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W 1968 roku w Lublinie z inicjatywy lubelskich pisarzy 
i artystów ludowych, a także działaczy społeczno ‑kulturalnych 
powołano ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 
Pierwszy oficjalny zjazd członków nowo powstałej organiza‑
cji odbył się 27‒28 maja 1968 roku w Lublinie, wzięło w nim 
udział  70  twórców  z  12  woje‑
wództw.  Nad  salą  obrad  w  lu‑
belskim Zamku górowało mot‑
to  zaczerpnięte  z  wiersza  Jana 
Pocka: Musimy swoją Ojczyznę 
pachnącą różami i chlebem 
wprzód nakryć własnym sercem 
jak gdyby drugim niebem... 
Na  wspomnienie  tego  wy‑

darzenia  17  października  2018 
roku  odbyła  się  uroczystość 
jubileuszowa,  na  którą  przyby‑
ło ponad 160 gości z całej Pol‑
ski.  Sala Trybunału Koronnego 
w  Lublinie  na  Starym Mieście 
szczelnie  wypełniła  się  twór‑
cami  ludowymi  ze  wszystkich 
regionów  kraju,  współpracow‑
nikami  i  członkami  Rady  Na‑
ukowej,  przedstawicielami  or‑
ganizacji  kultury,  sympatykami 
i  przyjaciółmi  Stowarzyszenia. 
Z wielką satysfakcją przywitano 
znamienitych gości w osobach: 
Kornela Morawieckiego – Mar‑
szałka Seniora Sejmu Rzeczypo‑
spolitej Polskiej, Beatę Szydło – 
Wiceprezesa  Rady  Ministrów, 
przewodniczącą Komitetu  Spo‑
łecznego Rady Ministrów,  Syl‑
westra Tułajewa  –  Posła  na  Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej, 
Wandę  Zwinogrodzką  –  Podsekretarza  Stanu  Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztofa Żuka – Prezy‑
denta Miasta Lublin, Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka 
Województwa  Lubelskiego, Agatę  Grulę  –  Dyrektora  Gene‑
ralnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Halinę Drozd – 
dyrektora  Departamentu  Kultury,  Edukacji  i  Sportu  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Jana Adamow‑
skiego  –  Przewodniczącego  Rady  Naukowej  STL,  Zdzisła‑
wa Podkańskiego  –  pełnomocnika wojewody  lubelskiego  ds. 
twórczości ludowej, byłego ministra kultury, posła i europosła, 
dyrektora Biura ZG STL, Dorotą Ząbkowską z Departamentu 

Narodowych  Instytucji  Kultury 
MKiDN, Jana Włostowskiego – 
prezesa Fundacji Polska Sztuka 
i Rękodzieło „Cepelia”, Włady‑
sława Stefana Grzyba – prezesa 
Ogólnopolskiego  Stowarzysze‑
nia Miłośników Hejnałów Miej‑
skich.
Uroczystego otwarcia uroczy‑

stości dokonał Ryszard Rabesz‑
ko – Wiceprezes ZG STL, pod‑
kreślając fakt, że uczestniczymy 
w  wydarzeniu,  któremu  Prezy‑
dent  Rzeczypospolitej  Polskiej 
Andrzej  Duda  udzielił  szcze‑
gólnego  patronatu  w  stulecie 
odzyskania  niepodległości.  Po‑
witał  oficjalnych  gości,  przed‑
stawicieli władz krajowych,  sa‑
morządowych,  przedstawicieli 
instytucji kultury z całej Polski, 
członków Rady Naukowej STL, 
współpracowników  i  sympaty‑
ków oraz tak licznie przybyłych 
twórców ludowych. 
Pierwszym  punktem  pro‑

gramu  była  prezentacja  filmu, 
przygotowanego  specjalnie  na 
tę  okazję  a  przedstawiającego 
historię  i  teraźniejszość Stowa‑

rzyszenia Twórców Ludowych. Zawierał on materiały archi‑
walne,  które  wśród  zgromadzonych  wywołały  wiele  wspo‑
mnień i ożywionej dyskusji na temat wydarzeń i postaci, które 
na trwałe zapisały się w historii organizacji. 
Wystąpienia  zaproszonych  gości  rozpoczęły  się  od  słów 

wygłoszonych przez Panią Premier Beatę Szydło, która pod‑
kreśliła rolę, jaką odegrała kultura ludowa w odbudowywaniu 

Paweł Onochin 

Uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia 

istnienia Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Jubileusz  
stowarzyszenia twórców ludowych
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niepodległości  naszej  ojczyzny.  Zwracając  się  bezpośrednio 
do twórców, gratulowała pięknego jubileuszu, mówiła: tworzy-
cie i rozwijacie się od 50 lat, to piękny jubileusz, a jego wagę 
i doniosłość należy podkreślić w roku szczególnym dla naszej 
ojczyzny ‒ 100-lecia odzyskania niepodległości. Kiedy sięga-
my pamięcią do tamtych dni, do tych historycznych wydarzeń 
nasuwa się na myśl, oczywiście poza innymi faktami i wyda-
rzeniami, rola jaką odegrała kultura ludowa w przetrwaniu 
polskości i odbudowywaniu kultury narodowej.
Marszałek Senior Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Kornel 

Morawiecki  również  zwrócił  uwagę  na  propaństwową  i  pa‑
triotyczną postawę twórców ludowych tworzących fundament 
kultury  narodowej.  Przywiązanie  do  wartości  i  budowanie 
wspólnoty wokół tradycji stanowi bardzo ważny element na‑
szej tożsamości. 
Wanda  Zwinogrodzka  ‒  Podsekretarz  Stanu Ministerstwa 

Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  imieniu  swoim  oraz 
Ministra Kultury  Piotra Glińskiego  dziękowała  twórcom  lu‑
dowym i animatorom za wytrwałą i nie zawsze należycie do‑
cenianą pracę na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej. 
Podkreśliła  znaczenie  aktywnej  działalności  merytorycznej 
i  organizacyjnej  Stowarzyszenia,  która  w  znacznym  stopniu 
przyczyniła się do zachowania i rozwoju tradycyjnych elemen‑
tów naszej kultury, zwracając uwagę na ten zakres aktywności, 
który  związany  jest  z  przekazywaniem  młodemu  pokoleniu 
zanikających  umiejętności  i  wiedzy  regionalnej  w  zakresie 
dziedzin sztuki ludowej. 

Honorowy Grawerton dla STL od władz Województwa 
Lubelskiego reprezentowanego przez Wicemarszałka 

Krzysztofa Grabczuka, fot. Mateusz Borny

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk zwrócił uwagę na 
współpracę Stowarzyszenia z miejskimi  instytucjami kultury 
przy realizowaniu działań na rzecz popularyzacji kultury tra‑
dycyjnej. Na ręce prezesa ZG STL wręczył Medal Unii Lubel‑
skiej w uznaniu za nieoceniony wkład w rozwój autentycznej 
sztuki ludowej oraz promocję twórczości opartej na regional‑
nych  tradycjach  z  podziękowaniem  za wieloletnią  promocję 
kultury polskiej w kraju i za granicą. 
Reprezentująca  Wojewodę  Lubelskiego  Przemysława 

Czarnka Pani Dyrektor Agata Grula gratulując jubileuszu od‑
niosła się do tego aspektu działania Stowarzyszenia, który do‑
tyczy reprezentowania twórców ludowych w zakresie ochrony 

ich praw autorskich do dzieł i wytworów. Z uznaniem mówiła 
o  aktywnym  udziale  Stowarzyszenia  w  umacnianiu  kultury 
narodowej,  twórczym  kultywowaniu  tradycji  we wszystkich 
dziedzinach  i  rodzajach  plastyki,  folkloru  i  literatury  oraz 
szczególną dbałość o wartość artystyczną i inspirowanie do jej 
kontynuowania. 

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręcza Prezesowi 
ZG STL Medal 700‑lecia Miasta Lublin, fot. M. Borny

Krzysztof  Grabczuk Wicemarszałek Województwa  Lubel‑
skiego przyłączając się do gratulacji, wspomniał o wspólnych 
inicjatywach oraz realizacji programu województwa na rzecz 
rozwoju dziedzictwa kulturowego. Podziękował byłym i obec‑
nym  członkom  Stowarzyszenia  za  ogromny wkład w  dzieło 
ocalenia kultury naszych przodków oraz kształtowanie poczu‑
cia tożsamości narodowej.
Na  zakończenie  oficjalnych  wystąpień  profesor  Jan Ada‑

mowski – Przewodniczący Rady Naukowej STL przedstawił 
działalność Rady. Poruszył kwestię wartości, które przyświe‑
cają działalności Stowarzyszenia. Konsekwentnie wskazywał, 
że kultura ludo wa jest ostoją kultury narodowej, jest podgle‑
biem, z którego wyrasta kultura ogólnonarodowa i to w każ‑
dym zakresie: muzyce, plastyce i literaturze. Z przekonaniem 
przedstawił  idee  ludowości  jako  kryterium  odnowy  naszego 
myślenia w różnych okresach życia narodu.
Bardzo uroczysty charakter miało wręczenie odznaczeń, od‑

znak i dyplomów, które na wniosek Zarządu Głównego STL 
przyznane zostały osobom szczególnie zasłużonym dla Stowa‑
rzyszenia. 
Złotymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Zofia Bie-

lecka  (należy do ścisłego grona najlepszych hafciarek  tworzą‑
cych w regionie Kujaw. Jest twórczynią o wielkich umiejętnoś‑
ciach  manualnych,  dokładna,  obdarzona  ogromną  wyobraźnią 
i pracowita. Cechy te sprawiły, że w każdej jej pracy widać wspa‑
niałe  wyczucie  artystyczne  i  dokładność  pod  względem  tech‑
nicznym. Z lekkością sprawnej ręki tworzy tradycyjne elemen‑
ty  dawnego kobiecego  stroju  ludowego, w  tym czepce,  kryzy, 
fartuchy  i  halki. Doskonałe  opanowanie wykonywania  haftów 
na wspomnianych wyrobach przeniosła na współczesne  formy 
o użytkowym i ozdobnym charakterze. Obrusy, bieżniki i serwet‑
ki zachowują u twórcy tradycyjny układ kompozycyjny, a wzory 
są zwarte i bogate w liczbę i różnorodność motywów. Laureatka 
wielu konkursów hafciarskich, członkini STL od 1983 r.); Sta-
nisław Gracjasz  (specjalizuje się w wyrabianiu podhalańskich 
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pasów bacowskich i juhaskich oraz metalowych spinek. Umie‑
jętnie  artystycznie  wykonane  wytwory  zyskały  wysoką  ocenę 
w środowisku etnografów. Jego pracowitość i samozaparcie do‑
prowadziły do tego, że jego warsztat twórczy jest systematycz‑
nie odwiedzany nie tylko przez klientów z Bukowiny czy Białki 
Tatrzańskiej,  ale  także  ze Spisza, Orawy, Pienin  czy Słowacji. 
Stanisław Gracjasz traktuje swoją działalność również jako swe‑
go rodzaju posłannictwo, obowiązek wobec ludzi i kultury ludo‑
wej. Jest  jednym z tych artystów, którzy przywiązują ogromną 
wagę do zachowania i przekazywania tradycji rękodzielniczych. 
W 1987 r. otrzymał ministerialny tytuł „Mistrz Rękodzieła Lu‑
dowego”.  Do  Stowarzyszenia  Twórców  Ludowych  należy  od 
1984 r., biorąc czynny udział w organizowanych konkursach, wy‑
stawach i kiermaszach.); Zygmunt Kędzierski (to jeden z naj‑
wybitniejszych współczesnych twórców ludowych. Jest człon‑
kiem rzeczywistym STL od 1996 r. z dziedziny rzeźby ludowej 
i malarstwa na szkle. Od ponad 40 lat jest aktywnym twórcą. 
Specjalizuje się w tematyce sakralnej, ale również inspirującą 
dla  artysty  jest  tematyka  obyczajowa,  ukazująca  życie  daw‑
nej wsi.  Jego prace wyróżniają  się wielobarwną polichromią 
o wyraźnych kolorach, formą często wydłużoną i rozbudowa‑
ną dekoracyjnie, głównie są to barwne motywy roślinne. Za‑
równo w rzeźbie, jak i malarstwie na szkle wypracował własny 
niepowtarzalny styl. Jest laureatem wielu ogólnopolskich kon‑
kursów na sztukę. Zygmunt Kędzierski poświęca się również 
pracy społecznej, pełniąc funkcję prezesa Oddziału Bydgosko‑
‑Toruńskiego STL, był również członkiem Zarządu Głównego 
STL. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu przedsięwzięć 
kulturalnych.); Waldemar Majcher  (należy do grona cenio‑
nych i uznanych malarzy ludowych. Tworzy od 1977 r., przez 
lata twórczości wyrobił swój własny rozpoznawalny styl. Jego 
prace przyciągają uwagę zrównoważeniem form, bogactwem 
pomysłów. Postacie nawiązują  formą do malarstwa prymity‑
wistów. Działalność Waldemara Majchera nie ogranicza się do 
własnej twórczości artystycz‑
nej.  Swoją  pasję  przekazuje 
innym,  w  ramach  ochrony 
ginących  zawodów  organi‑
zuje  dla  dzieci  i  młodzieży 
warsztaty malowania na szkle 
techniką  witochromii.  Od 
2013  r.  jest  członkiem Rady 
ds.  Niematerialnego  Dzie‑
dzictwa  Kulturowego  powo‑
łanej  przez Ministra  Kultury 
i  Dziedzictwa  Narodowego, 
członkiem  Kapituły  Nagro‑
dy  im. Oskara Kolberga  „Za 
zasługi dla kultury ludowej”, 
jest również członkiem Rady 
Muzeum  Budownictwa  Lu‑
dowego  Parku  Etnograficz‑
nego  w  Olsztynku  oraz  członkiem  Rady  Muzeum  Kultury 
Ludowej w Węgorzewie, Prezesem Zarządu Głównego STL, 
do którego należy od 1999 r.); Maria Michałek (utalentowana 
koronczarka z Istebnej. Szydełkowania uczyła się u najlepszych 
mistrzyń  koronkarskich.  Prace  jej  posiadają  wysokie  walory 
techniczne i artystyczne, charakterystyczne dla koronki konia‑
kowskiej.  Laureatka  konkursów  na  sztukę. W  1984  r.  została 

przyjęta  do  Stowarzyszenia  Twórców  Ludowych.  Uczestniczy 
w plenerach i kiermaszach sztuki ludowej organizowanych pod‑
czas  ogólnopolskich  i  regionalnych  imprez  folklorystycznych, 
a  także aktywnie wspiera program edukacji prowadzony przez 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej.); Zofia Mierzwi-
cka (członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Ludo‑
wych jest od 1973 r. w dziedzinie haftu i plastyki zdobniczej. 
Wielokrotnie  uczestniczyła  w  konkursach  organizowanych 
przez Muzeum we Włocławku, gdzie każdorazowo zostawała 
ich laureatką. Czerpiąc z tradycji tworzyła spontanicznie włas‑
ne  kompozycje  nacechowane  znamionami  indywidualnego 
stylu, tak w hafcie, jak i zdobnictwie wnętrz. Jej liczne udzia‑
ły w konkursach ogólnopolskich  i  regionalnych utrwaliły  jej 
pozycję jako znakomitej artystki. Od 1968 r. z powodzeniem 
śpiewała  i  tańczyła w  znanej  w  regionie Kapeli  Kujawskiej 
„Spod Kowala”, z którą wielokrotnie występowała na ogólno‑
polskich festiwalach. W 1997 r. została wyróżniona prestiżową 
nagrodę im. Oskara Kolberga.); Bernadeta Reglińska (nale‑
ży do ścisłego grona znanych i cenionych animatorów i twór‑
ców  kaszubskiej  kultury. Od  ponad  pięćdziesięciu  lat  kulty‑
wuje  siedmiobarwny haft  kaszubski  tzw.  szkoły  żukowskiej. 
Wykonuje również hafty jednobarwne (białe) oraz w kolorze 
złotym,  oparte  na  motywach  z  czepców  kaszubskich  hafto‑
wanych  metalową  nicią. Wykonała  kilkadziesiąt  kompletów 
strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Bazuny z Żu‑
kowa. Uczestniczy w licznych wystawach, pokazach i bierze 
udział  w  konkursach  sztuki  ludowej  o  zasięgu  regionalnym 
i międzywojewódzkim organizowanych przez muzea i ośrodki 
kultury. Jej prace są zauważane  i nagradzane. Pani Bernade‑
ta Reglińska jest nie  tylko kontynuatorką tej dziedziny ręko‑
dzieła, ale również podejmuje starania o przekaz umiejętności 
hafciarskich – prowadzi koła hafciarskie w Żukowie. Od 2000 
roku  jest  członkiem  Stowarzyszenia  Twórców  Ludowych.); 
Tadeusz Wichrowski  (wybitny  przedstawiciel  malarstwa  fa‑

jansowego regionu kujawskie‑
go.  Od  1955  r.  pracował  we 
Włocławskich  Zakładach 
Ceramiki,  gdzie  doskonalił 
swój  kunszt  malarski.  Otrzy‑
mał  dwa  stypendia  przyznane 
przez Muzeum Ziemi Kujaw‑
skiej  i  Dobrzyńskiej.  Głów‑
nymi motywami zdobniczymi 
artysty  są  kwiaty  oraz  ptaki 
o fantazyjnych kształtach i ko‑
lorystyce.  Laureat  konkursów 
czołowych  nagród  w  konkur‑
sach  na  malarstwo  fajansu. 
Swoją wiedzę przekazuje pod‑
czas warsztatów twórczych 
i  pokazów  rękodzielniczych 
organizowanych  w  Muzeum 

Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.); Kazimiera 
Wnukowska  (znana  twórczyni  ludowa  regionu  suwalskiego. 
Od ponad 50 lat wykonuje pisanki metodą batiku szpilkowego 
i maluje w naturalne farby. Od 1969 r. bierze udział w organi‑
zowanych konkursach, przeglądach i wystawach ogólnopolskich 
i regionalnych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W cią‑
gu swojej działalności twórczej przeprowadziła niezliczoną ilość 

Wicepremier Beata Szydło wręcza Antoninie Olszewskiej 
Srebrny Krzyż Zasługi, fot. M. Borny
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warsztatów i pokazów pisankarskich, zdobyła wiele nagród, sty‑
pendysta MKiDN. Artystka przekazała także swoje umiejętności 
córce, synowi  i wnuczce, spełniając  tak ważny aspekt w twór‑
czości tradycyjnej – kontynuację tradycji twórczości ludowej. Do 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 1974 r.).

Wanda Zwinogrodzka Podsekretarz Stanu MKiDN wręcza 
odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Krzysztofowi 

Butrynowi i Annie Słabczyńskiej, fot. M. Borny

Wyrazem uznania były także Srebrne Krzyże Zasługi, któ‑
re  otrzymali: Zuzanna Kubaszczyk (uznana i utalentowana 
koronczarka z Koniakowa. Doskonaliła  swój warsztat  twórczy 
pod wprawnym okiem mistrzyni Heleny Kamieniarz. Obecnie 
prace  jej  również  osiągnęły mistrzowski  poziom  i  wyróżniają 
się  starannością  wykonania  oraz  oryginalną  kompozycją.  Jest 
też  autorką wielu  nowych wzorów.  Jej  prace  są  eksponowane 
na  konkursach  i  wystawach,  gdzie  budzą  najwyższe  uznanie. 
W  twórczości  artystki  dominują motywy  zaczerpnięte  z  przy‑
rody.  W  opinii  specjalistów  jej  prace  podnoszą  poziom  arty‑
styczny wielu konkursów i wystaw. Zuzanna Kubaszczczyk jest 
laureatką konkursów na koronkę koniakowską organizowanych 
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku ‑Białej oraz ogól‑
nopolskich konkursów na tradycyjną sztukę ludową. Regularnie 
uczestniczy  w  wystawach  podczas  ogólnopolskich  i  regional‑
nych imprez folklorystycznych. Zgodnie z tradycją zakorzenioną 
w Koniakowie przekazuje umiejętności twórcze swoim córkom 
i wnuczce. Do Stowarzyszenia należy od 1989 r., od 2014 r. pełni 
funkcję zastępcy prezesa Oddziału Beskidzkiego STL.); Tade-
usz Leśniak (to znany twórca ludowy z dziedziny zabawkarstwa. 
Do Stowarzyszenia należy od 1994 r. Swoje umiejętności prze‑
jął od rodziców, jako trzecie już pokolenie, kontynuuje tradycje 
rodzinne. Wykonuje regionalne, tradycyjne zabawki nawiązują‑
ce do 200‑letniej  tradycji zabawek stryszawskich. Od kilku  lat 
jest instruktorem w miejscowym Beskidzkim Centrum Zabawki 
Drewnianej  Gminnego Ośrodka Kultury w  Stryszawie.  Swoje 
umiejętności przekazuje uczniom i dorosłym podczas organizo‑
wanych warsztatów  twórczych. Czynnie  uczestniczy w  impre‑
zach folklorystycznych a na konkursach jest nagradzany za swoje 
prace. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Zabawki w Strysza‑
wie.); Aniela Murawska (współzałożycielka zespołu folklory‑
stycznego „Pogranicze” z Szypliszek, gdzie przez 38 lat działa 
i udziela  się  społecznie.  Jest  również wiodącą śpiewaczką,  so‑
listką i tancerką. Wniosła do repertuaru zespołu wiele wartościo‑
wych pieśni oraz  informacji o  tańcach, zwyczajach,  tradycjach 

i obrzędach regionu suwalskiego. Zespół zadebiutował w 1981 r. 
występem na scenie GOK w Szypliszkach, podbijając uznanie 
publiczności, zdobył wiele pierwszych nagród w kategorii śpie‑
wu, tańca. Laureat „Baszty” na Ogólnopolskim Festiwalu kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu i najbardziej prestiżowej 
nagrody  im.  Oskara  Kolberga.);  Antonina Olszewska (mi‑
strzyni haftu kaszubskiego. Uczyła się od wybitnej hafciarki 
kaszubskiej Heleny Grabkowskiej z Tucholi. Do tucholskiego 
koła hafciarskiego należy od 1974 r. Wykonuje hafty płaskie 
w  tonacji  „złotej”, opanowała  również  trudną  technikę haftu 
metalowymi  nićmi  na  aksamicie,  co  jest  wielką  nobilitacją 
dla hafciarki. Prace Antoniny Olszewskiej charakteryzują się 
bardzo wysokim poziomem kompozycyjnym i artystycznym, 
a czepce wykonane przez twórczynie techniką „złotogłowia” 
są najwartościowszym przykładem sztuki ludowej. Swoje pra‑
ce prezentuje na licznych wystawach i przeglądach twórczości 
tradycyjnej,  na  których  wielokrotnie  była  nagradzana.  Pełni 
funkcję kierownika Zespołu Haftu Kaszubskiego „Złotnica”. 
Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży w placów‑
kach oświatowych w regionie, uczy młodych adeptów trudnej 
sztuki  haftu  tradycyjnego.  Stypendystka Marszałka  Sejmiku 
Kujawsko ‑Pomorskiego, do STL należy od 2001  r.,  członki‑
ni Zarządu Oddziału Kujawsko ‑Pomorskiego STL, jest także 
członkiem  Zrzeszenia  Kaszubsko ‑Pomorskiego.);  Stanisław 
Śliwiński (od ponad 45 lat zajmuje się w pracy twórczej rzeź‑
biarstwem związanym z pomorską kulturą  regionalną, której 
jest  niestrudzonym  popularyzatorem.  W  ciągu  wieloletniej 
twórczości wypracował swój własny styl,  jest  twórcą bardzo 
aktywnym, cenionym  i  znanym,  laureatem wielu konkursów 
dla  twórców  ludowych.  Dziesiątki  jego  rzeźb  znajdują  się 
w kolekcjach muzealnych  i prywatnych w Polsce  i za grani‑
cą. Przyczynił się do powstania ołtarza papieskiego w Sopocie 
z okazji VI pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Od wielu lat 
współpracuje z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wie‑
życy oraz wieloma innymi instytucjami kultury na Pomorzu. 
Uczestniczy  w  cyklicznych  Plenerach  Twórców  Ludowych 
i Nieprofesjonalnych Kaszub  i Kociewia, współpracuje  przy 
realizacji międzynarodowych projektów studyjnych z zakresu 
kultury  ludowej.  Od  1992  r.  jest  członkiem  Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Przez kilka kadencji pełnił funkcję wice‑
prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia, przyczyniając 
się  do  integracji  środowiska  twórców  pomorskich.);  Euge-
niusz Węgiełek  (rzeźbić  zaczął w  1980  r.,  zachęcony  przez 
wybitnego rzeźbiarza i malarza Stefana Lisowskiego. Inspira‑
cje do swoich prac rzeźbiarskich i malarskich czerpie ze świa‑
ta przyrody i wiejskiej obrzędowości. Twórczość Eugeniusza 
Węgiełka  to  również  rzeźby  i obrazy o  tematyce sakralnej – 
bogato zdobione szopki, kolędnicy, wizerunki świętych. Jego 
prace wyróżniają się oryginalną kompozycją, zaskakującą for‑
mą i sposobem traktowania materiału rzeźbiarskiego – drew‑
na oraz fascynującą kolorystyką prac, nadającą kompozycjom 
niepowtarzalnego  wyrazu.  Eugeniusz Węgiełek  swoje  prace 
prezentował na licznych wystawach w kraju i za granicą. Bie‑
rze udział w konkursach na sztukę ludową, zdobywając czoło‑
we nagrody i wyróżnienia. Twórca stworzył własną pracownię, 
w której organizuje wystawy swoich rzeźb i malarstwa, a także 
dzieli się swoją wiedzą i pasją z młodym pokoleniem, pokazu‑
jąc posiadane umiejętności twórcze uczniom, prowadząc war‑
sztaty i pokazy rzeźbienia oraz malowania na płótnie.).
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Prestiżowym odznaczeniem resortowym – Brązowym Me‑
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadawanym przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróż‑
niającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalno‑
ści kulturalnej  lub ochronie kultury  i dziedzictwa narodowe‑
go, odznaczeni zostali: Anna Brzozowska ‑Krajka (profesor 
w  Instytucie  Filologii  Polskiej  Uniwersytetu  im.  M.  Curie‑
‑Skłodowskiej  w  Lublinie,  badaczka  polskiego  folkloru  tra‑
dycyjnego  i  współczesnego,  folkloru  emigracyjnego,  w  tym 
Polonii  amerykańskiej,  regionalizmu  polskiego  w  aspekcie 
literatury  ludowej.  Jest  autorką ponad 200 publikacji nauko‑
wych  i  popularno ‑naukowych,  aktywna  w  strukturach  STL 
od 1975 r., redaktor tomików indywidualnych członków STL 
oraz ósmego  tomu „Wsi Tworzącej”‒ antologii  literatury  lu‑
dowej skupiającej członków ‑literatów STL, autorka artykułów 
i  recenzji w  czasopismach  STL  –  „Biuletyn  Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych”, „Twórczość Ludowa”. Aktualnie m.in. 
wiceprzewodnicząca Rady Naukowej STL, członek Sekcji Li‑
teratury Ludowej STL, członek Rady Redakcyjnej „Twórczo‑
ści  Ludowej”,  recenzent wydawniczy  „Literatury  Ludowej”, 
ekspert  UNESCO  w  zakresie  niematerialnego  dziedzictwa 
kultury,  przewodnicząca Polskiej  Sekcji  IOV,  członek komi‑
sji konkursowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla 
kultury ludowej”.); Czesława Lewandowska (jedna z najbar‑
dziej aktywnych kurpiowskich twórczyń ludowych z Ostrołę‑
ki. Jest mistrzynią regionalnego rękodzieła – hafciarstwa, ko‑
ronkarstwa i plastyki obrzędowej oraz zdobniczej. Laureatka 
wielu prestiżowych konkursów. Niezwykle czynnie działa na 
polu edukacji młodszych pokoleń. Prowadzi zajęcia z zakresu 
plastyki obrzędowej, koronkarstwa i hafciarstwa. Bierze rów‑
nież czynny udział w licznych projektach promujących kulturę 
ludową w regionie. Jest pomysłodawczynią i opiekunką „kąci‑
ków” regionalnych w kilku szkołach. Aktywnie współpracuje 
z zespołami folklorystycznymi, wykonując dla nich elementy 
stroju  ludowego.  Prowadzi  działania  kulturalne  i  społeczne 
w ramach Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Towarzystwa 
Przyjaciół  Ostrołęki,  Związku  Kurpiów,  Akcji  Katolickiej, 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Ostrołęce, Stowarzysze‑
nia  Unikat  oraz  Przyjazna  Gmina  –  „Grupa  Radosna  Twór‑
czość”.);  Bożena Olszewska  (etnolog  pracujący  Muzeum 
Etnograficznym  w  Toruniu,  specjalizujący  się  od  wielu  lat 
w  zagadnieniach  sztuki  ludowej  i  nieprofesjonalnej,  członek 
Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Sek‑
cji Sztuki Ludowej. Prowadzi badania naukowe nad twórczoś‑
cią  ludową  i  nieprofesjonalną,  znajdujące  odzwierciedlenie 
w  systematycznym  poszerzaniu  zbiorów  muzealnych,  licz‑
nych  publikacjach  i  wystawach.  Sprawuje  stałą  opiekę  nad 
tą twórczością na terenie woj. kujawsko ‑pomorskiego i kraju 
jako członek komisji konkursowych  i osoba pełniąca nadzór 
merytoryczny nad plenerami i warsztatami z tego zakresu. Au‑
torka scenariuszy i realizatorka ponad 30 wystaw muzealnych 
w kraju i zagranicą z zakresu sztuki ludowej i nieprofesjonal‑
nej oraz ponad 40 publikacji o tej tematyce).
Odznaką  honorową  „Zasłużony  dla  Kultury  Polskiej”  zo‑

stali  wyróżnieni: Krzysztof Butryn –  animator  kultury  tra‑
dycyjnej,  współpracownik  STL,  muzykant  ludowy;  Maria 
Kubik – twórczyni ludowa – mistrzyni hafciarstwa ze Śląska 
Cieszyńskiego; Krystyna Ługiewicz  –  twórczyni  ludowa  – 
mistrzyni  haftu  pałuckiego; Kazimiera Makowska  –  twór‑

czyni ludowa – tkaczka tkanin dwuosnowowych; Stanisława 
Ewa Mucha – twórczyni ludowa z Lipska – plastyka obrzę‑
dowa; Danuta Perestaj – twórczyni ludowa – plastyka obrzę‑
dowa  i  zdobnicza,  prezes  Oddziału  Krasnostawskiego  STL; 
Anna Słabczyńska  –  twórczyni  ludowa  –  plastyka  zdobni‑
cza,  poezja,  przewodnicząca  Sądu  Koleżeńskiego  ZG  STL; 
Małgorzata Urban –  twórczyni  ludowa –  tkactwo, plastyka 
obrzędowa,  prezes  Oddziału  Krakowskiego  STL;  Eugenia 
Wieczorek –  twórczyni  ludowa – koronka  (frywolitka), pre‑
zes Oddziału Wielkopolskiego STL; Krystyna Zagrabska – 
twórczyni ludowa z Kujaw – haft, plastyka obrzędowa; Alek-
sandra Zawacka –  twórczyni  ludowa – plastyka zdobnicza, 
prezes Oddziału Włocławskiego STL.

Twórczynie ludowe uhonorowane odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, od lewej: Aleksandra Zawacka; Krystyna 
Zagrabska; Maria Kubik; Eugenia Wieczorek, fot. M. Borny

Dyplomy Honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro‑
dowego z okazji 50‑lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
otrzymali: Agnieszka Głuszek ‑Nowicka – twórczyni ludowa 
z regionu łowickiego, kontynuatorka rodzinnych tradycji rzeź‑
biarstwa  ludowego,  członek  Prezydium  Zarządu  Głównego 
STL; Czesława Kaczyńska  –  twórczyni  ludowa z Kurpiów, 
mistrzyni plastyki obrzędowej i zdobniczej, wieloletni Prezes 
Oddziału  Kurpiowskiego,  członek  Zarządu  Głównego  STL; 
Jan Konopczyński  –  twórca  ludowy  w  dziedzinie  garncar‑
stwa  bolimowskiego,  Wiceprezes  Zarządu  Głównego  STL; 
Anna Koziana – utalentowana hafciarka haftu makowskiego, 
wieloletni  członek  Zarządu  Głównego  STL,  laureatka  licz‑
nych  konkursów  na  sztukę  ludową;  Andrzej Kozłowski  – 
rzeźbiarz z regionu świętokrzyskiego, Prezes Oddziału Ziemi 
Kieleckiej, członek Prezydium Zarządu Głównego STL; Zo-
fia Majerczyk ‑Owczarek – znana hafciarka haftu podhalań‑
skiego z Zakopanego, członek Zarządu Głównego STL; Józef 
Murawski –  twórca  ludowy z dziedziny folkloru, kierownik 
znanego  Zespołu  Ludowego  „Pogranicze”,  członek  Zarządu 
Głównego STL; Krystyna Reinfuss ‑Janusz – etnograf, ani‑
mator kultury, opiekun Oddziału Krakowskiego STL, członek 
Rady Naukowej STL Sekcji Sztuki Ludowej; Józef Szypuła – 
znany i utalentowany rzeźbiarz regionu beskidzkiego, Prezes 
Oddziału Beskidzkiego STL; Danuta Urbanik – utalentowa‑
na  hafciarka  haftu  krakowskiego,  Prezes  Oddziału  Krakow‑
skiego STL; Danuta Wachowska – etnograf, animator kultu‑
ry, opiekun Oddziału Łódzkiego STL, członek Rady Nauko‑
wej STL Sekcji Sztuki Ludowej; Bogumiła Wójcik – znana 
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i  utalentowana  hafciarka  specjalizująca  się  w wykonywaniu 
haftu krzczonowskiego, wieloletni prezes Oddziału Lubelskie‑
go STL. 
Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego uhonorowa‑

ni zostali: Donat Niewiadomski (wieloletni współpracownik 
STL, wybitny znawca poezji i prozy ludowej, sekretarz Rady 
Naukowej  STL,  członek  Sekcji  Literatury  Rady  Naukowej 
STL, redaktor naczelny Biblioteki STL „Dziedzictwo”, czło‑
nek  Kolegium  redakcyjnego  pisma  „Twórczość  Ludowa”) 
oraz Tadeusz Szulc (jeden z najbardziej uznanych rzeźbiarzy 
ludowych Lubelszczyzny, kontynuator rodzinnych tradycji).
Grawertony Województwa Lubelskiego otrzymali: Cezary 

Gajewski (garncarz z Urzędowa, kontynuator rodzinnych tra‑
dycji, wieloletni działacz STL); Maria Gleń (uznana poetka 
ludowa  i  wycinankarka  z  Krasnegostawu,  wieloletnia  dzia‑
łaczka  STL);  Katarzyna Kraczoń  (współpracownik  STL, 
animator  kultury  tradycyjnej,  specjalistka  od  polskiej  obrzę‑
dowości  rodzinnej  i  dorocznej); Roman Prószyński (mistrz 
lubelskiego  pisankarstwa  i wycinankarstwa,  przewodniczący 
Głównej  Komisji  Rewizyjnej  ZG  STL,  wieloletni  działacz 
STL); Katarzyna Smyk (członek Rady Naukowej STL, spe‑
cjalistka  od  niematerialnego  dziedzictwa  kultury,  pracownik 
naukowy UMCS); Lilia Sola (wycinankarka i poetka z Puław, 
wieloletnia  działaczka  STL); Andrzej Wojtan  (regionalista, 
znawca i animator kultury tradycyjnej, współpracownik STL). 
Podziękowaniem za pracę dla dobra kultury  ludowej były 

również Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego dla: 
Zbigniewa Chalimoniuka  (rzeźbiarza  z  Białej  Podlaskiej, 
prezesa Oddziału regionalnego STL); Agnieszki Kawki (opie‑
kuna Puławskiego Klubu Twórców Ludowych); Władysława 
Sitkowskiego (wybitnego poety ludowego z Zamościa, zasłu‑
żonego działacza STL, prezesa Oddziału regionalnego STL); 
Bożeny Sokołowskiej  (wieloletniej  opiekunki  Zamojskiego 
Oddziału  STL);  Marty Zorskiej ‑Swatowskiej (opiekuna 
Krasnostawskiego Oddziału STL).
Dorocznymi nagrodami Prezydenta Miasta Lublin za osiąg‑

nięcia w dziedzinie upowszechnia kultury, w tym szczególnie 
za popularyzację i dbałość o dobro twórców ludowych oraz re‑
alizację wielu cennych wydarzeń kulturalnych otrzymali wie‑
loletni  współpracownicy  Stowarzyszenia: Renata Abramek 
(animatorka  kultury  ludowej  i  specjalistka  ds.  finansowych) 
oraz Paweł Onochin  (koordynator  działań  merytorycznych 
STL, członek Kolegium Redakcyjnego pisma „Twórczość Lu‑
dowa”).
Ponadto ponad 100 twórców, animatorów i współpracowni‑

ków otrzymało okazjonalny Dyplom 50‑lecia Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych za szczególne zasługi w upowszechnia‑
niu kultury ludowej i działalności na rzecz organizacji. 
 Wyjątkowym momentem uroczystości  jubileuszowej były 

podziękowania twórców ludowych, którzy z uznaniem odno‑
sili  się  do  działalności  Zarządu Głównego  i Biura ZG STL, 
a byli wśród nich reprezentanci następujących Oddziałów re‑
gionalnych STL: Gdańskiego, Piotrkowskiego, Tatrzańskiego, 
Opolskiego,  Suwalskiego,  Bydgosko ‑Toruńskiego,  Białosto‑
ckiego, Łódzkiego, Włocławskiego.
Do  Zarządu  Głównego  dotarły  również  drogą  pocztową 

liczne  gratulacje  z  okazji  jubileuszu  oraz  podziękowania  za 
dotychczasową pracę, wśród nich m.in. od: Wojciecha Kolar‑
skiego ‒ Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczy‑

pospolitej Polskiej; Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej;  Piotra  Glińskiego  – Wiceprezesa 
Rady  Ministrów  i  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodo‑
wego; Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Jana Włostowskiego prezesa Fundacji Polska 
Sztuka  i  Rękodzieło  „Cepelia”,  a  także  Dyrekcji  Biblioteki 
Publicznej  im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Etno‑
graficznego w Toruniu, Muzeum Kultury Ludowej w Węgo‑
rzewie, Muzeum Lubelskiego, Łódzkiego Domu Kultury, Mu‑
zeum w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Ziemi Kujaw‑
skiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 
Po  zakończeniu  oficjalnych  uroczystości  w  Galerii  STL 

miało  miejsce  otwarcie  wystawy Nieuczoną ręką wystruga-
ne – rzeźby z kolekcji Tadeusza Kacalaka (zob. Katarzyna Kra‑
czoń, Wystawy rzeźb w Galerii Sztuki Ludowej w 2018 roku, 
„Twórczość  Ludowa”  2018,  nr  3‒4,  s.  58‒60.).  Następnie 
w  Restauracji  Sielsko  Anielsko  na  Rynku  Starego  Miasta 
w Lublinie odbyła się biesiada ludowa z okazji Złotych Godów 
STL,  na  której  przygrywały Kapela Wojciechowska, Kapela 
Stanisława Pietrasa oraz Kapela Butrynów. Było to spotkanie 
wypełnione atmosferą przyjaźni,  radości,  zabawy  i nostalgii. 
W gronie twórców ludowych z całej Polski, gości, współpra‑
cowników,  przyjaciół  i  sympatyków  wspominano  wielu  już 
nieobecnych  wśród  nas  działaczy  naszej  organizacji,  niezli‑
czoną liczbę wydarzeń i sytuacji, tych trudnych i tych zakoń‑
czonych sukcesem. Reminiscencji nie było końca, ale w tych 
wszystkich rozmowach i wspomnieniach przejawiał się nastrój 
optymizmu i satysfakcji. Wielu uczestników tych uroczystości 
podkreślało, że są one dobitnym potwierdzeniem potrzeby ist‑
nienia Stowarzyszenia dla  całego  środowiska  twórców  ludo‑
wych w Polsce, a jego niepodważalny dorobek odcisnął trwały 
ślad w  życiu  kulturalnym naszego  kraju. Energią  na  następ‑
ne pięćdziesiąt lat niech będzie potwierdzone dotychczasową 
pracą świadectwo, że organizację tworzyli i tworzą prawdziwi 
pasjonaci zakochani bez reszty w tym, co polskie. 

