dr Aleksander Błachowski. Warto przypomnieć, że 
dzięki jego aktywności w takich konkursach, jak Mikołaj 
Kopernik w rzeźbie ludowej czy Wielcy Polacy, ich życie 
i dzieło brało udział ponad dwustu rzeźbiarzy z całego kra-
ju, a wystawa prac poświęconych Kopernikowi wędrowała 
po całej Europie. 

 Drugim założeniem merytorycznym, dotyczącym kultury 
ludowej i realizowanym przez organizatorów opieki nad lu-
dową twórczością, było stworzenie motywacji do podnosze-
nia poziomu artystycznego wykonywanych przez artystów 
ludowych dzieł. Takim elementem motywacyjnym stały się 
coroczne stypendia przyznawane wszystkim twórcom, któ-
rzy brali aktywny udział w imprezach konkursowych na te-
renie województwa i poza nim. Stypendia finansowane były 
od 1960 roku przez Wydział Kultury PWRN w Bydgoszczy 
i aż do 1999 roku wypłacane przez Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Kulturalne. Miało to miejsce zawsze jesienią 
w Żninie na corocznych zjazdach twórców ludowych. Sty-
pendia otrzymywały wszystkie aktywne twórczo osoby (nie 
tylko członkowie STL). Nie były to wysokie sumy, ale ich 
wartość liczyła się bardziej w sferze prestiżowej niż mate-
rialnej, więc każdemu twórcy bardzo zależało na znalezie-
niu się na liście stypendystów zaproszonych na zjazdy, co 
z kolei sprawiało, że rzeczywiście byli oni aktywni w swo-
ich środowiskach i starali się o wykonywanie coraz ambit-
niejszych prac. 

 Żnińskie zjazdy organizowane są nadal, corocznie jesie-
nią, we wrześniu5. W roku 2018 odbył się 43. taki zjazd, 
lecz od 2000 roku twórcy otrzymują tu nie stypendia, lecz 
nagrody fundowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
Przyznawane są one uczestnikom Wojewódzkiego Kon-
kursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych. Od 
dwóch lat  otrzymują je tylko osoby będące członkami Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Uczestnicy 
konkursu są zobowiązani do przedstawienia szczegółowego 
opisu swojej aktywności na przestrzeni poprzedniego roku. 
Komisja oceniająca wyniki konkursu, powoływana przez 
Urząd Marszałkowski w Toruniu, której przewodniczy mgr 
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Wanda Szkulmowska, ma w tej sytuacji możliwość lepsze-
go poznania działalności artystycznej każdej osoby i propo-
nowania nagrody konkursowej zgodnie z jej osiągnięciami. 
Jednocześnie Muzeum Etnograficzne w Toruniu wzbogaca 
się corocznie o cenną dokumentację ilustrującą rozwój sztu-
ki ludowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Z obserwacji prowadzonych w ostatnich latach wydaje się,  
że ta forma motywacji twórców do większej aktywności 
przynosi dobre rezultaty. 

Trzecim działaniem merytorycznym Oddziału STL w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim adresowanym od dawna 
do twórców ludowych jest postulat podejmowania przez nich 
rozlicznych inicjatyw artystycznych w środowiskach lokal-
nych, w których mieszkają i w których życiu uczestniczą. Jest 
to przede wszystkim systematyczna współpraca ze szkołami, 
ale także organizacja imprez okolicznościowych, prowadze-
nie kursów haftu, różnych pokazów czy wystaw twórczości 
ludowej. Trzeba przyznać, że z roku na rok, ilość i jakość roz-
maitych form prezentacji kultury regionu jest coraz ciekaw-
sza, a przede wszystkim znajduje oddźwięk w społeczności 
lokalnej. 

Te trzy opisane w skrócie założenia merytoryczne w za-
kresie opieki nad sztuką ludową starano się przez lata sto-
sować w praktyce zarówno przed powołaniem Oddziału 
STL w Bydgoszczy w 1988 roku. jak i później, aż do chwili 
obecnej. Oczywiście wsparcie przed trzydziestu laty tych 
działań przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych w Lublinie stanowiło wielką pomoc w ich dalszej, 
poszerzonej jeszcze kontynuacji. Stało się tak, bowiem oso-
by wchodzące w skład kolejnych zarządów Oddziału Bydgo-
sko-Toruńskiego STL, będące zazwyczaj jednocześnie wy-
bitnymi oraz aktywnymi artystami, starały się również o to, 
by na terenie województwa były sprzyjające rozwojowi tej 
twórczości warunki – co z kolei przekładało się na aktywną 
twórczość ludowych artystów. I tak rzeczywiście do tej pory 
było, a najlepszym dowodem na to jest coroczna obecność na 
żnińskich zjazdach twórców ludowych przedstawicieli władz 
wojewódzkich i lokalnych, a także wspomniane już liczne 
coroczne nagrody, które otrzymują uczestnicy Konkursu 
Aktywności Twórczej ze środków Urzędu Marszałkowskie-
go w Toruniu (a są to sumy niemałe). W roku 2018 nagrody 
otrzymało 96 osób. W tym miejscu trzeba także podkreślić, 
że jedynie w województwie kujawsko-pomorskim są reali-
zowane tego typu działania, które świadczą zarówno o tym, 
że sztuka ludowa jeszcze dzisiaj cieszy się zainteresowaniem 
społeczeństwa, jak także o tym, że docenia się tu aktywność 
artystyczną osób, które twórczo kontynuują tradycje miej-
scowej sztuki ludowej. 