WANDA ŁOMNICKA‑DULAK
Wiersz jubileuszowy
Na 50-lecie Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Trwają posiady ziemi z niebem 
artystów wielkie obcowanie 
dzielą się z nami piękna chlebem 
gliniane garnki wianne skrzynie 
nuty prastare serca słowa 
krzyżyki haftu na tkaninie 
co lnu błękity znów przywoła 
nad horyzontem biel poranka 
w czułości pędzla twarz anioła 
i zapomniana kołysanka 
ikona czasu co odchodzi 
na rynku świata wycinanka 
dawność z przyszłością cudnie godzi 
a ziemia niebu piękno rodzi
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Wystąpienie Waldemara Majchera –  

Prezesa Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Szanowni Państwo,

Każdy  jubileusz  jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. 
„Złoty  Jubileusz”  to  szczególnie  wyjątkowa  okoliczność  do 
refleksji, wspomnień i podsumowań. Jestem niezwykle dumny 
i  zaszczycony,  że mogę  reprezentować  środowisko  twórców 
ludowych  zrzeszonych  w  Stowarzyszeniu  Twórców  Ludo‑
wych, których działalność w znacznej mierze pozwoliła na za‑
chowanie autentycznej twórczości ludowej w Polsce. 
Poczucie dumy z dokonań poprzedników i olbrzymi dorobek 

Stowarzyszenia ma fundamentalne znaczenie dla działalności 
i funkcjonowania naszej organizacji, szczególnie w ostatnich 
latach,  pełnych  trudnych  momentów.  To  właśnie  dodawało 
nam sił do przezwyciężania kłopotów. W tej skomplikowanej 
sytuacji  wielokrotnie  mogliśmy  się  przekonać  o  znaczeniu 
naszej  organizacji  dla  środowiska  twórców  ludowych  i  na‑
dziejach w nas pokładanych. Z  jednej  strony było  to bardzo 
satysfakcjonujące,  z  drugiej  zaś  motywowało  do  wytężonej 
pracy.  Jestem niezwykle  dumny,  że wspólnymi  siłami  udało 
się nam pokonać najostrzejszy zakręt w naszej historii i wyjść 
na  prostą. To  zasługa wszystkich  naszych  przyjaciół,  którzy 
utożsamiają się z naszą organizacją, której historia i dzieje nie 
mają precedensu w sferze organizacji pozarządowych naszego 
państwa. 
W  tym miejscu  chciałbym  szczególnie  podkreślić  fakt,  że 

jesteśmy  jedyną  organizacją,  która  systematycznie  od  50  lat 
identyfikuje  twórcę  ludowego  w  wymiarach  osobowym,  re‑
gionalnym i artystycznym. Posiada do  tego odpowiedni apa‑
rat  naukowy  a  dzięki  tej  weryfikacji  twórca  nabywa  pewną 
formę statusu, który niestety nie przekłada się na rozwiązania 
administracyjne, ale jest prestiżowym i artystycznym potwier‑
dzeniem wartości wykonywanej sztuki. Jednak w wielu przy‑
padkach legitymacja członka STL znacznie pomaga prowadzić 
działalność twórczą i otwiera wiele możliwości.
Z tego miejsca chciałbym wszystkich Państwa zapewnić, że 

nadal będziemy stali na straży kanonu tradycyjnej kultury lu‑
dowej jako istotnego elementu dziedzictwa narodowego. Ste‑
reotypowe  postrzeganie  Stowarzyszenia  jest  efektem  naszej 
statutowej działalności, której obowiązkiem jest ochrona i po‑
pularyzacja  tradycyjnych  wartości  w  sposób,  jaki  uważamy 
za najbardziej skuteczny. Nasz mandat do sprawowania takiej 
działalności otrzymaliśmy od ponad dwóch tysięcy autentycz‑
nych i jedynych w Polsce zweryfikowanych pod kątem etno‑
graficznym  twórców  ludowych,  mistrzów  swoich  dyscyplin 
twórczych. 

To przecież do naszego Stowarzyszenia bez żadnej reklamy 
corocznie chce przystąpić kilkadziesiąt osób. Przejść żmudną 
drogę weryfikacji, która pomyślnie kończy się jedynie dla nie‑
licznych. To utwierdza nas w przekonaniu o słuszności drogi, 
jaką wytyczyli  nam nasi  poprzednicy,  a my  chcemy  ją  kon‑
tynuować.  Dzięki  tym  działaniom  twórcy ‑członkowie  STL 
uznawani są za artystów, a Stowarzyszenie za reprezentatywną 
organizację twórczą. 

Jubileuszowe wystąpienie Prezesa ZG STL  
Waldemara Majchera, fot. Roman Prószyński

Na  przestrzeni  wielu  lat  wypracowaliśmy  program  dzia‑
łania,  który  systematycznie  realizujemy,  a  którego  elementy 
weszły  już  na  stałe  do  kalendarza  najbardziej  prestiżowych 
wydarzeń. Ten okazały dorobek Stowarzyszenie Twórców Lu‑
dowych zawdzięcza w dużej mierze oddziałom regionalnym, 
działającym  na  terenie  całego  kraju.  Stanowią  one  aktywną 
i  dynamiczną  strukturę  terenową  lokalnych  liderów.  Są  ka‑
talizatorami  regionalnej  aktywności  kulturalnej,  biorą  udział 
w różnych przedsięwzięciach,  imprezach okazjonalnych,  ini‑
cjują wiele  projektów. Mają wymierny wkład w  organizację 
znaczących regionalnych imprez. Z pełną odpowiedzialnością 
twierdzimy, że działalność oddziałów regionalnych w znacz‑
nej mierze pozwoliła zachować żywotność twórczości ludowej 
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w  Polsce.  Żadna  inna  organizacja  nie  posiada  takich  struk‑
tur regionalnych, co jest prawdziwym fenomenem, a jednym 
z podstawowych warunków dalszego funkcjonowania Stowa‑
rzyszenia jest opieka i pomoc oddziałom w ich dalszym funk‑
cjonowaniu, o co bardzo z tego miejsca apeluję. 
Pozwolą Państwo,  że  odniosę  się  także do  specyfiki  dzia‑

łalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych jako organizacji 
pozarządowej, która de facto spełnia kryteria instytucji kultury 
poprzez swoją szeroko zakrojoną działalność. Ten dualizm jest 
dla nas dużym wyzwaniem. Z jednej strony przepisy i formy 
finansowania, niewystarczające nota bene na taką działalność, 
zmuszają nas od walki o byt w typowo biurokratyczny sposób, 
a z drugiej robimy wszystko, aby najważniejszą dla nas prze‑
słanką działania był indywidualny twórca ludowy, jego dzia‑
łalność artystyczna i problemy. Niełatwe to zadanie, ale proszę 
mi wierzyć, że  robimy wszystko, aby  język  technokratyczny 
nie przysłonił języka wartości. 
Biorąc  to  wszystko  pod  uwagę  z  dużą  nadzieją  przyjęli‑

śmy  słowa  Wicepremiera,  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego  profesora  Piotra Glińskiego  o  znaczeniu  repre‑
zentatywnych organizacji  pozarządowych o dużym dorobku, 
które wyręczają państwo w wielu jego obowiązkach, tworząc 
wyspecjalizowaną  strukturę  działania.  Czujemy  się  taką  or‑
ganizacją a potwierdzeniem tego jest nasz pięćdziesięcioletni 
niekwestionowany dorobek i specyfika naszego funkcjonowa‑
nia. Zapewnienie ministra o pomocy takim organizacjom jest 
wielką  nadzieją  na  przyszłe  nasze  działanie,  które  oparte  na 
społecznym aktywie tworzy wartość kulturową, będącą „mo‑
torem” rozwoju kultury regionalnej i fundamentem więzi spo‑
łecznych w ramach „małej ojczyzny”. 
W ostatnim czasie wraz z naszymi współpracownikami pod‑

jęliśmy pracę na rzecz opracowania nowej ustawy o ochronie 
dziedzictwa kulturowego, która obejmowałaby zarówno dzie‑
dzictwo materialne, jak i niematerialne. Nowa ustawa stanowi‑
łaby formę realizacji zadań państwa w myśl art. 5 Konstytucji 
RP, gdzie jest mowa o obowiązku strzeżenia dziedzictwa naro‑
dowego oraz w myśl art. 6 Konstytucji, gdzie wskazuje się na 
dziedzictwo narodowe jako na źródło tożsamości narodu, jego 
trwania i rozwoju. Rozwoju rozumianego jako rozwój zrówno‑
ważony, zgodnie z zasadą zapisaną w Konstytucji RP.
W naszym przekonaniu  najlepszą  i  jedyną  ochroną  trady‑

cyjnej  twórczości  ludowej  jest  pełnienie  państwowego  me‑
cenatu  oraz  tworzenie  systemów  sprzyjających  jej  kultywo‑
waniu,  o  co  bardzo  usilnie  zabiegamy.  Koniecznym warun‑
kiem  zachowania  i  trwania  kultury  tradycyjnej  jest  przekaz 
dziedzictwa  kulturowego,  postrzegany  jako  kategoria  żywej 
tradycji, która nie ma charakteru reliktowego i  jest  tworzona 
współcześnie. Polska należy do nielicznych krajów w Europie, 
w którym  twórczość  ludowa w wielu dziedzinach należy do 
zjawisk żywotnych, kultywuje z jednej strony dawne tradycje, 
z drugiej wprowadza dla współczesnego odbiorcy nowe wzory 
i motywy.
Jako Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych zgłaszam 

gotowość naszego środowiska do pracy na rzecz budowy wie‑
loletniego systemu ochrony kultury tradycyjnej, mającego na 
celu  realizację zadań państwa zgodnie z obowiązkami wyni‑
kającymi z Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niema‑
terialnego dziedzictwa kulturowego. W myśl art. 2. p. 1.  i 3. 
Konwencji  realizacja  ochrony  dziedzictwa  wymaga  zapew‑

nienia odpowiednich warunków m.in. przez stworzenie insty‑
tucjonalnej  formy opartej  na  stałych  środkach  budżetowych. 
Jej zadaniem byłoby prowadzenie prac naukowych i popula‑
ryzatorskich w  intencji wieloaspektowego działania na  rzecz 
przetrwania  niematerialnego  dziedzictwa  kultury  ludowej. 
Działania  te  w myśl  Konwencji  powinny  obejmować m.in.: 
„identyfikację,  badania,  dokumentacje,  waloryzację,  promo‑
wanie, przekazywanie następnym pokoleniom oraz przez  re‑
witalizację różnych aspektów tego dziedzictwa.”
Szanowni  Państwo  na  zakończenie  chciałbym  raz  jeszcze 

wyrazić  swoją  wdzięczność  dla  wszystkich  twórców  ludo‑
wych za Waszą szczególną wrażliwość oraz dbałość o zacho‑
wanie  najcenniejszych  przejawów  tradycji  swojego  regionu, 
za kultywowanie jej jako najcenniejszego świadectwa kultury 
polskiej wsi, świadczącego o jej bogactwie i różnorodności. 
Są  między  nami  nasi  nestorzy,  świadkowie  pierwszych 

lat  działalności Stowarzyszenia,  którzy wnieśli wielki wkład 
w jego dorobek, mam na myśli przede wszystkim Panią Ma‑
rię Gleń i Władysława Sitkowskiego. Są również byli i obecni 
pracownicy Biura ZG STL dziękuję za Wasze zaangażowanie 
i owocną pracę.
Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom z Rady Nauko‑

wej STL oraz z instytucji kultury i organizacji w całej Polsce, 
którzy bezinteresownie nas wspierają. 
Szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Kultury 

i  Dziedzictwa  Narodowego,  na  którego  programach  Stowa‑
rzyszenie oparło swoją działalność i dzięki nim jest możliwe 
dalsze nasze funkcjonowanie. Dziękuję władzom miasta Lub‑
lin za wspieranie naszych inicjatyw, które służą popularyzacji 
i  ochronie  tradycyjnej kultury,  a  szczególnie pomoc w orga‑
nizacji  uroczystości  jubileuszowych.  Podziękowania  kieru‑
ję  także w stronę Urzędu Marszałkowskiego za dostrzeżenie 
osiągnięć naszych twórców i stosowne ich uhonorowanie oraz 
lubelskim  instytucjom: Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury, 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopaciń‑
skiego  i Warsztatom Kultury  w  Lublinie  za  partnerstwo we 
wspólnych  inicjatywach,  które  przynoszą  bardzo  wymierne 
rezultaty. 
Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie na hasło 50 lat Sto‑

warzyszenia Twórców  Ludowych  zgromadziliśmy  się  na  tej 
uroczystości. Dziękuję bardzo.

Tablica okazjonalna wykonana przez twórcę ludowego 
Dionizego Purtę, fot. P. Onochin
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W 1968 roku w Lublinie z inicjatywy lubelskich pisarzy 
i  artystów  ludowych,  a  także  działaczy  społeczno‑kultural‑
nych powołano ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Lu‑
dowych. Podwalinę dla nowo powstałej organizacji  stanowił 
założony trzy lata wcześniej Międzywojewódzki Klub Pisarzy 
Ludowych w Lublinie. 
Wśród  założycieli  Stowarzyszenia  znaleźli  się  Bronisław 

Pietrak, Jan Pocek, Jan Nadolny, Władysław Kuchta, Zygmunt 
Kupisz, Józef Skura, Piotr Krzykalski, Walenty Kunysz, An‑
toni Pieper, Jadwiga Litwiniuk, Stanisław Weremczuk, Adela 
Jabłońska, Józef Małek, Roman Rosiak, Włodzimierz Chęćko, 
Aleksander  Fijałkowski,  Stanisław Szulc, Wacław Gutowski 
i Edward Bychawski. 
Pierwszy  oficjalny  Zjazd  Twórców  Ludowych  odbył  się 

w  dniach  27–28 maja  1968  roku w Lublinie, wzięło w  nim 
udział 70  twórców z 12 województw. Samo powstanie orga‑
nizacji,  otaczającej  opieką  prawną  i  merytoryczną  twórców 
ludowych,  było  ewenementem  w  skali  europejskiej.  Stowa‑
rzyszenie  powstało  dzięki  zaangażowaniu  samych  twórców 
ludowych, mających świadomość  jak wiele wartości wnoszą 
do kultury narodowej oraz grona ludzi wywodzących się z róż‑
nych środowisk, którzy zdawali sobie sprawę z faktu, że taka 
organizacja jest niezbędna, by twórczość ludowa zupełnie nie 
zanikła. 

Wystąpienie Bronisława Pietraka na pierwszym  
Zjeździe STL, 1968, fot. Archiwum STL

Pierwszym prezesem STL został Bronisław Pietrak – kowal, 
poeta, prozaik i wycinankarz z Gutanowa, wielki społecznik. 
Wysoki, szczupły, o wyrazistych rysach, niezwykle energiczny 
zjawiał  się w  urzędach  i  ówczesnych  komitetach  partyjnych 
Puław, Lublina, War szawy, a nawet w Komitecie Centralnym, 

upominając się o spra wy wsi. Miał świadomość swoich celów 
i chciał walczyć o samorodne talenty. Mimo trudności i nieła‑
twej  sytuacji politycznej w kraju,  to głównie dzięki  jego za‑
angażowaniu i aktywności w terenie udało się założyć Stowa‑
rzyszenie. 
Głównym celem organizacji było kultywowanie tradycji lu‑

dowej twórczości w dziedzinie pisarstwa, plastyki i rzemiosła 
artystycznego,  postanowiono  popularyzować  najwartościow‑
sze przejawy twórczości ludowej i folkloru oraz otoczyć opie‑
ką twórców ludowych. Od po czątku miała to być organizacja 
kreatywna,  dynamicznie  wpisana  we  współczesne  życie,  na 
pierwszym miejscu stawiająca indywidualnego twórcę.
Pierwszą  siedzibą  biura  stało  się  biurko w Wojewódzkim 

Domu Kultury mieszczącym się wówczas na Zamku w Lubli‑
nie. Następnie siedzibą stały się dwa pokoje w kamienicy przy 
ulicy Dąbrowskiego (obecnie Bernardyńska).
Pod koniec 1969  roku powstała Rada Naukowa STL  jako 

społeczny  organ  doradczy  i  opiniujący.  Na  jej  czele  stanął 
prof.  Roman  Reinfuss,  który  od  początku  był  wielkim  orę‑
downikiem powołania stowarzyszenia. Rada Naukowa, dzia‑
łająca obecnie w czterech sekcjach: sztuki ludowej, literatury 
ludowej, folkloru i programowej, skupia w swoich szeregach 
specjalistów z różnych dziedzin twórczości ludowej zarówno 
naukowców, jak i praktyków. W kolejnych latach przewodni‑
czącymi Rady Naukowej byli dr Aleksander Błachowski, prof. 
Józef  Styk  oraz  –  pełniący  obowiązki  do  dnia  dzisiejszego 
prof. Jan Adamowski
W 1969 roku powstały pierwsze oddziały regionalne – war‑

mińsko‑mazurski z siedzibą w Olsztynie oraz lubelski. Pod ko‑
niec 1972 roku Stowarzyszenie zrzeszało 407 twórców, w tym 
251 plastyków i 156 pisarzy. Podejmowane inicjatywy, spotka‑
nia, konkursy, wystawy zachęcały kolejnych twórców do wstę‑
powania w szeregi Stowarzyszenia. Swoje miejsce znaleźli tu 
pisarze  i  poeci,  muzycy  ludowi  oraz  przedstawiciele  takich 
dyscyplin,  jak  rzeźba, malarstwo, kowalstwo,  tkactwo, garn‑
carstwo, snycerstwo, plastyka zdobnicza, obrzędowa i in. Dla 
wielu z nich przynależność do STL była czynnikiem sprzyjają‑
cym rozwojowi ich twórczości.
6 maja 1977 roku władze Lublina użyczyły Stowarzyszeniu 

budynek przy ul. Grodzkiej 14 na Krajowy Dom Twórczości 
Ludowej.  Kamienica  wymagała  gruntownego  remontu,  któ‑
ry w całości sfinansowało Stowarzyszenie. Postanowiono, że 
będą w nim sale wystawowe, galeria sztuki ludowej, bibliote‑
ka, archiwum, sale spotkań, biura zarządu oraz pokoje gościn‑
ne. Twórcy ze wszystkich oddziałów terenowych chętnie zaan‑
gażowali się w wyposażenie wnętrz nowej siedziby. Zamówio‑

Katarzyna Kraczoń, Paweł Onochin

Razem dla dobra kultury ludowej.  

Przeszłość i teraźniejszość Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych (1968–2019)
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no kredensy, półki, stoły i krzesła wzorowane na tradycyjnych 
meblach ludowych. Sprowadzono malarki z Zalipia, które na 
ścianach  namalowały  tradycyjne  zalipiańskie  kwiaty.  Ściany 
ozdobiły łowickie wycinanki i malarskie sceny z życia dawnej 
wsi. Na belkach stropowych pojawiły się kolorowe pająki oraz 
żyrandole wykute przez kowali. Zaprojektowano i wykonano 
też kowalskie szyldy informacyjne. W ten oto sposób miejska 
kamienica stała się domem twórców ludowych…
Stowarzyszenie  Twórców  Ludowych  przez  pięćdziesiąt 

lat  istnienia wypracowało wiele  inicjatyw  i  działań  na  rzecz 
kontynuacji  oraz  rozwoju  autentycznej  twórczości  ludowej. 
Niektóre z nich weszły na stałe do kalendarza najbardziej pre‑
stiżowych imprez w kraju. Do nich należą Targi Sztuki Ludo‑
wej w Kazimierzu – jedna z pierwszych inicjatyw, której za‑
rzewiem był kiermasz sztuki ludowej zorganizowany w 1968 
w ramach Festiwalu Kapel  i Śpiewaków Ludowych w Kazi‑
mierzu Dolnym nad Wisłą. Wzięło w nim udział 28 twórców 
z Lubelszczyzny. Trzy lata później kazimierski kiermasz został 
przemianowany na Targi Sztuki Ludowej i ta nazwa obowią‑
zuje do dnia dzisiejszego. Corocznie bierze w nich udział 100 
autentycznych  twórców ludowych z całego kraju. Prezentują 
oni  niemal  wszystkie  kultywowane  dziedziny  sztuki  i  ręko‑
dzieła ludowego. Targi nie ograniczają się tylko do ekspozycji 
i  promocji  plastyki  ludowej,  ale  budują  przyjazną  atmosferę 
do  nawiązywania  bezpośredniego  kontaktu  między  twórcą 
a odbiorcą. Przez wiele lat podczas Festiwalu Stowarzyszenie 
organizowało występy gawędziarzy ludowych i podsumowa‑
nie Konkursu Literackiego im. Jana Pocka połączone z uroczy‑
stym wręczeniem nagród.
Do literatów ludowych, a od kilku lat do wszystkich litera‑

tów, skierowany jest Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana 
Pocka, organizowany od 1972 roku. To najbardziej prestiżowy 
w Polsce konkursów dla pisarzy, poetów i gawędziarzy ludo‑
wych. Konkurs buduje i umacnia więzi środowiskowe wśród 
artystów pióra,  inspiruje  artystycznie  i  tematycznie,  ujawnia 
indywidualności twórcze, sprzyja określaniu i dokumentowa‑
niu zjawisk współczesnego pisarstwa ludowego. Od kilku lat 
konkurs, mimo braku finansowania, jest kontynuowany dzię‑
ki skromnym własnym środkom finansowym. Niezależnie od 
wspomnianego konkursu, STL organizowało przez długi czas 
w cyklu dwuletnim ogólnopolskie spotkania poetyckie.
Stowarzyszenie  Twórców  Ludowych  dokumentuje  wszel‑

kie przejawy współczesnej twórczości ludowej oraz gromadzi 
materiały na temat twórców kultywujących regionalne trady‑
cje  sztuki  ludowej. Zajmuje  się  także  „ginącymi  zawodami” 
i folklorem muzycznym. Pozyskiwane bezpośrednio od twór‑
ców materiały  dokumentujące  ich  działalność,  a  także  źród‑
ła w postaci  rękopisów, scenariuszy widowisk obrzędowych, 
wierszy i innych przekazów są systematycznie archiwizowane.
Zbiory  Stowarzyszenia  obejmują  również  katalogi  foto‑

graficzne  pogrupowane  w  10  działach  tematycznych. W  ar‑
chiwum  jest  także wideoteka,  taśmoteka  i  biblioteka  licząca 
ponad 8000 pozycji książkowych, czasopism, katalogów i fol‑
derów.  STL  posiada  również  kolekcję  ponad  1000  cennych 
eksponatów z zakresu 20 dyscyplin sztuki ludowej. Odrębnym 
i bardzo istotnym materiałem archiwalnym są teczki osobowe 
członków STL. Jest ich ponad 9000, stanowią one cenny zasób 
informacji  w  postaci  ankiet  personalnych,  zdjęć,  rękopisów 
i materiałów potwierdzających aktywność społeczno‑kultural‑

ną  i  dorobek  artystyczny  poszczególnych  twórców. Znaczna 
część z  tych zasobów przedstawia wielką wartość dokumen‑
tacyjną.
Niezwykle  ważnym  i  trwałym  elementem  pracy  Stowa‑

rzyszenia Twórców Ludowych  jest  działalność wydawnicza, 
prezentująca  osiągnięcia  i  poszukiwania  naukowo ‑badawcze 
dotyczące  kultury  ludowej  oraz  dorobek  samych  twórców. 
Dotychczasowe  publikacje  wydane  przez  Stowarzyszenie 
zamieszczano głównie w seriach: „Tradycje  i współczesność 
polskiej sztuki ludowej”, Biblioteka „Dziedzictwo”, Wizytów‑
ki STL‑u oraz „Twórcy ludowi dzieciom”. Publikowano także 
albumy i katalogi o sztuce ludowej. Od 1976 roku wydawane 
są  tomiki autorskie  i antologie pisarstwa  ludowego. Ukazały 
się dotąd 104 pozycje z zakresu poezji i prozy ludowej.

Archiwum STL, fot. P. Onochin

Od 1971 roku Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo. 
Początkowo  był  to  „Biuletyn  Informacyjny  Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych”. W 1986  roku decyzją Zarządu Głów‑
nego pismo zostało przekształcone w ogólnopolski kwartalnik 
„Twórczość Ludowa”. Jest to jedyne w Polsce pismo adreso‑
wane do twórców ludowych, animatorów kultury, etnografów 
i kulturoznawców. Zamieszczane są w nim opracowania oraz 
szkice naukowe, utwory poetyckie i prozatorskie, sylwetki 
twórców i wiejskich zespołów, a także relacje i reportaże z im‑
prez organizowanych w całym kraju. Kwartalnik redagowany 
jest przez Kolegium Redakcyjne i koordynowane bezpośred‑
nio przez Biuro Zarządu Głównego STL. 
Szczególnie popularną  formą upowszechniania kultury  lu‑

dowej wśród odbiorców są warsztaty i pokazy rękodzielnicze. 
Od kilkunastu lat realizowany jest projekt edukacyjny pod na‑
zwą „Akademia Sztuki Ludowej” adresowany do dzieci i mło‑
dzieży. 
Dużą  popularnością  cieszą  się  także warsztaty muzyczne. 

„Pograjka”,  „Lubelska Scena Tradycji”  i  „Rośnij muzyczko, 
rośnij” to projekty poświęcone muzyce tradycyjnej. Warszta‑
tom towarzyszą spotkania, koncerty i potańcówki z udziałem 
tradycyjnych muzyków wiejskich oraz ich uczniów. W projek‑
tach edukacyjnych Stowarzyszenia co roku uczestniczy ponad 
2000 osób.
Wizytówką organizacji  jest Galeria Sztuki Ludowej. Moż‑

na w niej obejrzeć i zakupić unikalne dzieła członków Stowa‑
rzyszenia. Galeria  łączy  działalność  handlową  i  upowszech‑
nieniową. W  sali  przylegającej  bezpośrednio  do  przestrzeni 
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sprzedażowej  organizowane  są wystawy  czasowe, warsztaty 
i spotkania z twórcami. W okresie wakacyjnym galeria przy‑
ciąga tysiące turystów i kolekcjonerów sztuki ludowej z całe‑
go świata. Wielu z nich podkreśla, że jest to miejsce wyjątko‑
we – ostoja autentycznej sztuki ludowej. 
Od 1995 roku dodatkową funkcją Stowarzyszenia, pełnio‑

ną pod nadzorem Ministra 
Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego  jest  ochro‑
na  prawna  twórczości  lu‑
dowej i indywidualnych 
twórców. Jako organizacja 
zbiorowego  zarządzania 
prawami autorskimi i pra‑
wami pokrewnymi Stowa‑
rzyszenie  działa  na  róż‑
nych polach eksploatacji, 
otaczając  opieką  prawną 
autorów i artystów wyko‑
nawców ludowych utwo‑
rów  słownych,  słowno‑
‑muzycznych  i  muzycz‑
nych.
Od  2008  roku  redago‑

wany jest portal interneto‑
wy KulturaLudowa.pl. To 
pierwszy  i  jedyny  ogól‑
nopolski  serwis w całości 
poświęcony  tradycyjnej 
kulturze ludowej i jej 
przemianom. Patronat nad 
serwisem  sprawuje  Mini‑
sterstwo  Kultury  i  Dzie‑
dzictwa  Narodowego 
i Narodowy Instytut Dzie‑
dzictwa. Na portalu, obok 
stale aktualizowanych in‑
formacji  bieżących,  znaj‑
duje  się  obszerna  baza 
wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym  i  tradycjach 
poszczególnych regionów. Portal cieszy się dużym zaintereso‑
waniem, o czym świadczy stale rosnąca roczna ogólna liczba 
odwiedzin.
Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się jednak tylko 

do przedsięwzięć realizowanych w Lublinie. Od wielu lat jest 
ono  współorganizatorem  wielu  znaczących  imprez  w  kraju, 
m.in. Sabałowych Bajań, Jarmarku Jagiellońskiego, Jesieni na 
Pałukach  oraz  regionalnych  konkursów  i  przeglądów  sztuki 
ludowej  (Konkurs  na  kroszonkę  opolską, Konkurs  na  tkani‑
nę dwuosnowową w Janowie, Przegląd Twórczości Ludowej 
w Krasnymstawie i in.). STL znajduje się także w gronie orga‑
nizatorów dorocznej Nagrody  im. Oskara Kolberga przyzna‑
wanej za zasługi dla kultury ludowej. Ponadto Stowarzyszenie 
swoim  patronatem  obejmuje  rocznie  kilkadziesiąt  wydarzeń 
związanych z promocją kultury ludowej.
Swój dorobek STL zawdzięcza w dużej mierze oddziałom 

regionalnym. Obecnie na obszarze całej Polski funkcjonują 22 
takie oddziały. Stanowią one dynamiczną strukturę terenową, 

opartą na bezinteresownej działalności lokalnych liderów. Od‑
działy  są  katalizatorami  regionalnej  aktywności  kulturalnej, 
biorą  udział  w  różnych  przedsięwzięciach,  imprezach  oka‑
zjonalnych,  inicjują  wiele  projektów.  Organizują  przeglądy 
twórczości  ludowej,  konkursy,  wystawy,  festiwale,  koncerty 
i spotkania autorskie. Duża część oddziałów posiada opiekuna 

merytorycznego oraz part‑
nera w realizacji swoich 
zamierzeń  w  postaci  in‑
stytucji patronackich, ja‑
kimi są  regionalne muzea 
i domy kultury.
Kierunek działań zaini‑

cjowany przed laty przez 
założycieli  Stowarzysze‑
nia  Twórców  Ludowych 
jest kontynuowany i przy‑
nosi  wymierne  korzyści. 
Nie byłoby to jednak moż‑
liwe,  gdyby  nie  ogromne 
wsparcie,  głównie  finan‑
sowe,  Ministerstwa  Kul‑
tury  i  Dziedzictwa  Naro‑
dowego,  a  także  samo‑
rządowych  organów  wo‑
jewódzkich  i  miejskich. 
Podejmowane  działania 
pozwoliły stworzyć w jed‑
nym  miejscu  obszerną, 
ogólnopolską  bazę  infor‑
macji na temat autentycz‑
nych  artystów  ludowych. 
Dzięki  dokumentowaniu 
i archiwizowaniu wszel‑
kich przejawów twórczo‑
ści ludowej możliwe stały 
się  badania  pokazujące 
stan  i  kondycję  kultury 
ludowej w II połowie XX 
i  w  pierwszych  dziesię‑
cioleciach  XXI  wieku. 

Podejmując  różnorodne  i  wielokierunkowe  przedsięwzięcia, 
Stowarzyszenie wykracza  znacznie  poza  działalność  statuto‑
wą.  Śmiało można  powiedzieć,  że  funkcjonuje  jako  swoista 
ogólnopolska instytucja kultury.
W dniu 6 czerwca 2018 roku, decyzją Zgromadzenia Ogól‑

nego Państw ‑Stron Konwencji UNESCO z 2003 roku w spra‑
wie  ochrony  niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego,  Sto‑
warzyszenie Twórców Ludowych zostało akredytowane  jako 
organizacja pozarządowa, która jest uprawniona do świadcze‑
nia pomocy konsultacyjnej we wdrażaniu wspomnianej Kon‑
wencji. Jest to druga – po Polskim Towarzystwie Ludoznaw‑
czym – organizacja pozarządowa z Polski akredytowana przy 
Konwencji, co świadczy o znaczeniu i pozycji STL‑u w wy‑
miarze już nie tylko ogólnopolskim, ale i światowym.

Tekst opracowano na podstawie dokumentów i materiałów ar-
chiwalnych znajdujących się zbiorach Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych.

Galeria Sztuki Ludowej STL, fot. P. Onochin

Zdzisław Marczuk z uczennicami na Scenie Tradycji STL, 
fot. K. Butryn
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rok Jana Pocka – 100- lecie urodzin

Prezentowane  opracowanie  dotyczące  majówek  −  nabo‑
żeństw majowych odprawianych przy krzyżach, figurach i ka‑
pliczkach (będące jedynie pewnym streszczeniem), jest wyni‑
kiem etnograficznej pracy prowadzonej przeze mnie od 2014 
roku na terenie Zagłębia Dąbrowskiego1, głównie w powiecie 
będzińskim  oraz  miastach  Sosnowiec  i  Dąbrowa  Górnicza 
wraz z ich wiejskimi dzielnicami. Moim głównym celem była 
fotograficzna dokumentacja oraz opracowanie wykazu miejsc, 
w  których  spotkać można  jeszcze  te  religijne  praktyki m.in. 
z uwagi na fakt, iż tradycja ta w wielu miejscowościach bardzo 
szybko zanika. 
Do  tej  pory  nie  powstało  kompleksowe  opracowanie  np. 

w  formie  przewodnika  lub mapy  omawianego  terenu,  gdzie 
zaznaczono by wszystkie kapliczki, figury i krzyże. Na znacz‑
ną część obiektów trafiałem (i trafiam, gdyż moja praca trwa 
nadal)  podczas  terenowej  penetracji.  Korzystałem  również 
z wykazów małej architektury sakralnej, będących w zasobach 
większości gmin. Niestety bardzo często wykaz zawężony jest 
jedynie do obiektów zabytkowych lub posiadających znamio‑
na atrakcji  turystycznej, dlatego  też  taki  spis nie daje pełne‑
go  obrazu  tych  obiektów  znajdujących  się  w  danej  gminie. 
W mojej pracy posiłkowałem się również nielicznymi książ‑
kami opisującymi małe obiekty  sakralne w Będzinie, Czela‑
dzi, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Autorzy tychże skupiali 
się na głównie na architekturze i stanie zachowania obiektów2. 
Bardzo często nieznana  jest  historia  związana z powstaniem 
krzyży, figur lub kapliczek. Brak też informacji o fundatorach, 
budowniczych,  roku  i  intencji powstania. Te  i podobne pub‑
likacje  niezmiernie  rzadko wspominają  o  religijnych prakty‑
kach.  Dlatego  też  musiałem  odwiedzić  wszystkie  zlokalizo‑
wane krzyże, kapliczki i figury (często kilkakrotnie), starając 
się następnie dotrzeć do osób mieszkających w pobliżu, które 
mogłyby wskazać mi, czy obecnie w tym miejscu są majów‑
ki  lub  –  jeśli  kiedyś  taki  zwyczaj  funkcjonował  –  dlaczego 
zaprzestano  tych  praktyk.  Jeżeli  nabożeństwa  się  odbywały, 
to  nawiązywałem  kontakt  z  osobami  w  nich  uczestniczący‑
mi,  starając się wyjaśnić cel mojej pracy, aby następnie, bez 
żadnych  przeszkód,  po  przełamaniu  pewnej  nieufności, móc 
porozmawiać o historii danego obiektu, uczestniczyć w mod‑
litewnym spotkaniu, fotograficznie zarejestrować wydarzenie, 
a także zanotować pieśni i modlitwy.

Funkcje krzyży i kapliczek

W miejscowościach  pozbawionych  kościoła,  krzyże  i  ka‑
pliczki są miejscami, wokół których skupiało się  lokalne ży‑
cie religijne. Małe obiekty sakralne z chwilą ich poświęcenia 
stawały  się  obiektami  przeznaczonymi  do  sprawowania  kul‑
tu  religijnego.  Tam  też  praktykowano  zwyczaj  odprawiania 
raz do roku mszy świętej w intencji mieszkańców. Kapliczki 
pełniły różne funkcje w życiu mieszkańców, np.: integrującą, 
socjalizującą, wychowawczą, emocjonalną i afirmowania war‑
tości. Obiekty te oraz ich otoczenie, obok funkcji religijnych, 
wypełniały  wiele  funkcji  o  zabarwieniu  świeckim.  Miejsca 
kultu  religijnego przez  stulecia  integrowały  lokalną  społecz‑
ność,  zaspokajając  jej  określone  potrzeby.  Kult,  zwłaszcza 
jego  formy zbiorowe  i publiczne, były w obrębie grupy zja‑
wiskiem przechodzącym z pokolenia na pokolenie. Kapliczki 
i krzyże, podobnie jak kościoły parafialne, stanowiły miejsca 
częstych spotkań mieszkańców, zwłaszcza w dniach odpustów. 
W miejscach tych koncentrowało się również życie społeczne 
i  towarzyskie.  Poprzez  swoje wyeksponowanie w  przestrze‑
ni wsi wyznaczały miejsca na ważne wydarzenia wspólnoty. 
Przy nich zbierały się na narady wojskowe, składano przysięgi 
w różnych okolicznościach czy zostawiano znalezione rzeczy. 
Zwyczajowo zatrzymywano się przed kapliczką, prosząc Boga 
o bezpieczną jazdę, szczęśliwy powrót do domu i ochronę po‑
zostawionego dobytku3.
Mnogość  fundowania  od  wieków  małych  obiektów  sa‑

kralnych  tłumaczy  silną potrzebę akcentowania własnej  reli‑
gijności. Dawniej,  kiedy kościoły  oddalone  były  o wiele  ki‑
lometrów, a dystans uniemożliwiał uczestnictwo w nabożeń‑
stwach, przydrożna kapliczka stawała się namiastką świątyni 
i miejscem odprawiania misterium. Krzyż  lub kapliczka  sta‑
wały  się  również punktami zbiórki wspólnego wymarszu do 
najbliższego kościoła lub pielgrzymki. Były także miejscami, 
w których żegnano zmarłych. Współcześnie krzyże i kapliczki 
nadal pozostają miejscem wspólnych modlitw np. przy okazji 
nabożeństw majowych  i  różańcowych oraz  dni  krzyżowych. 
Przy obiektach tych budowane są również ołtarze wyznaczają‑
ce trasę procesji Bożego Ciała4. Kapliczki i krzyże wyznaczały 
również szlak marszruty wiejskich procesji w czasie wiosen‑
nego obrzędu święcenia pól5. 

szkice i oPracowania

Robert Garstka 

Nabożeństwa majowe w Zagłębiu Dąbrowskim  

na przykładzie powiatu będzińskiego  

oraz Sosnowca i Dąbrowy Górniczej
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Obiekty małej architektury sakralnej odzwierciedlały także 
życie  obyczajowe. W  średniowieczu  powszechny  był  praw‑
ny  zwyczaj  fundowania  kamiennych  krzyży  pokutnych,  sta‑
wianych własnoręcznie  przez winowajcę w miejscu  zbrodni 
w celu zadośćuczynienia za przewinienia. Krzyże i kapliczki 
stawały się także miejscem wymierzania kary za przestępstwa 
lub przewinienia, bowiem w obliczu sacrum kara uprawomoc‑
niała się sankcjonując kodeks etyczny lokalnej społeczności6. 

Motywacje stawiania krzyży i kapliczek 
przydrożnych

Komplementarna  charakterystyka  funkcjonowania  w  pol‑
skim krajobrazie kulturowym małej architektury sakralnej wy‑
maga zinterpretowania motywacji ich lokowania. Są one róż‑
norodne, jednak można wymienić kilka podstawowych typów, 
do których należą:

 – motywacje  natury  wierzeniowo ‑demonologicznej:  jako 
sakralizacja przestrzeni prymarnie demonicznej;

 – motywacje  wierzeniowo ‑magiczne,  związane  z  działa‑
niami zabezpieczającymi przed skutkami epidemii;

 – motywacje  religijne,  będące  skutkiem  działania  sacrum 
objawionego lub jako wyraz głębokiej wiary fundatorów;

 – motywacje wotywne  jako  dziękczynienie  za  otrzymane 
łaski;

 – w intencji prośby skierowanej do sacrum o zabezpiecze‑
nie, pozyskanie lub zaspokojenie czego;

 – jako znaki miejsca śmierci i pochówków; 
 – funkcje ekspiacyjne, najczęściej za popełnione zbrodnie; 
 – jako znaki graniczne posiadłości, wioski, parafii itp.;
 – fundacje  pamiątkowe  związane  z  upamiętnieniem  zda‑

rzeń historycznych, religijnych czy prywatno ‑rodzinnych7.

Historia nabożeństw majowych

Nabożeństwa  majowe  –  praktyka  religijna  ku  czci Maryi 
odprawiana codziennie w maju w kościołach, przy krzyżach, 
figurach, kapliczkach, a także w rodzinach jako nabożeństwo 
domowe8 – nie wywodzą się z Polski, zaś ich początków nale‑
ży szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę, znanych na 
Wschodzie już w V wieku. Ich geneza sięga zwyczajów rzym‑
skich  i  germańskich  związanych  z  triumfem  lata  nad  zimą. 
W  średniowieczu  stanowiło  formę  obrzędowości  wiosennej 
połączonej z kultem krzyży ustawionych w otwartym terenie9. 
Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bo‑

żej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku, dzięki 
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X, który zachęcał, by wie‑
czorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami 
Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało 
się  popularne w  całej  chrześcijańskiej  Europie.  Jeden  z mi‑
styków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich 
tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na 
łąkach kwiaty  i zanosił  je Maryi. W XVI wieku upowszech‑
nieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierw‑
szy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 
roku w Niemczech książeczce Maj duchowy, która była odpo‑
wiedzią na  reformację. Natomiast  za ojca nabożeństw majo‑
wych uznaje  się żyjącego na przełomie XVII  i XVIII wieku 
w Neapolu jezuitę o. Ansolani. Organizował on w kaplicy kró‑

lewskiej  specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył 
uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 
Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita 
o. Muzzarelli, który w 1787 roku wydał specjalną broszurkę, 
rozsyłając ją do wszystkich włoskich biskupów. Pomimo kasa‑
ty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził na‑
bożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Papież Pius 
VII  obdarzył  nabożeństwo  majowe  pierwszymi  odpustami. 
W 1859 roku kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził 
obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składa‑
jącego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczy‑
stego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Litania 
Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, 
powstała prawdopodobnie już w XII wieku we Francji. Zebra‑
ne wezwania  sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 
1587 roku papież Sykstus V10.

Nabożeństwa majowe w Polsce z uwzględnieniem 
Zagłębia Dąbrowskiego

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zosta‑
ły wprowadzone w 1838 roku przez jezuitów w Tarnopolu11. 
W Krakowie pierwsze nabożeństwo majowe odbyło się w koś‑
ciele Św. Piotra, od 1856 roku odprawiano je w kościele Maria‑
ckim, zaś od 1852 w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża. 
W 1863  roku arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński  zalecił 
ich odprawianie we wszystkich kościołach archidiecezji war‑
szawskiej. Arcybiskup lwowski F.K. Wierzchleyski, zauważył 
w drugiej połowie XIX wieku, że „tylko po wsiach i miastecz‑
kach nie dość jeszcze upowszechniło się to nabożeństwo” i za‑
lecał  jego  rozpowszechnienie w kościołach parafialnych  i na 
wsiach. Upowszechnienie nabożeństwa majowego pod koniec 
XIX wieku było dziełem zaangażowania i gorliwości osób du‑
chownych i świeckich12. Natomiast np. na ziemi warmińskiej13 
w drugiej połowie XIX wieku nabożeństwa majowe oraz ró‑
żańcowe gromadziły przy kapliczkach więcej wiernych aniżeli 
w kościołach14. Rozpowszechnienie nabożeństw dokonywało 
się zatem nierównomiernie. Ponadto dostrzec można,  iż owa 
tradycja, w stosunku do krajów Europy Zachodniej, dotarła do 
Polski dość późno. 
W naszym kraju maj jest miesiącem szczególnie poświęco‑

nym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa od‑
prawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach 
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Pol‑
ski. W świątyni nabożeństwo majowe odbywa się z udziałem 
kapłana,  przed  wystawionym  w  monstrancji  Najświętszym 
Sakramentem.  Nabożeństwo  jest  zazwyczaj  śpiewane.  Jego 
głównym elementem jest śpiew ‑modlitwa Litanii Loretańskiej, 
po której następują modlitwy oraz pieśni maryjne. Znana jest 
historia  nabożeństw  majowych  odprawianych  w  kościołach 
w Polsce i chrześcijańskiej Europie,  jednak geneza majówek 
urządzanych  przy  krzyżach,  figurach  i  kapliczkach m.in.  na 
polskiej wsi,  pozostaje wciąż  pewną  zagadką.  Jedynie  pew‑
ne  przypuszczenia  pozwalają  domyślać  się  ich  pierwotnego 
prawdopodobnie pogańskiego znaczenia. Według  jednego ze 
źródeł,  nabożeństwa  majowe  zastąpiły  „święte  wieczory”, 
kiedy  to w  sobotę  o  zmierzchu  pod  przydrożnymi  krzyżami 
i  przy  opuszczonych  mogiłach  dziewczęta  śpiewały  pieśni 
religijne i miłosne15. W pierwszomajowe wieczory, a później 



14

i w następne sobotnie majowe wieczory, we wsiach nad Bu‑
giem i Narwią rozlegały się konopielki, pieśni dziewcząt ma‑
rzących  o  zamążpójściu. Wymieszanie  tradycji  sprawiło,  że 
później  dziewczęta  urządzały  sobie  pod  przydrożnymi  krzy‑
żami  śpiewające wieczory  −  śpiewały  o wiankach,  ogniach, 
młodzieńcach,  a  jeszcze później  pod  tymi  samymi krzyżami 
i  kapliczkami  Matki  Boskiej  zaczęto  odprawiać  tzw.  świę‑
te wieczory, kiedy to śpiewano pieśni religijne16. Inne źródło 
wskazuje,  iż  święte wieczory  nawiązywały  prawdopodobnie 
do prasłowiańskiego obrzędu stypy przy grobie i może dlatego 
wykonywany  repertuar  nabierał  również  świeckiego  charak‑
teru17. Niewiele  jednak wiadomo na  temat  świętych wieczo‑
rów,  których  zapewne duchowni  nie  pochwalali,  starając  się 
nadać tym spotkaniom chrześcijański charakter. Ksiądz Fran‑
ciszek Błotnicki wysnuł przypuszczenie, że u podnóża majó‑
wek leżały dawne ludowe zwyczaje, mające świecki charakter, 
związane ze  świętowaniem wiosny.  „  […] Kult  ten  znajduje 
podatne podłoże w tradycjach i zwyczajach ludu o charakte‑
rze świeckim, a początkach bezspornie jeszcze pogańskich − 
w różnych czasach i w różnej formie przybierał powoli cechy 
chrześcijańsko ‑mariańskie.  […]  Cóż  więc  dziwnego,  że  te 
zwyczaje domagały się uchrześcijanienia, nadanie im głębszej 
treści i szlachetniejszej formy”18.W oparciu o cytowane wyżej 
źródła, można  przypuszczać,  że  pod koniec XIX wieku ma‑
jówki przyjęły całkowicie chrześcijański charakter, choć nadal 
stanowiły również okazję dla młodych ludzi do spotkań i na‑
wiązywania znajomości, które nierzadko kończyły się potań‑
cówką. Tradycja ta, dziś z wolna zanikająca i podtrzymywana 
coraz częściej przez starsze pokolenie, była niegdyś domeną 
młodzieży. Wspólne śpiewanie majówek było również dobrą 
okazją do spotkań i nawiązywania bliższych znajomości przez 
młodych. Zwykle śpiewy i modlitwy kończyły się tzw. pograj-
kami, czyli  potańcówką. Z czasem zwyczaj wspólnego  śpie‑
wania  przeniesiono  do  kościołów. Tak tutej u dziadków mo-
ich […] to babka majówke zładwali, no beło ubrane, kwiotki, 
łobraz i schodzieli się z cały wsi i śpiewali co dziń majówki. 
Takich majówek beło w Mochocicach ze cztery. Gdzie komu 
bełobliży. Kto chciał, to poszedł do kościoła. Tu beło o ósmy 
wieczorowo poro, a w kościele o pół do szóty […]. To beło. 
Śpiwało się. Chłopaki pokładali się na brzuchach, głowami do 
siebie i kółko robieli. Dziewuchy i chłopoki chodzieli śpiwoć19. 
Do dziś znane  jest pojęcie „święte wieczory”, związane  jed‑
nak z okresem od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, kiedy 
to zbierano się w domach, aby wspólnie śpiewać kolędy i pa‑
storałki  oraz  odprawiać  misteria  bożonarodzeniowe,  takie 
jak szopki i jasełka. Spotkania te były także okazją do pierw‑
szych zabaw zapustnych20.
Krzyże i kapliczki, przy których odprawiane były majówki 

dekorowano żywymi kwiatami i wieńcami. Pieczę nad wyko‑
naniem dekoracji również sprawowała młodzież. Dziewczęta 
wiły wieńce z jedliny lub gałązek świerku, którymi oplatano 
figury i krzyże21. Niekiedy pod krzyżem ustawiano stół przy‑
kryty białym obrusem22. Kwiaty, wieńce, świece czy  latarnie 
były  bezinteresownymi  ofiarami  i  aktami  pobożności  ludo‑
wej23.  Gdy  kapliczka  była  własnością  wspólną,  obowiązek 
opiekowania  się nią dzielono  równomiernie na całą  społecz‑
ność, natomiast gdy była fundacją prywatną dana rodzina dba‑
ła o nią24. Codziennie, zazwyczaj o zmierzchu, po zakończonej 
pracy w miejscach  tych gromadzili  się  ludzie,  aby odmówić 

m.in. cząstkę różańca, Litanię Loretańską oraz śpiewać pieśni 
maryjne np.: Chwalcie łąki umajone, Gwiazdo śliczna, wspa-
niała, Po górach, dolinach, Już od rana rozśpiewana, zaś na 
zakończenie Dobranoc Ci Matko, Dobranoc Ci Pani świata25.
W wielu miejscach, w tym na terenie Zagłębia Dąbrowskie‑

go, krzyże  i kapliczki ozdabia się żywymi kwiatami,  jednak 
bardzo  sporadycznie  w  przygotowaniach  i  nabożeństwach 
majowych bierze udział młodzież. Jednak to nie jedyne zmia‑
ny, jakie dotknęły w ostatnich latach tę tradycję. Niestety, jak 
zauważają  badacze:  „Współcześnie  zwyczaj majówek gwał‑
townie zanika. Tu i ówdzie zbierają się jeszcze przy kaplicz‑
kach śpiewające gromadki, ale najczęściej są to jedynie garst‑
ki  starszych  kobiet  i  dzieci.  Niewiele  młodzieży  zostaje  na 
wsi, w związku z czym obowiązki związane z odświeżaniem 
i zdobieniem krzyży i kapliczek przejęli ludzie starsi i dzieci, 
a przede wszystkim stali opiekunowie. Dawne wieńce plecio‑
ne  z  gałązek  świerkowych  lub  liści  dębu,  którymi  oplatano 
ramiona i trzony krzyży, zastąpiły kolorowe wstążki oraz gir‑
landy i bukiety sztucznych, częstokroć nader szpetnych kwia‑
tów”26. Nie jestem w stanie ustalić, do jakiego terenu oraz lat, 
w których młodzież wyjeżdżała ze wsi (zapewne aby kształcić 
się np. w technikach, szkołach zawodowych lub w poszukiwa‑
niu pracy) odnosi się autor wzmiankowanej publikacji, jednak 
nie tylko migracje do miast miały wpływ na zanik majówek, 
tym bardziej, że odprawiane były one i są jeszcze nadal rów‑
nież w miastach. Wyjazdy w poszukiwaniu pracy np. w latach 
sześćdziesiątych  i  siedemdziesiątych XX wieku, mogły  być 
zatem  jedynie  jedną z przyczyn,  jednak nie wszyscy młodzi 
ze wsi wyjechali, w późniejszym zaś czasie proces ten znacz‑
nie osłabł. Obecnie wielu młodych ludzi wiąże swą przyszłość 
z miejscem swego zamieszkania, jak i z przejęciem i prowa‑
dzeniem  gospodarstwa  rolnego,  co  nie  oznacza  jednak,  iż 
będą  zainteresowani  pielęgnowaniem  tradycji  swych  ojców. 
Współczesna wieś  zmieniła  się gwałtownie  i  coraz  rzadziej, 
w odniesieniu do społeczności zamieszkującej wiejskie tere‑
ny, trafnym będzie określenie – gromada lub wspólnota. Wraz 
z  transformacją  gospodarstw  rolnych  zmienił  się  również 
obraz  polskiej  wsi.  Zmiany  dotknęły  sfery  m.in.  gospodar‑
czej, technicznej, informacyjnej oraz społecznej. Nie tylko na 
omawianym terenie, ziemie uprawne przeznaczono na działki 
budowlane, zlikwidowano gospodarstwa rolne a stodoły i szo‑
py zmieniono w garaże. W pobliżu Będzina, w Psarach (po‑
wiat będziński), wybudowano nowoczesne, strzeżone osiedle 
domów jednorodzinnych − Osiedle Malinowice. Żyją w nich 
osoby przybyłe  z  różnych  stron województwa. Nie wszyscy 
odczuwają potrzebę kontaktu z lokalnymi mieszkańcami oraz 
uczestniczenia w miejscowych tradycjach. Podobny przykład 
stanowić  mogą  podkrakowskie  Zielonki,  które  dość  szyb‑
ko tracą swój wiejski charakter. Jest to nadal gmina wiejska, 
przypominająca  jednak  gminę miejską,  i  jak mawiają miej‑
scowi, jest to już „sypialnia” Krakowa. Przybyli w to miejsce 
w ostatnich latach mieszkańcy tworzą często swoją zamknię‑
tą społeczność nie integrującą się z miejscowymi. Zamknięte 
osiedla oraz okazałe domy z potężnymi ogrodzeniami stano‑
wią zaporę nawet dla listonosza, którego nie wpuszcza się na 
teren osiedla.
Coraz  częściej  ludzie  nie  mają  czasu  i  chęci  aktywnie 

uczestniczyć  w  życiu  lokalnej  społeczności,  porzucając  tra‑
dycje  i  sąsiedzkie więzi.  Zmiany w  postawach  społecznych 
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oraz  wzajemnym  międzyludzkim  współżyciu  doprowadzi‑
ły w ostatnich  latach do  zaniku  licznych  tradycji  ludowych, 
w tym majówek. Mój dziadek fundował plac pod krzyż. Daw-
niej majówki tu były, a teraz nikt nie przychodzi. Ludzie żyją 
dla siebie. Jak jest proce-
sja Bożego Ciała to trze-
ba ludzi pytać i prosić 
kto pójdzie z obrazem. 
Dawniej to było nie do 
pomyślenia27. Starsze  po‑
kolenie  starzeje  się  i  od‑
chodzi, młodzi  natomiast 
poza obowiązkiem szkol‑
nym,  a  w  późniejszym 
czasie  poszukiwaniem 
i  podjęciem  pracy  zarob‑
kowej,  mają  swoje  zain‑
teresowania (Internet, gry 
komputerowe, konta spo‑
łecznościowe,  telewizję). 
Te  formy  spędzania wol‑
nego czasu w wielu przy‑
padkach  spowodowały 
odrzucenie potrzeby wza‑
jemnego spędzania czasu w gronie rówieśniczym oraz znacz‑
nie ograniczyły kontakty społeczne „na żywo”. Na ten proces 
przemian,  zwraca  również  uwagę  m.in.  Krystyna  Kwaśnie‑
wicz,  opisując  inny  region  Polski:  „[…]  Casy  sie  zmieniły, 
ludzie się zminili. Straśnie ludzi zepsuł telewizor. Nie uklęk‑
ną, nie pomodlą się… Na zabicie z kościoła leci − bo będzie 
film. Jesce dobrze mówić nie umie, a już patrzy w telewizor. 
Telewizor,  to  jest  zguba  świata”28. Kryzys wiary katolickiej, 
o którym coraz częściej wspominają duchowni, również przy‑
czynia się do zaniku majówek. Niejednokrotnie podczas tere‑
nowych rozmów, słyszałem od kobiet w wieku około 60 lat, że 
zwyczaj ten funkcjonował w ich miejscowości do niedawna, 
ale starsze kobiety − stare babki umarły i obecnie nie ma już 
kto się modlić. Niekiedy padały stwierdzenia, że w nabożeń‑
stwach majowych uczestniczą lub uczestniczyły tylko dewoty. 
Uważam, iż takie nastawienie przekłada się również na zanik 
tradycji, ukazując pewien sposób myślenia przypisujący te re‑
ligijne spotkania jedynie starszym kobietom. 

Wykaz miejscowości, w których w latach 2014−2017 
zarejestrowano nabożeństwa majowe

Powiat będziński:
Bobrowniki −329
Mierzęcice − 9
Psary – 5
Siewierz − 8
Sławków − 2
Wojkowice − 1

Gmina Sosnowiec: 8
Gmina Dąbrowa Górnicza: 10 

Obecnie m.in. na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w liturgii 
udział  biorą  przeważnie  starsze  kobiety  po  sześćdziesiątym 

roku życia. We wsiach znajdujących się na omawianym tere‑
nie (Siewierz, Mierzęcice, Łęka, Ujejsce) są to niejednokrotnie 
osoby działające czynnie w życiu kulturalnym miejscowości 
np. członkinie zespołu śpiewaczego lub Koła Gospodyń Wiej‑

skich.  Sporadycznie  spo‑
tyka się młodzież i dzieci, 
przychodzące  najczęściej 
za  namową  swych  babć 
biorących udział w nabo‑
żeństwie.  Do  rzadkości 
należy  obecność  męż‑
czyzn. Modlitwa zasadni‑
czo odbywa się bez udzia‑
łu  kapłana,  choć  są  od 
tego drobne odstępstwa30. 
Majówki rozpoczynają się 
w  przedziale  czasowym 
od 17.00 do 19.30 i trwa‑
ją od trzydziestu minut do 
godziny. Zgromadzeni od‑
mawiają najczęściej jedną 
cząstkę  różańca,  Litanię 
Loretańską,  modlitwę  do 
Matki  Boskiej  Fatimskiej 

oraz  śpiewają  różne  pieśni  ku  czci Matki Bożej. Korzystają 
z dostępnych kościelnych śpiewników lub książeczek do na‑
bożeństwa oraz  kartek  z  zapisanymi  tekstami. W niektórych 
przypadkach grupa opracowuje swój wybór pieśni i modlitw, 
powiela je na ksero i wydaje w formie zeszytowego modlitew‑
nika. Zdarza się, iż do ogólnie znanych modlitw włączane są 
pieśni  i modlitwy ułożone przez członka modlitewnej grupy. 
Zazwyczaj osoby mieszkające w pobliżu krzyża  lub kaplicz‑
ki  opiekują  się  nimi,  dbając  o  porządek  wokół  tych  miejsc 
oraz ich przystrojenie. Najczęściej ozdabiane są plastikowymi 
kwiatami w postaci wieńców lub bukietów, sztucznymi gałę‑
ziami imitującymi świerk, wstążkami oraz żywymi kwiatami 
z własnego domowego ogródka,  działki,  ogródka przed blo‑
kiem lub pobliskiej łąki. Czasami są to również kwiaty kupne 
lub doniczkowe. Przy niektórych kapliczkach powiewają nie‑
kiedy flagi z barwami narodowymi  (biało ‑czerwone), maryj‑
nymi (biało ‑niebieskie) i papieskimi (biało ‑żółte). W kaplicz‑
kach domkowych stojących na  terenach miejskich (Dąbrowa 
Górnicza, Czeladź, Sosnowiec), wewnątrz których pomieścić 
może  się  kilka  osób,  nie  odnotowałem,  aby  wierni  się  tam 
gromadzili. Jest  to zapewne spowodowane sporą liczbą osób 
zebranych na nabożeństwie. Z kolei w kapliczkach wiejskich 
np. w gminie Mierzęcice i Siewierz, niewielkie grupy kobiet 
(5−7) modlą się wewnątrz, siadając na krzesłach lub ławkach, 
zazwyczaj naprzeciw siebie. Niektóre kapliczki domkowe po‑
siadają  drzwi  zamykane  na  klucz,  ponieważ wewnątrz  znaj‑
duje się wyposażenie np. ołtarzyk, krzesła,  ławy, świeczniki, 
czasem  również  cenne  ludowe obrazy  i  rzeźby. Drzwi  chro‑
nią więc wnętrze przed kradzieżą  lub profanacją. Zazwyczaj 
klucz przechowuje kobieta najczęściej doglądająca kapliczkę 
i sprawująca nad nią opiekę. Przed nabożeństwem majowym 
przychodzi nieco wcześniej, otwiera drzwi, zapala świeczki na 
ołtarzu, układa krzesła i przygotowuje śpiewniki. Gdy wszyst‑
kie osoby zejdą  się o wyznaczonej godzinie,  rozpoczyna  się 
majówka. 

Mierzęcice (gm. Mierzęcice, powiat będziński),  
nabożeństwo majowe prowadzone przez członkinie KGW,  

2014, fot. R. Garstka
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Miejsc, w  których  zachowała  się  opisywana  tradycja  jest 
niewiele  i −  jak dowodzą moje badania − z każdym rokiem 
jest  ich coraz mniej, podobnie  jak osób w nich uczestniczą‑
cych. Na terenach wiejskich skład grupy jest zazwyczaj stały, 
wahający się od dwóch do 
dziesięciu kobiet. Rzadko 
kiedy  (jak  podkreślają 
rozmówczynie)  do  grupy 
dochodzi nowa osoba, na‑
tomiast  częściej,  na  sku‑
tek  choroby  lub  śmierci 
członkini, wspólnota traci 
kolejnego członka modli‑
tewnej  grupy,  a  zarazem 
gorliwego  uczestnika 
majówek.  Zastanawiają‑
cym  jest  fakt,  że majów‑
ki  zanikają  w  miejscach, 
w  których  społeczność 
jest stosunkowo niewiel‑
ka, a  jej członkowie zna‑
ją  się  od wielu  lat. Takie 
relacje  powinny  wzmac‑
niać  społeczną  więź 
i miejscowe tradycje,  jednak w wielu wypadkach obserwuje 
się odwrotny proces. Zachodzące zmiany,  tak oto relacjonu‑
je mieszkanka Strzemieszyc Małych: Jeszcze trzy lata temu 
było nas więcej, ale osoby umarły i zostało nas cztery. Młodsi 
nie są tym zainteresowani. Młodzież ma telefony i komputery 
i w domu siedzi. Ludzie nie mają czasu, gonią za pracą, mają 
rodziny i inne obowiązki. Znam panie, co są czasowe, ale są 
zbyt chore, aby przyjść pod kapliczkę, ale są i takie, co są 
zdrowe, ale im się nie chce. Dziwią się nieraz, że ja jeszcze 
na majowe chodzę. One wolą w domu serial oglądać i mimo 
że nie pracują, to ciągle czasu nie mają… Są i takie osoby, 
co żartują i drwią sobie z tej tradycji, że to dziś niemodne 
i niepotrzebne. Mieszkamy tu od dawna na jednej ulicy, dom 
w dom, wszyscy się znamy, nie to co w mieście, a jednak lu-
dzie zrobili się jacyś inni. Pozamykali się w domach, nie chcą 
się spotykać, na nic czasu nie mają… Nowi, co domy kupili 
lub się postawili, to też żyją tylko dla siebie. Domy bogate, 
płoty wysokie, psy na placu i tak siedzą w swoich fortecach31. 
Przemierzając badany obszar w poszukiwaniu kapliczek oraz 
majówek, niejednokrotnie  dowiadywałem  się,  że  w  danym 
miejscu  zwyczaj  żywy  był  jeszcze  „nie  tak  dawno”  tj.  rok, 
dwa lub trzy lata temu. Na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, 
zlokalizowałem cztery takie miejsca, natomiast pięć na terenie 
gminy Sosnowiec. W Będzinie osoby, z którymi rozmawiałem 
nie pamiętają, aby przy kapliczkach lub krzyżach odprawiane 
były jakiekolwiek uroczystości lub nabożeństwa. Spotyka się 
je  jednak na  terenach wiejskich powiatu będzińskiego.  Jako 
najczęstszą  przyczynę  zaniku  tradycji wskazywano  chorobę 
lub śmierć osoby, która była głównym opiekunem krzyża lub 
kapliczki  oraz  inicjatorem  i  zarazem  motorem  napędowym 
danej  grupy oraz  konkretnych  działań. Gdy  jej  zabrakło  lu‑
dzie nie potrafili się zebrać i porozumieć w celu zorganizowa‑
nia majowego  nabożeństwa. Dlatego  też  sporym wyjątkiem 
na tle majowych nabożeństw odbywających się na wsiach, są 
majówki organizowane w mieście np. w Sosnowcu czy Dą‑

browie Górniczej, gdzie skład osobowy waha się od piętna‑
stu do nawet stu pięćdziesięciu osób. Wydawać by się mogło, 
że w dużych skupiskach ludzi, pośród blokowisk i miejskiej 
anonimowości, nie ma miejsca na nabożeństwa przy kaplicz‑

ce,  jednak  moje  badania 
nie  potwierdzają  tego. 
Jest to zapewne zjawisko 
społeczne, które zasługu‑
je  na  oddzielne  badania. 
Wartym podkreślenia jest 
fakt,  iż  małe  obiekty  ar‑
chitektury sakralnej, kult 
maryjny oraz  inne  formy 
kultu  religijnego  spotyka 
się  również  w  miastach. 
Zwyczaj plenerowych na‑
bożeństw  nie  jest  zatem 
jedynie  domeną  terenów 
wiejskich czy niewiel‑
kich  miast,  choć  krzyże 
i  kapliczki  oraz majówki 
bardzo mocno wpisały się 
w krajobraz polskiej wsi, 
wzmacniany często przez 

m.in. obrazy, grafiki i literaturę. Tymczasem odbywają się one 
również obok  ruchliwej drogi  (Mierzęcice, Dąbrowa Górni‑
cza, Sosnowiec), linii kolejowej (Sosnowiec) i pośród bloków 
dużego osiedla mieszkaniowego (Sosnowiec, Dąbrowa Gór‑
nicza). W niektórych miejscach majowe nie było odprawiane, 
lecz na skutek działań lokalnej grupy mieszkańców zainicjo‑
wano je, jednocześnie odnawiając i otaczając opieką kaplicz‑
kę domkową. Jedno z takich miejsc znajduje się w Dąbrowie 
Górniczej przy ulicy Piłsudskiego. Panie po sześćdziesiątym 
roku  życia,  spotykają  się  regularnie  o  wyznaczonej  przez 
siebie  godzinie.  Na  drzwiach  kapliczki  zawieszają  kartkę 
informującą  o  organizowanych  spotkaniach  modlitewnych. 
Przy sprzyjającej pogodzie nabożeństwa odprawiane są także 
w innych miesiącach w każdą środę. Kapliczka jest miejscem 
modlitwy, ale  również punktem spotkań, w których wzmac‑
niane są relacje sąsiedzkie. Opiekunki kapliczki opracowały 
swój modlitewnik z pieśniami i modlitwami a jedna z pań uło‑
żyła modlitwę ku czci Matki Bożej:

Modlitwa do naszej Gołonowskiej Pani

Maryjo, Matko i Królowo nasza, Pani Jasnogórska ukryta 
w kapliczce Gołonowksiej jak w Domku w Nazarecie, weź 
pod Swą opiekę nas samych, nasze rodziny, krewnych, 
przyjaciół i tych, którzy nam dobrze czynią. Naucz nas 
wsłuchiwać się w słowa Twojego Syna i zawsze wypełniać 
Jego świętą i nieomylną wolę. Spraw, abyśmy potrafili 
tak jak Ty poprzez spełnienie codziennych obowiązków 
i cichą służbę, budować Królestwo Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i Duchem 
Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zaledwie  300  metrów  dalej  znajduje  się  kościół  pw.  św. 
Antoniego  z  Padwy, w  którym  również  odbywają  się  nabo‑
żeństwa majowe. Opiekunki kapliczki wybrały  jednak swoje 

Wojkowice (gm. Wojkowice, powiat będziński),  
nabożeństwo majowe z udziałem kapłana,  

2014, fot. R. Garstka
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miejsce,  o  które  dbają  i  czują  się w  tej  przestrzeni  swojsko. 
Możliwe,  że własny dobór pieśni  i modlitw,  ustalona godzi‑
na,  znane miejsce  i  styl  prowadzenia  plenerowych majówek 
wygrywa  z  kościelnymi  nabożeństwami.  Przykład  ten  uka‑
zuje,  iż  wybór  kapliczki  jako  miejsce  majówek  nie  zawsze 
spowodowane  jest  znacznym  oddaleniem  od  świątyni,  które 
utrudnia (głównie osobom starszym) codzienne docieranie na 
modlitwę. Również w Dąbrowie Górniczej, po drugiej stronie 
Wzgórza Gołonóg,  przy  ulicy Podlesie  znajduje  się  kaplicz‑
ka domkowa, którą otoczyli opieką okoliczni mieszkańcy. Od 
kilku  lat,  przez  cały maj  o  godzinie  19.00,  ok.  20−30  osób 
spotyka  się na nabożeństwie majowym. Wśród nich  są  rów‑
nież mężczyźni. Opiekun obiektu otwiera drzwi do kapliczki, 
przed wejściem wiesza głośnik i rozdaje modlitewniki – zbiór 
modlitw i pieśni opracowanych na potrzeby majówki. Nabo‑
żeństwo  prowadzi  wyznaczona  osoba,  która  przez mikrofon 
intonuje modlitwy. W Sosnowcu przy ul. Sobieskiego, pośród 
bloków mieszkalnych, w 1994 roku postawiono niewielką ka‑
pliczkę.  Inicjatorem  budowy  był  ksiądz  Kazimierz  Rapacz, 
natomiast głównymi sponsorami państwo Żabińscy oraz para‑
fianie z ulicy Sobieskiego. Od samego początku przy kapliczce 
odprawiane są nabożeństwa majowe. W latach 2015−2016 na 
majowym  spotykało  się  10  kobiet  powyżej  sześćdziesiątego 
roku  życia,  jednak  w  latach  dziewięćdziesiątych  XX  wieku 
było  ich znacznie więcej. W chwili obecnej  skład grupy  jest 
stały i niestety nie ma chętnych nowych i młodych osób, które 
zechciałyby wspólnie się modlić i podtrzymać lokalną trady‑
cję. Jedna z pań jest autorką pieśni Matczyne ręce, ułożoną ku 
czci Matki Bożej: 

Matczyne ręce

Kiedy mi ciężko 
Kiedy mi źle 
Do Ciebie Matko 
Uciekam się 
Tobie Matko troski zanoszę 
I Ciebie o łaski proszę.

Ref. Przed Tobą Matko uklękam 
Całuję Twoje dłonie 
A Ty mnie tulisz do siebie 
Koisz me serce zranione.

Kiedy mnie ludzie skrzywdzili 
Mocno dokuczył mi los 
To nie narzekam 
Tylko do Ciebie modlę się w głos.

Ref. Przed Tobą Matko uklękam 
Całuję Twoje dłonie 
A Ty mnie tulisz do siebie 
Koisz me serce zranione.

Kiedy w mym sercu 
Iskra nadziei zagości 
Biegnę do Ciebie Matko 
Pełen nadziei, ufności.

Ref. Przed Tobą Matko uklękam 
Całuję Twoje dłonie 
A Ty mnie tulisz do siebie 
Koisz me serce wzruszone.

Tekst: Ada Kidawa, zam. Sosnowiec (spisano w 2016 roku).

Dość  rzadko  w  nabożeństwach  majowych  uczestniczy 
ksiądz.  Na  badanym  terenie  jedynie  w  dwóch  miejscowoś‑
ciach  (Wojkowice  i  Sosnowiec)  odnotowałem  taki  przypa‑
dek. W Wojkowicach  (powiat  będziński)  kapłan  obecny  jest 
w pierwszym i w ostatnim dniu nabożeństw majowych, odpra‑
wiając polową mszę świętą. Pierwsza msza odbywa się przy 
zabytkowej, murowanej kapliczce stojącej przy ul. Głowackie‑
go, a na zakończenie przy krzyżu znajdującym się w pobliżu 
osiedla mieszkaniowego przy ulicy Plaka. 
W  2015  roku  na  pierwszym  nabożeństwie  obecnych  było 

30 osób. Skład wiekowy grupy przedstawiał się następująco:
 – 3 dzieci w wieku szkolnym (przedgimnazjalnym);
 – 6 kobiet do sześćdziesiątego roku życia;
 – 21 kobiet powyżej sześćdziesiątego roku życia.
Natomiast  w  2015  roku  na  mszy  kończącej  nabożeństwa 

majowe przy krzyżu obecnych było 48 osób. 
 – 5 dzieci w wieku szkolnym (przedgimnazjalnym);
 – 8 kobiet do sześćdziesiątego roku życia;
 – 35 kobiet powyżej sześćdziesiątego roku życia32.
W  Sosnowcu w  dzielnicy  Pogoń,  przy  ulicy Czeladzkiej, 

na  niewielkim wzniesieniu, wśród wysokich  bloków miesz‑
kalnych, znajduje się murowana kapliczka z 1863 roku. Przez 
cały maj wierni spotykają się w jej pobliżu o godzinie 19.00. 
Wśród zebranych są osoby obu płci w różnym wieku. Nie bra‑
kuje również dzieci i młodzieży. Na schodach u stóp kapliczki 
koncentrują  się dzieci, zaś przy otwartych drzwiach stoi ka‑
płan  prowadzący  przez  cały  miesiąc  nabożeństwo  majowe 
trwające zazwyczaj do godziny. Pośrodku nich, w niewielkiej 
szafce,  znajduje  się  figurka Matki Bożej,  którą  po majówce 
zabiera  jedno z dzieci do swojego domu i zwraca  ją następ‑
nego  dnia  przed  nabożeństwem. Modlitwa  prowadzona  jest 
w miłej  atmosferze,  a  niekiedy  na  zakończenie  kapłan  opo‑
wiada wesołą lub pouczającą anegdotę. Wierni spotykają się 
codziennie, niezależnie od warunków pogodowych, w liczbie 
przekraczającej 100 osób! Jest  to warte podkreślenia, ponie‑
waż  w  tygodniu  na  porannej  lub  wieczornej  mszy  świętej 
odprawianej w  pobliskim  kościele  jest  zaledwie  kilka  osób. 
W moich  badaniach  nie  zetknąłem  się  dotychczas  z  innym 
miejscem, w którym spotykałoby się tak wiele osób, a majo‑
we miało  tak  ciekawy  przebieg. Nabożeństwo  to  jest  zatem 
swoistym wyjątkiem pośród innych i stanowi wyraźną mani‑
festację wiary, w miejscu (pośród blokowisk) nie kojarzącym 
się zbyt mocno z modlitwą. 
Zapewne  zebrany  materiał  nie  daje  pełnego  obrazu  kultu 

maryjnego związanego z nabożeństwami majowymi na  tere‑
nie Zagłębia Dąbrowskiego. Pozwala jednak poznać w pewien 
sposób ten region oraz niektóre miejsca, w których nadal żywa 
jest tradycja majówek. Mimo zachodzących społecznych i kul‑
turowych zmian, należy zauważyć, iż wiele kapliczek zostało 
otoczonych opieką, dzięki czemu nadal mogą pełnić religijną 
i społeczną funkcję.
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Przypisy

1  Zdaniem  Marka  Nity  termin  „Zagłębie  Dąbrowskie”  po  raz 
pierwszy pojawił  się w 1887  roku w artykule opublikowanym przez 
„Wszechświat”. Było to zatem 20 lat po ustanowieniu pierwszego po‑
wiatu będzińskiego w 1867 roku. Pierwszą pracą noszącą w tytule okre‑
ślenie „Zagłębie Dąbrowskie” był wydany w Sosnowcu Kalendarz Za-
głębia Dąbrowskiego na rok przestępny 1912. Przyjęta powszechnie te‑
rytorialna nazwa Zagłębie z przymiotnikiem „Dąbrowskie” jest tworem 
stosunkowo młodym, zrodzonym na bazie rozwijającego się w drugiej 
połowie XIX wieku górnictwa i hutnictwa w odróżnieniu od ośrodków 
śląskich.  Pod  względem  etnograficznym  tereny  obecnego  Zagłębia, 
wchodzące niegdyś w skład plemienia Wiślan, a potem Ziemi Krakow‑
skiej i rdzennej Polski, ciąży w tym właśnie kierunku, tj. ku południo‑
wemu wschodowi. Mówiąc o Zagłębiu Dąbrowskim, ma się zazwyczaj 
na myśli ośrodki i skupiska przemysłowe wokół miast: Będzina, Sos‑
nowca, Dąbrowy, Czeladzi oraz Zawiercia i Ząbkowic. Ziemia leżąca 
u zbiegu rzek Białej Przemszy i Brynicy jest znacznie rozleglejsza, po‑
nieważ od zachodu opiera się o Wyżynę Śląską, a na wschodzie zamyka 
ją zachodnia krawędź Jury Krakowsko ‑Częstochowskiej. Współcześnie 
teren ten znajduje się w granicach województwa śląskiego i dość często 
m.in. z uwagi na nazwę województwa uważany jest za część Śląska, 
leży  jednak poza  granicami Górnego Śląska  i  historycznie  związany 
jest z Małopolską. Warto zauważyć, iż połowa województwa śląskiego, 
to ziemie o rodowodzie małopolskim, jednakże od dawna znajdują się 
one  poza  administracyjnymi  granicami województwa małopolskiego 
i dlatego też w powszechnej świadomości nie kojarzą się z Małopol‑
ską  lub Ziemią Krakowską. Zob. D. Skonieczna ‑Gawlik, R. Garstka, 
B. Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice 2016.

2  I. Gajda,  J.  Sobaszek, Kapliczki i krzyże przydrożne Sosnow-
ca, Sosnowiec 2003, Krzyże i kapliczki Czeladzi, zestaw pocztówek, 
Czeladź 2001 (brak autora), R. Garstka, Będziński pejzaż frasobliwy, 
Będzin 2006. 

3  S.  Kuprjaniuk,  Mała architektura sakralna na Warmii do 
1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, Olsztyn 2016, 
s. 323−324.

4  K. Czerwińska, Dawne i współczesne role małej architektury 
sakralnej w społecznościach lokalnych (na przykładzie Śląska Gór-
nego i Cieszyńskiego),  [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako zna-
ki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci,  red.  J.  Adamowski, 
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MIROSŁAW KOWALSKI
Anioły we mgle
przed skowronkiem
po rosie
uwijają się po zagonach
anioły w kwiecistych kieckach
przygarbione jak lipowe świątki
wyrywają chwasty
z mglistego poranka

z bruzd wynoszą kamienie
układają w stos na miedzy
w spękane anielskie dłonie
ostrożnie biorą słońce
i kładą na usypany ołtarzyk
krótkie dziękczynienie
i na dziś skończone
poszło sprawnie

poszczebiotają coś jeszcze
na drodze ku opłotkom
pośmieją się po anielsku
i wracają do swoich niebios
ziemniaków naobierać
podłogi przetrzeć
szybko
bo jeszcze trzeba na zakupy
po mąkę cukier gazetę
i po piwo staremu
niech się napije chłopina
od rana grzebie przy traktorku
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rok Jana Pocka – 100- lecie urodzin

Józef Chojnacki  –  wybitny  pisarz  ludowy  –  urodził  się 
22  grudnia  1935  roku w Śródce  (Wielkopolska), w  rodzinie 
chłopskiej,  ukończył Technikum Rolnicze w Środzie,  praco‑
wał m.in. jako mechanik maszyn rolniczych, mieszka w Guł‑
towach  (gm.  Kostrzyn,  pow.  poznański),  pisze  od  16.  roku 
życia; jest autorem liryków, wierszowanych bajek, opowiadań 
i  dzienników;  debiutował  na  łamach  „Zielonego  Sztandaru” 
(1975);  od  1978  należy  do  Stowarzyszenia  Twórców  Ludo‑
wych, publikował w wielu czasopismach i antologiach, ogło‑
sił zbiory autorskie: Słowa słońcem wezbrane (Lublin 1988), 
Orząc w słowach (Lublin 1994), Powiedzcie mi dzieci (Lublin 
1996), Białe kule dni (Lublin 1999), Siew jest nadzieją (Lub‑
lin 2005), Jeszcze obecny (Lublin 2009), Jeszcze wołają mnie 
pola (Lublin 2016), Zastałem piękny świat. Dzienniki 1991–
2000 (Lublin 2018); zdobył 29 nagród i wyróżnień w presti‑
żowym Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka, 
m.in. w latach 1980 i 1999 otrzymał I nagrodę; uhonorowano 
go również Nagrodą im. Oskara Kolberga (2000). Z bibliofil‑
ską pasją gromadzi książki, posiada m.in. XIX ‑wieczne druki 
zwarte i czasopisma.
Gdy w 1977 „Tygodnik Kulturalny” rozpisał konkurs Jeden 

miesiąc mojego życia, Chojnacki przedstawił w postaci dzien‑
nika wydarzenia z lutego tamtego roku. Jego przekaz uzyskał 
II  nagrodę,  a  fragmenty  pracy  konkursowej  zaprezentowano 
na łamach „Tygodnika Kulturalnego” (1978, nr 10). To zachę‑
ciło autora do aktywności w tej dziedzinie i w 1985 roku znów 
zmierzył  się z  formą dziennika, który prowadzi do dnia dzi‑
siejszego. 
Zapisy  z  lat  1985–1990  ogłosił  w  tomie  Jeszcze obecny. 