Analizując działalność Oddziału w jego trzecim dziesięcio-
leciu, trzeba zwrócić uwagę na dwa fakty. Pierwszy to sze-
roko pojęta kontynuacja w poszczególnych regionach tych 
poczynań, które się dotychczas sprawdziły. Jest to ważne tak 
dla samych twórców, jak i środowisk, w których oni działa-
ją. Drugi fakt to upływający czas, który sprawia, że pomimo 
dużych starań organizatorów różnych form opieki nad sztu-
ką ludową, a także nad jej twórcami i kontynuatorami – co 
roku ubywa nam niejako w sposób „naturalny” tych, którzy 
te ludowe tradycje dotąd pielęgnowali i kształcili swoich na-
stępców. Zatrzymajmy się przy pierwszym z tych zagadnień.

Jak już wcześniej powiedziano, na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego znajduje się kilka regionów etno-
graficznych. Są to niemal całe Kujawy6 z Inowrocławiem 
i Włocławkiem, a także większa część Pałuk, południowo-
-wschodnia część Kaszub z Chojnicami (do roku 1999), 
Bory Tucholskie, część Krajny i Kociewia, ziemia chełmiń-
ska i ziemia dobrzyńska. Przez lata działalność związana 
z animacją sztuki ludowej w podzielonych administracyj-
nie regionach odbywała się niejako „ponad granicami” tych  
regionów. Twórcy ludowi z Kujaw brali udział w konkur-
sach i wystawach organizowanych przemiennie przez mu-
zea we Włocławku i Inowrocławiu. Na konkursy i wystawy 
do pałuckiego Szubina zapraszano twórców z Wągrowca, 
bliska współpraca dotoczyła oczywiście także twórców 
z Kaszub i Borów Tucholskich. Wszyscy przyjeżdżali także 
do Żnina na coroczne zjazdy połączone z przeglądem ze-
społów folklorystycznych oraz kiermaszem sztuki ludowej.

Warto podkreślić dużą aktywność wielu członków STL 
mieszkających w wymienionych wyżej regionach. Wyraża 
się ona nie tylko w prezentowaniu swoich prac na wysta-
wach sztuki ludowej, ale w znacznym stopniu, a czasem 
nawet przede wszystkim w dwóch cennych działaniach – 
po pierwsze na ich osobistej aktywności twórczej oraz po 
drugie na przekazywaniu umiejętności haftowania czy rzeź-
bienia, malowania na szkle czy wyplatania koszyków oraz 
misternych pająków – tym wszystkim, których to rzeczywi-
ście interesuje. Nie ma takich osób zbyt wiele, ale należy się 
im szczególny szacunek, bowiem to dzięki nim w szkołach 
czy nawet przedszkolach przekazywane są tradycje kulturo-
we regionów polskich. Szczęściem na Kujawach, Pałukach, 
w Borach Tucholskich czy na ziemi chełmińskiej a nawet 
na Krajnie – jeszcze takie osoby są. Trzeba w tym miejscu 
chociaż niektóre nazwiska wymienić.