Dziennik z 1990 zamieszczono ponadto w „Twórczości Ludo‑
wej” (2009, nr 1–2). A dalsze obszerne fragmenty tych relacji 
z  okresu  1991‑2000  ukazały  się  w  książce Zastałem piękny 
świat. Publikowany obecnie w „Twórczości Ludowej” wybór 
obejmuje lata 1991–1992 i został oparty na rękopisach.
Przedsięwzięcie  Chojnackiego  mieści  się  w  tradycji  lu‑

dowego  pamiętnikarstwa,  lokując  się  najbliżej  w  realizacji 
wzorca  gatunkowego  obok  bezprecedensowych  dzienników 
Władysława  Kuchty  (1911–1993)  –  Twardą chłopską ręką. 
Kronika mego życia (t. 1–3, Lublin 2000, 2001, 2007), traktu‑
jących o latach 1928–1992. W tej formule powstał też cenny 
poznawczo Dziennik jednego roku (Warszawa 1975) autorstwa 
Wacława  Daruka  (1916–2005).  Pokrewne  tekstowi  Chojna‑
ckiego są z kolei dokonania pamiętnikarsko ‑wspomnieniowe 
Stanisława Buczyńskiego (1912–1982) – Na drodze dróg, t. 2: 
Wspomnienia i listy  (Lublin  1993),  Zygmunta Bukowskiego 
(1936–2008)  –  Zielony kuferek. Autobiografia 1936–2007 
(t. 1–3, Tczew 2003, Pruszcz Gdański 2005, 2008), Ferdynan‑

da Kurasia  (1871–1929) – Przez ciernie żywota  (t. 1, przed‑
mowa  S.  Żeromski,  Częstochowa  1925;  t.  1–2,  Tarnobrzeg 
1998),  Franciszka  Magrysia  (1846–1934)  –  Żywot chłopa-
-działacza  (Lwów  1932, Warszawa  1987)  oraz  Jana  Słomki 
(1842–1932) – Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni 
obecnych (Kraków 1912, 1929; Tarnobrzeg 1994, 2008).
Zgodnie z formułą gatunkową dziennika Chojnacki notuje 

z dnia na dzień swoje myśli i rejestruje zdarzenia. Skupia się 
z reguły na sytuacjach, w których sam uczestniczył lub które 
bacznie obserwował. Bieżący przekaz pogłębia  retrospekcja‑
mi, w partiach wspomnieniowych często sięga do dzieciństwa 
i młodości, przywołuje z pamięci obrazy wsi rodzinnej. Nie‑
kiedy decyduje się na formułowanie ocen i komentarz rysuje 
się  wtedy  wyraziście.  Dobitnie  zaznacza  się  podmiotowość 
wypowiedzi,  impresyjność,  skłonność  do  ujęć  poetyckich 
i  umiejętność  plastycznego  obrazowania.  Pod  zewnętrzną 
powściągliwością  pulsują  emocje,  odsłaniając  bogatą  sferę 
doznań psychicznych pisarza. Uderza precyzja w stosowaniu 
środków stylistycznych, a pojawiający się humor, ironia i au‑
toironia świadczą o dystansie wobec siebie i rzeczywistości.
Poszczególne  zapisy  tworzą  bogatą  „mozaikę”  informacji 

prywatnych i pochodzących z różnych dziedzin – od gospodar‑
ki po filozofię. W sumie, autor kreśli barwny portret swego ży‑
cia, rodziny oraz środowiska społecznego i kulturalnego, zwią‑
zanego zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. 
Dokumentuje przemiany polityczne i realia postkomunistycz‑
nej Polski, w szerszej perspektywie odnotowuje najważniejsze 
wydarzenia na świecie. Widzimy olbrzymią wrażliwość wobec 
natury. Zawiązuje się serdeczna spójnia między „bohaterem” 
a przyrodą. Na osnowie natury Chojnacki oddaje również swo‑
je nastroje i pragnienia. Ponadto, zwraca uwagę na samoistne 
piękno świata roślinnego i zajmuje stanowisko proekologicz‑
ne w sytuacjach zagrożeń cywilizacyjnych. Utożsamia się ze 
swoją „małą ojczyzną” i regionem wielkopolskim, zachwyca 
rodzimymi krajobrazami. Bliska jest mu wiejska egzystencja 
i chłopskie podglebie kulturowe. Uderza kult materii rodzącej, 
szacunek dla pracy rolnej i uznanie dla rzetelnego wykonywa‑
nia obowiązków. 
Wielokrotnie ujawnia się credo życiowe autora, zasadzają‑

ce się przede wszystkim na niezależności i poszanowaniu od‑
miennych poglądów. Pisarz uważa także, że każdy ma prawo 
do godnej egzystencji, staje zawsze po stronie słabszych prze‑
ciwko  możnym  tego  świata.  Przyjmuje  stanowy,  chłopsko‑
‑robotniczy punkt widzenia, bliskie są mu poglądy lewicowe 
rodem z międzywojennego PPS‑u. 
Zaciekawiają  rozważania  refleksyjne,  podejmowane  za‑

równo  w  optyce  uniwersalnej,  jak  osobistej.  W  pierwszym 

JÓZEF CHOJNACKI

Dzienniki 1991–1992. Wybór

sami o sobie



20

przypadku  pierwszoplanowe  okazują  się  kwestie  szczęścia 
i piękna. W drugim dominują partie traktujące o przemijaniu 
i  autotematyczne.  Chojnacki  powiadamia  o  osobistym  do‑
świadczaniu  upływu  lat,  o  opanowującej  go  starości.  Zasta‑
nawia się nad sensem i właściwościami procesu literackiego, 
przedstawiając  go w  kategoriach  intelektualnych  zmagań  ze 
słowem. Akcentuje wysiłek pisania. Jest samokrytyczny wo‑
bec  swoich  dokonań,  a  niezadowolenie  czyni  siłą  sprawczą 
rozwoju artystycznego. Uważa przy tym, że tworzenie wzbo‑
gaca  go  duchowo,  nadaje  jego  egzystencji  niepowtarzalny 
charakter (D.N.).

Rok 1991

2 stycznia (środa). Dzień zapowiada się słoneczny i ciepły. 
Zaczął się nowy rok, a ja nie idę do pracy. Ani decyzji z ubez‑
pieczalni, ani żadnego pisma z zakładu pracy. Sytuacja niejas‑
na. Uboższe będą moje tegoroczne zapiski. Uboższe o pracę.

8 stycznia (wtorek).  Moje  życie,  chcę  czy  nie,  wchodzi 
w ostatni etap. Spoglądam za siebie. Oto przychodzę na świat 
w maleńkiej wsi Śródce – w biednej rodzinie komornika. Oj‑
ciec  pracował  w  tamtejszym  dworze,  a  więc  urodziłem  się 
„pod  panem”.  Całe  życie  pracowałem  uczciwie.  Świadczą 
o  tym wiszące w  pokoju  odznaczenia:  „Przodownik  Pracy”, 
„Zasłużony dla Województwa Poznańskiego”, „Medal 40‑le‑
cia PRL”. Miał być jeszcze Złoty Krzyż Zasługi, ale partyjni 
skreślili mnie jako niepewnego politycznie. Zawsze pracowa‑
łem  uczciwie  i  do  czego  doszedłem?  Pieniędzy  nie wynosi‑
łem do baru i co z tej uczciwości mam? Nadal żyję „pod pa‑
nem”. A tak bym chciał mieć kawałek ogródka, własny domek, 
chlewik, kurnik. A ja nie mam nic... To prawda, mam książki, 
traciłem na  nie  pieniądze,  ale mam  słowa,  z  których  buduję 
wiersze. I cieszę się, bo one są naprawdę moje. Może są moim 
bogactwem?

12 stycznia (sobota).  Na  Litwie  zaostrzyła  się  sytuacja, 
wojska  radzieckie  przejęły  budynki  państwowe.  Są  ranni. 
Wczoraj parlamentarzysta z Litwy przemawiał na posiedzeniu 
naszego senatu. Tak się wzruszył, że nie mógł mówić. Rząd 
polski nawołuje radziecki do rozmów. Dodaje, że narody mają 
prawo do samostanowienia. Tłum Litwinów uzbrojony w bu‑
telki  z benzyną  i broń myśliwską  strzeże w Wilnie budynku 
parlamentu,  wojsko  natomiast  zablokowało  ruch  kolejowy. 
Rosjanie zatrudnieni na Litwie przeszkadzają władzom litew‑
skim,  organizują  strajki,  manifestacje,  dezorganizują  życie 
kraju.

13 stycznia (niedziela). W nocy wojska sowieckie przypuś‑
ciły atak na litewską rozgłośnię radiową i telewizyjną. Zdoby‑
ły ją, zabijając kilkanaście osób. Parlament Litwy zlecił mini‑
strowi spraw zagranicznych uformowanie rządu na emigracji, 
gdyby Rosjanie  odsunęli  od władzy  legalny  rząd. Radziecki 
komendant Wilna ogłosił godzinę policyjną. Przerzucono też 
sowieckich spadochroniarzy do Estonii. I za co Gorbaczowowi 
dano Pokojową Nagrodę Nobla. Cieszy natomiast demonstra‑
cja w Moskwie, potępiająca interwencję zbrojną na Litwie. 

17 stycznia (czwartek). Zaczęła się wojna o Kuwejt. Samo‑
loty alianckie atakują cele na terenie całego Iraku. 

27 stycznia (niedziela). Lecą irackie rakiety na Izrael i Ara‑
bię Saudyjską. Na Łotwie pochowano ofiary ataku wojsk ra‑
dzieckich na tamtejszy Dom Prasy, Radia i Telewizji. Gorba‑

czow (laureat Pokojowej Nagrody Nobla) dni swego rządzenia 
znaczy trupami. Są głosy, aby pozbawić go tej nagrody. 

10 lutego (niedziela). Bodajże po raz drugi, a może trzeci, 
czytam Cichy Don Michaiła  Szołochowa. To  dobra  książka. 
Pokazuje  trudne, historyczne dni Rosji. Tylko, na miły Bóg, 
kiedy on  to  napisał  jako  czerwonoarmista  i  ciągle  na  koniu. 
Nawet w Moskwie nie uwierzono i powołano do ustalenia au‑
torstwa komisję [Zdaniem Aleksandra Sołżenicyna rzeczywi‑
stym autorem jest zamordowany przez bolszewików kozacki 
pisarz Fiodor Kriukow, według innej wersji Szołochow zagar‑
nął archiwum Kriukowa i wykorzystał jego pamiętniki; sporu 
o autorstwo nie rozstrzygnięto – D.N.].

21 lutego (czwartek). Dzisiaj  odbyłem długi  spacer. Naj‑
pierw  drogą  zawianą  śniegiem,  a  potem  przez  pola  do  no‑
wojewskiego  lasu.  Sino  wokoło. W  oddali  majaczą  tarniny, 
grusze, topole. Skiby wychylają czarne łby, na których cieszą 
oczy odrobiny zeszłorocznej zieleni. Słońce ledwo prześwie‑
ca przez chmury. Bezkarnie można patrzeć w jego oblicze. Po 
godzinie marszu, kiedy pot zrosił mi czoło, wychyliło się zza 
chmury  i  przygrzało.  Świat  poweselał,  zajarzyły  się  śniegi, 
zginęły mgły, powiało wiosną. A Amerykanie nadal bombar‑
dują Irak.

22 lutego (piątek). Wczoraj  na  ulicach Poznania  pegeery 
urządziły demonstrację. Wzięły w niej udział ciągniki i maszy‑
ny rolnicze. Były też dwa nasze kombajny zbożowe i ciągnik. 
Pracownikom  pegeerów  żyje  się  poniżej  średniej  krajowej. 
Brakuje  pieniędzy  na  nawozy,  części  zamienne,  inwestycje. 
Pegeery wegetują, ale też same nic nie robią, aby tę sytuację 
poprawić. Nadal dochód wycieka na  zbędne  etaty,  służbowe 
samochody czy na utrzymanie kombinatów.

24 lutego (niedziela). Święty Maciej zimę traci albo ją bo-
gaci  – mówi  stare  przysłowie.  Przez  okno widzę,  że w  tym 
roku  Maciej  zimę  stracił.  Rano  była  temperatura  dodatnia. 
Rozpoczęła  się wojna  lądowa  o Kuwejt. A  u  nas  nie  jeżdżą 
autobusy. Kierowcy strajkują. Protestują też nauczyciele i był 
strajk w Ursusie. Górnicy niedawno krzyczeli pod Belwede‑
rem:  Lechu do nas! Lechu do nas! Lechu obiecałeś.  Jeden 
z nich powiedział, że zarabia miesięcznie 2 900 000 złotych 
i zapytał, jak ma z tego żyć. Mój Boże, jesteś pełen miłosier‑
dzia i dobroci, bo inaczej ukarałbyś tego bluźniercę. A jak ma 
żyć mój brat, który ma zaledwie pół miliona renty. I chciało im 
się przyjechać ze Śląska pod Belweder,  żeby obrażać prezy‑
denta. Jaki prezydent jest, to jest. Głosowałem na niego i życzę 
mu dobrze. Bolą mnie jego potknięcia językowe i różne gafy, 
ale nikt przecież prezydentem się nie rodzi.

28 lutego (czwartek).  Dzisiaj  całkowitym  zwycięstwem 
aliantów zakończyła się wojna o Kuwejt. Słuchając radia i te‑
lewizji można  dostać  obłędu. Nic  innego  się  nie  słyszy,  tyl‑
ko wiadomości o kolejnych strajkach. Cieszę się, że żona nie 
oflagowała  kuchni,  ale wszystko  przede mną. Nareszcie  jest 
decyzja o emeryturze. Mam z rodzinnym 1 432 000 złotych. 
Gdyby nie inflacja, to można za to żyć, ale z miesiąca na mie‑
siąc z powodu inflacji emerytury ubywa.

17 marca (niedziela). Wiosennieje świat. Wróble zadomo‑
wiły się w jaskółczym gnieździe nad moim oknem i całe dnie 
znoszą budulec. W kwietniu przylecą jaskółki i rozpocznie się 
walka o gniazdo. Zawsze wygrywają jaskółki. 14 marca byłem 
w Poznaniu w Pałacu Kultury. Nareszcie wyszedł album Klu‑
bu Literackiego. Skromna broszurka, dwa moje wiersze, zdję‑
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cie. Ostatnio nic nie piszę. Opuściła mnie wena. W Pałacu Kul‑
tury kupiłem tomik Stanisława Neumerta Pora odlotów. Jak‑
że bliska jest mi poezja tego autora. Podczas bezsennej nocy 
rozmyślałem o szczęściu. Dziwne, prawda? Niekiedy wydaje 
mi się, że jestem szczęśliwy. Powinienem wiedzieć zatem, co 
to jest szczęście? Bodajże w ubiegłym roku usiadłem na pniu 
obalonego drzewa w głębi lasu. Kwitła konwalia, czeremcha. 
Zapach  kwiatów  i młodej  zieleni  upajał.  Radość  rozsiewały 
śpiewające ptaki. Ziemia parowała po nocnym deszczu. Słoń‑
ce ukośnie przedzierało się przez zielone korony drzew. I wte‑
dy we mnie rozśpiewało się coś, czego nazwać nie potrafiłem. 
Zapragnąłem śpiewać z ptakami, zakwitnąć czeremchą, kon‑
walią. Powiedziałem sobie: „Jeśli  to jest szczęście,  to jestem 
szczęśliwy”.  Byłem  też  szczęśliwy,  kiedy  opublikowano mi 
pierwszy  wiersz. Miałem wtedy  ze  szczęścia  łzy  w  oczach. 
A zatem szczęście ma różne oblicza, jest ono jak te kwiaty na 
łące zwanej życiem – wielobarwne, upojne i ulotne. 

23 marca (sobota).  Niezła  dzisiaj  pogoda.  Słońce  trochę 
poświeci,  to  się  schowa  za  chmurę. Zrobiłem wiele  kilome‑
trów leśnymi duktami. W gęstwinie pięknie zielenią się krzaki 
agrestu. Jest to najodważniejszy zwiastun wiosny. Przyleciały 
też ptaki. W nasłonecznionych zaciszach wychyliła się młoda 
trawa,  a  tam gdzie mokro zakwitł podbiał. Podwyższono mi 
emeryturę o 400 tysięcy złotych. Wałęsa jest w Stanach Zjed‑
noczonych, które podobnie  jak kraje zachodnie zafundowały 
nam redukcję zadłużenia. Znów możemy pożyczać. 

28 marca (czwartek). W święta jedziemy do rodziny żony 
aż pod Wołów Śląski. Oni odwiedzili nas w grudniu. Było to 
pierwsze spotkanie żony z bratem ojca, kuzynem  i kuzynką. 
Rodzina pogubiła się w 1943 roku, uciekając z Kresów przed 
mordercami z UPA. Żona, którą uratowali niemieccy żołnie‑
rze, zgubiła wtedy rodziców i rodzeństwo. Nie widzieli się pra‑
wie 9 lat. Mieszkała z pewną panią aż do dorosłości.

29 kwietnia (poniedziałek). Przyleciały bociany, a dzisiaj 
wczesnym  rankiem  wesoło  zaświergotały  nad  naszym  ok‑
nem  jaskółki. Od wielu  dni  jest  chłodno  i  kapryśnie. Ciepła 
oczekuje  przyroda  i  rolnicy. W  południe  wróciłem  z  mojej 
„ścieżki zdrowia”. Pogoda dopisała. Pozieleniały lasy, grusze 
i czeremchy. O, czeremcho, czeremcho! Skromnie kryjesz się 
w gęstwinie, a jak agresywnie rozpychasz się zapachem. Jak 
agresywnie! Słyszałem też kukułkę. Trzykrotnie zakukała i to 
niedaleko ode mnie. Sięgnąłem do kieszeni, lecz z braku pie‑
niędzy zadzwoniłem kluczami. Zła perspektywa przede mną. 
Klucze kojarzą się ze Świętym Piotrem. I tylko trzy razy za‑
kukała.

3 maja (piątek). Wczoraj w Warszawie odprawiono mszę 
z okazji  dwusetnej  rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 maja. 
Piękna to rocznica. Kiedy maszerowali żołnierze, Wałęsa miał 
łzy w oczach. Wczoraj biskupi polscy ogłosili, że w sprawie 
aborcji nie może być referendum. Jakaś niemiecka gazeta na‑
pisała, że Polacy nie modlić się powinni, ale zabrać do roboty. 

15 maja (środa). Odbyliśmy z żoną wycieczkę aż do War‑
szawy. Wycieczkę zorganizowały kobiety i one głównie brały 
w  niej  udział.  Zwiedziliśmy  Zamek Królewski,  oglądaliśmy 
sarkofag  kardynała Stefana Wyszyńskiego w katedrze Świę‑
tego Jana, byliśmy przy grobie Jerzego Popiełuszki, w wielu 
kościołach na Starym Mieście oraz w Niepokalanowie. 

1 czerwca (sobota).  Papież  przyjechał  do  Polski. Na  lot‑
nisku  wojskowym  w  Koszalinie  powitał  go  prymas  Józef 

Glemp  i prezydent Wałęsa. Papież  trafił na złą aurę, chociaż 
to już czerwiec. Oglądam w telewizji celebrowaną w Kosza‑
linie mszę świętą. Olbrzymi plac. Ludzi podobno 300 tysięcy. 
Z wiarą w Boga rodzą się Polacy. Wiara jest czymś pięknym. 
Uwalnia człowieka od zagubienia, od ciężaru rozterek i pytań 
bez odpowiedzi. Zdaję też sobie sprawę, że lata zasiadania pa‑
pieża Polaka na Stolicy Piotrowej i jego pielgrzymki po świe‑
cie przejdą do historii wszystkich narodów.

19 czerwca (środa). Dużo mówi się o wprowadzeniu podat‑
ku od dochodów, co ma nastąpić od Nowego Roku. Pewnie, że 
podatki płaci się na całym świecie, ale aż 20%. To straszliwie 
dużo! Ludzie zarabiają grosze, ledwo wiążą koniec z końcem, 
a tu taki cios. Kto to wytrzyma?

27 czerwca (czwartek). Moje siostry – Zosia i Leosia mó‑
wiły o ojcu. Dowiedziałem się, że gdy podczas okupacji nie‑
mieckiej zabił świniaka, to dziedzic nakłaniał go, aby podpisał 
volkslistę, a kara zostanie mu darowana Ojciec jednak stanow‑
czo odmówił. Potem nakłaniano matkę, aby wpłynęła na ojca. 
I tym razem odmówił, wskutek czego pozostał w więzieniu. 

8 lipca (poniedziałek). W ubiegłym  tygodniu pojechałem 
rowerem do lasu w okolice Węgierskiego, gdzie podobno za‑
padł się kościół. Trudno w to uwierzyć, ale w każdej opowieści 
coś jest. Niczego ciekawego jednak nie odkryłem. Kiedyś pe‑
wien stary człowiek opowiadał mi, że wykopano tam dzbany 
z popiołem. Na pewno przed wiekami żyli tutaj ludzie, palo‑
no ciała. Sądzę, że wykopane popielnice świadczą, że jeszcze 
przed chrztem Polski istniała tam osada. Dyrektor GOK w Ko‑
strzynie w broszurce Kostrzyn i okolice napisał, że źródła mó‑
wiące o istnieniu wsi pochodzą z 1371 roku.

29 lipca (poniedziałek). Wczoraj wieczorem po obejrzeniu 
filmu poszedłem poza wioskę, polną drogą do Stroszek. Wie‑
czór  był  cudowny,  niezbyt  chłodny.  Szedłem  cicho,  zapadał 
zmrok. Po prawej ręce miałem wielki  łan pszenicy, po lewej 
wysoką kukurydzę. Od północy powiewał niewielki wietrzyk. 
Był to jeden z tych wieczorów, które się pamięta, które opadają 
na ziemię, wioskę i człowieka ukojeniem. Daleko, daleko po 
prawej stronie drogi, na szarym niebie, ledwo zaznaczył swe 
oblicze  księżyc.  Z  każdą minutą  unosił  się  nad  pola,  nabie‑
rał  rumieńców  i krwawym blaskiem oblewał usypiającą  zie‑
mię. To było wczoraj, w niedzielę. A dzisiaj mamy przepiękny 
dzień. Łagodny wietrzyk wieje od pól. Lato siedzi na tronie, 
a ja siedzę na kamieniu pod akacją. W ubiegłym roku też na 
nim  siedziałem.  Sądziłem,  że  kiedy  usiądzie  się  pośród  pól, 
można pisać pięknie o tym, na co się spogląda. Ale tak nie jest. 
Wyobraźnia bywa bogatsza od rzeczywistości.

19 sierpnia (poniedziałek). Jan Paweł II odwiedził Często‑
chowę, gdzie spotkał się z młodzieżą świata. Przybyło milion 
trzysta tysięcy wiernych. Wszystko pięknie wypadło, pogoda 
dopisała. 

18 września (środa).  Jesteśmy w Chrzypsku Wielkim  na 
plenerze,  zorganizowanym  przez  Oddział Wielkopolski  Sto‑
warzyszenia  Twórców  Ludowych.  Piękna  to  miejscowość, 
przytulona do jeziora. Przyjechało tylko paru członków STL. 
Henryk Hagel z Szamotuł, który zajmuje się  rzeźbą  i malar‑
stwem, uczy moją żonę malowania. Podarował jej przybornik 
z  pędzlami,  farbami  i  papierem. Żona  ogromnie  zapaliła  się 
do malowania i oto kończy już drugi obrazek. Mieliśmy uda‑
ne spotkania z mieszkańcami: w Domu Kultury w Chrzypsku 
i we wsi Mylin.
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14 października (poniedziałek).  Przyjechał  syn  Janusz 
z rodziną z Hanoweru. Przywiózł kasetę z filmem, który nagrał 
podczas pobytu w lipcu. Pokazał leśniczówkę, stary krzyż bez 
poprzeczki i figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia bez 
głowy. Wnuk Dominik zapytał mnie, dlaczego figura jest bez 
głowy. Nie wiedziałem, co rzec, bo czyż mogłem powiedzieć, 
że  to Niemcy w  czasie  okupacji  odrąbali  tę  głowę. Niemcy, 
wśród których on żyje i sam Niemcem się staje. 

16 listopada (sobota).  Sejm  uchwalił  nową  ustawę  eme‑
rytalną.  ZUS  oblicza  po  nowemu  renty  i  emerytury.  Cieka‑
wy jestem, ile stracę. Poza tym nie wolno mi będzie dorobić. 
Jednym zabiorą,  innym dadzą. Jak Janosik. W ubiegłą sobo‑
tę  byłem w Lublinie  na  spotkaniu  piszących  członków STL 
[Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie,  połączone  z Turniejem 
Jednego Wiersza, 9‑10 listopada – D.N.]. Męcząca to podróż. 
Wagony przepełnione. Rosjanie zalewają nasz kraj i handlują 
czym się da. Z Poznania do Lublina jechaliśmy dosłownie na 
jednej nodze. I to na korytarzu – 9 godzin. W Lublinie oglą‑
dałem  książkę Wołanie z ziemi,  której  pierwszy  egzemplarz 
podarowano papieżowi 4 czerwca w Łomży. Jest w niej mój 
wiersz Czarna Madonna. W  sumie  wydano  5  egzemplarzy. 
Następne mają być powielane za nasze pieniądze. Wpłaciłem 
100 tysięcy na jeden egzemplarz dla siebie [Wołanie z ziemi. 
Antologia jednego wiersza ludowej poezji religijnej,  zebrał, 
opracował  i  słowem  wstępnym  opatrzył  D.  Niewiadomski, 
przedmowa bp R. Andrzejewski, STL, Lublin 1991; dedykacja 
dla Jana Pawła II, druk bibliofilski; STL nie otrzymał żadnej 
dotacji na tę edycję – D.N.]. 

21 listopada (czwartek).  Byłem w  Ługowinach.  Chętnie 
błądzę  w  krajobrazach  dzieciństwa,  odkrywam  zapomniane 
wydarzenia. Ale  te krajobrazy zmieniają  się. Dwa  śródpolne 
stawy  straciły  swoje drzewa. Nie ma  też  lasu. A  tak pięknie 
pachniał  żywicą  w  upalne  dni.  Na  brzegach  stawów  rosły 
wielkie wierzby, z których wiosną ucinaliśmy grube gałęzie, 
zdzieraliśmy mokrą od miazgi korę i robiliśmy ogromne trą‑
by. Korę się zwijało i łączyło kolcami tarniny. Nie ma wierzb, 
żyją we wspomnieniach. Były to lata 1945‑1949. Darzyłem już 
wtedy miłością gołębie, a potem pszczoły. W wielkiej niełasce 
były natomiast na wsi wróble. Zniszczenie ich gniazda przez 
chłopaków było  czymś  powszednim. Nie wiem,  dlaczego  te 
wiernie towarzyszące człowiekowi ptaki tak traktowano? Wy‑
nosimy z domu szacunek dla bocianów,  jaskółek, gołębi, ale 
nie dla wróbli. A sowa pójdźka to była wprost znienawidzona, 
bo kiedy w nocy wołała: Pójdź, pójdź,  to było wiadomo,  że 
w tym domu ktoś umrze. Mówiono: Pójdź, pójdź w dołek pod 
kościołek.

7 grudnia (sobota). Sejm przegłosował kandydaturę Jana 
Olszewskiego na premiera.  Jest  premier,  ale nie ma konsty‑
tucji. Premier zapowiedział,  że  społeczeństwo czekają nowe 
wyrzeczenia. Ale społeczeństwo już nie ma czego się wyrze‑
kać! 

12 grudnia (czwartek). Dzisiaj mija już 47 lat od śmierci 
ojca, a ja pamiętam ten wieczór jakby to było wczoraj. Ojciec 
bardzo spokojnie umierał, można powiedzieć – z godnością. 
Chyba nie płakałem. Długo chorował i na jego śmierć byliśmy 
przygotowani. Otrzymałem pismo z Zarządu Głównego STL, 
podpisane  przez  dyrektora  biura  Zdzisława  Podkańskiego. 
Proszą o przysłanie 100 tysięcy złotych, bo nie mają środków 

na opłacenie czynszu za siedzibę. Nie poślę! To i tak nie uratu‑
je stowarzyszenia, a ja stracę ostatnie pieniądze. 

27 grudnia (piątek).  Rozsypał  się  Związek  Radziecki. 
Gorbaczow podał się do dymisji. Na pewno nie przewidywał 
takiego końca, kiedy rozpoczynał „pierestrojkę”. Minęły świę‑
ta. Gładko jak inne dni. Wczoraj cały dzień padał śnieg, wiał 
wiatr,  lecz po nocnym deszczu śniegu zostało niewiele. Nikt 
nie chce, by w kraju działo się źle. Ale dzieje się źle, bo eme‑
ryturę bez słowa wyjaśnienia obniżyli mi o 134 tysiące. 

28 grudnia (sobota). Odbyłem dzisiaj  długi  spacer  aż do 
leśniczówki koło Ługowin. Boże, jak ten świat jest szary. Za‑
pach opadłych liści, zwiędłych traw i szare niebo tworzą obraz 
późnej jesieni. W lesie na duktach leży trochę śniegu. Z rzadka 
spotyka się ślady dzika czy sarny, a ślad zająca spotkałem tyl‑
ko jeden. 

31 grudnia (wtorek). Ostatni dzień roku  jest od rana sło‑
neczny i ciepły, mamy zero stopni. Wczoraj byłem na cmen‑
tarzu w Czerlejnie. Pojechałem rowerem. Osiem kilometrów 
to  niewiele.  Czułem  potrzebę  bycia  przez  chwilę w  pobliżu 
ojca, matki, brata Mariana.  Im  jestem starszy,  tym silniejsze 
we mnie więzy  rodzinne. Byłem  też w Ługowinach u brata. 
Definitywnie  rozpadł się Związek Sowiecki. Republiki  toczą 
walkę  o  schedę.  Posłałem  jednak  pieniądze  do  Lublina. Ni‑
czego sobie po tym jednak nie obiecuję. Mam na myśli ewen‑
tualną publikację. Tym zapisem kończę 1991 rok. Rok pełen 
światowych wydarzeń, które przejdą do historii. 

Rok 1992

4 stycznia (sobota). Nowy rok nie skąpi nam ciepłych dni. 
Centralne  ogrzewanie  od  1  stycznia  podrożało  aż  o  100%, 
prąd 20%, ciepła woda 80%. Nowy rząd [Jana Olszewskiego – 
D.N.]  tłumaczy, że  to podwyżki starego. Związki zawodowe 
OPZZ ogłosiły pogotowie strajkowe.

6 stycznia (wtorek). Dziś o 20% zdrożał alkohol i wyroby 
tytoniowe. W kraju nasila się  fala strajków. W Nowej Hucie 
już czternasty dzień  trwa strajk głodowy. Dwoje wycieńczo‑
nych zawieziono do szpitala. Strajkują też w zakładach lotni‑
czych w Rzeszowie.

21 stycznia (wtorek).  Powrócił  mróz.  Wczoraj  dyrektor 
GOK‑u w Kostrzynie zaprosił mnie i żonę na imprezę kultu‑
ralną. Kwartet muzyczny z Poznania grał wiedeńskie melodie, 
śpiewała młoda pani,  a  ja mówiłem wiersze. Po części  arty‑
stycznej łamaliśmy się opłatkiem, wypiliśmy kawę i kieliszek 
wina, zjedliśmy smaczne pączki i obejrzeliśmy film o Kostrzy‑
nie i gminie. Wczoraj mieliśmy też kolędę. 

1 lutego (sobota). Dzisiaj sejm obraduje nad uchwałą, okre‑
ślającą stan wojenny z 1981 roku  jako nielegalny. Jaruzelski 
chciał wystąpić w sejmie. Odmówiono mu i zaproponowano 
wystąpienie przed komisją sejmową. Po raz któryś czytam Po-
top. Tym razem rozmyślam o pojęciu dobra i zła. Jak zmienna 
jest wartość  tych pojęć. Mam  też wobec Potopu  kilka uwag 
krytycznych, ale nie napiszę o tym, gdyż może to zostać przy‑
jęte  jako  kalanie  narodowego  skarbu.  Nieśmiało  wtrącę,  że 
z niektórych epizodów Sienkiewicz powinien zrezygnować.

4 lutego (wtorek). Na posiedzeniu  sejmu Moczulski  zde‑
nerwował  się  na  lewicę.  Podniecony  powiedział,  że  skrót 
PZPR znaczy Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji. Lewica opuściła 
salę obrad i zamierza wytoczyć mu proces. Na to Moczulski 
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stwierdził, że za obrazę PZPR już siedział w więzieniu i może 
siedzieć jeszcze raz. 

12 lutego (środa). We wtorek rozmyślałem o swoim dzie‑
ciństwie, w tym o zabawach dziecięcych. Zabawę w chowane‑
go zaczynało się od wyliczanki: Elemele, cukru wiele, cztery 
funty, arkusz piąty, wyrwij pióro, wyrwij choinę, a ty chłopcze 
idź na wojnę. Na kogo padło słowo wojna, ten był wyliczony 
i musiał się chować. Ostatni szukał. Zabawy zajmowały nam 
dużo czasu w lecie. Nie było telewizji, nie było radia, w okre‑
sie  okupacji  nie  chodziło  się  do  szkoły.  Kiedy  zaniosłem 
w pole śniadanie czy podwieczorek, kiedy naciąłem trawy dla 
krowy i narąbałem drzewa, a robiłem to od najmłodszych lat, 
gdy tylko mogłem unieść toporek, cały czas poświęcałem za‑
bawie. 

17 lutego (poniedziałek). Dopiero teraz mówią, że 7 czerw‑
ca 1982 roku Jan Paweł II i prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ronald Reagan zawarli święte przymierze, które miało rozło‑
żyć komunę i wspomóc „Solidarność”. Udało im się.

23 lutego (niedziela). Wczoraj podczas próby na scenie 
Teatru Nowego w Poznaniu zmarł znany aktor Tadeusz Łom‑
nicki. Grał m.in. Wołodyjowskiego w Potopie i Panu Wołody-
jowskim. Przygotowywał się do tytułowej roli w sztuce Szeks‑
pira Król Lear. 

26 lutego (środa).  Boże,  ile  we  mnie  niepokoju!  Jakże 
chciałbym  napisać  opowiadanie  umiejscowione  w  krajobra‑
zach dzieciństwa i młodości. I oddać tamtą atmosferę, jeszcze 
raz przeżyć tamten czas. Coś się we mnie spopiela i na powrót 
bucha płomieniem. I znów się spopiela i znów zapala. Niemoc 
to, czy brak konsekwencji. 

23 marca (poniedziałek).  Miałem  spotkanie  z  dziećmi 
w szkole w Węgierskiem, do której sam chodziłem. Denerwo‑
wałem się, ale kiedy znalazłem się przed moimi miłymi słucha‑
czami, to minęło. Program przygotowałem dla klas starszych, 
ale sprawę uratowały wiersze dla dzieci. Dobrze, że je kiedyś 
napisałem. Po moim występie dzieci wystąpiły z inscenizacją 
wierszy Tuwima, Brzechwy i innych autorów. Bardzo się sta‑
rały. Potem wzruszonymi głosami czytały mi swoje wiersze. 
Obecna na  spotkaniu  redaktorka  z Radia Merkury  chciałaby 
zrobić ze mną wywiad. 

3 kwietnia (piątek).  Jeszcze  nie  zginęły  rozlewiska  na 
polach. Ostatnio były  tak obfite opady,  że woda nie nadąża‑
ła wsiąkać w glebę. Otrzymałem pismo z Zarządu Głównego 
STL o konkursie literackim. Nie mam nic konkretnego. Poślę 
chyba wiersze dla dzieci. Już dostrzega się wiosnę. W zacisz‑
nych miejscach kwitną żółte kwiaty. Może podbiał. Przyleciały 
pliszki i kurki wodne. Nie widać dzikich kaczek, czajek, bo‑
cianów. Ale skowronki już dawno wyniosły swoje pieśni pod 
niebiosa. Śpiewają Bogu i ludziom.

5 kwietnia (niedziela). W tej chwili słucham w radiu kaza‑
nia księdza. Twierdzi, że Jan Paweł II doznał szczególnej łaski 
od  Boga,  kiedy  został  ranny w  zamachu  przed  jedenastoma 
laty. Dla mnie to za trudne do pojęcia.

11 kwietnia (sobota). Byłem dzisiaj  rowerem koło Ługo‑
win przy stawach pod lasem. Spotkałem tam czajki. Pierwszy 
raz  tej wiosny.  Jakże  swojsko  zabrzmiał  ich  płaczliwy  głos. 
Zaraz ta ziemia stała mi się droższa. Wczoraj w telewizji poka‑
zano demonstrację w Warszawie przeciwko wprowadzeniu na 
świadectwa szkolne zapisu religia. Demonstrowała młodzież 
szkolna i dorośli. 

18 kwietnia (sobota). W czwartek byliśmy w Środzie i zli‑
kwidowaliśmy książeczki oszczędnościowe. Wobec poczynań 
rządu planowanie jakichkolwiek zakupów i oszczędzanie pie‑
niędzy jest bezcelowe. Inflację planuje się na 60%.

19 kwietnia (niedziela). Byliśmy z żoną na rezurekcji, ale 
ta piękna i radosna uroczystość wypadła jak zwykła msza. Od 
śmierci  organisty milczą  organy. Nie  zadrżały więc  kościel‑
ne dzwony od pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał. Wypadła 
blado, chociaż nie żałowałem gardła. Nie poleciała na wioskę, 
na pola. Nie zaniosła  radosnej nowiny oziminom, budzącym 
się  gruszom,  tarninom. W  dodatku,  zdjęta  z  kościoła  wieża 
spowodowała, że nie odbyła się procesja. A nasz kościół pw. 
Świętego Kazimierza jest wyjątkowy. Wieża w całości drew‑
niana.  Ściany  kościoła  od  wewnątrz  drewniane,  zewnętrzne 
natomiast to tzw. pruski mur, czyli drewniane belki wypełnio‑
ne cegłą. 

20 kwietnia (poniedziałek). Przyleciały bociany. Od trzech 
lat mieszkają na wierzbie wśród łąk. Mądre ptaki. Zamieszka‑
ły w pobliżu jedzenia. Podobno do Polski przylatuje co roku 
80 tysięcy bocianów. Wczoraj jakaś dziewczyna w radiu recy‑
towała mój wiersz Chłopi. 

27 kwietnia (poniedziałek).  Kupiliśmy  „malucha”  [Fiata 
126p – D.N.] z 1986 roku. Zrujnował nas doszczętnie. Kosz‑
tował 18 milionów i wymaga naprawy. Mamy cudowne dni. 
Zielenieje świat. Kwitną drzewa, agrest, porzeczki. Wschodzą 
warzywa. Aż chce się żyć. Ile nadziei, ile radości wlewa w ser‑
ca budząca się przyroda.

30 kwietnia (czwartek). I oto do swego gniazda nad moim 
oknem  zgłosiły  się właścicielki  –  jaskółki.  Jakich map  uży‑
wają, że tak bezbłędnie każdego roku do swego domu trafia‑
ją. Bóg  jeden wie. Pieniądze wyparowują z naszej  sakiewki. 
Od wzbogacenia za „malucha” zapłaciłem 360 tysięcy. Urząd 
skarbowy sam policzył opłatę od 18 milionów, jakby wiedzie‑
li, że tyle zapłaciłem.

2 maja (sobota). Wałęsa sprawia wiele niepokoju, już zapo‑
wiedział, że ma dwu kandydatów na premiera – Olechowskie‑
go  i Mazowieckiego. Powiedział: Olechowski odpowiada mi 
fizjologicznie, czym wzbudził powszechną wesołość.

7 maja (czwartek).  Kwitną  wiśnie,  klony,  ale  chłodno, 
niekiedy  pokropi  deszczyk. Wczoraj  sejm  uchwalił,  że  pra‑
cownicy  budżetowi  otrzymają  zawieszoną w  ubiegłym  roku 
podwyżkę płac. Zaprotestował minister finansów Olechowski 
i podał się do dymisji. Zamiast brać się do roboty – rejteruje. 
W Warszawie  trwają przepychanki. Najczęściej  to prezydent 
Wałęsa jest zarzewiem konfliktów. Któraś gazeta napisała, że 
powinno się tak stać, jak podczas okupacji. Niemcy walczyli 
z partyzantami w pobliżu pewnej  leśniczówki. Raz górą byli 
jedni, raz drudzy. Robili wiele hałasu, aż zdenerwowało to ga‑
jowego. Jednych i drugich wypędził z lasu, i był spokój.

9 maja (sobota). Od rana ani słowa w radiu, że dzisiaj jest 
tak uroczyście obchodzony w poprzedniej epoce Dzień Zwy‑
cięstwa. Wartość złotówki spada. Dolar jest już po 14 tysięcy. 
Szkoda, że swoje dałem na „malucha”. Rozkwita czeremcha. 
Wieje od niej miły zapach. Przydroża i łąki obsypane są żół‑
tym  kwieciem  dmuchawców.  Żółcą  się  też,  aczkolwiek  nie‑
śmiało, rzepaki. Pory roku powtarzają się, wiosna podobna do 
wiosny,  ale  każdą witamy  jako  coś  niepowtarzalnego. O  ile 
życie  byłoby  uboższe  bez  przemian  przyrody.  Człowiek  też 
ma swoje niepowtarzalne pory życia. Oby jesienie były równie 
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pogodne jak pozostałe pory. Ale tak nie jest. Jesień brzemienna 
wiekiem i przemyśleniami stwarza przygnębiającą atmosferę. 
Ciężar jesieni narasta, olbrzymieje, przesłania blaski. Jesienie 
ludzkiego życia są okrutne. Szczęśliwi, którzy nie poddają się 
ciężarowi jesieni.

24 maja (niedziela). W tej chwili  słucham audycji „Kier‑
masz pod kogutkiem”, poświęconej Stanisławowi Buczyńskie‑
mu,  ludowemu poecie  z Kotorowa. Tak  się  złożyło,  że  parę 
razy spotkałem się z Buczyńskim, rozmawiałem, a także wy‑
piłem niejeden kielich. Pierwszy raz spotkaliśmy się bodajże 
w 1979 roku w Markuszowie z okazji podsumowania konkur‑
su im. Jana Pocka. Wiersze moje zdobyły II nagrodę i dlatego 
zostałem tam zaproszony. Czas zwykle idealizuje. Tak też jest 
z Buczyńskim w mojej pamięci. Cechowała go  szczerość za 
wszelką cenę. Nie krył swych sympatii ani antypatii. O moich 
wierszach mówił: – Bez rymu! Co to za wiersze? Miał prawo 
tak mówić. Natomiast ja jego wiersze wysoko oceniam, głów‑
nie ze względu na tematykę i ładunek emocjonalny. Rymy są 
mi obojętne. Tyle o Stanisławie Buczyńskim. Niech mu ziemia 
lekką  będzie.  Przekwita  spóźniona  tego  roku  konwalia,  roz‑
kwita głóg. Jutro nazrywam tych kwiatów tyle, żeby starczyło 
na cały rok. Wzmacniają serce, obniżają ciśnienie. Od wielu 
lat interesuję się ziołami. 