Na Kujawach, w Pakości taką osobą-instytucją jest haf-
ciarka Elżbieta Staszak. Prowadzi od kilku lat warszta-
ty haftu kujawskiego w Ośrodku Kultury i Turystyki oraz 
w Bibliotece Publicznej w Pakości, współpracuje także 
przy organizacji festynów czy dożynek w sąsiednich miej-
scowościach, uczy pięknego wystroju stołów wigilijnych 
czy wielkanocnych. W Rojewie podobną działalność pro-
wadzą Alina Jakubowska i Krystyna Czarnota, w Strzelnie 
‒ Grażyna Kasza, a w Inowrocławiu ‒ Małgorzata Sobota. 
Bardzo aktywne są panie hafciarki z Kruszwicy i Inowro-
cławia – Henryka Derezińska, wiceprezes Oddziału Bydgo-
sko-Toruńskiego STL, która współpracuje z Wojewódzkim 
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przy 
organizacji Festiwali Pieśni Kujawskiej w Inowrocławiu, 
a także w wielu szkołach wygłasza prelekcje o zwycza-
jach kujawskich. Przeprowadziła także sześć kursów haftu 
kujawskiego w Pławinie, Kruszwicy, Jaksicach, Jacewie 
i Ludzisku. Dzięki temu członkinie KGW w tych miejsco-
wościach wzbogaciły się o piękne stroje kujawskie. Dla Ze-
społu Pieśni i Tańca Śląsk, a także dla dwóch kujawskich 
zespołów śpiewaczych ‒ „Radojewiczanie” oraz „Kłopo-
cianki” ‒ hafciarki inowrocławskie także wykonały pięk-
ne hafty kujawskie. Oto ich nazwiska: Teresa Barcińska,  
Jadwiga Bogdanowicz, Irena Janczyszyn, Elżbieta Pastuch, 
Agnieszka Wolsza, Jadwiga Turkowska, Krystyna Barczy-
kowska. Wszystkie wymienione panie zapraszane są często 
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zarówno do miejscowych szkół, jak i do sanatoriów inowro-
cławskich, w których leczą się osoby z całego kraju. Dla 
nich przygotowują specjalne prezentacje kujawskiej sztuki 
ludowej. Siedzibą tej grupy trzynastu wymienionych wyżej 
kujawskich hafciarek jest Klub Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kopernik” w Inowrocławiu. 

Na terenie wschodnich Kujaw, jak informuję wcześniej, 
działa Oddział Włocławski STL skupiający obecnie tylko 
19 osób, lecz bardzo aktywnych. Irena Najdek z Włocław-
ka, znakomita hafciarka, otrzymała w roku 2018 za swą 
twórczość Medal i Nagrodę im. Oskara Kolberga, podobnie 
jak przed laty  Zofia Szmajda-Mierzwicka również wybitna 
hafciarka, która ponadto jest członkinią Kapeli Spod Ko-
wala i ‒ pomimo swego wieku (ma obecnie ponad 90 lat) ‒ 
nadal z tą Kapelą występuje. W 2018 roku Kapela koncerto-
wała m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą na największej 
ogólnopolskiej imprezie folklorystycznej. Na Targach Sztu-
ki Ludowej w Kazimierzu oraz również na targach w Prud-
niku, Węgorzewie. Łącku, w Krakowie oraz w Lublinie 
swoje prace i kujawską twórczość ludową prezentowali tak-
że Aleksandra Zawacka (zdobnictwo) i Krzysztof Zawacki 
(rzeźbiarz) z Chocenia (Kujawy Wschodnie). 

Na Pałukach kontynuacja i dalsze trwanie tradycji miej-
scowej sztuki ludowej i folkloru wspierane jest aktywno-
ścią niewielu osób. Oto ich nazwiska. W Szubinie są to 
przede wszystkim panie Jadwiga i Małgorzata Bołka, które 
przez wiele lat uczyły haftu oraz wykonywania tradycyj-
nego zdobnictwa wnętrz, m.in. pająków. Zapoczątkowała 
tę działalność pani Jadwiga, a nadal kontynuuje jej córka 
mgr Małgorzata Bołka, wiceprezes Oddziału Bydgosko-
-Toruńskiego STL. Dziś można powiedzieć, że w Szubinie 
jest „zagłębie” pałuckiego zdobnictwa wnętrz. Z kolei dzię-
ki Krystynie Ługiewicz, zdolnej hafciarce z Bożejewiczek 
kolo Żnina – ożyła na Pałukach, w Wągrowcu, tradycja ha-
ftowania przepięknych czepców pałuckich z długimi ban-
dami. Przez kilka lat pani Krystyna dojeżdżała cierpliwie 
autobusem do Muzeum Okręgowego w Wągrowcu, gdzie 
spotykały się i pracowały pod jej kierunkiem panie hafciar-
ki, które obecnie w corocznym konkursie pałuckiej sztuki 
ludowej w Szubinie zdobywają pierwsze nagrody w dzie-
dzinie haftu. 

Wreszcie w Kcyni jest także kilkoro „zapaleńców”, któ-
rzy chcą przedłużyć tradycje sztuki ludowej tego regionu. 
Należy do nich wymieniona już wcześniej kierowniczka Ze-
społu Regionalnego „Pałuki” Renata Gaj-Kowalska, są nimi 
także starsze już hafciarka, jak Lidia Kierejewska czy Maria 
Kwiatkowska, a także Piotr Woliński, młody rzeźbiarz z 49 
letnim stażem pracy twórczej. Niegdyś jako dziecko uczył 
się u Klary Prillowej lepienia figurek z gliny. Dziś uznawany 
jest za jednego z wybitnych rzeźbiarzy ludowych, który do 
tego poza własną twórczością potrafi być także cierpliwym 
nauczycielem młodych adeptów sztuki rzeźbienia. Dodać 
trzeba, że jeden z jego wielu uczniów – Eryk Tobiszewski 
– został w 2018 roku członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Lublinie.