29 maja (piątek).  Przed  laty  obiecałem  sobie,  że  zapiszę 
opowieści starszych ludzi z wioski. W związku z tym rozma‑
wiałem z Kowalickim. Niechętnie mówił o sobie. Był żołnie‑
rzem generała Andersa. Opowiedział mi o głodzie, jakiego do‑
znali w Związku Radzieckim. Także o tym, jak ich w jakimś 
porcie  załadowali  na  rudowęglowiec  „Żdanow”  i  przewieźli 
przez Morze Kaspijskie do Iranu, w sumie siedem tysięcy lu‑
dzi. Tam czekały na nich namioty. Ich ubrania żołnierze spry‑
skali benzyną i spalili razem z wszami. Z ZSRR wywieźli tyl‑
ko kilka karabinów dla wartowników. W Iranie odpoczęli dwa 
tygodnie,  a  dalej  droga  zawiodła  ich do Palestyny. Byli  tam 
chyba rok, po czym trafili do Port Saidu w Egipcie. Wszędzie 
za  nimi  zostawały  cmentarze. Na  początku  1944  roku  prze‑
niesiono  ich do Włoch.  I  tu  brał  udział w walkach o Monte 
Cassino. Służył w artylerii. Trafił  jeszcze do Wielkiej Bryta‑
nii i dopiero stamtąd wrócił do Polski. Tu nie miał większych 
przykrości z powodu służby u Andersa. 

5 czerwca (piątek).  Nie  wyspałem  się  tej  nocy. Wczoraj 
prezydent  Wałęsa  przesłał  pismo  do  sejmu,  domagając  się 
odwołania premiera Olszewskiego. Posiedzenie sejmu zakoń‑
czyło się o pierwszej w nocy i miało niezwykle emocjonalny 
przebieg. Rząd odwołano [Był  to efekt wykonania przez mi‑
nistra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały 
sejmu, dotyczącej osób zajmujących eksponowane stanowiska 
publiczne,  odnotowanych  jako  współpracownicy  służb  spe‑
cjalnych PRL – D.N.]. 

14 czerwca (niedziela). W  piątek wróciliśmy  z Niemiec. 
Jesteśmy zadowoleni z pobytu u najbliższych. Janusz jeszcze 
nie pracuje, chociaż zdał ostatni egzamin. W Polsce ukończył 
administrację, ale po niemieckiej szkole będzie chyba progra‑
matorem.  Całkiem  dobrze  opanował  język  niemiecki.  Dzie‑
ci kłopoty  językowe  też mają poza sobą  i nieźle sobie  radzą 
w niemieckiej szkole. Granicę bez wiz przekracza się całkiem 
prosto. Celnicy są przyjaźni i niezbyt ciekawi, co się wiezie. 
Wróciliśmy do Polski – do wrzącego kotła, pod którym pali 
prezydent. Wczoraj we Wrocławiu „Solidarność” demonstro‑

wano przeciwko Wałęsie, który swoim przeciwnikom powie‑
dział: O, kolesie! Tu się miarka przebrała. Prezydenta nie da 
się szantażować. Panie dawny ministrze, ja mam jeszcze kilka 
asów w rękawie. Jak te asy wyciągnę, to pan jest w szpitalu. 

15 czerwca (poniedziałek).  Imieniny  Wita.  Przeminęła 
najcudowniejsza pora roku. Od miesiąca nie było opadów. Na 
pagórkach bieleje żyto. Zboża jare są małe, trawy wypalone. 
Katastrofa. Ktoś z Karolewa dał na mszę z prośbą o deszcz.

29 czerwca (poniedziałek). Przy pomocy ogromnego dźwi‑
gu  włożono  kopułę  kościelnej  wieży  na  dawne  miejsce.  To 
historyczne dla wioski wydarzenie uwiecznili operatorzy z te‑
lewizji. Wieżę pokryto blachą miedzianą. Szybko dojrzewają 
zboża. Lada dzień ruszą kombajny w rzepak ozimy. Zakwit‑
ły  lipy. Nazrywałem pięknie pachnących kwiatów. Suszą  się 
w pokoju. Suszy się też dziurawiec.

19 lipca (niedziela). Nareszcie mogę spokojnie spisać, co 
działo się w minione dni. Wnuki rozjechały się do domów. Za‑
chorował papież. Jest już po operacji. Czuje się dobrze. Warto 
odnotować wybór Hanny Suchockiej z Pleszewa, zamieszkałej 
ostatnio w Poznaniu, na premiera. Razem z nią powróci Ku‑
roń. Może jak poprzednio zaopiekuje się emerytami. W dniu 
15 lipca nasz kombinat przeszedł do Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. W związku z tym zabrano nam darmowe mle‑
ko. Czekamy na dalsze kroki agencji. Pewne jest, że sytuacja 
w  pegeerach  pogorszy  się,  najbardziej  emerytów. Nie  dadzą 
nam też ziemi pod ziemniaki. A co będzie z mieszkaniami? Te‑
raz mamy za darmo, ale jak słychać, to się zmieni i trzeba bę‑
dzie płacić czynsz. Czy to naprawdę jest to ten ustrój, o który 
ludzie walczyli? 

25 lipca (sobota) – 31 lipca (piątek).. Pracuję w warszta‑
cie.  Jak  dawniej  naprawiam  ciągniki. W  okresie  żniw  sięga 
się po stare kadry. W kraju wrze. Strajk w Lubinie, Tychach, 
Kraśniku, pogotowie strajkowe w Ursusie. W Lubinie głodują. 

2 sierpnia (niedziela).  I oto  już sierpień. Kwitną słonecz‑
niki,  dojrzewają  pomidory,  ogórki  już  uschły.  Coraz  mniej 
plonów w ogródkach. Żniwa też mają się ku końcowi. Dzisiaj 
wolna od pracy niedziela. Nie do pomyślenia było coś takiego 
przed paroma laty. Wczoraj w naszej byłej stołówce urządzo‑
no dancing. Ktoś wydzierżawił ten lokal od PGR‑u. Podobno 
pięknie  urządził  wnętrze,  a  na  inaugurację  postawił  beczkę 
piwa. W nocy słyszałem głośne rodaków okrzyki. 

7 sierpnia (piątek). To przyjemne usłyszeć, że ktoś sięga po 
mój tomik i na nowo odkrywa zawarte w nim treści, przeżywa 
je głęboko, do łez. Powiedziała mi to wczoraj Mirka K. z So‑
kolnik. Porozmawialiśmy o poezji, o drogach mojego poezjo‑
wania. Poprosiła mnie o nowe wiersze. Kardynał Glemp złożył 
wizytę władzom Kościoła rosyjskiego. Z Moskwy udał się do 
Kazachstanu, do Polaków wywiezionych tam przez reżim Sta‑
lina. To piękne, że podjął tak długą i uciążliwą podróż. Sądzę, 
że wielu z  tych Polaków zapragnie powrócić z wygnania do 
kraju. Na północy i zachodzie mamy tysiące hektarów do za‑
gospodarowania.

8 sierpnia (sobota).  Przywódcy  strajku  w  zagłębiu  mie‑
dziowym pragną, by w ramach solidarności przyłączyły się do 
nich inne zakłady. Dzisiaj w kopalni Rudna organizują spotka‑
nie przedstawicieli stu fabryk. Gdy im się to powiedzie i go‑
spodarka się zawali, nie pozostanie nic innego, jak obejrzeć się 
za torbą i kijem. 
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9 sierpnia (niedziela).  Wczoraj  odbyłem  rowerową  wy‑
cieczkę. Daleko od wioski usiadłem w cieniu kasztanów u roz‑
staju  polnych  dróg,  których  pobocza  gęsto  porosły  tarniny, 
grusze i jesiony. Czułem się tam, jakbym żył w średniowieczu. 
Wolny  od  trosk,  przeniesiony w  czasie.  Polne  drogi,  głuche 
pola  i  ani  trochę współczesności. Czas  stoi. Tylko wiatr  jest 
ze mną, szum drzew i krzewów, bezkresne pola i słońce oble‑
wające blaskiem ziemię. Bałem się zburzyć uczucie beztroski, 
które mnie nawiedziło. Chciałem  tak  trwać  i  trwać. Ogarnął 
mnie niezwykły stan ukojenia. 

16 sierpnia (niedziela).  W  piątkowej  „Gazecie  Poznań‑
skiej” jest wywiad z księdzem kustoszem Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Ani słowa nie ma 
o ukazaniu się tam przed laty Matki Boskiej pasterzowi Miko‑
łajowi Sikotce. Podobno na kamieniu do dziś są ślady jej stóp. 
Dowiedziałem się jednak, że z głazów kopalnianych, górskich 
i kamieni z Ziemi Świętej zbudowano tam Golgotę, a przy dro‑
dze wiodącej na jej szczyt znajduje się m.in. Grota Pokuty, do 
której wchodzi się na kolanach. Można w niej obejrzeć zdjęcia 
największych grzeszników, tj. Stalina, Hitlera oraz Jerzego Ur‑
bana – byłego rzecznika rządu z czasów PRL, obecnie redakto‑
ra naczelnego tygodnika „Nie”.

21 sierpnia (piątek). Mija 24. rocznica inwazji wojsk Ukła‑
du Warszawskiego na Czechosłowację. Pamiętam  tamte dni. 
Staliśmy przed warsztatem spoglądając na pochmurne niebo, 
gdzie rozlegał się warkot ciężkich samolotów. Wczesnym ran‑
kiem zaczęło padać. Oby tak parę dni padało. Ziemia przemie‑
niła  się  bowiem w  skałę. Deszcz  był  jednak krótki,  zgodnie 
z  przysłowiem: Deszcz poranny, gniew panny, taniec starej 
baby, to wspólnego mają, że krótko trwają. 

28 sierpnia (piątek). Upalny  dzień. W  fabryce  samocho‑
dów w Tychach policja odblokowała budynek dyrekcji. Mają 
wręczać  strajkującym  zwolnienia.  W  Warszawie  strajkują 
pracownicy Ursusa. Demonstrowano przed budynkiem rządu 
i Belwederem. Wałęsa pojechał do Stoczni Gdańskiej rozłado‑
wać napięcie. Był tak zdenerwowany, że nie mógł mówić. Żal 
mi go. Widzę jego bezsilność i nieporadność.

29 sierpnia (sobota).  Muszę  przyznać,  że  coraz  częściej 
przyglądam  się  sobie.  Dawniej  byłem  bardziej  odporny  na 
życiowe przeciwności. Obojętne były mi sympatie i antypatie 
ludzi. Życie było łatwe, proste, radosne. Teraz łatwo się zała‑
muję, prześladuje mnie poczucie winy. W przeszłości potrafi‑
łem  stworzyć  sobie  klimat  sprzyjający  twórczości. Udawało 
mi się odizolować na chwilę od życia. Potrafiłem się skupić. 
Było to ozdrowieńcze, oczyszczające. Teraz uciekam w siebie, 
rozmyślam, powracam do przeszłości i po tysiąckroć przeży‑
wam swoje niepowodzenia.

30 sierpnia (niedziela).  Zamordowano  małżeństwo  Jaro‑
szewiczów.  Sprawców  nie  wykryto.  Nikt  nie  zna motywów 
zbrodni.  Nie  było  włamania.  Chyba  wpuścili  morderców. 
Mógł to być ktoś im znany, komu ufali albo w mundurze. 

13 września (niedziela). Czytając książkę Kraszewskiego 
Boleszczyce zauważyłem, że drugi  tom dedykuje on ze czcią 
serdeczną  „ukraińskiemu  słowikowi”  Józefowi  Bohdanowi 
Zaleskiemu.  Pisarz  ten  jest  obecnie  mało  znany. Mam  jego 
książkę Wieszcze oratorium, wydaną w Poznaniu w 1866 roku 
nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. Wieszcze 
oratorium podpisał drugim imieniem Bohdan. 

17 września (czwartek). Zakończył się strajk w tyskiej fa‑
bryce. Mediacji  podjął  się  tamtejszy  arcybiskup Damian Zi‑
moń  i  doprowadził  do  ugody.  Strajkujący  dostali  podwyżki. 
Był to najdłuższy strajk w powojennej Polsce.

29 września (wtorek). Znów powróciły piękne, słoneczne, 
prawdziwie jesienne dni. Ruszam więc na bory i lasy. Ruszam 
na grzyby, chociaż żona niechętnie je przyrządza, bo podobno 
promieniują po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Po 
deszczach wschodzą oziminy. Pięknie zazieleniły się pola – tą 
pierwszą nieśmiałą  zielenią  i  tak  jak wiosną kolor  ten budzi 
nadzieję.  Czy  to  źle,  że  zachwycam  się  porami  roku,  pola‑
mi, kwiatami? W  tym krajobrazie  się urodziłem, wzrastałem 
i zmierzam ku starości. Gdybym w nim nie widział piękna, to 
cóż warte byłoby moje życie?

2 października (piątek).  Odjechała  rodzina  do  Niemiec. 
Nieprędko  chyba  przyjadą,  bo  dzisiaj  Janusz  idzie  do firmy, 
która przyjęła  jego ofertę pracy. W Niemczech zanim kogoś 
zatrudnią, przeprowadzają rozmowy sondażowe. Od rozmowy 
z socjologiem zależą losy bezrobotnego. 

3 października (sobota). Na Świętego Franciszka odlatuje 
pliszka. Ptaki te długo u nas goszczą. Inne już dawno odleciały, 
a maleńkie, siwe pliszki widziałem dzisiaj, jak uwijały się po 
zaoranej roli. Aby uczynić zadość przysłowiu, jutro powinny 
odlecieć. Bez śpiewu ptaków głuche lasy. Majestatycznie opa‑
dają  liście. Leśne  dukty  usłane  listowiem.  Ile  szelestów pod 
stopami,  ile  nostalgii w  leśnych  ostępach.  Październik  pięk‑
nie pomalował  lasy. Przy  leśniczówce,  którą  tak  chętnie od‑
wiedzam, na pagórku stał krzyż. Mówiono, że wokół krzyża 
znajduje się stary cmentarz, na którym grzebano zmarłych na 
cholerę.  Do  krzyża  przymocowana  była  metalowa  tabliczka 
z napisem i datą. Był to rok bodajże 1863 albo 1866. Literki 
ktoś wytłoczył w cynkowej blasze. Dzisiaj  tabliczki nie ma, 
a z krzyża ostał się tylko słup. Na krzyżu zawieszony był Chry‑
stus, lecz kiedy czas na tym symbolu wiary położył swe piętno, 
spadł. Gajowy przymocował go wtedy na  jesionie u rozstaju 
dróg. Właśnie  tutaj  często  dumam patrząc  na Mękę Pańską. 
Dopiero 29 września otrzymałem list z STL, zawiadamiający, 
że w konkursie Pocka moje wiersze dla dzieci uzyskały wy‑
różnienie. 

9 października (piątek). Po wczorajszej ciszy obudził się 
wiatr i jak szalony dął od zachodu niosąc stada liści. Jednym 
tchem przeczytałem książkę Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej 
regionu.  Jak  przedstawia  się  w  niej  mieszkańców  Gułtów? 
Otóż,  w  Powstaniu  Listopadowym  wzięli  udział:  Aleksan‑
der Bniński,  porucznik Adolf Bniński  i  Seweryn Ostrowski. 
Bnińscy to zapewne tutejsi hrabiowie. Podczas Wiosny Ludów 
ofiarnością wykazał się Bniński, który zaopatrywał powstań‑
ców w żywność. Nie wiem, kim był Ostrowski. W Kostrzynie 
dyrektor  tamtejszego MGOK‑u pokazał mi pamiętnik Ostro‑
wskiej z Gułtów. Z zapisków zorientowałem się, że mieszkała 
w  pałacu,  ale  kim  była. W 1905  roku w  powiecie  średzkim 
znajdowało  się  87  majątków  ziemskich.  Gułtowy  hrabiego 
Bnińskiego liczyły 1276 hektarów. 

13 października (wtorek). Jest chłodno. Biały poranek się 
rodzi. Człowiek współczesny jest wprost przytłaczany wiado‑
mościami ze świata, co wpływa na jego układ nerwowy. Po co 
mi wiedzieć, że w Egipcie było trzęsienie ziemi albo że zmarł 
były kanclerz Niemiec Brandt. Jeszcze nie tak dawno, bo za‑
ledwie pół wieku temu, żyłem w otoczeniu natury i czułem się 
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jej cząstką. Nie znałem radia, nie było w domu gazety, że nie 
wspomnę o telewizji. Moje zainteresowania ograniczały się do 
spraw w  rodzinie  i wiosce. W  tamtych  latach było  tyle bez‑
troski, że tęsknię za nimi. To tyle na marginesie wiadomości 
telewizyjnych, które potępiam, ale chętnie oglądam.

15 października (czwartek).  Wczoraj  wysłannik  Jelcy‑
na  przywiózł  do  Warszawy  dokument  Biura  Politycznego 
KC  WKP(b),  podpisany  5  marca  1940  roku  przez  Stalina, 
Mołotowa, Woroszyłowa  i Mikojana,  nakazujący  rozstrzela‑
nie polskich oficerów w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i nie 
wiadomo gdzie jeszcze. „Za”, co zaznaczono na dokumencie, 
byli  też Kalinin  i Kaganowicz.  Prezydent Wałęsa  odbierając 
to pismo miał łzy w oczach. Wysłannik powiedział, że o tym 
dokumencie wiedzieli wszyscy sekretarze  ich partii,  również 
Gorbaczow.

7 listopada (sobota). Z książki Anny Klubówny Kazimierz 
Wielki  dowiaduję  się,  że  Przecław Grzymalita  z Gułtów  był 
w XIV wieku wojewodą kaliskim, spiskował z Brandenburgią 
i popadł w niełaskę u króla. Potem wrócił do łask i został sta‑
rostą wielkopolskim. Chłopi z Czerlejna dziesięcinę wozili do 
Gniezna – ponad 30 kilometrów. I Gułtowy wydały dwu wo‑
jewodów: Adolfa Bnińskiego i właśnie Przecława Grzymalitę.

12 listopada (czwartek). Mam książki leżące od lat i ich nie 
czytam. Pierwsze stronice zniechęciły mnie  tak, że  je odkła‑
dam. Myślę o Intruzie Faulknera i Nie -Boskiej komedii Zyg‑
munta Krasińskiego, choć wbrew osądowi  Juliana Przybosia 
uważam  ją  za  dzieło  znaczące  w  naszej  literaturze.  Kończę 
natomiast  czytanie  ciekawej  książki  Jana Widackiego Kniaź 
Jarema. Dowiedziałem się, że ojca Jaremy otruł mnich, który 
podał mu truciznę w komunii świętej. Nie można wykluczyć, 
że Jarema też został otruty albo padł ofiarą cholery. Na nara‑
dzie dowódców zdrów był i wesoły, napijając się z Imciami 
według potrzeby. Nazajutrz [...] z pragnienia zjadł ogórków, 
po tym miodu się napił z czego żołądek zepsował i w gorącz-
kę wpadł. Tydzień chorował i zmarł. Zrobiono sekcję. Śladów 
trucizny nie znaleziono.

28 listopada (sobota). Listopad nie szczędzi nam deszczu. 
W czwartek wiał silny wiatr, wyrządzając wiele szkód na pół‑
nocy kraju. Wczoraj na konferencji prasowej biskupi oświad‑
czyli, że na temat aborcji nie może być referendum, gdyż nie 
można dyskutować – zabijać czy nie zabijać. Zbigniew Bujak 
stanął  jednak  na  czele  komitetu  organizującego  referendum. 
W  telewizji  oświadczył,  że  referendum ma odpowiedzieć na 
pytanie, czy karać kobiety za aborcję dwuletnim więzieniem, 
a nie na pytanie zabijać czy nie zabijać.

10 grudnia (czwartek). Śniegu ani mrozu nie ma. Zawrzało 
w parlamencie, ponieważ Anastazja Potocka [właściwie Ma‑
rzena Domaros – D.N.] opublikowała zgrabnie napisaną przez 
dziennikarza  Jerzego  Skoczylasa  książkę Pamiętnik Anasta-
zji P. Erotyczne immunitety. W  książce  tej,  którą  przeczyta‑
łem  z  niemiłym  obrzydzeniem,  odsłania  prawdziwe  oblicze 
niektórych posłów. Czy prawdziwe? Posłowie wstrzymują się 
z wniesieniem sprawy do sądu o zniesławienie, bo według nich 
nada to książce rozgłosu. 

13 grudnia (niedziela). Przed jedenastoma laty też była nie‑
dziela, gdy wprowadzono stan wojenny w Polsce. To rocznica, 
o której się pamięta. Nawet ksiądz o tym w kazaniu mówił. Ale 
problemem numer jeden jest aborcja. W telewizji poznańskiej 
odbyła się dyskusja z udziałem światłych ludzi i pewnego fa‑

natyka. Z uwagą wysłuchałem wypowiedzi prawnika,  socjo‑
loga i pastora, który powiedział, że aborcja jest grzechem, ale 
Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, dlatego uczyni tak 
jak postanowi. Dodam, że nie byłoby kłopotu z aborcją, gdyby 
państwo większą  opieką otoczyło wielodzietne  rodziny  i  sa‑
motne matki.

15 grudnia (wtorek).  Niedługo  święta.  Jeszcze  niedaw‑
no było sporo zabiegów przed świętami o kawałek kiełbasy, 
mięsa, pomarańcze, cytryny, karpie czy o butelkę wina. Teraz 
idzie się do sklepu i po prostu kupuje. Jest wszystko w skle‑
pach, lecz brakuje pieniędzy. Coś się zmieniło! Czy na lepsze? 
Chyba  tak. W poniedziałek przyjeżdżają nasze dzieci z Nie‑
miec.

30 grudnia (środa).  Na  Śląsku  wciąż  strajkują  górnicy. 
Wydobywa się węgiel tylko dla koksowni i szpitali. Rano od‑
jechali  nasi  goście  do Niemiec. Uroczyście  spędziliśmy Wi‑
gilię,  a w pierwszy dzień  świąt  spotkaliśmy  się  przy wspól‑
nej kolacji. Byliśmy wszyscy – my,  trzej  synowie z żonami, 
dwu wnuków  i  trzy  wnuczki.  Święta  były mroźne.  Barbary 
było po wodzie, a więc zadość stało się ludowej przepowiedni. 
Wczoraj wieczorem udaliśmy się do GOK‑u w Kostrzynie na 
koncert z okazji 25‑lecia tej placówki. Zostałem oczarowany 
zespołem ludowym z Siekierek. To zespół taneczny i chóralny, 
który nie stroni też od inscenizowania humoresek. A teraz parę 
słów o mijającym roku. Latem solidnie nas przygrzało. Plony 
były niskie. Pogłębił się deficyt budżetowy. Od Nowego Roku 
zdrożeje prąd, centralne ogrzewanie i paliwo, wzrosną opłaty 
za radio i telewizję. I zdrowie coraz więcej kosztuje. Do zoba‑
czenia!

Wybór, opracowanie i wprowadzenie Donat Niewiadomski.

JÓZEF CHOJNACKI
Ślad

I znów oddaję poezji kawałek życia,
ponieważ każda strofa mnie cieszy.
Chcę zostawić jeszcze kilka śladów,
a czas mój okrutnie się śpieszy.

Pragnę wierszem pochwycić ten pejzaż,
co w niewolę wziął serce moje.
Te dryfujące po niebie chmury
i słodkie wiosenne nastroje.

Ten wiatr chcę przemienić w słowa
i roztańczoną w polu pszenicę.
I jeszcze to, i jeszcze tamto.
Pragnień swych do końca nie zliczę.

Ubogie byłoby życie bez marzeń,
bez wiary w to, że szczęście blisko czeka.
Szkoda, że w niebyt spadają dni,
a razem z nimi życie ucieka.
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Pomiędzy wzgórzami Roztocza Zachodniego a Lasami Ja‑
nowskimi  i Puszczą Solską znajduje się Kocudza ‒ wieś ad‑
ministracyjnie położona na terenie województwa lubelskiego, 
w gminie Dzwola, w powiecie  janowskim.  Jej historia  sięga 
XIV wieku i wplotły się w nią wydarzenia, które z pewnością 
wpłynęły na bogactwo kulturowe tej miejscowości.
„Ziemia  Janowska  […] 

charakteryzuje się znaczną 
różnorodnością  –  etnicz‑
ną, rasową oraz religijną – 
grup  osadniczych,  które 
na przestrzeni wieków 
osiedlały się na jej terenie. 
Jedną  z  nich  byli  Tatarzy 
(i  Turcy).  Z  ich  osadni‑
ctwem mamy do czynienia 
w Kocudzy, Godziszowie, 
Stawcach, Janowie Lubel‑
skim i Białej.”1

Znalazło  to  odbicie 
w społeczno ‑kulturowych 
aspektach  życia  miesz‑
kańców.  Kocudza  jest 
miejscem,  gdzie  występuje  charakterystyczna,  niespotykana 
szerzej gwara. Kobiety jeszcze do niedawna mówiły o sobie, 
używając rodzaju męskiego, a mieszkańcy okolicznych miej‑
scowości  nazywali  Kocudzaków  „Memami”.  Wynikało  to 
ze  specyfiki  języka,  gdzie  zamiast  słowa  „mama”, mówiono 
„mema”. Podstawową cechą gwary kocudzkiej jest ścieśnianie 
samogłosek,  upraszczanie  samogłosek  nosowych  oraz  wiele 
innych cech  fonetycznych.2 W  tym wyjątkowym miejscu  ja‑
kim jest Kocudza, które wydało na świat wielu znakomitych 
artystów  ludowych,  urodził  się  w  1936  roku  (i  mieszka  do 
dzisiaj), Bronisław Rawski  – muzykant,  tancerz  i  aktor.  Po‑
chodzi on z  rodziny z muzykanckimi  tradycjami: ojciec Sta‑
nisław grający na skrzypcach, wraz z dwoma swoimi braćmi 
Łukaszem (skrzypce) i Janem (bębenek), tworzył znaną kapelę 
zwaną Kapelą Maciejoków. Nazwa kapeli wzięła się stąd, że 
obaj  pradziadkowie mieli  na  imię Maciej.  Jak  powiada  pan 
Bronisław, do dziś nikt na wsi nie powie na niego inaczej niż 
„Brunek Maciejów”. Gdy miał 6  lat, ojciec kupił mu organ‑
ki. Gry na harmonijce ustnej a potem na skrzypcach nauczył 
się samodzielnie przez przypatrywanie się. Artysta wspomina 
jak pewnego razu ojciec powiedział mu: „rzuć to, z tego chle‑
ba jadł nie będziesz”, ponieważ przypadło to na okres, kiedy 
skrzypce zaczęły być wypierane przez akordeony i gitary. Bro‑
nisław już w wieku szesnastu, siedemnastu lat zaczął chodzić 

po weselach z bębenkiem, na którym gry nauczył go miejsco‑
wy  kowal.  „Na  granie”  dobierali  go  też  różni  skrzypkowie. 
Grywał z nimi w dwuosobowym składzie: skrzypce – bębenek. 
W tamtym okresie nauczył się  także wielu pieśni  i przyśpie‑
wek. Większość z nich pamięta do dziś.
Rawski cały czas prowadził niewielkie gospodarstwo rolne, 

a do tego imał się innych 
zajęć.  Kilka  lat  pracował 
w  Cepelii,  gdzie  poma‑
gał  przy kręceniu powro‑
zów.  Potem  jego  sąsiad, 
zatrudniony jako technik 
w zakładzie budowlanym 
w  Biłgoraju,  zwerbował 
go  do  pracy  przy  budo‑
wach. Bronisław zaczynał 
jako  pomocnik  lastryka‑
rza, jednak szybko przy‑
uczył się do zawodu i sam 
(ku niezadowoleniu na‑
uczyciela), zaczął układać 
lastryka.  Tym  zajmował 
się przez kolejnych 30 lat, 

a muzyka zeszła wtedy na dalszy plan. Do muzycznej działal‑
ności  powrócił w  1990  roku,  kiedy  to  dołączył  do  skrzypka 
Mateusza  Cieliszaka,  współtworząc  z  nim Kapelę Mateusza 
z Kocudzy.  „Kapela Mateusza wystąpiła po  raz pierwszy na 
scenie  w  1991  roku  na Wojewódzkim  Przeglądzie  OFKiŚL 
w Opatowie, gdzie zdobyli I nagrodę w kategorii kapel i zo‑
stali wytypowani  na  festiwal  do Kazimierza. W Kazimierzu 
zostali  laureatami  I  nagrody.”3 Na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, zdobyli jeszcze 
dwukrotnie II nagrodę ‒ w 1995 i 2000 roku. „Brali również 
udział w Powiślakach – Maciejowice (1993 i 1994 rok) oraz 
w koncercie Kaszubskie nuty i janowskie granie w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie,  a  także w kilku  innych  imprezach 
folklorystycznych (festyny, występy, koncerty).”4 Rawski pró‑
bował  także występować  jako skrzypek  (m.in. w 2008  roku, 
kiedy to wziął udział w eliminacjach do kazimierskiego festi‑
walu), jednak wówczas otrzymał propozycję dołączenia w roli 
bębniarza do Stanisława Głaza ‒ skrzypka z Dzwoli. To wtedy 
powstała Kapela Stacha, która od razu, jeszcze w tym samym 
roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo‑
wych w Kazimierzu zajęła II miejsce. Ich współpraca okazała 
się na tyle udana, że zaowocowała także dwiema I nagrodami 
‒ w 2014 i 2017 roku. Trudno zliczyć wszystkie  ich koncer‑
ty. Występowali na Powiślakach w Maciejowicach, a także na 

Andrzej Sar

Bronisław Rawski – muzykant, tancerz, aktor

sylwetki

Kapela Stacha z Dzwoli, od lewej: Bronisław Rawski  
i Stanisław Głaz, fot. A. Sar
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rozlicznych lokalnych przeglądach i  imprezach kulturalnych. 
Prowadzili  warsztaty  podczas  taborów,  festiwali  i  wydarzeń 
związanych z muzyką ludową. Brali udział w różnych projek‑
tach kulturalnych oraz pozostawili sporo wykonań w wydaw‑
nictwach płytowych. Ich nagrania znajdują się także w zaso‑
bach archiwalnych Radiowego Centrum Kultury Ludowej Pol‑
skiego Radia Warszawa, Radia Lublin i Instytutu Sztuki PAN. 
W ich graniu ‒ czego sam mogłem doświadczyć ‒ była nie‑

samowita,  nieczęsto  spotykana,  niemalże  dziecięca  radość, 
a przede wszystkim głód grania. Głównym atrybutem Broni‑
sława stał  się bębenek sitkowy. Sposób  jego gry można naj‑
krócej określić jako taniec z bębenkiem. To mistrzowska mie‑
szanka wyczucia  ludowego stylu, wielkiego poczucia  rytmu, 
lekkości i muzycznej wrażliwości. Będąc wyśmienitym tance‑
rzem doskonale potrafił grać w sposób, który tancerze określa‑
ją mianem „pod nogę”. Granie sprawiało mu tyle radości, że 
nie tylko z przyjemnością się go słuchało, ale i patrzyło.
Pan Bronisław z tańcem miał do czynienia od najmłodszych 

lat. Kiedy  jego ojciec grywał w domu przy otwartym oknie, 
chętnie  przysłuchiwali  się  temu  okoliczni mieszkańcy.  Były 
wśród nich starsze od małego Bronka dziewczęta, które często 
zapraszały go do wspólnego tańca. Najczęściej były to  tańce 
wchodzące  w  skład  „garnituru  janowskiego”:  polki,  oberki 
i walce, a także fokstroty. Bronek, u którego dość szybko ujaw‑
nił  się  talent  do  tańca,  tak  się  przyuczył,  że w późniejszych 
latach wielokrotnie  brał  udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Tradycyjnego  Tańca  Ludowego  w  Rzeszowie.  Partnerowa‑
ły mu  zawsze  uznane  tancerki. Wśród  nich  były m.in.  śpie‑
waczki  ‒  artystki  ludowe  z  Zespołu  „Kocudzanki”  z  Kocu‑
dzy: Bronisława Dyjach (z którą w 1991 roku zdobył główną 
nagrodę – Taneczny Krąg, a w 1998 roku II nagrodę), Janina 
Korczak – mama Aliny Myszak (w 1994 i 2001 roku zdobyli 
II nagrodę,  a w 1995  i 1997  roku  I nagrodę), Alina Myszak 
(nagrody w 2002  i 2003  roku) oraz utytułowana śpiewaczka 
Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej, z którą wytańczył ponownie 
główną nagrodę – Taneczny Krąg (w 2006 roku). Jego taniec – 
poza zachowaniem cech stylu  regionalnego – charakteryzuje 
lekkość, pewność prowadzenia partnerki oraz wyczucie frazy. 
W konkursach zawsze prezentowali tańce z „garnituru janow‑
skiego”, w tym regionalną odmianę polki, tzw. polkę trzęsio‑
ną. Jako tancerz pan Bronisław udzielał się także wielokrotnie 
w pokazach warsztatowych. 
Do  szerokiego  wachlarza  swojej  działalności  Bronisław 

Rawski może dołączyć  także  aktywność w Zespole Śpiewa‑
czo‑Obrzędowym „Janowiacy”, działającym przy Janowskim 
Ośrodku Kultury. To bardzo zasłużona grupa, założona ponad 
30  lat  temu przez Alinę Dudzic z  Janowa Lubelskiego, a od 
ponad 25 lat prowadzona przez instruktora JOK – Lidię Try‑
kę. „Janowiacy” w swojej działalności odwołują się do lokal‑
nego folkloru – śpiewu, muzyki, tańca, obyczajów, obrzędów 
i wierzeń, opierając się zawsze o autentyczną gwarę. Spośród 
licznych  widowisk  przygotowanych  przez  zespół,  spektakle 
U garncarza Jadamka i Rózgowiny, zdobyły główne nagrody 
na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogro‑
dzie w 2004 i 2009 roku. W widowiskach Rawski najczęściej 
wcielał się w postaci muzykantów lub tancerzy. Jak sam mówi, 
jest mu to najbliższe i dzięki temu czuł się najbardziej natural‑
nie i wiarygodnie w odgrywanych rolach. 

Pan  Bronisław  nigdy  nie  zapominał  o  harmonijce  ustnej, 
która była jego pierwszym instrumentem. Grywał na niej nie 
tylko dla siebie, ale również podczas różnych publicznych wy‑
stępów, m.in. na Wojewódzkim Przeglądzie Muzykujących na 
Harmonijkach Ustnych w Modliborzycach,  gdzie  był wielo‑
krotnie  nagradzany  (jego ostatni występ ‒ w 2018  roku,  za‑
owocował nagrodą główną). 
Bronisław Rawski to przykład człowieka renesansu. Utalen‑

towany  i  pracowity,  posiada mnóstwo umiejętności,  którymi 
chętnie dzieli się z innymi, nie tylko przynosząc radość swoimi 
występami,  ale  także przekazując wiedzę młodszym pokole‑
niom, przyczyniając się w ten sposób do zachowania ginącego 
piękna  kultury  ludowej.  Jest  nieocenionym depozytariuszem 
bogactwa  tradycji  swojego  regionu. Do  tego (a może przede 
wszystkim)  jest  życzliwym,  przyjaznym  człowiekiem,  który 
przez swoje radosne usposobienie zjednuje sobie wielu sym‑
patyków. Żywię nadzieję, że swoim talentem, wiedzą i umie‑
jętnościami będzie się z nami dzielił jak najdłużej.

Przypisy

1  Z. Baranowski, Tatarzy w regionie janowskim, „Janowskie Ko‑
rzenie”, 2005, nr 4, s. 83.

2  Zob. J. Łukasiewicz, Kocudzoki, „Janowskie Korzenie”, 2006, 
nr 6, s. 76‒84.

3  Z.J. Nita, L. Tryka, Z Kolbergiem po Ziemi Janowskiej, Janów 
Lubelski 1995, s. 59. 

4  Zob. tamże, s. 59.

EWA JOWIK
Świątek frasobliwy

Na dróg rozstajach, w rannej minucie,
wsparłszy na dłoni twarz rozmodloną,
z dala od świata, życiowych uciech,
śle niemy pacierz na cztery strony.

Choć kusi droga kurzem zasnuta,
wśród falujących zbóż, w ptaków śpiewie,
trzyma w niewoli go twórcy dłuto
i drewno lipy, którą był drzewiej.

Latem mu pachną pszeniczne snopy,
zimą za zaspą kryje się sioło,
jesień obmywa mu deszczem stopy,
wiosna promieniem wygładza czoło.

Znów przeleciało stado gołębi
z łopotem skrzydeł nad pustą niwą,
lecz on nie słyszy, bo się zagłębił
w swoją samotność i frasobliwość.

Czas płynie obok, lata mijają,
drewnianym wargom brak pocieszenia,
bo mimo tkwienia na dróg rozstaju,
i mimo modłów, świat się nie zmienia...



29

Subregion  sieradzki  w  regionie  łódzkim  określany  jest 
mianem regionu dialektycznego sieradzko ‑łęczyckiego. Poło‑
żony  jest na pograniczu Małopolski, Wielkopolski  i Mazow‑
sza. To tu mieszka i tworzy Wacław Zabłocki, ludowy twórca 
ziemi  sieradzkiej w dziedzinie prozy, poezji, gawędziarstwa, 
rzeźbiarstwa,  zdobnictwa,  malarstwa,  wycinankarstwa,  ple‑
cionkarstwa. Od dziecka pociągała go magia baśni  i  legend. 
Później  było  zauroczenie  wierzeniami  i  ich  absurdalnością, 
zaduma nad mechanizmem powstawania tego typu wyobrażeń 
w umysłach ludzi, w których zamieszkiwały dobre i złe moce, 
będące  równoległym  światem.  Według  autora  demonologia 
w gawędziarstwie  jest podstawą, najciekawszym elementem. 
W ludowej twórczości literackiej preferuje absurdy. 

Wacław Zabłocki, fot. archiwum twórcy 

Wacław Zabłocki urodził się w 1950 roku w Wieluniu. Dzie‑
ciństwo i młodość spędził w Lututowie, gdzie mieszka do dziś. 
Pochodzi  z  rodziny  inteligenckiej.  Ojciec,  urzędnik  admini‑
stracji państwowej. Matka, wykształcenie średnie, gospodyni 
domowa. Wacław ukończył Szkołę Podstawową w Lututowie, 
szkołę  średnią w Wieruszowie  i  Pomaturalne Studium Elek‑
troniczne w Dzierżoniowie. Pracował jako technik elektronik, 
„behapowiec”,  wiceprezes  Gminnej  Spółdzielni,  a  od  1992 
roku jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie 
i wówczas zaczął rozwijać wcześniejsze pasje folklorystyczno‑
‑etnograficzne.  W  głównej  mierze  jest  w  tej  dziedzinie  sa‑
moukiem. Od dziecka próbował malować,  rzeźbić, wycinać. 
Pierwsze  teksty  literackie  (wiersze)  napisał  w  klasie  piątej 
szkoły  podstawowej.  Następne,  bardziej  dojrzałe,  w  liceum. 
Koncentrował swoją uwagę na zwyczajach, obrzędach i wie‑
rzeniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, stale od‑
twarzanych przez lokalną społeczność i uznawanych za część 

ich  kultury,  zapewniającej  poczucie  tożsamości  i  ciągłości. 
W  ten  sposób  chronił  tę  część  niematerialnego  dziedzictwa 
kulturowego przed zanikiem, zagładą, zapomnieniem. W prze‑
kazie ustnym i w formie pisanej zachowuje elementy ówczes‑
nego  języka,  społeczne  zwyczaje,  rytuały,  wiedzę  o  świecie 
i związane z nią praktyki. Prowadził  szeroką zakrojoną edu‑
kację społeczną w dziedzinie kultury ludowej. Przygotowywał 
wystawy i kiermasze swojej twórczości, warsztaty rękodzieła 
(malarstwo,  wycinanka,  zdobnictwo,  plecionkarstwo,  haft), 
plenery  rzeźbiarskie,  biesiady  folklorystyczne.  Jednocześ‑
nie organizował badania terenowe w celu zbierania dawnych 
podań i gawęd. Systematycznie spotykał się z dziećmi i mło‑
dzieżą,  prezentując  rękodzieło oraz  ludowe gawędy o pracy, 
tradycjach  i wierzeniach mieszkańców dawnej,  polskiej wsi. 
W placówkach oświatowych prowadził dla uczniów warsztaty 
rzeźbiarskie, nie tylko w rodzinnym Lututowie, ale poza gra‑
nicami gminy, powiatu i województwa. Z powodzeniem brał 
udział w licznych konkursach, przeglądach folklorystycznych 
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Wielokrotnie wyróżnia‑
ny i nagradzany za dorobek artystyczny i działalność społecz‑
ną. Otrzymał m.in. srebrne  i brązowe odznaczenie  im. Janka 
Krasickiego,  srebrny  i  złoty  Krzyż  Zasługi,  złotą  i  srebrną 
Odznakę  Honorową  Ludowych  Zespołów  Sportowych,  brą‑
zową Odznakę Ligi Obrony Kraju, złotą Odznakę Honorową 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, brązowy i srebrny 
medal  za  zasługi  dla  pożarnictwa. Laureat wielu  konkursów 
sztuki  ludowej.  Podziękowania  i  nagrody  za  pracę  na  rzecz 
rozwoju  życia  kulturalnego,  pracę  z  twórcami  ludowymi,  za 
upowszechnianie  kultury,  zaangażowanie  we  wzbogacenie 
kultury  regionu  i  kultywowanie  tradycji  otrzymuje  między 
innymi od wojewody sieradzkiego, przedstawicieli Stowarzy‑
szenia  Twórców  Ludowych,  marszałka  województwa  łódz‑
kiego,  starosty  zduńskowolskiego.  Jego  działalność  ludowa 
jest skupiona nie tylko w lokalnym środowisku, ale wybiega 
daleko poza jego granice. Prace artysty znajdują się w wielu 
miejscowościach regionu.
W  twórczości  artysty  można  wyodrębnić  trzy  zasadnicze 

obszary:  prozatorski,  poetycki  i  rzeźbiarski.  I  chociaż  nie 
wyczerpują  one  katalogu  zainteresowań  orędownika  folklo‑
ru, to determinują jego działalność, wzajemnie się przenikają 
i uzupełniają. Twórczość literacka ma szeroki zakres: wiersze, 
teksty wierzeniowe,  zapisy obrzędów,  teksty publicystyczne. 
Prozę zaczął uprawiać od felietonów traktujących o tradycjach 
związanych  z  wiejskim  życiem.  Barwne  opisy  drukowane 
były czasem w lokalnej prasie. Jednocześnie autor zapisywał 
usłyszane od starszych ludzi opowiadania o dawnych czasach 
i  związanych  z  nimi  wierzeniach  i  obyczajach.  Początkowo 
ustnie  przekazywał  je  młodym  odbiorcom  na  spotkaniach 
w  placówkach  oświatowych  czy  domach  kultury.  Z  czasem 

Dorota Bartoszek

Życie i twórczość artysty ludowego  

Wacława Zabłockiego
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jednak  uznał,  że warto  je  zebrać,  opracować  i wydrukować, 
by nie uległy zapomnieniu. Tak powstała pierwsza i unikatowa 
publikacja,  będąca  owocem  trzydziestoletniej  pracy  badaw‑
czej. Autor posługuje się w niej językiem ogólnopolskim z ele‑
mentami sieradzkiej gwary. W prozatorskim dorobku artysty 
ludowego są gadki (gawędy), legendy, opowieści , które reje‑
strują zwyczaje ludowe, opisują wierzenia i dawną tradycję, na 
przykład Noc Świętojańską, Andrzejki, Wielkanoc, Boże Na‑
rodzenie czy wiejskie wesela, opisy życia dawnej wsi, stając 
się cennym źródłem informacji dla etnografów i folklorystów. 