W Borach Tucholskich, a przede wszystkim w Tucholi 
i okolicach, ze względu na działające tu od lat 60. XX wie-
ku aż trzy liczne i rywalizujące w pewnym stopniu ze sobą 
koła hafciarskie, zawsze było dużo pań haftujących. W koń-

cu lat osiemdziesiątych w konkursach kaszubskiej sztuki 
ludowej w województwie kujawsko-pomorskim w Tucholi 
i Chojnicach brało udział nawet około osiemdziesięciu pań 
haftujących. Dziś jest ich mniej, lecz są nadal wśród haf-
ciarek tucholskich osoby bardzo aktywnie uczestniczące nie 
tylko w corocznych wystawach sztuki ludowej7, lecz w tym, 
co niezwykle ważne – w osobistym przekazywaniu sztuki 
haftu młodzieży oraz osobom mieszkającym w ośrodkach 
wiejskich. Oto ich nazwiska: Marianna Weilandt, Halina 
Sala, Hanna Kamecka, Krystyna Jeneralska, Alojza Zarem-
ba-Lipińska, Hanna Kozłowska i Bogumiła Błażejewska, 
Antonina Olszewska, Irena Baranowska i Anna Kopiszka. 
Dodać trzeba, że w roku 2016 Marianna Weilandt prowa-
dziła wraz z Aleksandrą Lubińską, hafciarką kaszubską 
z Chojnic, warsztaty w Silnie. Uczyły haftu kaszubskiego. 
W roku 2018 w Silnie powstało Koło hafciarskie o nazwie 
„Modrak” skupiające trzynaście hafciarek, które uczestni-
czyły w tych wcześniejszych warsztatach.

Z Borami Tucholskimi związana jest – miejscem zamiesz-
kania w Przymuszewie – twórczość rzeźbiarska Zygmunta 
Kędzierskiego, prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 
STL. Jest to bardzo zdolny i pracowity artysta-rzeźbiarz, 
którego prace znalazły się m.in. w Ołtarzu Papieskim 
w Gdańsku, wykonał też figury (naturalnej wielkości) do 
szopek w Toruniu, Czersku, Silnie, Kęsowie i Tucholi. Jego 
dziełem jest Droga Krzyżowa w Gdańsku-Matemblewie. 
Artysta bierze udział w różnych konkursach rzeźbiarskich 
w kraju i zagranicą, a także sam współorganizował warsz-
taty malarstwa na szkle i rzeźby w Rudnikach, Opolu, By-
towie, Jeżycach, Kosobudach, Brusach, Płocku i Bydgosz-
czy-Fordonie. Jako prezes oddziału bydgosko-toruńskiego 
STL (sprawuje tę funkcję już trzecią kadencję) jest bardzo 
zaangażowany w działalność Oddziału w województwie 
kujawsko-pomorskim. 

Od roku 2001 do Oddziału Bydgosko-Toruńskiego STL 
należą także twórcy koronki czółenkowej zwanej frywolit-
ką. Wprawdzie ten rodzaj koronki nie wywodzi się z trady-
cji polskiej sztuki ludowej, ale rozpowszechnił się w cza-
sie dwudziestolecia międzywojennego poprzez działalność 
szkoły koronkarskiej w Zakopanem. Do toruńskiego Ze-
społu Rękodzieła Artystycznego w Klubie „Supełek”, któ-
ry założyła Wanda Malczewska należy 28 osób (w tym 18 
pań z STL), które po mistrzowsku opanowały trudną sztukę 
tworzenia koronki frywolitkowej. Ich prace prezentowane 
są corocznie na różnych wystawach w całym kraju. Bardzo 
chętnie członkinie Klubu „Supełek” uczestniczą w takich 
imprezach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne 
w Toruniu, jak kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, 
Kręć się kręć wrzeciono, Robótki pod chmurką czy obchody 
Dni Piernika. Są także zapraszane na kiermasze i jarmar-
ki do Poznania, Lublina, Kielc, Zakopanego, Bydgoszczy 
i wielu miejscowości na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego. Do najaktywniejszych pań w tej grupie twór-
czyń należą: Małgorzata Barnat, Małgorzata Wierzchowska, 
Teresa Kurto, Teresa Buczyńska, Anna Pigła oraz Gabriela 
Witoszkin (przewodnicząca Klubu). 