Szopka, wyk. Wacław Zabłocki,  
fot. archiwum twórcy

Osobny nurt jego pisarstwa stanowi liryka. Autor jako poe‑
ta odnalazł  się bardzo wcześnie, bowiem w wieku  jedenastu 
lat. Od tamtej pory pisze do dziś, z mniejszymi lub większymi 
przerwami, wypełniając czas pomiędzy twórczością prozator‑
ską i rzeźbiarską. Teksty liryczne to w głównej mierze reflek‑
syjne, nostalgiczne, nieco filozoficzne wiersze białe o przemi‑
janiu,  przeznaczeniu,  zwątpieniu,  samotności,  zapomnieniu. 
Wyrażają  tęsknotę,  smutek, wewnętrzne  rozterki  i  przeżycia 
autora,  który  w  poetyckich  obrazach  utrwala  piękno  swojej 
Małej Ojczyzny. Są więc wiersze o charakterze patriotycznym, 
o miłości i przywiązaniu do rodzinnych stron, o tęsknocie do 
tego, co minęło, do dawnych czasów. Owocem płodnej twór‑
czości  poetyckiej  jest  tomik  wierszy Moja Mała Ojczyzna1, 
w którym ujawnia się silny związek uczuciowy poety z przy‑
rodą  i miejscami z czasów dzieciństwa. Autor  językiem lite‑
rackim  z  elementami  gwary  opisuje  życie  codzienne miesz‑
kańców dawnej wsi,  ich prace, zwyczaje wierzeniowe  i  reli‑
gijne. Sama twórczość wydaje się być ucieczką od nadmiaru 
przeciwności,  z którymi życzliwie ustosunkowany do świata 
i ludzi artysta nie potrafi się pogodzić. Pomimo trudów życia, 
którymi nasyconych  jest wiele  smutnych wierszy,  autora nie 
opuszcza poczucie humoru, o czym świadczą zabawne wiersze 
Żeniaczka, Pewna wioska czy Święty zwyczaj narodowy, musi 
dobrze dymić z głowy. 

Wacław Zabłocki znany  jest  ze  swych  twórczych pasji do 
rzeźbiarstwa. Sieradzkie w stosunku do pozostałych subregio‑
nów  łódzkiego dominuje w podtrzymywaniu  tradycji w  tym 
obszarze. Prace tutejszych artystów ludowych cieszą się sławą 
ogólnopolską, a nawet międzynarodową2. Rzeźba dla lututow‑
skiego artysty  jest  aktywną  formą spędzenia czasu wolnego, 
ale  także  sposobem  wyrażania  siebie.  Stanowi  uzupełnienie 
i  w  pewnym  sensie  odzwierciedlenie  jego  twórczości  pisar‑
skiej. Ma charakter kultowy (figury świętych), zawiera także 
elementy demonologii (diabły, strzygi) głęboko zakorzenione 
w tradycji ludowej. Artysta najczęściej wykonuje pojedyncze 
rzeźby pokryte bejcą, akrylem i lakierem. Głównie używa ko‑
lorów  typowych  dla  sieradzkiego  czyli  czerwonego,  niebie‑
skiego  i  zielonego. W  twórczości  rzeźbiarza  dominują małe 
formy  przestrzenne  i  półpłaskie,  jednak  w  swoich  zbiorach 
posiada także formy o znacznych gabarytach. 
Artysta  zajmuje  się  także malarstwem,  chociaż  w  przeci‑

wieństwie do rzeźby należy ono w sieradzkim do stosunkowo 
słabo rozwiniętych dziedzin sztuki ludowej. Niewielka liczba 
dawnych obrazów, które zachowały się do dziś, malowanych 
była temperą na papierze i miała charakter wyłącznie kultowy. 
Wacław maluje  na  szkle  farbami  plakatowymi  wielobarwne 
postaci  świętych,  ikony,  czasem  elementy  przyrody  (kwiaty, 
zwierzęta). Kontury wykonuje tuszem. W najbliższym czasie 
zamierza wypróbować farby olejne.
Kolejną  pasją  twórcy  ludowego  jest  fotografia,  którą  od 

wielu lat zajmuje się jako miejscowy kronikarz i pasjonat tej 
dziedziny sztuki. Również w ten sposób zapisuje to, co ulotne, 
co zanika. Utrwala na fotografii stare domy, kapliczki, rzeźby 
oraz piękno przyrody rodzinnych stron. Uważa, że nie fotogra‑
fować to tak, jakby nie oddychać. 
Ten  poeta  i  pisarz  jest  osobą  znaną  i  cenioną,  zwłaszcza 

w dalszej okolicy, za artystyczny wkład w dziedzictwo kultu‑
ry regionu. W swoim środowisku pełnił wiele ważnych funk‑
cji: prezes Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych,  przewodniczący  sieradzkiego  oddziału  Stowa‑
rzyszenia  Twórców  Ludowych,  aktywny  działacz  Związku 
Harcerstwa Polskiego, Ligi Obrony Kraju, Związku Młodzie‑
ży Wiejskiej, kronikarz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lututowie, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lutu‑
towa i Stowarzyszenia Rodzina, sędzia i instruktor szachowy, 
wieloletni opiekun kapeli ludowej Lututowianie, wraz z którą 
uczestniczył w licznych festynach i festiwalach, promując kul‑
turę ludową w kraju i za granicą, między innymi w Krakowie, 
Wrocławiu, Warszawie, Częstochowie, Luksemburgu, Brukse‑
li, na Węgrzech. Wydał drukiem Borusowe bajania3, Babcine 
banialuki4, zbiory podań z terenu gminy Klonowa i Lututów, 
tomik  poezji  Moja Mała Ojczyzna,  gazetę  gminną  „Wieści 
Lututowskie”  oraz  płytę  DVD  prezentującą  dorobek  arty‑
styczny twórców ludowych z regionu sieradzkiego. Artykuły 
na  temat  folkloru oraz wiersze Zabłockiego drukowane były 
w lokalnych mediach, gazecie „Łącznik” i „Nad Wartą” oraz 
na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej. Wiele satys‑
fakcji dostarczyło autorowi wydanie publikacji Szkic z dziejów 
Lututowa5, której wprawdzie nie jest oficjalnym autorem, jed‑
nak jego staraniem została zebrana znaczna część materiałów 
w niej wykorzystanych. 
Swoje ludowe zainteresowania dzieli z żoną Anną, zajmu‑

jącą  się  plecionkarstwem,  wycinankarstwem,  rzeźbiarstwem 
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oraz  synem Łukaszem, którego pasją  jest  rzeźbiarstwo wiel‑
kogabarytowe. W 2011 roku została otwarta w Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej wystawa sztuki ludowej państwa Zabłockich pod 
tytułem Rodzina z pasją, na której prezentowano prace wy‑
konane przez członków rodu. Wystawę można było obejrzeć 
również w serwisie internetowym You Tube6. W piśmie samo‑
rządowym województwa  łódzkiego Ziemia Łódzka7 znajduje 
się artykuł na temat twórczych pasji W. Zabłockiego. 

Rzeźby Wacława Zabłockiego, fot. Archiwum STL

Swoją aktywną i wszechstronną pracą artysta pragnie ocalić 
od zapomnienia  i zatrzymać przeszłość poprzez różne formy 
jej  dokumentowania  oraz  przekazywania  dawnych  tradycji 
młodym pokoleniom. Za jedno ze swoich największych osiąg‑
nięć  twórca  uważa  dopracowanie  formuły  przekazu  ustnego 
z zakresu kultury ludowej dawnej wsi dla młodych odbiorców, 
którzy z wielkim zainteresowaniem słuchają jego gawęd i co‑
raz częściej proszą o więcej. Podobnie rzecz dzieje się w przy‑
padku warsztatów rękodzieła ludowego. Jest to zjawisko warte 
podkreślenia, zwłaszcza wobec negatywnego stosunku wielu 
Polaków do tego co ludowe, pomimo chłopskiego rodowodu 
ogromnej większości  z  nich. Tym większa  i  trudniejsza  rola 
twórcy  ludowego  w  zakresie  transferu  wiedzy  w  kierunku 
młodego odbiorcy. Temu właśnie ma służyć działalność w za‑
kresie  prozy,  poezji,  rzeźbiarstwa,  plecionkarstwa,  wycinan‑
karstwa itp. 
Niektórzy twierdzą, że kultura ludowa nie istnieje, że żyje 

tylko jej mit. Ludowa działalność Wacława Zabłockiego i jego 
tożsamość indywidualna są zaprzeczeniem tej tezy. Jako regio‑
nalista nie tylko zabiega o tworzenie zbiorów etnograficznych, 
ale także wspiera zespoły folklorystyczne, promując ludowych 
artystów. Poprzez swoją działalność staje się stróżem tradycji. 
Nie  funkcjonuje  jednak  w  realiach  gospodarki  wolnorynko‑
wej, nie jest menagerem zabiegającym o promocję i logistykę. 
Nie buduje własnego wizerunku do celów kondycji material‑
nej. Nie zależy mu na sławie czy majątku. To nonkonformista 
sprzeciwiający się konwenansom. Człowiek nad wyraz skrom‑
ny,  o  czym  świadczy  fakt,  że  nie  do końca przypisuje  sobie 
autorstwo Borusowych bajań twierdząc, że napisali  je  starzy 
gawędziarze  w  długie  zimowe wieczory  z  okolicznych wsi: 
Popieliny, Kopanin, Wron (gmina Klonowa i gmina Lututów). 
Jego zaklęte w drzewie, obrazie, opowieści czy poezji diabły 
i czarownice, dobre i złe duchy czy świątki przypominać będą 
przyszłym  pokoleniom  przebogatą  panoramę  tych  wierzeń 
oraz tradycje, dawne zwyczaje i barwną kulturę polskiej wsi. 

Przypisy

1  W. Zabłocki, Moja Mała Ojczyzna, Lututów 2009. 
2 www.historycznie.uni.lodz.pl, dostęp: 08.10.2019.
3  W. Zabłocki, Borusowe bajania, Lututów 2008. 
4  W. Zabłocki, J. Gonera, Babcine banialuki, Lututów 2018.
5  J.  Bednarek,  Szkic z dziejów Lututowa 1405‒1945, Lututów 

2004.
6  Zob. Rodzina z pasją, https://www.youtube.com/watch?v=K8k‑

uEBhJQsM, dostęp: 08.10.2019.
7  „Ziemia Łódzka”, 2014 nr 6/7 (152).

MARIANNA PAWŁOWSKA
Babcia Janowa
Jej cały świat to tutaj
Wydeptane kręte ścieżki
Na wyłączność zapisana w krajobrazie
Wciąż ta sama rzeka
Widok od Bugu do domu

Jeszcze przed chwilą
Bosonoga królowa pastwisk
Bogini łąk w kwiecistej sukience
Z każdym rokiem głębiej
Wrastała w bryłę ziemi

Wystarczyło to co każdy dzień przyniesie

Na złote gody kupiła mężowi garnitur
Nie założył:
– Ne treba
– Na smert budu

Jeszcze potrafiła dojrzeć w jego oczach
Błysk taki jak wtedy 
Gdy przynosił jej pierwsze kaczeńce
Z wiosennych nadbużańskich łąk

Zmatowiała źrenica oka
Gdy wszystkie sny już wyśnione
Straciła kolory 
Wyblakła jak jesienne liście

Aż przyszedł czas
Kiedy człowiek zamienia się w ciszę
I wielka cisza za opłotki wnika
Chałupek starowinek
Na śmierć przeznaczonych
Które wciąż jeszcze chylą się nad wodą

Zostawiła wydeptane ścieżki do swojego świata
Zostawiła wydeptane kamienne schody
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– Dziadku, dziadku! Opowiedzze nom jesce cosi na dobra‑
noc! – chóralnie zakrzyknęły wnuczęta i usadowiły się wokół 
staruszka.
– Nyj, dobre, opowiym – zgodził się dziadek i iskierka zado‑

wolenia błysnęła mu w oku. – Ino, ze na mie juz wasi ojcowie 
krzywo bocom,  ze wom  telo  zmyślom,  nie  bedym  radził  po 
nasemu, ba po pańsku. Słuchojciez...
I potoczyła się opowieść.
Było to za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, 

co  jedną miejscowość zostawił murowaną,  a  już do kolejnej 
drewnianej zaglądał. Pewnego razu zmęczony już swoją nie‑
strudzoną pracą udał się na południe kraju, by odpocząć nieco. 
A  im bardziej wjeżdżał w góry,  tym bardziej zakochiwał  się 
w swojej ziemi. Minął ówczesne Myślenice, Lubień i Tenczyn, 
wkroczył na tereny Rabki, a stamtąd do Olszówki. Wszystkie 
miejscowości były dla niego równie piękne, w każdej zatrzy‑
mywał się na dobę, aż trafił na okolicę, która tak go urzekła, że 
osiadł tam na kilka miesięcy.
Żyjący w malowniczej dolinie, otoczonej trzema stromymi 

wzgórzami, prostolinijni i szczerzy ludzie, pracujący od rana 
do wieczora na  roli,  szybko zyskali uznanie króla. W dodat‑
ku, każdy mieszkaniec mógł choć przez chwilę porozmawiać 
z królem. Niebawem władca założył  tam wieś, a że była mu 
tak bliska jak jego córeczka Kasia, postanowił, że będzie na‑
zywać  się Kasinka Mała. Chciał  przy  tym,  by wieś  nosząca 
imię  jego córki miała  się  jak najlepiej, dlatego ustanowił  jej 
pierwszym sołtysem znanego ze szczodrości  i dobrego serca 
Lubomirskiego. I nie omylił się król – chłopi uwielbiali swoje‑
go pana. Czuli, że pragnie ich dobra, a o zyski z pańszczyzny 
specjalnie nie dba. Ba,  kiedy ktoś do niego przyszedł,  zaraz 
wyciągał  pomocną  dłoń.  Traktował  też  wszystkich  iście  fa‑
milijnie. Ponadto zakochał się w tej dziedzinie od pierwszego 
wejrzenia i z dnia na dzień był coraz bardziej przekonany, że 
znalazł niebo na ziemi. Tak  również  czuli mieszkańcy  i  pod 
niebiosa wychwalali Boga, króla i jego zarządcę.
Pod  rządami Lubomirskiego  rosła Kasinka w siłę, dlatego 

wielu bogatych chciało od króla kupić tę wieś. Król jednak ani 
myślał, by ją komukolwiek odsprzedać. Mijały lata i dobroby‑
tu kasinczan nie mąciły żadne ciemne chmury. Ale Lubomirski 
postarzał się i przed śmiercią sprawiedliwą ręką podzielił ma‑
jątek między swoich dwu synów. Starszemu dostały się kosz‑
towności i inne dobra materialne. Młodszemu pozostał urząd 
sołtysa.
Opuszczając  swoje  niebo  na  ziemi,  Lubomirski  był  prze‑

konany,  że  zostawia  Kasinkę  w  dobrych  rękach. Mieszkań‑
cy wioski  także  sądzili,  że  syn wdał  się w  ojca,  ale  szybko 
spotkało  ich  rozczarowanie. Następca okazał się całkowitym 

przeciwieństwem swego ojca. Całe dnie spędzał na zabawach 
i oddawał się różnym uciechom. Uwielbiał zwłaszcza polowa‑
nia na dziką  zwierzynę. Chłopi nie mogli  u niego zasięgnąć 
rady ani uzyskać pomocy. Młody sołtys nie cenił też ich pracy, 
a sam z miesiąca na miesiąc stawał się coraz bardziej chciwy. 
Im więcej majątku przez swój hulaszczy  tryb życia  roztrwa‑
niał, tym większe narzucał chłopom obciążenia pańszczyźnia‑
ne. Poczucie niesprawiedliwości opanowało w związku z tym 
wiele ludzkich serc, lecz bano się jawnie buntować. Tylko po 
polach  dawało  się  słyszeć:  „Coz my Bogu  zawinili,  ze  nom 
w takik ciyskik casak przisło zyć”.
Chłopi ledwo wiązali koniec z końcem i jedynie ci, którzy 

posiadali  większe  gospodarstwa,  mogli  sobie  pozwolić  na 
nowy przyodziewek. Wiosną i latem można było jeszcze jakoś 
żyć, lecz zimy znoszono coraz ciężej i to mimo zahartowania 
przez pracę. 
Pewnego  styczniowego  dnia  do  domu  Jaśka  Marszalika 

wkradł  się  przez  szparę  w  drzwiach  mróz  z  pola. W  małej 
chałupie mieszkał on z żoną Marysią i dwójką chłopczyków. 
Marysia była w stanie błogosławionym, pochodziła z wielo‑
letniej rodziny. Rodzice Jaśka zmarli przed paroma laty i nie 
miał im kto pomóc. Jasiek pracował na swej roli, a dodatkowo 
imał się każdej możliwej roboty, byle utrzymać rodzinę. Zimą 
brakowało jednak pracy, a bieda i mróz coraz bardziej im do‑
skwierały.
– Oj, Jasieńku, coz my pocniemy dali? Potrzeb coroz wiyn‑

cy, a nom nie przybywo, ba ubywo – biadoliła strapiona Ma‑
rysia.
– Maryś, duso moja, nie bec! Pódym jutro do lasa, nazbiy‑

rom drzewa na caluśkom zime i jakosi to syćko przetrwomy. 
Domy se rade – rzekł Jasiek, choć sam nie był do końca prze‑
konany co do swoich słów.
Następnego  dnia  wcześnie  rano  wziął  siekierę  i  wyszedł 

z chałupy. Udał się w kierunku Szczebla – najwyższej kasin‑
czańskiej góry. Im głębiej zapuszczał się w las,  tym bardziej 
wsłuchiwał  się  w  wszechobecną  ciszę,  która  go  uspokajała 
i  napawała  nadzieją. Nawet  się  nie  spostrzegł,  kiedy  zastała 
go  noc. Ciemność  nie  była mu  straszna,  jednakże wolał  już 
wracać, by nie dokładać zmartwień żonie. Ale niezbyt często 
zapuszczał się w te tereny, toteż stracił z oczu drogę, którą tutaj 
przybył. Schodził na wyczucie, gdy nagle zobaczył przed sobą 
rozświetloną nienaturalnym blaskiem grotę. Wiedziony cieka‑
wością, zbliżył się do skalistego wejścia jaskini, przecisnął się 
przez skały i kamienie, i to co zobaczył, odebrało mu mowę.
„Dyć jes to ta grota, słysołek o jyj śkarbak we wsi, ale po‑

wiadali  ludziska,  ze  ino  prawy,  wybrany  przez  Boga  cłek, 
moze do niej dotrzeć” – zbierał gorączkowo myśli. 

KLAUDIA GAWRONEK

„Zimna Dziura”
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– Czego  tu  szukasz  człowiecze  –  spytał  nagle  oniemiałe‑
go Jaśka jakiś skrzat, który stał pośród stosów złota i srebra, 
rzucając badawcze spojrzenie na przybyłego. – Co cię tu przy‑
wiodło?
Jasiek ocknął się i odezwał nieśmiało:
– Pokwolony. Byłek w lesiy, drzewo zbierołek na zime. Bie‑

da u nos, ni momy siy w co przyodziać, dzieciska głodne cho‑
dzom. Dej panie dukata, piyknie pytom.
Stwór  lustrował  go  przenikliwym  wzrokiem  i  wydawało 

się, że pragnie mu zajrzeć do głębi serca. Zastanawiał się, czy 
wspomóc tego człowieka, czy odprawić go bez niczego.
Ostatecznie orzekł:
– Dojście do jaskini nie dowodzi jeszcze prawości człowie‑

ka. Wielu śmiałków  już  tu  trafiło,  lecz nikomu nie udało się 
stąd powrócić. Ty wszakże wydajesz się cnotliwym, dobrze ci 
z oczu patrzy. Weź jedną sakiewkę i wróć tam, skąd przyszed‑
łeś.
– Jezusicku! Bogu niek bedom dziy... – nie zdążył  jednak 

dokończyć, gdyż jakaś dziwna siła wyrzuciła go na zewnątrz. 
Znalazł się na powrót przed grotą i uśmiechnął z wdzięcz‑

nością  do  nieba,  na  którym majestatycznie  unosił  się  bijący 
jasnością księżyc. 
„Świeć miesioncku, świeć. Zaprowadź mie za tyn las do mej 

lubej. Teroz  juz my poratowani, bieda nos nie zje” – myślał 
z radością.
Do  domu  dotarł  w  mgnieniu  oka,  niesiony  w  dół  jak  na 

skrzydłach. A kiedy opowiedział wszystko Marysi, ta począt‑
kowo  nie  dała  wiary  jego  słowom.  Sądziła  bowiem,  że  ma 
halucynacje. Uwierzyła jednak, gdy zobaczyła sakiewkę wy‑
pełnioną złotymi dukatami.  I nie było  tego wieczoru szczęś‑
liwszego domu w Kasince ani w całej Polsce.
Wieść o tym niezwykłym wydarzeniu rozeszła się nazajutrz 

po całej wsi. Nie minęło parę godzin i Jasiek został wezwany 
na dwór  sołtysa, który chciał porozmawiać o  tej historii.  Ja‑
siek nie chciał być posądzonym o zmyślanie bajek, toteż wziął 
z sobą parę złotych dukatów i pokazał je Lubomirskiemu. Na 
ich  widok  rozbłysły  oczy  sołtysa  niesamowitym  blaskiem. 
Rozkazał bez zwłoki osiodłać konie i ruszać do jaskini. Mar‑
szalik chciał posłużyć za przewodnika,  jednak pan kazał mu 
tylko dokładnie opisać drogę i czekać na jego powrót. Dodał 
tylko,  że  jeżeli  skłamał,  to  obmyśli  dla  niego  odpowiednią 
karę. 
Jasiek,  trapiony  obawami,  przeżywał  ciężkie  chwile,  wy‑

obrażając sobie, co go czeka, gdy Lubomirski powróci nieza‑
dowolony albo gdy nie znajdzie groty. Modlił się i czekał, aż 
nastał wieczór. W końcu zmęczony, zasnął. Obudził go tętent 
kopyt. Zerwał się jak oparzony i czekał z bijącym sercem na 
wyrok. Wtem do środka wpadł Wojtek – zaufany służący Lu‑
bomirskiego,  a  kolega  z  dzieciństwa  Jaśka. Uradowany wy‑
krzyknął:

– Jaśko! Nojświyntso Panienka wypytoła u Boga o tom ła‑
ske!
– Je, coz siy stało? Ka  jes Lubomirski? Godoj Wojtek, co 

mnie ceko?
– Uspokój siy! Słuchoj jak jes. Wskocylimy na kuń i co siył 

starcyło  jechalimy w  los,  tak nos poganioł panocek. Kie my 
uwidzieli  jaskinie,  jak  zywo  mielimy  strzyc  wejścia.  Lubo‑
mirski poseł najprzód, to my cekali – zdawał relację zdysza‑
ny Wojtek. – Cekomy i cekomy, i hej, coz to był za piekielny 
wrzask. Panocek zakwicoł, jakby go fto do piekła zabieroł. Ba‑
limy siy przeokrutnie, ale za swoje miyjsce znomy, tośmy pośli 
go posukać i pomóc. I dos wiare? 
– Je, co?
–  Kieśmy  hań  weśli,  zodnyk  śkarbów,  zodnego  skrzota 

i wtej nos przesło zimno przeokropne – ni ma Lubomirskiego!
– Nie zmyśloj Wojtek! Kaz mioł siy podzioć?
– Na mój dusiu! Cały cas ześmy mieli strzyc wejścio, tośmy 

stoli i strzegli. Przebóg, ni mioł jak wyjść koło nos. Zapod siy 
pod ziemie abo co... 
– Jezusicku słodki! – wykrzyknął Jasiek i przypomniał sobie 

zaraz słowa skrzata, który oznajmił, że tylko prawy człowiek 
może wejść do jaskini  i wyjść z niej bez szwanku. Uwierzył 
więc w słowa Wojtka i przeżegnał się bogobojnie. A gdy wró‑
cił do domu, opowiedział o wszystkim Marysi, po czym za‑
stanowili się, na co przeznaczą dukaty, pocałowali się i poszli 
spać. Nazajutrz zaś wstali do swych chłopskich obowiązków.
Od  tego  czasu,  gdy  przepadł  Lubomirski,  wiodło  się  lu‑

dziom w Kasince już dobrze. Każda rodzina miała z czego żyć, 
nie przymierała głodem, a król wkrótce ustanowił nowego soł‑
tysa. Równie uczciwego jak pierwszy zarządca. 
O tym, co się wydarzyło w grocie pod Szczeblem i jak znik‑

nął Lubomirski, dokładnie nie wie po dziś dzień nikt. W jaski‑
ni nawet w najbardziej upalne dni wciąż panuje przenikający 
do kości chłód, od którego wzięła się nazwa osławionej groty – 
Zimna Dziura. 
A co się stało z Lubomirskim? Niektórzy mówią, że stanął 

na jakimś ruchomym kamieniu i przepadł w otchłani jaskini. 
Inni  uważają,  że  schował  się  przed  służącymi,  by  nie mogli 
oni uszczknąć niczego ze skarbu, a gdy wracał sam w nocy, 
rozszarpały go wilki. 
Dziadek jednak, gdy powrócił do swojego gadania, rzekł: 
– Jo wierzym, ze panocek dali hań  jes. Jego dusa pokutu‑

je za syćkie zło,  ftorego siy dopuściył. Pon Bucek go skoroł 
i zesłoł do piekieł. Zły cłek był i tak siy skojcył. Zimno z jego 
dusy  przesło  na  calusieńkom  grote. Niek  to  bedziy  dlo wos 
przestrogom, dzieci. Trza być dobrym cłekiem, Boga miłować 
i ludzi sanować. Cyjom robotom nie gardzić, ino kwolić. Swo‑
jej ziemi strzyc i do nojmniyjsyj krzywdy nie dopuścić. Amen. 
Nyj, idźciez teroz spać, bo mie wasi ojcowie jutro zbeśtajom 
do reśty. A ino o pacierzu nie zaboccie!

Wycinanka łowicka wykonana przez Wiesławę Wojdę, fot. P. Onochin
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Kogo dopadła nawałnica w gorak, kany nika nima schroniy‑
nio, tyn wiy, ze strak to niy jino uodbiyro rozum, nale tes rozne 
rzecy przidom cłowiekowi do głowy. Zośka skoro rano wybra‑
ła siy do gronia, bo dobrze wiedziała, ze jak wiater przidzie na 
rose, to desc w tyn dziyj jes pewny. uUna miała całom duzom 
niwke  siana  słozyć  do  uostrewek,  na  pomogała  ij  jino  staro 
Rzymcocka, na ij robota to z całom pewnościom w rynkak jus 
siy niy poliła. Wiedziała, ze jak bydom kciały całom niwke za‑
grabić, to do wiecora z pewnościom im siy zedrze. Wlekły siy 

z nogi na noge, bo goronc dawoł im siy we znaki, na im wyzyj, 
to jakosik ciynzyj było dychać. Jak dosły, to musiały na kwile 
siednyć i wypić po pore łykow kompotu. Rzymcocka zacyna 
przygrabować, na Zośka zanim miała jesce siłe, to wbiła zaros 
dwie uostrewki. To po prowdzie była robota dlo chłopa, nale ij 
nimioł kto pomóc, bo ślubny jus trzy roki minyło, jak poseł na 
wiecny uodpocynek. 
Jus  piyrso  uostrewka  stanyła,  uograbiła  kole  nij  i  zacyna 

w drugij spodek uukładać. uUmiała to robić jak mało kto, nigdy 

WALERIA PROCHOWNIK

Wyrzuty sumiynio

Modo Kuklino wylazła ze izby yno na kwilka. Niż uodzwo‑
nili na Klynkani, usłyszała, że keryś żugluje przi fortce a cosi‑
kej woło. Zdało sie jeji to troszka dziwne, bo bez dziyń żodyn 
fortki niy zawiyroł. Pomyślała se, że możnej prziszoł jaki cu‑
dzy a cosikej potrzebuje,  jednako boji sie wlyź na plac skuli 
fatrowych psiokow. Ale kej tam zaszła, przi fortce już żodyn 
niy czakoł. Gibła sie zaroz nazod, bo  to  już był  tyn czas, co 
jeji maluśki synek Alojziczek sie przebudzoł ze rannego spa‑
nio. Wlazła do izby i aże jom cofło. We Alojziczkowej kolybce 
siedzioł jakiś uogromnie szpetny bajtel. Gowa mioł jak bania, 
uoczka maluśki a świdrate, za to doś spore uszyska. Jego ryn‑
czyska były wielgi jak łopatka do wonglo, a kadłubek zaś był 
maluśki  jak  u  dziepiyro  narodzonego  malika. A  wrzeszczoł 
niymiłosiernie,  jakby go kery  se  skory  uobdziyroł. A po Ku‑
klowym Alojziczku we cołki izbie niy było ani dychu. Modo 
wystrzeliła ze izby a pognała prosto ku starce, co siedziała na 
wycugu. uOna miała jedna izba za parzokiym na końcu chałpy. 
Potym uobie przileciały do pomiyszkanio modych.
– Dziołcho, to je podciep! – zawyrokowała starka a sie prze‑

żegnała. – Jak Hanik przidzie ze szychty, niych zaroz leci po 
baba spod lasa, możnej uona co doradzi.
Za kwilka starka poszła do swojigo pomiyszkanio, a modo 

uostała we  izbie sama ze  tym podciepym. Wtynczos prziszło 
jeji do gowy, że jak uona tego straszka niy ukrziwdzi, to ta jego 
mamulka Alojziczkowi tyż nic złego niy zrobi. Bezto chciała 
tego  boroka  podciepka  pohalać  po  gowie.  uOn  jednako mu‑
sioł niy być do tego nawykły, bo jeji zaroz pokozoł zymbiska, 
a mioł ich połno gymba. A to sie modo mamulka fest wylyn‑
kała, bo tyn podciep mog być przeca taki stary jako jeji Aloj‑
ziczek, bo jeszcze we kolybce siedzioł, ale jeji syneczek yno 
dwa zombki mioł. 

Jak Hanik prziszoł do dom, jego baba mu zaroz wszyjstek 
uopedziała  a  chciała mu  dać  uobiod.  Patrzi,  a  tam we  garcu 
uostały yno dwie krupy, isto reszta keryś musioł zjeś. Tak po‑
dejrzyni padło zaroz na podciepa, bo sie uoblizywoł a głośno 
bekoł. 
Chłop uostoł uo głodzie, ale po baba spod lasa skoczył mi‑

giym.  uOna  zaroz  przileciała  ze  poświynconym  prontkiym 
a  kozała  nim  podciepowi  loć  wiela  wlezie.  Modo  Kuklino 
niy poradziła sie przemoc, bezto baba sama zaczła, a  jak sie 
zmochała, to Hanik dokończył. Podciep uogromnie wrzeszczoł 
a uciekoł po cołki izbie. Tak sie Kukle dowiedzieli, jak do gar‑
ca ze krupami trefił. W końcu Hanik go chycił za kark a chcioł 
mu jeszcze bez ta chudo dupa strzelić tym poświynconym ki‑
joszkiym,  kej  cosikej  hukło we  siyni,  dźwiyrze  sie  uotwarły 
a  do  izby  wleciała  uogromnie  szpetno  baba.  Krom  rozlazłej 
gymby miała jakiś kudłate włosiska a chude, dłogi ronczyska, 
a w nich trzimała Alojziczka. Szmajtła nim do kolybki, a pod‑
ciep som jeji na kark sie ciepnył. Zaś cosikej fest hukło a uoba 
sie kajś straciyli. 
To był koniec  tyj  strasznej historyje,  ale Alojziczek dłogo 

niy poradził sie spamiyntać a czynsto płakoł we nocy, bo mu 
sie bezmała śniła ta uoszkliwo baba. Isto to była ta Klynkanica, 
co jeji tyż Połednica godajom, co se go chciała wzionś za swe.
Starzi ludzie dycki godali, że połedniowom porom po świe‑

cie  lotajom Klynkanice  a Mamony,  a  gryfne  ludzki  dziecka 
na  swoji  zamiyniajom. Bezto mamulki  niy miały  sie  kwolić 
swojimi dzieckami jedna przed drugom. A jak już by im dzie‑
ciontko kery fest pokwolił, to miały padać: „Isto sie wom zdo, 
dyć moj synek (abo moja cera) to ni ma nic nodzwyczojnego”. 
To bezmała miało pomóc, bo Klynkanice a Mamony yno wy‑
kwolone dziecka zbiyrały.

ELŻBIETA MARIA GRYMEL

Jak podciep znod sie u Kuklow?
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wiater ij uostrewek niy łozkurzył a siano dobrze było wysuso‑
ne. Zajynte  robotom to niy widziały, ze  uod miasta cerniawa 
strasno zakrywo niebo. Jesce tes uod strony lasa pokozały siy 
chmury i z nik to piyrsy ros zagrzmiało. Dopiyro wtedy Zoś‑
ka połozglondała siy po niebie i truflina jom wziyna, bo cosik 
uotympnego cuć było w powietrzu. Wiedziała, ze wszystkigo 
niy zagrabiom, nale co jus było w uostrewce, to tak jakby jus 
w stodole. Ledwie zdonzyła wbić do ziymie trzeciom, jak za‑
cyno kropić. Co kwila ze strachym patrzała po niebie, bo cuła, 
ze jak ty chmury siy zyjdom, to mogom dziwy byś. 
Jus wiyrk to przy descu ułozyła, zwinyła z siana powrosło, 

coby uostrewke uowionzać, bo była jesce niyulezano i mog jom 
wiater łozkurzyć. Jak grzmotnyło, to jaze ziymia siy zatrzyn‑
sła, desc zaś lunył taki jakby z wiadra kto wode loł. Niy było 
inksej  rady,  jino  dopiyro  co  tak  ugłoskanom  kope  uod  dołu 
łozkurzyć, coby mogły we dwie skryć siy przed descym. Nau‑

około łozpyntało siy piekło, pierony biły jedyn za drugim, na 
uod błyskawic to było tak widno jakby światło z elektryki kto 
świycił. Baby ze strachu zamknyły uocy, coby tyk dziwow niy 
widzieć. Zdawało siy, ze chyba wszyjscy debli tajcujom. uObie 
jus miały swoje roki, nale takigo cegosik niy widziały. Za kwi‑
le jus pod sobom miały mokro, woda loła siy po całej niwce. 
Wiedziały,  ze  jak  dłuzyj  tyn  desc  jesce  bydzie  loł,  to  całom 
uostrewke przeleje.
Rzymcocka  śpiywała  po  cichu  „Kto  siy  w  uopiyke uoddo 

Ponu swymu”. Zośka zaś zbiylałymi wargami modliła siy do 
Matki Boskij  i  sumiyntowała  siy,  ze  pójdzie w bosu do Ry‑
kwołdu, byle jino Matulecka Bosko dała im te nawałnice prze‑
zyć. 
Jak jino grzmoty troche przesły, to niy cekały jaze desc uu‑

stanie, jino wygrzebały siy z uostrewki i posły ku chałpie. Taki 
były wystrasone, ze całom droge  trzynsły siy ze strachu,  jak 
tes z zimna, bo z takigo goronca potrefiło siy nogle uoziombić. 
Zośka w chałpie długo nimogła prziś do siebie, dali ty dziwy 

miała przed  uocami  i  co kwila przychuodziło  ij do głowy, co 
Matulce Boskij  uobiecała. Do Rykwołdu  jiś  z procesyjom  to 
nic  takigo. Kozdego roku  ludzie śli,  uuna  tes pore  razy była, 
nale teros niy wiedzieć cymu uobiecała jiś na bosoka. Cynsto 
ludzie w bosu śli, na boty mieli za snorowki przewiysone przez 
ramie. Zodne to dziwy niy były, jino uuna miała nogi jakiesik 
jakby pajski i w bosu nigdy po polu niy chuodziła, bo jom straś‑
nie pchało.
Na drugi dziyj kasik ty myśli uodegnała uod siebie, bo robo‑

ta robote goniła. Nale za ktorysik cos uobudziła siy w środku 
nocy na przed uocami miała te nawałnice i jakby nawet swysa‑
ła, ze siy modli i co Matulce Boskij uobiycuje. Do rana jus niy 
zmrozyła uoka i wiedziała, ze niy zazno spokoju, jaze zrobi to 
co uobiecała. 
Jesce  przed  uodpustym na Matke Boskom Zielnom  ludzie 

uuradzili,  ze  pójdom  do  Rykwołdu  prosić  uo  pogode.  Cały 

lipiec prawie niy było dnia,  coby niy poloło  i  niy  sło  zbozo 
z  pola  zwiyź  do  stodoły.  Jak  niy  przestanie  loć,  to  głod  za‑
glondnie ludziom do uocow. Zośka, ktorej sumiyni niy dawało 
spokoja, pomyślała, ze  lepsej sposobności moze  jus niy byś. 
Siano dali jesce w uostrewkak cyncało i coroz cynścij łapała siy 
na tym, ze tymu nimoze tego siana zwiyź, bo niy zrobiła tego, 
co uobiecała. Było to dziwne, bo dwa razy jus sła do tego siana, 
nale jom desc uodganioł. 
Jak jino nastoł dziyj w miare pogodny, to zgruchnyli siy lu‑

dzie i pośli skoro rano. Ksiondz, ze był jesce młody, to siy niy 
wymigoł i poseł tes z ludziami. Na samym przodku seł chło‑
piec w biołej komezce, za nim ksiondz i cało banda ludzi. Je‑
sce dwoje ludzi, chłop i baba, tes śli na bosoka, to ij troche było 
raźnij.  Jednakze za niydługo niy wiedziała,  jak mo  jiś,  coby 
tak  ij  niy  pchało. Nojcynścij  to  sła  kole  fosow,  kany  troche 
trowy zawdy jes, to mjynkcyj wtedy pod nogami. Jak tak śli, 
to zdonzyli pieśni maryjne wyśpiywać, koronke tes uodmowili, 
na kozdy swoje intyncyje Bogu polecoł. Nareście stanyli, coby 
troche dychnyć. Zośka prasła  sobom  uo ziym  i  jaze na krzik 
ij  siy zbiyrało,  jak patrzła na  ty  swoje poranione  stopy.  Jino 
złapała siy na tym, ze uocios poranione nogi jom bolom, to jes 
ij tak jakosik lekutko na dusy. 
Jesce  przed  połedniym  przestompili  brame  gazdowki  Ry‑

kwołdzkij Gaździny. Zośka wdzioła  trewiki na  uobolałe nogi 
i uo  wszystkim  zapomniała,  bo  takom  strasnom  radoś  cuła 
w sobie, ze mogła wypełnić to co uobiycała. Dziynkowała Ma‑
tulce Boskij  i przy  tym prosiła  uo uopiyke nad sobom w tym 
trudnym wdowim zyciu, na intyncyja, w ktorej przyśli, to ja‑
kosik mało jom uobchodziła.
Po  nabozyjstwie  trzeba  było  rusyć  w  droge  powrotnom. 

Zośka nawet  przysiadła na  ziymi,  coby  zezuć boty,  ki  naros 
cosik jakby ij sepnyło do ucha: „Nady niy uobiycałaś, ze pój‑
dzies w bosu w uobie strony”. Podniesła siy bez zastanowiynio 
i posła za ludziami, i dopiyro za jakisik cos przisło ij do głowy, 
ze jes w botak, na tes jom nogi straśnie bolom. 
Droga powrotno kasik pryndzyj im śleciała. Moze to tymu, 

ze kozdymu lekutko było na dusy. Do  tego dziyj był piykny 
i niy zanosiło siy na desc. Zośka dziynkujonc Bogu wlazła do 
chałpy i ledwie zywo prasła na stołecek przy piecu. Dopiyro 
za  kwile  przysło  ij  do głowy,  ze  trzeba boty  zezuć. Patrzała 
i uocom niy wierzyła, nady to były prawie ze nowe boty. Dała 
za nik duzo, bo myślała, ze bydzie w nik chuodzić pore rokow. 
Nale to, co miała na nogak, to jus na nic siy niy nadawało. Wie‑
działa, co siy stało, jino to było ij dziwne, ze całom droge ani 
ros niy popatrzała na nogi i niy cuła, ze boty ij siy łozlatujom. 
uOsunyła siy na kolana, złozyła rynce, podniesła uocy do uobro‑
zu Matki Boskij  i pokornie, cichutko wyseptała: „Matulecko 
Bosko – przeboc”.

Haft autorstwa Stefanii Marczak, fot. P. Onochin
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Kożdy człowiek wiy, że chlyb to je dar od samego Pana Boga 
i noleży go szanować. Bo dyć tak po prawdzie, to człowiekowi 
do życio styknie chlyb a woda. W dzisiejszych czasach nikierzi 
ludzie o tym zapominajom. Może skuli tego, że teraz ludzie już 
nie muszom tak ciynżko robić na chlyb jak downij, bo jak się 
mo piniondze, to w każdym sklepie idzie se chleba kupić. Lu‑
dzie się już ku tymu przizwyczajili i myślom se, że tak dycko 
musi być. Nie byłoby w tym nic złego, kieby nie to, że co ni‑
kierzi kupują tego chleba za dużo, a potym wyciepujom go na 
hasiok, kaj yno roztomańte chrobactwo i szczury majom z nie‑
go pożytek. A przeca suchy chlyb też idzie spożytkować. Styk‑
nie taki chlyb pokruszyć, dodać zombek czosku, zaloć gorkom 
wodom, posolić, trocha pomaścić i już momy najlepsze jodło 
na  świecie.  Jedni padajom, że  to  je wodzionka, a drudzy, że 

brotzupa. Na Ślonsku jeszcze piyndziesiont lot tymu w kożdej 
chałpie abo na śniodani, abo na wieczerzo,  tako zupa  jodali, 
bo szanowali nawet nejmyjszo kruszka chleba. Kożdy, nawet 
nejmyjszy bajtel, wiedzioł, że jak konszczek chleba spadnie na 
ziym, to trza go podniyś i pocałować, a jak je zmazany i nie 
idzie go już jeść, to dać go kurom abo inkszej gowiedzi.
Było tak skuli tego, że jeszcze wtedy po polach nie jeździły 

kombajny  i  ludzie musieli  się ciynżko przi żniwach narobić, 
żeby potym mieć bez cołki rok co jeść. Pamiyntali też, że kto 
chleba nie szanuje, tyn to kiedyś odpokutuje. 
Bezmaś downo, downo tymu, to ludzie nie musieli tak ciyn‑

żko na chlyb  robić, bo mieli go za  tela. Dzioło  się  tak  skuli 
tego, że łobiyla miały kłosi od samej ziymie, a żodne kłosko 
nie było szczyrbate. Nejszumniejsze kłosi miała reż, bo dyć to 

Zył roz w Marcówce chop, co go nazywali Kulosek. Biyda 
u niego jaz piscała. Mioł jedynoście dzieci. Zeby ik nakormić, 
musioł robić w lesie jako drwol uod świtu do zmroku. Wycinoł 
drzewa i zwoził dziedzicowi uostrugane sągi. Zywił sie ino pla‑
ckiem z posypkom, który piekła dlo niego zuna. Pilnowoł tego 
placku straśnie, z nikim sie nim dzielić nie kcioł.
Pewnego popołudnia, kie zgłodnioł, przerwoł  roboto,  siod 

na  pniocku  i  jod  ze  smakiym placek. W  tyn  cos  przysed ku 
niemu jakiś wędrowiec. Powitoł Kuloska piyknie i zagodoł:
– Dejze mi tyz trocho tego placku zjeś.
– Nie dom ci, bo som mom mało – uofuknoł Kulosek przy‑

bysa. – Widzis, na niebie słońce jesce wysoko, do wiecora da‑
leko, siły mi uopadno i jak bede dali robił, kie mi placek syćki 
zjys.
– Nie godojze  tela,  ino mi placku  zaroz dej,  a  jo  za  to  ci 

pomoge sągi wozić i bede tobie suzyć.
– Godos,  ze pomozes? – chop kcioł usłyseć  jesce  roz po‑

twierdzynie uod wędrowca.
– A juści, ze pomoge. Jak godom, to tak bedzie – zapewnioł.
– Dobre – powiado Kulosek – jak tak, to ci tego placku dom. 

Neści, na zdrowie, zjydz.
Kie wędrowiec sie  juz do syta najod, zrobił  sanki. Na nik 

kłod sągi i wióz panu. Do wiecora syćkie sągi były zwiezione. 
Kulosek zaroz posed do dziedzica po piniądze. Pon nojpiyrw 
pokwolił chopa za sumiynno roboto, a potem zapłacił mu fes 
piniędzy. 

– Jezusicku! Jezu! Tela piniędzorów jescek na uocy nie wi‑
dzioł. Teroz jezek bogaty – ciesył sie drwol. – Kiela ci z tyk pi‑
niędzy dać – zapytoł suzącego Kulosek i wlepił w niego swoje 
corne uocka.
– Nic nie kcom, piniądze nie som mi do nicego potrzebne. 

Ino mi placku dawoj, zebym mioł co jeś. 
Chop nie wiedzioł, co  jes  takiego z  tym suzącym, bo  taki 

un był robotny, a piniędzy nie kcioł brać. Pomyśloł, ze posta‑
wi nowo chałpe, bo ta staro juz mu sie waliła. To co umyśloł, 
gibko wykonoł. Chałpa jego była nojpiyknijso w cały uokolicy. 
Zoden gospodorz takom chałpom, jak un mioł, ni móg sie po‑
scycić.
Kulosek i suzący dali razym rąbali drzewo w lesie i zwozili 

sągi panu, który ik za robote sowicie nagradzoł. Chop kupił je‑
sce grontu, tak duzo, ze nik tela we wsi ni mioł. Wtedy dopiyro 
zapytoł wędrowca:
– Skąd ty mos tela siły?
Na to un powiado:
– Nie kce juz więcy udawać, to ci sie przyznom, ze jo jes 

djabłym uo przezwisku Ryga. A ze bardzo mi sie kciało jeś, to 
poprosiłek, cobyś ty doł mi placku. Byłeś ucynny i plackiem 
sie ze mnom dzieliłeś,  to  jo za  to ci suzyłek  i  robiłek nie za 
jednego, ale za nos dwok.
– Cy sie mom teroz ciebie boć – zapytoł djabła drwol.
– Nie, bo jo jes łagodny i som uod siebie kciołek ci pomóc – 

uoześmioł sie syroko djabeł.

ZOFIA PRZELIORZ

Chlyb nasz powszedni

KAZIMIERZ SURZYN

Jak to djabeł chopu suzył
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przecz z reżnej mąki ludzie piykli chlebiczek, tyn dar Boski, 
bez kierego ni ma życio na świecie. Żodyn wtedy nie wiedzioł, 
co znaczy głód, ani ludzie, ani gadzina. Ludzie przizwyczajili 
się do  tego dobrobytu  i myśleli,  że  tak  już dycko musi być. 
Stawali się coroz bardzij  lyniwi, a czas mitrynżyli na graniu 
w karty i inszych roztomańtych uciechach. Przestali też szano‑
wać chlebiczka. Całe pecynki wyciepowali na hasiok, dziecka 
z  chlebiczka  se  robiły  graczki,  kulkami  chlebowymi  ciepały 
choby balym, a nikiere baby  to  se nawet z niewymłoconego 
łobiylo mietły robiły i delowka w chałpie nimi zamiatały.
Dziwoł się na to Ponboczek z nieba i mioł nadzieja, że lu‑

dzie  się  spamiyntajom. Ale  ludzie  zamias  się poprawić,  byli 
coroz gorsi, aż stracił Pon Bóg ciyrpliwość i zesłoł przed sa‑
mymi żniwami na ziym ulywny deszcz, kiery padoł bez prze‑
rwy bez dziyń i w nocy. Jak woda zaczyna zalywać pola i łąki, 
dziepiyro się ludzie spamiyntali i zaczyni rzykać i prosić, żeby 
tyn deszcz ustoł. A deszcz padoł i padoł, i byłby naści wszyst‑
ko zatopił, kieby nie Panienka Maryjo. Jak ujrzała, że z wody 
wystowajom już yno czubki kłosio, chyciła te resztki do swo‑
jej  rynki  i  zaczła prosić Pana Boga,  żeby  choć  tela  zostawił 

ludziom. Ulitował się wtedy Pon Bóg. Deszcz przestoł padać. 
Jak wody opadły, to okozało się, że z kłosów zostało yno tela, 
wiela się w rynce Panienki Maryje zmiyściło. 
Od tego czasu ludzie na chlyb musieli ciynżko robić. Dzie‑

piyro wtedy, jak dowiedzieli się, jak smakuje chlyb zroszony 
własnym potym, zaczyni go szanować i Panu Bogu zoń dziyn‑
kować. 
Kożdo  gospodyni,  kiero  zaczynała  nowy  pacynek  chleba, 

dycko piyrsze na nim robiła znak krziża, a kożdo matka uczyła 
swoji  dzieci  rzykać przed  jedzynim,  żeby Ponboczek pobło‑
gosławił to, co je na stole, a po jedzyniu nie zapomnieć mu za 
to podziynkować. Jak zaś przidzie kto głodny i bydzie prosił 
o konszczek chleba, to nigdy nie majom mu odmawiać, yno się 
z nim podzielić. Bo nigdy nie wiadomo, czy to pod postaciom 
takigo wandrusa som Pon Bóg do chałpy nie zawitoł.
Teraz,  podwiel  co,  noleżałoby  jeszcze  ludziom  ciyngiym 

przypominać,  że  chlyb  to  je  dar  Boski,  żeby  szanowali  go 
i żeby poradzili się z nim dzielić. Żeby kiedyś Pon Bóg się nie 
znerwowoł i nie doł im poczuć, co znaczy głód.

HALINA GRABOŚ
Stare i nowe
Nowe przybyło na podwórko
pole i do domu
zawraca głowę mikrofalówką
komputerem
i telefonem komórkowym
który nie ma nic wspólnego
z komórką na węgiel
rozpanoszyło się w oborze
gdzie dojarka kafelki
i ciepła woda każą zapomnieć
o stwardniałych dłoniach
jak bochenki chleba
rozgospodarowało się na polu
kombajn i traktor uwolniły
od mozołu konie biegające teraz
swobodnie po łące
nowy peugeot zastąpił wóz
i bryczkę która jeszcze pyszni się
w garażu ozdobnymi okuciami
i używana jest 
„od wielkiego dzwonu”
telewizor i Internet przybliżają
świat niczym kuchenne okna
podwórko i drogę
nowe miesza się ze starym 
jak groch z kapustą
i choć czasami żal starej chaty 
i studni z żurawiem
nie zamienilibyśmy już nowego
na stare

DANIELA BEDNAREK
Już tylko anioły...
W moim rodzinnym domu już tylko anioły
przez smutne okna wyglądają
Czasem choć już po tamtej stronie
zagląda matka – siwa gołębica
Na zmurszałym siada progu
i nasłuchuje ciszy co tęsknotą gra
melodię przemijania
A potem spracowaną drżąca dłonią
otwiera senne drzwi
na których pordzewiały skobel czasu
Zagląda do izby 
gdzie czekają wspomnienia
Pochyla się nad kołyską
co dziecięcym głosem kwili
Dotykiem dłoni głaszcze do snu 
Pośrodku stół dębowy wiernie stoi
kornikom czasu niechętny
Na blacie posiwiały obrus
pajęczyna kurzu skrywa zeschłe okruchy
W wazonie gałązka bzu zasuszona
tęskni za pachnącym majem
Porzucone w kącie zabawki płaczą
szmaciana lalka i miś z urwaną łapką
Kto je przytuli?
Dzieci – dorosłe ptaki odfrunęły z gniazda
Głaszcze matka stare zabawki
i szepcze do ucha że przyjdzie że przytuli
A potem cichuteńko odchodzi
Izbę znów wypełnia cisza
Aniołowie klękają przed świętym obrazem
z Jezusem w Ogrójcu 
do wspólnej modlitwy
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Etniczno ‑etnograficzne  zróżnicowanie  góralszczyzny  do 
dziś wzbudza żywe zainteresowanie badaczy kultury, głównie 
etnografów, etnologów, folklorystów, dialektologów. Interesu‑
jąc się ludnością zamieszkałą „na obszarze” Karpat, zwracają 
oni uwagę na jej zróżnicowanie etniczne, religijne, językowe 
(gwarowe)  i  z  racji  sąsiedztwa  na 
cechę  dystynktywną,  czyli  pogra‑
niczny charakter wielu zjawisk, wy‑
nikający  z  wzajemnych  wpływów. 
Jak  słusznie  zauważa  Zygmunt 
Kłodnicki,  „w  opisach  i  analizach 
od początku mieszały  się dwa «po‑
rządki»  –  wiedza  informatorów, 
ograniczona zwykle do najbliższego 
sąsiedztwa,  i  usiłowania  ludoznaw‑
ców,  następnie  etnografów  i  języ‑
koznawców,  podejmujących  próby 
określenia  granic  poszczególnych 
grup od strony kultury (wyróżników 
kulturowych) i języka”1. Specjaliści, 
na  czele  z  Janem  Stanisławem By‑
stroniem2  i  Romanem Reinfussem3, 
próbowali  w  ramach  opracowywa‑
nia  map  grup  etnicznych  w  Polsce 
wyznaczyć  granice  góralszczyzny 
polskiej.  W  tej  grupie  prac  nale‑
ży  również  wyeksponować  jedną 
z  ostatnich  prób  kartograficznych, 
poczynioną przez przywołanego już 
Zygmunta  Kłodnickiego  w  ramach 
badań nad grupami etnicznymi i etnograficznymi na polskim 
Podkarpaciu4.  Na  szczególne  uznanie  zasługuje  cykl  prac 
o kulturze ludowej regionów Karpat Polskich, które powstały 
w wyniku wieloletnich badań prowadzonych w Pracowni Et‑
nologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, by 
wymienić tu Beskid Śląski (1984), Beskid Sądecki (1985), Be‑
skid Żywiecki (1992), Podhale (2000). Kolejnym przykładem 
interesujących monograficznych kompendiów, poświęconych 
wybranym grupom górali w Polsce,  jest monograficzna seria 
dotycząca  również  kultury  ludowej:  Górali  Babiogórskich, 
Górali  Spiskich,  Górali  Pienińskich,  Górali  Zagórzańskich, 
Górali Orawskich, opracowana przez zespół specjalistów pod 
kierunkiem  Urszuli  Janickiej ‑Krzywdy  (1949‒2015),  przed‑
wcześnie zmarłej badaczki i popularyzatorki kultury ludowej5. 

Oddzielnej  uwagi  wymagają  tutaj  zainteresowania  bada‑
czy polskich góralszczyzną na pograniczu polsko ‑słowackim. 
Wśród wielu opracowań można tu choć wspomnieć o ostatnio 
opublikowanych pracach indywidualnych i zbiorowych, w któ‑
rych  badacze  podjęli  próbę  oglądu  dotychczasowego  stanu 

badań w tym zakresie, jak np. M. Ja‑
giełły  Słowacy w polskich oczach. 
Obraz Słowaków w piśmiennictwie 
polskim  (2005), Polska – Słowacja. 
Pogranicze kulturowe i etniczne 
(red. nauk. R. Stolična, A. Pieńczak, 
Z. Kłodnicki, 2009), Między kulturą 
ludową a masową. Historia, teraź-
niejszość i perspektywy badań  (red. 
nauk.  T.  Smolińska,  2010),  S. Wę‑
glarza  Etniczno -etnograficzne zróż-
nicowanie historycznej góralszczy-
zny na pograniczu polsko słowackim 
(2011), Słowacy – Historia i kultura 
(red. nauk. R. Stoličná, Z. Kłodnicki, 
2015).
Najnowszym  wynikiem  wspól‑

nych badań  interetnicznych na  inte‑
resującym  nas  pograniczu  polsko‑
‑słowackim  jest  zbiorowa  praca 
pt.  Studia orawskie,  przygotowana 
przez zespół 12 specjalistów z Polski 
i  Słowacji.  Jest  to monografia Ora‑
wy o charakterze interdyscyplinar‑
nym opracowana w ramach Polsko‑

‑Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, działającej przy 
polskim  Ministerstwie  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  oraz 
Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań  i Sportu Republiki 
Słowackiej. 
Wybór Orawy w badaniach polsko ‑słowackich  jest  tu nie‑

przypadkowy, bowiem rezultatem ustanowienia w 1920 roku 
nowej granicy państwowej  stał  się podział góralskiej Orawy 
na dwie części: polską (14 miejscowości) i słowacką (11 miej‑
scowości).  Wieloaspektowa  problematyka  analizowanych 
zjawisk,  skupionych  nie  tylko  wokół  kultury  ludowej,  pod 
wspólnym  tytułem  Studia orawskie  pozwala  uchwycić  jak 
w soczewce – mimo dokonanego przez Redaktorkę wyboru te‑
matów – całą złożoność omawianych w tym tomie zagadnień, 
dotyczących Orawy w wymiarze nie tylko polsko ‑słowackim, 

Teresa Smolińska

Orawa – przeszłość i współczesność  

w badaniach polsko-słowackich

recenzJe i omówienia
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ale i europejskim, poczynając od spraw administracyjnych a na 
mniejszościowym szkolnictwie słowackim w Polsce kończąc. 
Rozpiętość  tematyczna  (prócz  spraw  administracyjnych,  go‑
spodarka i warunki społeczne, specyfika literacka, zaintereso‑
wania Polaków odrodzeniem narodowym na Słowacji, wybra‑
ne zwyczaje i obrzędy rodzinne i doroczne, wybrane elementy 
kultury materialnej, strój ludowy, gwary orawskie i wspomnia‑
ne szkolnictwo słowackie) w omawianym tomie jest naprawdę 
rozległa i – moim zdaniem – dobrze świadczy o tym przedsię‑
wzięciu naukowym. Całość zamykają nieodzowne w tego typu 
pracy Streszczenia  w  trzech  językach  (j.  polski,  j.  słowacki, 
j. angielski) oraz Noty o autorach. 
Maryla Papierz we Wstępie wprowadza czytelnika w ideo‑

we założenia, genezę i problematykę opracowanego przez ze‑
spół specjalistów z Polski i Słowacji tomu. Projekt przygoto‑
wania pracy zbiorowej pt. Orawa. Współczesność i historia – 
jak pisze – „o charakterze badawczym i edukacyjnym” (s. 7) 
zgłosił prof. dr hab. Jacek Baluch w 2010 roku na XVI sesji 
Polsko ‑Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych.  Papierz 
wyjaśnia również przyczyny dysproporcji w udziale autorskim 
badaczy  ze  strony  polskiej  i  słowackiej  (a  konkretnie  domi‑
nacji Słowaków): „wynika [to] z miejsca, jakie w słowackiej 
historii i kulturze zajmuje Orawa, jeden z istotnych regionów 
naszego południowego sąsiada, w porównaniu z perspektywą 
polską – jako północnego krańca historycznej Orawy, intere‑
sującego głównie etnografów, folklorystów, historyków i dia‑
lektologów” (s. 8). Trzeba zgodzić się z Autorką Wstępu, która 
„unikalności projektu” upatruje w paralelnym wydaniu dwóch 
wersji  językowych  –  polskiej  i  słowackiej”.  Chciałabym 
w tym miejscu wyeksponować fakt, że prace kilku słowackich 
autorów mają charakter komparatystyczny (słowacko ‑polski), 
a w mojej ocenie wyróżnia się  tu  tekst Kornelii  Jakubíkovej 
o  zwyczajach Orawy. Dobrze  się  stało,  że  redaktorka  recen‑
zowanego  tomu wprowadziła  tu  opracowany wcześniej  pro‑
jekt  orawski  pt. Historia i współczesność. Wprowadzenie do 
projektu  autorstwa  prof.  Jacka  Balucha,  który  dopełnia  me‑
rytorycznie  całości  podjętego  przedsięwzięcia  naukowego. 
Co ważne, w tym syntetycznym projekcie prof. Baluch m.in. 
uzmysławia  Polakom  i  Słowakom  specyfikę  współczesnych 
realiów  badanego  regionu,  pisząc  tak:  „w  relacjach  polsko‑
‑słowackich istnieje tu (jak na całym polsko ‑słowackim pogra‑
niczu) pewna asymetria: Słowacy w Polsce, choć stosunkowo 
nieliczni, mają poczucie swej odrębności i stanowią zorganizo‑
waną mniejszość o charakterze autochtonicznym, podczas gdy 
Polacy na Słowacji są nieliczni i żyją w rozproszeniu” (s. 10).
Jestem  pełna  uznania  dla  Soňi  Nemčekovej ‑Maťugovej, 

autorki artykułu o administracji publicznej na Orawie, za tak 
precyzyjne ujęcie rozległego zagadnienia, umożliwia bowiem 
czytelnikowi  z Polski  zrozumienie  zawiłych dziejów Orawy. 
Logicznie i rzeczowo przedstawiła jakże istotny dla obecności 
tego regionu na mapie Europy proces przemian administracyj‑
nej przynależności, jego specyfikę od XI wieku do współczes‑
nych  reform  administracyjnych  (przeprowadzonych  w  XXI 
wieku).  Kolejne  etapy  zmieniającej  się  przynależności  Ora‑
wy do komitatów, powstanie w średniowieczu autonomicznej 
stolicy orawskiej (pocz. XVII wieku), powstanie Orawskiego 
Komposesoratu, rozwijanie władzy sądowniczej, wprowadze‑
nie w życie podziału na cztery powiaty, za panowania cesarza 
Józefa II przynależność stolicy orawsko ‑liptowskiej do okręgu 

bańsko ‑bystrzyckiego, utworzenie w połowie XIX wieku stoli‑
cy orawsko ‑trenczyńskiej z siedzibą w Martinie, zmniejszenie 
w 1920 roku obszaru żupy Górnej Orawy w wyniku oddania 
Polsce 12 miejscowości, wyłonienie w I połowie XX stulecia 
trzech urzędów powiatowych, tzn. w Dolnym Kubinie, Namie‑
stowie i Trzcianie, później utworzenie obwodowych urzędów 
powiatowych (w Dolnym Kubinie, Namiestowie i Twardoszy‑
nie). Wywód ten o wielowiekowych zmianach administracyj‑
nych przeprowadzanych w badanym regionie S. Nemčeková‑
‑Maťugová  udokumentowała  odpowiednimi  opracowaniami, 
głównie  specjalistów  słowackich.  Chwalę  Autorkę  za  kon‑
sekwentne  „trzymanie  się”  problematyki  administracyjnej, 
bowiem uniknęliśmy w  ten sposób niepotrzebnych powtórek 
i zawirowań kompozycyjnych przy lekturze kolejnych artyku‑
łów o gospodarce  i warunkach społecznych na Orawie  (zob. 
M.  Kačírková),  „drogach“  awansu  kulturalnego  i  edukacyj‑
nego  (zob. A. Bartlová)  i  in. Mária Kačírková przygotowała 
bardzo  interesujący  artykuł  o  gospodarce  i  warunkach  spo‑
łecznych  na Orawie  (w przeszłości  i  obecnie),  porządkujący 
i  rozwijający wiedzę  czytelników o  „rozwoju gospodarczym 
i społecznym słowackiej części regionu od czasów nowożyt‑
nych,  z większym naciskiem –  jak  pisze  autorka  –  na  okres 
industrializacji  Orawy  po  zmianie  systemu  ekonomicznego 
w  1989  roku”  (s.  29).  Kačírková  rzetelnie  zrealizowała  po‑
stawiony sobie cel badań, wskazując  jak Orawa z „zamknię‑
tego,  odosobnionego  i  gospodarczo  zapóźnionego  komplek‑
su rolniczo ‑leśnego, należącego do najbardziej typowych ob‑
szarów emigracyjnych“ (s. 28) po wdrożeniu w 1989 roku re‑
formy gospodarczej stała się regionem rozwijającym się eko‑
nomicznie. Trzeba tu zwrócić uwagę na bardzo istotny walor 
tego opracowania z perspektywy polskiej. Autorka wiele uwa‑
gi poświęciła również „słowacko ‑polskiej współpracy gospo‑
darczej“, wskazując właśnie nasz kraj  jako ważnego nie  tyl‑
ko sąsiada, ale i partnera handlowego. Obszerny zespół spraw 
gospodarczych i związanych z nimi bezpośrednio społecznych 
został  logicznie ułożony  i kolejno omówiony w konkretnych 
działach:  o  rozwoju  osadnictwa  (od XIII wieku),  stosunków 
społecznych na Orawie, orawskiego rolnictwa, gospodarki leś‑
nej, rzemiosła na Orawie, orawskiego przemysłu, nadto o elek‑
trowni wodnej  i  elektryfikacji Orawy,  rozwoju  infrastruktury 
komunikacyjnej, o ruchu turystycznym, obecnej strukturze or‑
ganizacyjnej gospodarki Orawy, o współpracy Słowacji z Pol‑
ską.  Teoretyczny  ogląd  został  dodatkowo  zilustrowany  od‑
powiednimi  tabelami (w sumie 10), które zapewniają czytel‑
nikowi  lepszą  orientację  w  złożonych  kwestiach  gospodarc‑
zych, dotyczących np. rozwoju przemysłu lekkiego i ciężkie‑
go, międzynarodowej wymiany handlowej etc., z ekspozycją 
słowacko ‑polskiej współpracy. W zakończeniu autorka podjęła 
próbę  oceny  „perspektyw  ekonomicznych  regionu  orawskie‑
go“, uznając, że „Orawa z jednej strony ma stosunkowo rozwi‑
niętą, ale sztucznie przeniesioną do tego środowiska produkcję 
przemysłową, [...] a z drugiej strony walory naturalne i Jezioro 
Orawskie umożliwiają aktywny ruch turystyczny, mający duży 
potencjał dalszego rozwoju“ (s. 62) i wskazała na przykładzie 
trzech powiatów (dolnokubińskiego, namiestowskiego i twar‑
doszyńskiego) najlepsze możliwości rozwoju gospodarczego. 
Alena Bartlová, rozpoczynając artykuł o „drogach do awansu 
kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców Orawy”, rozprawia 
się ze stereotypowym obrazem Orawy jako regionu „biednego, 
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otoczonego górami i pod względem społecznym zapomniane‑
go zakątka północno ‑zachodniej Słowacji” (s. 68). Według niej 
„nie  jest  to  jednak  do  końca  prawda”,  bowiem Orawa  –  jak 
przekonuje  –  „zawsze miała  swoją wyrazistość”.  Jest  to  bo‑
wiem region, który „zapisał się w dziejach Słowacji jako kraina 
o bogatej tradycji kulturowo ‑historycznej i kulturalnej, z setka‑
mi twórczych postaci” (s. 68). Wskazując w procesie edukacji 
na kluczową rolę oświaty, wyróżniła na badanym obszarze jako 
osoby  szczególnie  zasłużone  dla  tego  regionu:  nauczycieli, 
księży katolickich i ewangelickich,  lekarzy, pisarzy, malarzy, 
rzeźbiarzy, a także towarzystwa, organizacje społeczne i zawo‑
dowe, np. zrzeszające orawskich płócienników. Właśnie ze śro‑
dowiska płócienników wywodził się Anton Odrobiňák (który 
później zmienił nazwisko na Nádaši; adwokat, dyrektor banku, 
starosta), ojciec Ladislava Nádašiego (12.02.1866‒2.02.1940), 
któremu autorka poświęciła  to studium o „drogach do awan‑
su”, jako lekarzowi oddanemu sprawom społecznym, założy‑
cielowi Stowarzyszenia Hviezdoslava, twórcy pierwszego cza‑
sopisma orawskiego pt. „Naša Orava”, a niejako przy okazji 
otrzymujemy kompleksowy obraz historii  i  życia  społeczno‑
‑obyczajowego Orawy. Augustín Maťovčík zgodnie z tytułem 
swej popularnonaukowej  syntezy pt. Literacka Orawa, zain‑
teresował się środowiskiem orawskich literatów. Podstawę tej 
„prezentacji” stanowią wydane ostatnio w Słowacji opracowa‑
nia, z których badacz zaczerpnął dane biograficzne, omawiając 
następnie „znaczenie  i powiązania w wymiarze narodowym” 
poszczególnych twórców. Szkic ten składa się z 6 części (sło‑
wackie odrodzenie narodowe, orawscy działacze w pierwszej 
połowie XIX wieku, działacze szturowscy na Orawie, lata po 
zlikwidowaniu Macierzy Słowackiej  (1875)  i okres  realizmu 
literackiego, po 1918 roku, po drugiej wojnie światowej). Czy‑
telnik z Polski powinien choć orientować się w tym opracowa‑
nym  przez  autora wykazie  najważniejszych  nazwisk  poetów 
i pisarzy słowackich, pochodzących z Orawy. Piszę o tym ce‑
lowo, z nadzieją na zainteresowanie czytelników literaturą sło‑
wacką, której twórcy wywodzą się – tak to określę – zza mie‑
dzy, czyli z Orawy – regionu, graniczącego z Polską. Z  tego 
też względu – w mojej ocenie – artykuł ten posiada znaczące 
walory poznawcze.
Z  prawdziwą  przyjemnością  przeczytałam  esej  zatytuło‑

wany Polskie wędrówki na Orawę autorstwa Michała Jagieł‑
ły  (23.08.1941‒1.02.2016),  przedwcześnie  zmarłego  znawcy 
Słowacji. Wydawało się, że Jagiełło w wydanej w 2005 roku 
2 ‑tomowej monografii Słowacy w polskich oczach. Obraz Sło-
waków w piśmiennictwie polskim  (zob.  też  przetłumaczone 
tomy na j. słowacki: Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov 
v poľskom pisomnictve,  2014)  wyczerpał  podjęty  wówczas 
zespół  zagadnień. Ale  –  jak widać  – mając  otwarte  archiwa 
i półki biblioteczne (w latach 1998‒2006 kierował Biblioteką 
Narodową w Warszawie) – w wyniku precyzyjnej kwerendy 
bibliotecznej  dostarczył  nam  nowych  materiałów  historycz‑
nych  i  literackich.  Jak  sam  przyznał  na  początku  artykułu: 
„z Zakopanego na Orawę mamy dobrze wydeptaną drogę […], 
[a ja] co jakiś czas znajduję coś interesującego […] (s. 124). 
Tym  razem  Jagiełło  wprowadził  czytelnika  w  problematykę 
słowackiej historii, kultury i literatury końca XIX wieku przez 
pryzmat  bardzo  interesujących  wędrówek  na/przez  Orawę 
grupy polskich  intelektualistów. Najpierw przypomniał  „wy‑
cieczkę  górską”  Kazimierza  Przerwy ‑Tetmajera  i  Tadeusza 

Boya ‑Żeleńskiego na Orawę. Następnie w centrum jego uwagi 
znalazła się wyprawa z 1898 roku grupy przyjaciół: Romana 
Zawilińskiego, Antoniego Sygietyńskiego, Konrada Unrucha 
i  Stanisława Michalskiego  na  narodowe  uroczystości  słowa‑
ckie do Turczańskiego Świętego Marcina (dziś: Martin). Ileż 
tu  „na  fali”  nieskrywanych  sympatii  względem  Słowaków 
arcyciekawych  wątków  natury  historycznej,  obyczajowej, 
folklorystycznej,  romskiej,  a  podstawę  problematyka  ta  ma 
tę samą: rodzącą się narodową tożsamość Słowaków. Te dwie 
wyprawy  Jagiełło  dopełnił  orawsko ‑pohalańskimi  wątkami 
z prac Jana Grzegorzewskiego (Podróżnicy polscy na Wscho-
dzie, 1896) i Wojciecha Brzegi (Żywot górala poczciwego…, 
1969). Tę wielowątkową opowieść o XIX ‑wiecznej Słowacji 
i Słowakach przez pryzmat orawski Michał Jagiełło zamknął 
nowym wątkiem pogranicza polsko ‑słowackiego: wydarzenia‑
mi  końca  lat  30. XX  stulecia:  ultimatum  państwa  polskiego 
w sprawie Śląska Cieszyńskiego, wybuch II wojny światowej 
(Słowacy  wkraczają  do  Zakopanego,  powstaje  na  polskim 
Podtatrzu Goralenvolk…). 
Bardzo interesujące studium komparatystyczne o tradycyj‑

nych zachowaniach zwyczajowych i obrzędach Orawy w kon‑
tekstach słowacko ‑polskich opracowała Kornélia Jakubíková, 
z ekspozycją wesela, dziedzictwa św. Mikołaja, tradycji kolęd‑
niczych, zwyczajów związanych z wiosną (smiertecka, śmierć, 
śmierztka zamiast marzanny; śmigus -dyngus po polskiej stro‑
nie, również u górali, a w Słowacji kúpačka, polievačka; zróż‑
nicowane zwyczaje świętojańskie). Etnolożka ta imponuje nie 
tylko  bardzo  dobrym  rozeznaniem  tradycyjnych  osobliwoś‑
ci  kulturowych  na  pograniczu  polsko ‑słowackim,  w  tym  na 
Orawie po obu stronach granicy państwowej, ale i w innych re‑
gionach Polski i Słowacji. Wiedza ta ma solidne podstawy za‑
równo w znajomości literatury, jak i w wieloletnich badaniach 
terenowych autorki na Orawie. W sposób precyzyjny, uporząd‑
kowany w kolejnych punktach z odniesieniami do terminologii 
autorka omawia uwarunkowania procesu przemian wybranych 
zjawisk  kulturowych,  typowych  dla  całej  Orawy  (góralskiej 
i niegóralskiej). Udowadnia tym samym, iż przywołane w ar‑
tykule przykłady „potwierdzają, że ścisłe wyznaczanie granic 
regionów, czy ich specyfiki w oparciu o występujące zwyczaje 
jest złożone i niejednoznaczne“ (s. 149).
W  2011  roku  ukazała  się  drukiem  zespołowa  monografia 

kultury ludowej polskiej części Orawy6, w której – jak ocenia 
Jerzy  Kapłon,  przedstawiciel  wydawcy  (Centralny  Ośrodek 
Turystyki Górskiej PTTK) – „zostały podsumowane osiągnię‑
cia wielu pokoleń badaczy zainteresowanych Orawą”, a bezpo‑
średnim tego przykładem może być zamykający ten tom obszer‑
ny 2 ‑częściowy „szkic” pt. Górale Orawscy w piśmiennictwie. 
Przegląd ważniejszych pozycji – wskazówki bibliograficzne, 
przygotowany  przez Katarzynę Słabosz ‑Palacz  (s.  387‒456). 
W opracowaniu zróżnicowanej problematyki z zakresu kultury 
materialnej i duchowej Górali Orawskich uczestniczył zespół 
15 specjalistów, a wśród nich trzeba wymienić również Krysty‑
nę Reinfuss ‑Januszową, autorkę artykułu o pożywieniu. 
Krystyna  Reinfuss ‑Janusz,  znawczyni  dziedzictwa  kultu‑

rowego  góralszczyzny,  w  tym  także  Górali  Orawskich,  za‑
proszona do uczestnictwa autorskiego w Studiach orawskich 
przygotowała  interesującą syntezę kultury  ludowej badanego 
obszaru,  skromnie  zaznaczając  w  tytule,  że  zainteresowała 
się jedynie „wybranymi elementami”. Dodam, że skupiła swą 
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uwagę przede wszystkim na kulturze materialnej, korzystając 
nie  tylko  z wyników własnych  badań,  ale  i  innych  specjali‑
stów, w tym Romana Reinfussa o drewnianym budownictwie 
wiejskim na Orawie (tu także, co cenne dla czytelników, do‑
łączyła  z  domowego  archiwum 13  fotografii  autorstwa Ojca 
z lat 60., 70. i 80. minionego stulecia); wyposażeniu izb, pie‑
cach  dymnych, meblach.  Swą  opowieść  o  konkretnych  fak‑
tach kulturowych obudowała – jak przystało na kompetentną 
etnografkę – wywodem o rzemieślnikach i rzemiośle wiejskim 
na Orawie, np. bednarzach; o ważnym „elemencie gospodar‑
ki  orawskiej”,  jakim  było  dawniej  zbieractwo  runa  leśnego, 
o tradycjach łowieckich, bartnictwie i pszczelarstwie; hodowli 
zwierząt i pasterstwie, rolnictwie w specyficznych warunkach 
klimatycznych i glebowych, uprawie warzyw (głównie kapu‑
sty i ziemniaków), o kulinarnej sferze życia Górali Orawskich, 
tu  wspomina  również  o  kulinariach  obrzędowych  (podczas 
wesel,  przyjęć  z okazji  obrzędu chrztu  św.,  uroczystości po‑
grzebowych,  tzn. styp). Autorka słusznie zauważa, że proces 
przemian, a konkretnie niwelacji tradycyjnej kultury ludowej 
na Orawie „szczególnie po II wojnie światowej nabrał niesły‑
chanie szybkiego tempa” (s. 188). 
Vojtech Zvjezdan Bagín, posiłkując się tezą Fredrika Bart‑

ha,  antropologa  norweskiego,  że  granice  państwowe  nie  są 
tożsame z granicami etnicznymi, podjął próbę analizy góral-
skiej tożsamości odzianej w strój ludowy i wyrażonej w gwa-
rze.  Podstawę  jego  badań  nad  tożsamością  zbiorową miesz‑
kańców wybranych  wsi  Orawy  słowackiej  i  polskiego  Pod‑
hala  stanowią materiały z  jego prac  terenowych oraz wyniki 
badań głównie specjalistów polskich (zwłaszcza R. Reinfussa, 
S. Trebuni ‑Staszel, K. Hermanowicz ‑Nowak, J. Kąsia, R. Szu‑
la i in.). Bardzo interesująca charakterystyka manifestowania 
tożsamości  góralskiej  po  słowackiej  i  polskiej  stronie  grani‑
cy,  uwzględniająca  realia  dawnej  kultury  ludowej  i  wpływy 
współczesnej kultury popularnej, została zdominowana przez 
ogląd procesu przemian stroju ludowego. Natomiast zdecydo‑
wanie  skromniejsza  część  wywodu  o  „gwarze  góralskiej”  – 
mimo  bezsprzecznych walorów  poznawczych  –  w  pewnych 
fragmentach  nie  zyskała  pełnego  uznania  recenzentki,  m.in. 
z  racji  autorytarnych  sądów  autora,  braku  rzetelniejszego 
oglądu specyfiki fleksyjnej, fonetycznej, składniowej. Wydaje 
się,  że  badania  nad  gwarą  orawską  po  obu  stronach  granicy 
z ekspozycją wpływów języka  literackiego byłyby  tu bardzo 
potrzebne. Słuszna jest ocena Bagina, że na badanym obszarze 
(dodajmy: również i w innych regionach w Polsce, w których 
gwara nadal jest bardzo żywotna, np. na Kaszubach i Górnym 
Śląsku) występuje zjawisko tzw. kontrolowanej gwary. Trzeba 
zgodzić się z jego ostateczną konkluzją, wynikającą z przepro‑
wadzonej analizy, że dla badanego środowiska górali zarówno 
strój ludowy, jak i gwara stanowią „legitymizację tożsamości 
indywidualnej i zbiorowej” (s. 213). Katarína Habovštiaková 
napisała kompetentne  studium  o  gwarach  orawskich,  nale‑
żących –  jak sklasyfikowała  je wraz z gwarami  liptowskimi, 
turczianskimi i zwoleńskimi – do grupy dialektów środkowo‑
słowackich.  Autorka  dokładnie  określiła  historyczny  i  geo‑
graficzny  zasięg  występowania  gwar  orawskich  z  uwzględ‑
nieniem  zmian  administracyjno ‑politycznych.  Wyróżniła 
najbardziej  charakterystyczne  cechy  tych  gwar  (ilustrując  je 
odpowiednimi  przykładami):  fonetyczne  (z  uwzględnienie‑
niem nazw mieszkańców miejscowości, nazw rodzin, męskich 

hipokorystyków etc.), morfologiczne, fleksyjne  (tu:  z  ekspo‑
zycją nieodmiennych części mowy), składniowe, frazeologicz‑
ne. Zainteresowała się również słownictwem badanych gwar, 
przedstawiając  różnice  leksykalne  z wyróżnieniem  specyfiki 
Dolnej Orawy, Środkowej Orawy i Górnej Orawy. Ten wywód 
teoretyczny  Habovštiaková  udokumentowała  opowieściami 
wspomnieniowymi  dwóch  utalentowanych  narratorów  (uro‑
dzonych na początku XX stulecia), oczywiście, w zapisie fo‑
netycznym. Vlasta Juchniewiczová i Marián Smondek są auto‑
rami artykułu o szkolnictwie słowackim na Orawie, w tym po 
polskiej  stronie granicy. Autorzy podjęli  trud przedstawienia 
dziejów szkół słowackich na badanym obszarze już we wcześ‑
niejszym okresie, bo od XVIII wieku, czyli od pierwszych re‑
gulacji, które były dziełem Marii Teresy  (1777 r.,  tzw. Ratio 
educationis), do których nawiązywały później rozporządzenia 
cesarza  Józefa  II,  a  głównie  ustawa  Franciszka  II  (1806  r., 
tzw. Schulkodex). Ustawy o szkolnictwie powszechnym udało 
się zrealizować dopiero w 1869 roku, po ugodzie austriacko‑
‑węgierskiej. Moim zdaniem, badacze nie poprzestali li tylko 
na opisie zjawiska, ale wybrane działania władz, także miesz‑
kańców konkretnych miejscowości, kłopoty finansowe i zwią‑
zane z  lokalami, kłopoty związane z madziaryzacją i poloni‑
zacją  komentują,  dokumentują  odpowiednią  literaturą  (m.in. 
M. Smondek przedstawił wyniki niepublikowanej swej pracy 
doktorskiej z 2014 roku), ilustrują przy pomocy tabel… Oma‑
wiając zmienne koleje i specyfikę funkcjonowania szkolnictwa 
słowackiego, wyróżnili  kilka okresów: międzywojenny,  czas 
drugiej wojny światowej, lata po drugiej wojnie światowej (tu: 
powstanie słowackiego szkolnictwa narodowościowego). Au‑
torzy są zgodni w ocenie, że „lata 50. ubiegłego wieku były 
okresem  największego  rozkwitu  szkolnictwa  słowackiego 
w Polsce, gdy na Spiszu i Orawie równolegle działały szkoły 
ze  słowackim  językiem nauczania  i  szkoły, w których  język 
słowacki był  językiem dodatkowym” (s. 260). Wskazują oni 
na dynamiczne zmiany w szkolnictwie słowackim na Orawie 
w okresie powojennym aż do końca XX wieku. Uważają, że 
mimo wielu działań mniejszości słowackiej na rzecz własnych 
szkół, to „ciągłość nauczania języka słowackiego zachowano 
jedynie w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Wester‑
platte w Jabłonce”  (s. 266). Aktualnie na Orawie nie ma ani 
jednej szkoły podstawowej z językiem słowackim. 
W  kontekście  powyższych  uwag  zbiorowy  tom  Studiów 

orawskich,  opracowany przez  zespół  specjalistów  ze Słowa‑
cji i Polski, postrzegam jako ważną i potrzebną lekturę. Nie‑
którzy  autorzy  odwołują  się  w  niej  do  interdyscyplinarnych 
warsztatów badawczych, do własnych badań, imponowały mi 
przykłady  twórczych ustaleń natury  teoretycznej  i empirycz‑
nej,  także  czytelna  w  niektórych  pracach  osobliwa  fascyna‑
cja omawianymi zjawiskami. Wszystkie te walory ocenianego 
tomu, w których autorom udało pogodzić się aspekt naukowy 
z  popularnonaukowym,  sprawiają,  że  powinni  go  wziąć  do 
ręki nie  tylko  specjaliści,  ale  i  ci wszyscy czytelnicy, którzy 
interesują się góralszczyzną, pograniczem polsko ‑słowackim, 
a zwłaszcza Orawą.