Na Krajnie z kolei działa aktywnie, lecz samotnie rzeź-
biarz z Więcborka ‒ Józef Walczak, który ponad 30 lat 
współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
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W I rzędzie od strony lewej stoją: Józef Walczak, Marianna Weilandt, Piotr Woliński, 
Zofia Szmajda-Mierzwicka, klęczy Zygmunt Kędzierski, Elżbieta Pniewska ‒ radna  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki, 

członkini Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Antonina Olszewska,  
Krystyna Ługiewicz, Małgorzata Barnat. W II rzędzie od strony lewej stoją: Ryszard 

Kierzek ‒ radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Bołka, Gabriela Witoszkin, Henryka Derezińska. 
Na scenie: Artur Jakubowski, Dyrektor Domu Kultury w Barcinie,  Zjazd Twórców 

Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Żnin 15 IX 2018 r.,  
Fot. Emil Pietryszyn

Jest zapraszany do szkół podstawowych, gdzie uczy 
dzieci rzeźbienia. W Polanowie kolo Bytowa na Świętej 
Górze znajduje się 20 kapliczek – tajemnic różańcowych 
– wyrzeźbionych przez niego dla tego sanktuarium 
w 2002 roku. W ramach tygodni kultury chrześcijańskiej 
organizowanych w Sępólnie i Więcborku od 20 lat wy-
konuje figurki Chrystusa Frasobliwego przeznaczone 
dla gości przybywających wtedy do tych miejscowości. 

Oddział Byd-
gosko-Toruński 
STL w pierw-
szych miesią-
cach swej dzia-
łalności miał 
w Bydgoszczy 
swą samodziel-
ną siedzibę, lecz 
ze względu na 
koszty, nie mógł 
jej utrzymać. 
Od lat natomiast 
korzysta z go-
ścinności Mu-
zeum im. Leona 
Wyczółkowskie-
go w Bydgosz-
czy i w jednym 
z zabytkowych 
spichrzów przy 
ulicy Grodzkiej, 
w centrum mia-
sta, ma możli-
wość odbywania 
zebrań. Wiąże 
się to ze współ-
pracą Oddziału 
STL z mgr Marią 
Flinik-Huryn, et-
nografką, żywo 
zainteresowaną 
prezentacją sztu-
ki ludowej oraz 
pomocą dla lu-
dowych artystów. Dzięki jej inicjatywie w salach Muzeum 
bydgoskiego organizowane są różne ekspozycje ich twór-
czości m.in. cykliczne już wystawy pokonkursowe Sztuka 
zwana naiwną. Pomimo przejścia na emeryturę włącza się 
do tych działań także mgr Wiesława Wolna. Corocznie na 
Starym Mieście w Bydgoszczy organizowane są imprezy 
z udziałem twórców ludowych i zespołów folklorystycz-
nych, które także współorganizuje Muzeum. 

Dodać trzeba, że wieloletnie bliskie współdziałanie łączy 
także Oddział STL z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultu-
ry w Bydgoszczy. Pracujące tu panie – mgr Katarzyna Wol-
ska i mgr Karolina Triebwasser-Drzycimska, a wcześniej 
także mgr Agnieszka Sowińska organizują systematycznie 
w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej od wielu 
lat wystawy indywidualne i zbiorowe artystom ludowym, 
a także prowadzą sprzedaż ich prac8. W grudniu 2018 roku 

w siedzibie Centrum miała miejsce wystawa pająków z róż-
nych regionów Polski. Okazało się, że najwięcej ekspono-
wanych prac pochodziło z Pałuk, z Szubina.

Szeroko zakrojoną współpracę i pomoc merytoryczną 
zapewnia zarówno artystom ludowym, jak i organizatorom 
opieki nad ich twórczością, a także Oddziałowi STL w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim przede wszystkim Mu-
zeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej – Pruffero-

wej w Toruniu. 
Pracownicy Mu-
zeum, etnogra-
fowie specjali-
zujący się w róż-
nych dziedzinach 
sztuki ludowej 
służą ludowym 
artystom pomocą 
w realizacji ich 
indywidualnej 
twórczości. Oni 
też przygoto-
wują opinie dla 
Rady Naukowej 
S t o w a r z y s z e -
nia w Lublinie 
dotyczące przy-
jęcia (lub nie) 
danej osoby do 
STL. Do osób 
najbardziej za-
angażowanych 
w pomoc szcze-
gólnie dla haf-
ciarek (których 
jest najwięcej 
we wszystkich 
regionach wo-
jewództwa) na-
leży mgr Kinga 
Turska-Skowro-
nek. Ona także 
aktywnie poma-
ga Oddziałowi 

w corocznych ocenach konkursów aktywności twórczej oraz 
w organizacji także corocznych zjazdów twórców ludowych 
w Żninie. Rzeźbiarzom i malarzom z kolei pomaga mgr 
Bożena Oszewska która m.in. organizuje ich indywidualne 
i zbiorowe wystawy.

Aby obraz dotyczący opieki nad twórcami ludowymi 
i sztuką ludową w województwie kujawsko-pomorskim 
był pełny, w tym miejscu przedstawić trzeba rolę, jaką 
w całym tym procesie odgrywa Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Otóż od 
1999 roku wspiera on finansowo w niespotykanym gdzie 
indziej w Polsce zakresie działalność Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych. Urząd Marszałkowski przede wszystkim 
kontynuuje wcześniejszą działalność Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i finansuje 
wszystkie nagrody w corocznych Konkursach Aktywności 
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Twórczej adresowanych do ludowych artystów. Idzie nawet 
o krok dalej – nierzadko zakupuje ich prace i wspomaga 
w różnych działaniach na terenie województwa. Dla star-
szych osób, które już nie mogą rywalizować w konkursach, 
przyznaje osobne nagrody za całokształt twórczości. Takie 
nagrody otrzymało już kilkudziesięciu najstarszych twór-
ców. Osobą, która w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 
prowadzi te wszystkie sprawy od kilkunastu lat jest mgr 
Marzanna Olszewska. Wszystkich twórców i ich opieku-
nów ogromnie ucieszyła w czerwcu 2017 roku wiadomość, 
że pani Marzanna, za swą działalność została na Zamku 
Królewskim w Warszawie wyróżniona dyplomem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznającym jej tytuł 
Ambasadora Kultury Tradycyjnej.

Podsumowując trzydziestoletnią obecność w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych, trzeba by się pokusić o możliwie bezstronną ocenę 
podejmowanych działań i ich skutków. Nie jest to łatwe 
zadanie szczególnie wtedy, gdy przez lata jest się nieja-
ko „w środku” różnych wydarzeń. Dlatego moje refleksje 
pozwolę sobie sformułować krótko: zawsze mogłoby być 
lepiej, ale cieszmy się z tego, że udało się we wszystkich 
regionach województwa stwarzać warunki do kontynuacji 
rozlicznych, pięknych i bogatych tradycji kultury ludowej 
i utrzymywać atmosferę życzliwości dla osób, które takie 
działania podejmują. Oby ich nie zabrakło, oby żyli jak 
najdłużej i wychowali swoich następców oraz – oby także 
w instytucjach państwowych nie zabrakło mecenasów kul-
tury tradycyjnej…

A teraz nieprzewidziany epilog. W czerwcu 2018 roku do 
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych dotarła niezwykła wiadomość – zostaliśmy na-
grodzeni!

A oto fakty. W dniu 7 czerwca 2018 roku w czasie uro-
czystej sesji Sejmiku Województwa z okazji święta woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, w Auli Copernicanum 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wrę-
czona została Oddziałowi Bydgosko-Toruńskiemu Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie wyjątkowa 
nagroda. Jest nią statuetka Stella Copernicana Cuiaviae et 
Pomeraniae przyznana uchwałą Sejmiku Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Nr XLV/760/18 z dnia 28 maja 2018 
roku za całokształt działań Stowarzyszenia na terenie wo-
jewództwa, za aktywność twórców ludowych oraz za ich 
umiłowanie tradycji. 

Nagrodę odebrał prezes Oddziału Zygmunt Kędzierski, 
rzeźbiarz z Przymuszewa, wraz z trzema paniami ‒ Henryką 
Derezińską, wiceprezes Oddziału, hafciarką kujawską z Ko-
bylnik na Kujawach, Krystyną Ługiewicz, hafciarką pałuc-
ką z Bożejewiczek, na Pałukach oraz Marianną Weilandt, 
hafciarką kaszubską z Tucholi w Borach Tucholskich. Na-
groda, której nikt się nie spodziewał, ogromnie wszystkich 
twórców ludowych ucieszyła i niewątpliwie przyczyni się 
do jeszcze większej ich aktywności w przyszłości. 

Pół roku później był ciąg dalszy owych słów uznania dla 
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego STL w Bydgoszczy. Na 
43. Zjeździe Twórców Ludowych w Żninie w dniu 15 wrze-
śnia 2018 roku Prezes Oddziału Pan Zygmunt Kędzierski 
z Przymuszewa otrzymał osobiście w uznaniu zasług na 

rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego miesz-
kańców Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranien-
sis”.

      
Oba wyróżnienia i medale przyznane Oddziałowi Bydgo-

sko-Toruńskiemu STL z okazji trzydziestolecia jego dzia-
łalności to rzecz piękna i wzruszająca. Ale jest to także dla 
wszystkich twórców działających na tym terenie zobowią-
zanie do dalszej żmudnej pracy twórczej dla dobra swojej 
ojczyzny.

PRZYPISY

1 W. Szkulmowska, Działalność Oddziału Bydgosko-To-
ruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Bydgosz-
czy w latach 1988‒2009 (część I), „Twórczość Ludowa” 
2009, nr 1‒2 (67), s. 77‒79; Tejże,  Działalność Oddziału 
Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w Bydgoszczy w latach 1988‒2009 (część II), „Twórczość 
Ludowa” 2009, nr 3‒4 (68), s. 79‒82.

2 W. Szkulmowska, „Oj stąpej koniku, Rzecz o Zespole 
Regionalnym „Pałuki” z Kcyni, Kcynia 2006. 

3 Zespoły folklorystyczne na Pałukach, [w:] Sztuka ludo-
wa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, pr. zbior. W. Szkul-
mowska (red). Bydgoszcz 1996; Szubińskie konkursy sztuki 
ludowej, [w:] Pałuki. Konkursy sztuki ludowej w Szubiń-
skim Domu Kultury 1963‒2007, praca zbiorowa pod red.  
W. Szkulmowskiej, Szubin 2007. 

4 Prowadzone przez dr. Aleksandra Błachowskiego 
warsztaty malowania na szkle przyczyniły się do odrodze-
nia tradycyjnego dawniej malarstwa na szkle na terenie Ka-
szub i w Borach Tucholskich.

5  W. Szkulmowska, Jesień na Pałukach. Żnińskie zjazdy 
twórców ludowych w latach 1966‒2010, Żnin 2010.

6 Od połowy roku 1975 do końca 1999 roku wschod-
nia część regionu Kujaw należała do województwa 
włocławskiego i w tamtym czasie powołano tu Oddział 
Włocławski STL. Obecnie należy do niego kilkunastu 
twórców ludowych. Są aktywni w swoim środowisku. 
Biorą również udział w corocznym Konkursie Aktywności 
Twórczej organizowanym ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu. 

7 Niestety od pewnego czasu w Tucholi nie organizuje 
się konkursów kaszubskiej sztuki ludowej. Hafciarki tu-
cholskie biorą zatem udział w imprezach konkursowych 
organizowanych w Linii i coroczne przywożą stamtąd co 
najmniej 20 nagród. Jest nadzieja, że w roku 2019 konkurs 
w Tucholi będzie miał miejsce.

8 Wystawy indywidualnych wybitnych artystów – m.in. 
Józefa Chełmowskiego, rzeźbiarza i malarza na szkle 
z Brus, Zbigniewa Kędzierskiego z Przymuszewa, Józefa 
Walczaka z Więcborka i Jerzego Żandarowskiego z Kut-
na, hafciarek kujawskich, autorów frywolitek – Salomei 
i Tadeuszowi Jankowskich oraz wielu innych twórców 
prezentowano przez kilkanaście lat w ówczesnej siedzibie 
Galerii na Starym Rynku w Bydgoszczy. Dopiero przed  
kilku laty przeniesiono Galerię do Centrum Kultury na Placu  
Kościeleckich. 
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CONTENTS & ABSTRACTS
Sebastian Lesiczka
Christmas Rituals and Traditions on the Sokołów Land (Podkarpackie Voivodeship) and Their 
Connection with Folk Singing
   The following article is an attempt to show the richness of Christmas traditions and rituals on the 
Sokołów Land (Podkarpackie Province) and their close connection with folk singing. Materials for 
this work were collected during field studies carried out between 2010-2014 in Sokołów Małopolski 
and the neighbouring towns. The informers were mainly the oldest inhabitants of the Sokołów Land.  
   The research indicated that Christmas rituals, once so diverse and widespread, are undergoing far-reaching 
changes. Many rituals and traditions are actually relics of the past, and some of them got simplified, losing 
their original meaning. The singing associated with rituals is undergoing smaller change. Folk musical 
variants of numerous carols and pastorals function here to this day. The informers agree that folk culture, so 
rich and close to their hearts, is being replaced by a foreign mass culture, promoted through various types 
of mass media. These fast-moving cultural transformations require a separate research.
    Keywords: carol, Christmas, rituals, Sokołów Małopolski, change of customs
 
Anna Mlekodaj
On the Need of Reintroducing Regional Education to Schools (on Example of Podhale)
    The article concerns the need of including into the educational system the subject of regional cultural 
legacy (which seems to have become obsolete in the minds of the younger generation) and making it part 
of the obligatory curriculum. The first part of the article describes the attempts made at the turn of the 
20th and the 21st century aimed at including the subject in Polish schools, which unfortunately brought 
no significant effects. The proof thereof can be found in the research conducted among children and the 
youth of the Podhale region. The results indicate that even in the Podhale region, where traditional culture 
seems to be of particularly strong influence, young people do not display much knowledge of the regional 
cultural legacy. Such situation requires undertaking specific actions leading to preparing and introducing 
a new curriculum (recognising the diversity of the Polish cultural legacy) into the Polish schools. The 
system and systematic regional education should place young students strongly within the cultural legacy 
of their own regions, thus linking them with deep roots of the Polish national legacy, and furthermore with 
the European legacy.
    Keywords: regional education, cultural legacy, Podhale, traditional culture, cultural transmission
  
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska 
Christmas ” Siemieniatka” – a Vegetative or an All Souls’ Day Meal? 
     In numerous parts of Poland, 

”
siemieniatka” (a gray or white soup made of flaxseed or hempseed) used to 

be one of the most common Christmas dishes. Consuming 
”
Siemeniatka” was a way to secure abundance, 

fertility and plentiful crops, while it was considered a gift and an offering for the dead. 
”
Siemienatka” was 

therefore both of a vegetative and mediatory character, as the seeds of flax and hemp used in a meal (dead, 
but also constituting a grain of the new life) were the means to contact the realm of the dead by the living, 
and constituted an offering feast for the other world’s dwellers. Due to the fact that it was not the meal 
itself, but rather some of its constituents, the Christmas 

”
siemieniatka”, like flaxseed dumplings or flaxseed 

and hempseed oil, can be considered a meal of an isofunctionl character. The villagers believed the custom 
helped to secure the crops of the plants used in the meals in the new vegetative year.
    Keywords: Christmas, meal, Polish culture, flax, hemp, All Souls’ Day and fertility functions
 
Mariola Tymochowicz
„Perebory”: Traditional Weaving Ornaments in Works of the 20th and 21st Century Artists
   The article presents general information on “perebory” – a weaving technique currently cultivated 
by few weavers in the north-east Lublin region. The paper describes various ways of applying this 
decorative motif by folk and non-folk artists, who discovered, appreciated and started using the 
technique in their garments projects as soon as the beginning of the 20th century.
    Keywords: 

”
perebory”, traditional weaving, garment design, modern fashion

 
Agnieszka Kościuk-Jarosz
Pre-war Every-day and Sunday Food in Oral Reports by Alfreda Magdziak
     The article consists of the research material concerning pre-war every-day and Sunday food, including 
the commentary of the author. The paper features transcription of the oral narration by Alfreda Magdziak 
(born 1926) from Bystraki and Dubienka on the Polish-Ukrainian borderland. The article introduces 
the interviewee, who is an acclaimed poet and folk artist. Subsequently, the character of the examined 
region as well as the history of the subject’s academic research is presented. The main part of the article 
is organised thematically, in accordance to the types of the meals. 
    Keywords: traditional food, interwar period, Bystraki, Dubienka, Alfreda Magdziak
 
Joanna Szadura
Neither Topinambur, nor Artichoke, nor Jerusalem Artichoke? (Ethno)linguistic Dilemmas 
   Colloquial terminology regarding names of plants is based on nomination schemes consisting of 
motifs related to the plant’s look, place of its growth and origin, its use and beliefs. In the case of the 
species coming from the New World (as indicated by a number of aliases of the plant originated in North 
America), which was named by Linnaeus as Helianthus tuberosus, a vital impact was comparing the 
new exotic plant or its features to the domestic and well known ones (i.e., comparing taste of the bulb to 
the taste of artichokes, nuts, apples or pears). The name of such plants often contained the information 
about its origin. In this case, a key element was an erroneous association of the plant with other plants 
that arrived in Europe in 1613 with the Tupinambá Indians (from Brasil). The first group of names was 
created on base of customs, the second one on stereotypes.
   Keywords: linguistic vision of the world, names of the New World plants, stereotypes, Helianthus 
tuberosus, topinambur, Jerusalem artichoke  
 
Katarzyna Smyk
Corpus Christi Flower Carpets in Reports of the Spycimierz Parish’ Dwellers
    The author presents fragments of the interviews with the dwellers of the Spycimierz parish (Uniejów 
commune, Łódź province) conducted in 2018 and concerning a unique custom of making flower carpets 
of the length of the whole Corpus Christi procession. In 2018 the custom was listed on the national 
Intangible Cultural Heritage list; however, not much academic attention has been devoted to the subject. 
The article presents six themes: 1) the origins and history of the custom; 2) the use of sand; 3) collecting 
materials for the carpets (gathering and storing flowers and other plant ingredients, etc.); 4) the process of 
the carpets’ making; 5) intentions behind the carpets’ making; 6) the legend of the miraculous cross from 
the Holy Cross Day church in Spycimierz, explaining the motif of the cross, which frequently recurs on 
the Corpus Christi carpets.
   Keywords: Spycimierz, Corpus Christi, intangible cultural heritage, Corpus Christi flower carpets, 
field research
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Adam Głuszek (1946‒2017) z Dąbrowicy (pow. skierniewicki),  
rzeźbiarz i działacz Stowarzyszenia Twórców Ludowych,  

fot. P. Onochin 
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