Studia orawskie, red. naukowa Maryla Papierz, Kraków 2018, 281 s. 
https://uj ‑pl.academia.edu/KontaktyPolskoS%C5%82owackaKom

isjaNaukHumanistycznych
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Przypisy

1  Z. Kłodnicki, Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Pod-
karpaciu – problem Lachów,  [w:] Pogranicze – Sąsiedztwo – Ste-
reotypy. Przypadek polsko -słowackich relacji. Grupy etnograficzne 
na polskim Podkarpaciu, pod red. A. Kasperka, Cieszyn–Katowice, 
seria: Transcarpatica, t. 2, 2013, s. 91.

2  Zob. J.S. Bystroń, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, wyd. 2, 
Warszawa 1939, s. 119‒138; tenże, Etnografia Polski, Poznań 1947, 
s. 24‒39. 

3  Zob.  R.  Reinfuss, Pogranicze krakowsko -góralskie w świetle 
dawnych i najnowszych badań etnograficznych,  „Lud”,  t. 36: 1946, 
s. 222‒255. 

4  Z. Kłodnicki, dz. cyt., s. 91‒149.
5  Zob.  Kultura ludowa Górali Babiogórskich  (2010);  Kultura 

ludowa Górali Orawskich (2011), Kultura ludowa Górali Spiskich 
(2012); Kultura ludowa Górali Zagórzańskich (2014); Kultura ludo-
wa Górali Pienińskich  (wespół z K. Ceklarz, 2014). Nadto: K. Ce‑
klarz,  J.  Masłowiec  (red.),  Kultura ludowa Górali Kliszczackich 
(2015).

6  Zob. szerzej: Kultura ludowa Górali Orawskich, pod red. U. Ja‑
nickiej‑Krzywdy, Kraków 2011, 457 s.

ANNA PILISZEWSKA
Do siostry!
Siostro zielonooka, jesień czesze klony!
Ogród cieniem zarasta. Rdzewieją rabaty...
Czy pamiętasz, jak razem sadziłyśmy kwiaty?
Wiało. Błyskał jak płomyk Twój kaftan czerwony.

Mgieł welony tykane podmuchem powietrza
kołysały się lekko. Gil w kalinach śpiewał.
W seledynach krynolin stały stare drzewa.
Promień skośnie przebijał sen sadu na przestrzał...

Pochylone nad grządką, konewką dziadkową
zraszałyśmy ostrożnie pstrokate kielichy
tulipanów. Pełzł ślimak – powolny i cichy.
Pająk tkał swój stargany gobelin na nowo...

Niosę obraz ten czuły. Rzęsami zamykam.
Wyjechałaś tak prędko. Wiem, wszystko przemija...
W kuchni Twoja podomka – już teraz niczyja. 
Czas dzieciństwa nie wraca, choć myśli przenika... 

Patrzę: drzew już niewiele i jaśmin wycięty.
W miejscu rabat pokrzywy i osty trzeszczące
kolce szczerzą. Deszcz bębni, zaczyna swój koncert.
Moknie w szarej ulewie krzywy próg, pęknięty...

Siostro zielonooka, przyjedź, ale w grudniu,
kiedy bieli parawan sad puchem zasłania.
Śnieg ochroni Twe oczy – nie ujrzysz konania.
Przystaniemy jak dawniej – w ogrodzie przed studnią...

TERESA PARYNA
Za gwiazdą nadziei...
Zaświeciła w moje okno w noc cichą, grudniową
i złożyła mi na wargach poetyckie słowo...

jasna gwiazda znad Betlejem, co ten cud widziała,
kiedy Bóg – Zbawiciel Świata przyjął ludzkie ciało.

Śpi w stajence Dziecię Jezus kruche jak opłatek,
a kolędy ciche dźwięki płyną ponad światem.

Czuwa Józef i Maryja, zdumione bydlęta,
Anioł skrzydłem ich osłania i płynie kolęda...

Płynie tam, gdzie w wiejskiej chacie stanęły zegary –
wszystko przecież jest możliwe, kiedy ma się wiarę.

Czas Wigilii, czas opłatka, czas Bożych Narodzin,
jest rodzeństwo, ojciec, matka – wszyscy tacy młodzi!

A na szybach mroźna zima białe wiersze pisze
i dojrzewa tajemnica w uświęconej ciszy.

Sprowadź mi tu jeszcze gwiazdko przyjaciół, kolegów,
zanim wszystko się rozpłynie niczym płatek śniegu.

Zamrugała gwiazdka w oknie światełkiem nadziei –
kiedyś wszyscy się spotkamy w Niebieskim Betlejem!

FLORIANNA KISZCZAK
Przędzie czas nitki życia
Przędzie czas nitki naszego życia,
przędzie przez długie lata,
w motki je zwija, liczy pasemka,
na motowidło zwarte je wplata.

Przędzie czas, ciągle przędzie,
a dni biegną jak woda w strumyku,
ryje nam bruzdy na czole,
a coraz ich więcej bez liku.

I coraz smutniejszy każdy dzień,
i coraz czarniejsza każda noc

Przędzie czas nitki naszego życia,
przędzie, choć nić taka wiotka,
nawija troski i bóle, dopóki śmierć
nie zerwie nici z motka.



43

Polska  kultura  żywieniowa  występująca  na  obszarach 
wiejskich  charakteryzuje  się  oryginalnymi  potrawami,  któ‑
re  były dawniej  jadane na  co dzień przez  chłopów –  jednak 
współcześnie wracają one ponownie do łask i naszego menu. 
Jako potrawy proste, tanie a jednocześnie pożywne z roku na 
rok  mają  coraz  większą  liczbę  zwolenników,  gdyż  w  dobie 
wszechobecnej globalizacji następuje powrót do życia w stylu 
slow life, a  tym samym do żywności  typy slow food. Obser‑
wowany w ostatnich latach zwrot do tradycyjnej kuchni ludo‑
wej  to obecnie moda, która została 
zapoczątkowana  po  wejściu  Polski 
w  struktury  Unii  Europejskiej.  Jej 
przejawem są liczne karczmy, które 
serwują potrawy regionalne, a swo‑
ją nazwą nawiązują do wsi oraz tra‑
dycyjnego  jadła.  Podawane w nich 
dania nie są z pewnością identyczne 
z  menu,  które  było  znane  naszym 
przodkom, jednak mają swój orygi‑
nalny smak, a przez to wpływają na 
,,kulinarne doświadczanie” nowych 
smaków lub powrót do potraw zna‑
nych z ,,pamięci smaku”. Decyduje 
o tym przede wszystkim dostępność 
do naturalnych surowców i produk‑
tów  żywnościowych  pochodzenia 
roślinnego  oraz  zwierzęcego,  które 
są typowe dla danego regionu kuli‑
narnego.
Powiedzieć, że przed wojną wieś 

bywała  głodna,  to  jak  nic  nie  po‑
wiedzieć.  Należy  jednak  pamiętać, 
że 70% ludności mieszkało właśnie 
poza miastem i to w zdecydowanej 
większości nie w uroczych dworkach ziemiańskich, a w pro‑
stych drewnianych chałupach. Na Lubelszczyźnie nadal żywe 
są zwyczaje ludowe, zachowały się stare odmiany roślin i rasy 
zwierząt a żywność w dużej mierze wytwarzana jest tradycyj‑
nymi  metodami.  Województwo  lubelskie  poszukuje  możli‑
wości  podniesienia wartości  tych  produktów,  które  stanowią 
część bogactwa kulturowego obszarów wiejskich. 
W całym regionie bardzo widoczna jest niezwykła relacja, 

która  ocala  dziedzictwo  kulinarne  od  zapomnienia.  To więź 
zawiązująca  się  między  mistrzem,  czyli  Kołami  Gospodyń 
Wiejskich, doświadczonymi gospodyniami wiejskimi,  a ucz‑
niem,  czyli młodymi  adeptami  sztuki  kulinarnej  oraz  przed‑
stawicielami młodszego pokolenia, które kontynuuje regional‑
ne tradycje kulinarne (dzieci i wnuki). Strażnicy dziedzictwa 

kulinarnego  pokazują  ową  relację  –  jak  to  zwykle ma miej‑
sce  w  wiejskich  gospodarstwach  domowych  –  wytwarzając 
tradycyjne produkty  żywnościowe  i  potrawy wywodzące  się 
z kuchni ludowej, ale także osoby zainteresowane regionalną 
kulturą żywieniową mogą obserwować ją w uosobieniu turysty 
kulinarnego tzw.  foodie zafascynowanego pracą doświadczo‑
nej gospodyni. 
Dlatego  też  na  szczególną  uwagę  czytelników  zasługuje 

nowa monografia Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubel-
szczyźnie  przygotowana  przez Ma‑
riolę Tymochowicz z Uniwersytetu 
Marii ‑Curie  Skłodowskiej  w  Lub‑
linie.
W  sześciu  rozdziałach  autorka 

ukazała  czytelnikom  różnorodne 
aspekty  tradycyjnego  pożywienia 
chłopskiego  Lubelszczyzny  –  re‑
gionu,  który  do  czasów  współ‑
czesnych nadal kultywuje wszelkie 
aspekty  regionalnego  pożywienia 
ludowego. Badaczka swoje rozwa‑
żania  zapoczątkowała  od  przed‑
stawienia  pożywienia  jako  tekstu 
kultury, który jest podstawą dalszej 
analizy  pożywienia  chłopskiego 
i  umożliwia  m.in.  odtworzenie 
systemu  wartości  grupowej  i  jej 
składników  tożsamościowych.  Po 
tym  ogólnym  wprowadzeniu  czy‑
telnik zapoznaje się w drugim roz‑
dziale  ze  specyfiką  tradycyjnego 
pożywienia chłopskiego, gdzie au‑
torka  opisuje  kuchnię  chłopską  na 
tle innych typów kuchni w Polsce, 

cechy wyróżniające pożywienie wiejskie, systematykę posił‑
ków i potraw, zasady tabuizacji żywienia oraz jego sakralne 
znaczenie.
Trzeci  rozdział  szczegółowo  przedstawia  przestrzeń  ku‑

chenną,  która była odpowiednio  rozplanowana  i  pełniła  róż‑
ne funkcje, nie tylko związane ze sferą kulinariów – działania 
obrzędowe, magiczne czy lecznicze. Autorka zaprezentowała 
w  tej  części  książki:  rozplanowanie  i  wyposażenie  kuchni, 
magiczno ‑rytualne właściwości sprzętów kuchennych, jak np.: 
żarna,  sito, niecka, dzieża,  łopata, kociuba, pomiotło, masel‑
niczka, miska, garnki czy nóż oraz na zakończenie rozdziału 
omówiła funkcje kuchni wiejskiej (gospodarcze, higieniczne, 
prestiżowe,  obrzędowe, magiczne,  lecznicze,  społeczne  oraz 
integracyjne). 

Dominik Orłowski

Tradycje kulinarne Lubelszczyzny w badaniach 

Marioli Tymochowicz
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Czwarty rozdział zapoznaje czytelników z przygotowaniem 
pokarmów a w szczególności z procesem pozyskiwania oraz 
przetwarzania  składników  spożywczych  pochodzenia  roślin‑
nego  i  zwierzęcego,  gdyż  chłopi  w  tym  zakresie  byli  prak‑
tycznie  niezależni.  Następnie  opisano  osoby  zajmujące  się 
przetwórstwem  i  przyrządzaniem pożywienia,  np.  gospodarz 
zajmował się obrabianiem mięsa, czyli świniobiciem i wędze‑
niem,  a  także wyrobem alkoholu. Natomiast gospodyni była 
zaangażowana we wszystkie etapy prac związanych z pozyski‑
waniem, przetwarzaniem  i konserwacją  składników spożyw‑
czych,  z  których  przygotowywano  posiłki.  Na  zakończenie 
rozdziału zwrócono uwagę na zakazy i nakazy dotyczące przy‑
gotowywania jedzenia, gdzie badaczka dokonała ich szczegó‑
łowego przeglądu w różnych częściach Lubelszczyzny.
W  przedostatnim  rozdziale  autorka  zapoznaje  czytelnika 

z charakterystycznymi potrawami występującymi na obszarze 
Lubelszczyzny,  z  uwzględnieniem  sytuacji  i  okazji,  na  jakie 
były przygotowywane, a także pokazuje ich lokalne odmiany 
i nazwy gwarowe, które występują w konkretnej miejscowości 
bądź na terenie danego powiatu. Badaczka dla bardziej przej‑
rzystego  zaprezentowania  materiału  dla  czytelnika  przyjęła 
podział potraw na dwie zasadnicze kategorie: potrawy płynne 
(od polewek do zup) i potrawy gęste, w których jest dominu‑
jący  składnik  (mąkę,  kaszę, warzywa,  owoce,  nasiona, mię‑
so, ryby,  jajka, grzyby i miód). Na koniec omówiono napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe, które pito w XIX i w pierwszej 
połowie XX wieku.
Ostatni rozdział poświęcony jest pożywieniu rozumianemu 

jako  kod  kulturowy,  w  którym  autorka  bardzo  szczegółowo 
opisała  okoliczności  spożywania  potraw,  zastosowania  ich 
w  relacjach  sąsiedzkich, w praktykach  rytualno ‑magicznych, 
zabawach oraz w innych sytuacjach, gdzie jedzenie pojawia‑
ło  się  jako  składnik  daru,  było  lekarstwem  czy  rekwizytem 
w praktykach wróżebnych. 
Książkę  kończą  konstatacje  o  przeobrażeniach  kuchni 

chłopskiej,  aneks  fotograficzny  z  59  zdjęciami,  które  obra‑
zują zagadnienia prezentowane w monografii, bardzo bogata 
bibliografia,  opracowany  przez  autorkę  indeks  potraw  oraz 
składników  spożywczych,  a  także  alfabetyczny wykaz miej‑
scowości, w których występują omawiane specjały kulinarne, 
co dodatkowo podnosi wartość merytoryczną omawianej mo‑
nografii naukowej. 
Recenzowana publikacja  jest wynikiem długoletnich zain‑

teresowań Marioli Tymochowicz, która przez wiele lat prowa‑
dziła badania na temat tradycyjnego pożywienia chłopskiego 
Lubelszczyzny. Autorce  udało  się  zebrać  i  usystematyzować 
w bardzo interesujący sposób szereg informacji o pożywieniu 
wiejskim Lubelszczyzny, czego dowodem jest bardzo czytel‑
ny układ książki  i przedstawione w niej zagadnienia. Należy 
zatem podkreślić, że jest to wyjątkowa pozycja na rynku wy‑
dawniczym, która zapoznaje czytelników z regionalnymi kuli‑
nariami od strony kulturoznawczej. Dzięki temu książka może 
być przydatna nie tylko dla naukowców czy studentów kierun‑
ków kulturoznawstwa,  etnologii, historii,  socjologii,  a nawet 
technologii żywności, ale również dla wszystkich miłośników 
tradycyjnej żywności. 
Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że  duże  zróżnicowanie 

przedmiotowe analizowanych zagadnień związanych z poży‑
wieniem  wiejskim  Lubelszczyzny  oraz  wielość  przykładów 

odwołujących się do publikowanych od połowy XIX wieku et‑
nograficznych opisów pożywienia codziennego i obrzędowe‑
go – egzemplifikujących analizowane zagadnienie sprawia, że 
w zakresie poznawczym oraz edukacyjnym jest to niezwykle 
wartościowe  opracowanie.  Publikacja  autorstwa Marioli  Ty‑
mochowicz Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyź-
nie bez najmniejszego wątpienia na stałe wejdzie do kanonu 
obowiązkowych  lektur,  które  traktują  pożywienie  wiejskie 
w  sposób  kompleksowy,  a  zarazem  sprawiający,  że  książkę 
czyta się jednym tchem. 
Województwo lubelskie jest regionem, w którym występuje 

bardzo duża  liczba Kół Gospodyń Wiejskich, kultywujących 
tradycyjne kulinarne, co może zainspirować autorkę do napi‑
sania kolejnej publikacji, która tym razem pokaże współczesne 
zjawisko  funkcjonowania pożywienia  chłopskiego na Lubel‑
szczyźnie.  Monografia  w  najbliższych  latach  powinna  mieć 
zdecydowanie swoją kontynuację, gdyż w czasach zaintereso‑
wania powrotem do ,,regionalnych smaków” i w dobie inten‑
sywnego rozwoju turystyki kulinarnej czy organizacji konkur‑
sów promujących kuchnię regionalną jest to temat wzbudzają‑
cy ciągłe zainteresowanie. 

Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubel-
szczyźnie, Lublin 2019, 483 s., fotografie.

KRYSTYNA IGRAS
W wigilijną noc
przy szybie okna przystaję
w morzu wszechświata
w rybackiej sieci gwiazd
zanurzam wzrok
przymykam powieki
śnię na jawie
o wiejskich chatach
zatopionych w puszysty śnieg
o sosnowej choinie 
w anielskie włosy przybranej
woskiem kapiącej 
w lichtarzach świec
o muzyce kłosów w snopach zboża
rozczulającej serce do łez
o rodzicach i bliskich
po których miejsce za stołem
pustką świeci
o miłości na dzisiaj
takiej po ludzku
o oddechu bez nienawiści
na teraz – na już

Na rozgwieżdżonym niebie
Boże Dzieciątko rękę unosi
Bóg, Stwórca wiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci
miłością świat błogosławi
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Arkadiusz Jełowicki

Krótki kurs zdobienia jajek, czyli kilka słów  

o książce Katarzyny Kraczoń „Pisanki”

Na samym początku zdradzę czytelnikowi zakończenie, by 
jeszcze bardziej zachęcić go do przeczytania omawianej książ‑
ki. To dobra i bardzo pożyteczna publikacja. Jest ona albumem 
fotografii zdobionych jaj, a zarazem poradnikiem dla każdego, 
kto  chciałby zająć  się wspomnianą pracą, pozwala przy  tym 
poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat.  To  dzieło  popularyza‑
torskie,  zachowujące  zarazem 
reguły tekstu naukowego. Nie‑
stety autorka nie uchroniła się 
od  drobnych  potknięć,  co  nie 
zmienia  mojej  opinii,  którą 
w  dalszej  części  postaram  się 
wyjaśnić.
Od wielu lat, wracając z po‑

dróży  na  Ukrainę,  przywożę 
spory zestaw tamtejszych ksią‑
żek  poświęconych  kulturze 
ludowej. Bardzo często można 
w  nim  znaleźć  pozycje  trak‑
tujące  o  pisankach1.  Rzeczy‑
wiście są one  tam szczególnie 
hołubione  i  doceniane.  Nie‑
stety  w  naszej  ojczyźnie  nie 
można  mówić  o  aż  tak  dużej 
liczbie publikacji  dotyczących 
zdobionych  jaj.  A  szkoda,  bo 
mało  kto  zauważa,  że  mamy 
w Polsce kilka podstawowych 
i  kilkanaście  pochodnych  ro‑
dzajów technik dekoracyj‑
nych  – moim  zdaniem więcej 
niż na Ukrainie. Owszem, także u nas dominuje batik, ale tyl‑
ko niewiele mniejszą popularnością cieszą się inne. Większość 
z nich, nawet tych nowo powstałych, ma korzenie w tradycyj‑
nych sposobach upiększania jaj czy to za sprawą materiałów 
czy rozwiązań technicznych. Jedno jest pewne mamy w dzie‑
dzinie publikacji na ten temat dużo do nadrobienia. 
Zatem co znajdziemy w omawianych Pisankach? Nie  jest 

to może książka obszerna, ale za to jeżeli chodzi o formę, jak 
i  treść  ciekawa. Na ponad  siedemdziesięciu  stronach, w  for‑
macie zbliżonym do A4 można znaleźć około stu trzydziestu 
pięknie  uchwyconych  i  starannie  przygotowanych  do  druku 
zdjęć, grafik, które opisują piękny świat tytułowego zwyczaju. 
Całość zamknięta  jest w  twardej oprawie. Brzmi  to  imponu‑
jąco, ale i prezentuje się wyśmienicie. Pozycja ta pod wzglę‑
dem atrakcyjności wizualnej jest wyjątkowa. To wielka zaleta, 

zwłaszcza w kontekście omawianego tematu. Książka została 
wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
Zawartość  omawianego  tytułu  jest  równie  interesująca. 

Zaczyna się od ważnego dla całości wstępu. A to dlatego, że 
dowiadujemy się z niego, iż stanowi on początek serii wydaw‑

niczej „Elementarz Sztuki Lu‑
dowej”, której efektowne logo 
wraz opisem „Tom 1” dostrze‑
żemy  na  stronie  2. We wspo‑
mnianym wstępie zawarte  jest 
także swoiste credo  rozpoczy‑
nanego  cyklu  (s.  5).  Po  tym 
znajduje się pierwszy  rozdział 
merytoryczny,  który  dzieli 
się  na  kilka  mniejszych  pod‑
rozdziałów.  Autorka  po  kolei 
omawia w nich kontekst mito‑
logiczny  i  symboliczny  jajka; 
historię  jego  ozdabiania;  ma‑
giczne zwyczaje z nim związa‑
ne; zabawy; techniki upiększa‑
nia i barwienia; wreszcie sym‑
bolikę  kolorów  i  motywów. 
To  niezwykle  skondensowany 
zbiór  wiedzy  o  samym  jajku, 
jak  i  pisance.  Moim  zdaniem 
w sam raz, by czytelnik nabył 
podstawowe  informacje,  nie 
zrażając  się  do  sedna  spra‑
wy – zdobienia. I właśnie temu 
zajęciu poświęcone  są  następ‑
ne  cztery,  zasadnicze  już  roz‑

działy. Autorka jako podstawowe formy dekoracyjne wybrała: 
technikę  batikową,  technikę  rytowniczą,  technikę  oklejania 
i malowania. Dodatkowo dzielą się one na mniejsze podroz‑
działy, w których opisuje ona subtechniki (np. batik  lejkowy 
i  szpilkowy)  lub odmiany  regionalne  (np.  pisanki  huculskie, 
podlaskie, lubelskie, kroszonki opolskie, oklejanki kurpiow‑
skie,  oklejanki  łowickie,  malowanki  kujawskie  itd.)  lub  ich 
specjalne  odmiany  (np.  kroszonkowe  „listy”  itd.).  Za  każ‑
dym razem są one w syntetyczny sposób scharakteryzowane. 
Moim zdaniem jednak największym walorem tych opisów są 
mieszczące się w nich, specjalnie wyodrębnione fotograficzne 
poradniki pokazujące jak posłużyć się daną techniką. Ułożo‑
ne logicznie, w kolejnych krokach postępowania, za pomocą 
zdjęć  i króciutkich podpisów dowiemy się  jak dla przykładu 
wykonać  kroszonkę.  Tej  „instrukcji”  towarzyszą  informacje 
o potrzebnych narzędziach i materiałach. Wtórują im dodatko‑



46

we wiadomości o zjawiskach kulturowych, nawiązujących czy 
do pisanek czy przedstawianych technik np. Opolska porcela-
na czy Włocławski fajans. Sprawiają one wrażenie swoistych 
didaskaliów. Ostatni rozdział Tradycja wciąż żywa jest podsu‑
mowaniem wcześniejszych. Niezwykle ważne i interesujące są 
zamieszczone przy końcu Biogramy twórców. Znajdziemy tam 
ich aż dziewiętnaście. Takie zaprezentowanie każdego z osob‑
na  traktuję  jako  wielki  walor  opisywanej  książki,  a  przede 
wszystkich jest docenieniem samych artystów. Książkę wień‑
czy bibliografia wykorzystanych źródeł. 
Mimo  pozytywnej  oceny  opisywanego wydawnictwa,  nie 

uchroniono  się  od drobnych potknięć – oczywiście w moim 
mniemaniu. Zacząłbym od ogólnej uwagi. Niestety autorka nie 
zakreśliła  o  jakim obszarze  opowiada. Można domyślać  się, 
że w ogólnych zarysach ma na myśli dzisiejszą Polskę. Więk‑
szość przykładów, informacji, fotografii pochodzi z tego tere‑
nu. Parę razy także pisze o tym, ale nie do końca precyzyjnie 
(s. 15). Ale już na stronie 38 pojawiają się na przykład batiki 
z Huculszczyzny. Wprowadza  to dla niewyrobionego czytel‑
nika dysonans. Sprawa zresztą jest niezwykle skomplikowana 
i  do  rozwinięcia w  osobnym opracowaniu. Wspomniany  re‑
gion jest od 1945 roku poza naszymi granicami. Jednak od co 
najmniej 20–30 lat wzory huculskie są u nas niezwykle popu‑
larne  i  korzystają  z  nich  różni  twórcy  pisanek.  Jeszcze  parę 
lat temu obserwowałem specyficzną i niebezpieczną modę na 
to wśród twórców z różnych regionów. Dziś jest mniej hucul‑
szczyzny,  ale nadal można  ją  zauważyć na  straganach przed 
Wielkanocą. Nie zmienia to jednak faktu, że region ten nie jest 
w Polsce (czy na ziemiach polskich). Szkoda także, że nie za‑
mieszczono  tutaj wyrobów nieżyjącej, a chyba najwybitniej‑
szej  pisankarki  zachodniej  Polski  Zofii Monczak  z  Zielonej 
Góry. Posługiwała  się  tymi wzorami,  a  rodzinnie może była 
najbliższa Huculszczyźnie. Brak zakreślenia granic opowieści 
skutkuje  także  pominięciem Łemkowszczyzny  (w  granicach 
obecnego państwa), które – moim zdaniem – są ważną częś‑
cią naszego pisankarstwa. Świetnie też wkomponowałyby się 
w opis techniki szpilkowej, tak jak niepominięte – wzory pod‑
laskie.
Pozostałe  uwagi  są  uzupełnieniem wiedzy  zawartej w  re‑

cenzowanej książce. Na stornie 17 dodałbym zwyczaj turlania, 
prowadzenie wielkanocnych jajek po grzbiecie bydła. Zwyczaj 
wiosennych zaduszek (s. 12), obok prawosławnych, zachował 
się także u grekokatolików. Niefortunny jest podział na kościół 
grecki i prawosławny (s. 14) – lepiej użyć precyzyjnego – gre‑
kokatolicki.  Praktyka  pisania  na  wydmuszkach  pojawiła  się 
nie w latach 70. XX wieku (s. 16), a o wiele wcześniej. Dla 
przykładu podam, że na Bojkowszczyźnie wykorzystywano je 
co najmniej w latach 20. 30. XX wieku, nie sądzę także, by nie 
znano  ich  na  innych  terenach  ówczesnej  Polski.2 Dla  uspra‑
wiedliwienia  warto  dodać,  że  rzeczywiście  ozdabianie  „peł‑
nych” jaj było długo podstawowym sposobem postępowania. 
Na marginesie warto dodać, że do dziś ma to dla muzealnych 
kolekcji opłakane skutki. Co  jakiś czas wybuchają one, czy‑
niąc duże spustoszenie w zbiorach.
Przedstawione  w  poprzednim  akapicie  drobne  uwagi  nie 

zmieniają  mojej  opinii  o  całości.  Przedstawiona  książka  to 
cenna  lektura  i wyjątkowo pożyteczny przewodnik po  świe‑
cie zdobionych jajek. Może ona być wykorzystywana zarówno 
w szkołach, jak i przez indywidualnych miłośników sztuki lu‑

dowej. Można z niej nauczyć się „jak to się robi”, ale także po 
prostu dowiedzieć więcej o tytułowych „bohaterkach”. I co dla 
mnie równie ważne. Książka ta z pewnością uzupełnia naszą 
niezbyt  dużą, w porównaniu  do  ukraińskiej,  bibliotekę  o  pi‑
sankach.

Katarzyna Kraczoń, Pisanki. Elementarz Sztuki Ludowej, Tom 1, 
Lublin 2017, 72 s., fotografie.

Przypisy

1  Przywołam  dwie  pozycje:  Wira  Mańko,  Ukraińska pisanka 
ludowa, Lwów 2006;  Iryna Mychałewycz, Ukrajinska narodna py-
sanka, Charkiw 2019. Pierwsza  już dość dawno wydana  jest wręcz 
bliźniacza co do treści, jak i nawet układu rozdziałów recenzowanej 
książki. Druga to świeżo opublikowana pozycja o tradycyjnych – czy‑
li w oparciu naturalne rośliny – barwnikach pisanek batikowych. 

2  Mychajło Skoryk, Bojkowska pisanka (tłum. A. Jełowicki), [w:] 
Wybór tekstów etnograficznych o dawnej Bojkowszczyźnie Zachod-
niej, red. O. Solarz, Uście Gorlickie 2015, s. 169.

ANNA MARIA KOBYLIŃSKA
Stary wikliniarz
Stary wikliniarz plecie
swe dni
od piania kogutów
do koncertów świerszczy
od zapachu bzu
do skrzypienia śniegu

wiklina pachnie
kwiecistością łąk
ciężarem kłosów
jeziorem w którym płyną obłoki

wiklina szeleści
jak liście plonów jego ziemi
między palcami przeplatają się
uśmiechy matki
stojącej przy drewnianej kołysce
bose spacery wzdłuż wiejskiej dróżki
widok kapliczek i wierzb
pulchność zaoranej ziemi
pierwsze żniwa i te kolejne
święta przystrojone w kolorowe wstążki
i dni zamglone szarością codzienności
wesela i pogrzeby
tworzą warstwę za warstwą

stary wikliniarz plecie
został mu jeszcze
pałąk i obręb
już prawie pełny jego koszyk
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Dobry żur, kiej w nim szczur. Dziedzictwo kulinarne Śląska 
w tekstach kultury  jest  pracą  o  charakterze  interdyscyplinar‑
nym, w  której  autorki  poruszają  zagadnienia  dotyczące  kul‑
tury  i  języka  w  kontekście  dziedzictwa  kulinarnego  Śląska, 
eksponując semantykę kuchni regionalnej. Intrygujący pierw‑
szy  człon  tytułu,  będący  przysło‑
wiem  zarejestrowanym  w  połowie 
XIX wieku przez Józefa Lompę, sta‑
nowi zapowiedź treści książki, którą 
poświęcono „narodowym potrawom 
i  przysmakom Ślązaków” oraz pro‑
cesowi przemian kuchni tego regio‑
nu,  znajdującemu  odwzorowanie 
również  na  płaszczyźnie  języka  – 
w  nazwach  gwarowych  odnoszą‑
cych  się  do  kulinariów  i  czynności 
powiązanych  z  przygotowywaniem 
pożywienia  oraz  okolicznościami 
jego spożywania. Według autorek ta 
książka  o  dziedzictwie  kulinarnym 
Śląska  nie  tylko  „dostarcza  okre‑
ślonych  informacji  o  potrawach, 
okolicznościach  spożywania,  nawy‑
kach  i  zwyczajach  towarzyszących 
konsumpcji,  przemianach  w  zakre‑
sie odżywiania”, ale i „pokazuje, że 
jedzenie stanowi doskonały materiał 
kulturotwórczy, bez względu na cza‑
sy, w których człowiek żyje”(s. 22). 
Autorki przyjęły w pracy szerokie 

rozumienie  tekstów  kultury  „jako  wszelakich  (materialnych 
i  duchowych)  wytworów  ludzkiej  aktywności,  stworzonych 
w oparciu o określone reguły, realizujących pewien społecznie 
utrwalony wzorzec i prezentujący kulturę danej społeczności” 
(s.  15),  czego  konsekwencją  jest  obszerny  wybór  różnorod‑
nych  tekstów:  dawnych  i współczesnych,  prymarnie  ustnych 
a wtórnie zapisanych, dotyczących kulinariów. Są one ponadto 
zróżnicowane  pod względem  gatunkowym  i  objętościowym. 
W monografii zamieszczono zarówno mikroformy  (np. przy‑
słowia, zagadki), niewielkie formy gatunkowe (kawały, frasz‑
ki),  jak i duże formy (anegdoty, opowiadania, podania i opo‑
wieści wspomnieniowe). Materiały tu zgromadzone pochodzą 
z  wielu  źródeł,  reprezentują  różne  subregiony  Śląska:  Śląsk 
Cieszyński, Śląsk Opolski oraz Górny Śląsk, ponadto powstały 
w odmiennych okresach historycznych – najstarsze zarejestro‑
wano w drugiej połowie XVIII  wieku, większość zaś stanowią 
teksty  dwudziestowieczne,  a współczesne  reprezentuje  twór‑
czość muzyczna i internetowe memy oraz materiały pozyskane 

podczas badań terenowych prowadzonych na Śląsku. Autorki 
przywołują nie tylko mniej znane i rozproszone opracowania, 
dotyczące dziedzictwa kulinarnego Śląska, ale również teksty 
współczesnych entuzjastów, poetów ‑amatorów, twórców zafa‑
scynowanych kuchnią regionalną. Znajdziemy tu wypisy z prac 

badaczy  problematyki  śląskoznaw‑
czej,  m.in.:  Józefa  Lompy,  Juliusza 
Rogera, Andrzeja Cinciały, Bogumi‑
ła  Hoffa,  Lucjana  Malinowskiego, 
ks.  Adolfa  Hytrka,  Józefa  Gallusa, 
Andrzeja  Hławiczki,  ks.  Michała 
Przywary, Łukasza i Stanisława Wal‑
lisów,  Jana  Taciny,  Józefa  Ligęzy, 
Adolfa  Dygacza,  Józefa  Ondrusza, 
Doroty  Simonides,  Krystyny  Tu‑
rek, Karola Daniela Kadłubca, Zofii 
Szromby ‑Rysowej,  Jerzego  Pośpie‑
cha, Henryki Wesołowskiej, Doroty 
Świtały ‑Trybek.  Całość  uzupełniają 
fragmenty  artykułów  o  charakterze 
raczej  przyczynkarskim  publikowa‑
ne na łamach przedwojennych czaso‑
pism  przez  zbieraczy ‑ludoznawców 
ze Śląska Cieszyńskiego. 
Zasadniczą część książki stanowi 

prezentacja  bogactwa  kulinariów 
śląskich  w  powiązaniu  z  tradycją 
i  kulturą  regionu.  W  ośmiu  roz‑
działach ukazano kuchnię śląską na 
beztydzień  (codzienną)  i  świątecz‑

ną w  zróżnicowanych  tekstach  kultury.  Co  istotne,  aby  uła‑
twić czytelnikowi recepcję często niezrozumiałych już dzisiaj 
słów, zwrotów i paremii, w materiałach źródłowych znajdują 
się  dwa  rodzaje  objaśnień.  Pierwsze  to  komentarze  autorów 
przytaczanych prac,  drugie  zaś  autorek monografii,  zawiera‑
jące wyjaśnienia wyrazów  gwarowych  lub  dawnych.  Szcze‑
gólne znaczenie w omawianych tekstach ma gwarowa leksyka 
i  frazeologia,  zachowująca  ślady  dawnej  kultury materialnej 
i duchowej regionu.

We Wprowadzeniu autorki podejmują próbę doprecyzowa‑
nia  pojęcia  ‘dziedzictwo  kulinarne’  i  wskazują  na  specyfikę 
oraz zróżnicowanie kuchni śląskiej, najczęściej stereotypowo 
utożsamianej  jedynie  ze  świąteczno ‑niedzielnym  zestawem 
obiadowym (rosół z nudlami, białe kluski z zołzą, rolada i mo-
dro kapusta). Ponadto przedstawiają stan badań nad pożywie‑
niem mieszkańców Śląska. 
Codzienne  i  świąteczne  kulinaria  w  najstarszych  opraco‑

waniach  etnograficznych  są  przedmiotem  pierwszego  roz‑

Magdalena Brandt

O „potrawach i przysmakach Ślązaków” 

w zróżnicowanych tekstach kultury
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działu  pracy. Warto  przytoczyć wymowny  fragment  jednego 
z materiałów źródłowych autorstwa Józefa Lompy, obrazują‑
cy kulinarną monotonię i minimalizm żywieniowy Ślązaków 
zamieszkujących  dziewiętnastowieczną  wieś:  Lud wiejski 
w Szląsku […] posiada bardzo liche wyżywienie. Na śniadanie 
niemal każdodziennie żur z kartoflami, które trzy razy na dzień, 
i częstokroć bez soli jadają. Na obiad zwyczajnie kartofle i ka-
pustę, a na wieczór znów kartofle z maślanką lub kiszką spoży-
wają […] Mięsa bardzo mało kiedy kupią i zaledwie na wielkie 
święta lub na ostatki mięsopustne (s. 28). Autorki prezentują 
tu  wybór  materiałów,  zarówno  polskich,  jak  i  niemieckich, 
zazwyczaj  tematycznie  związanych  z obrzędowością  rodzin‑
ną (np. weselną, narodzinową) lub doroczną (np. Wielkanoc, 
Boże Narodzenie, uroczystości parafialne – kiermasz i odpust, 
wyodrębniają również świniobicie), odnoszących się do poży‑
wienia wybranych części regionu. 
D. Świtała ‑Trybek i L. Przymuszała analizują śląskie kuli‑

naria również z pespektywy etnoparemiologii (Co komu szma-
kuje, to sietém nie otruje. Przysłowia, powiedzenia, porzekad-
ła). Autorki zainteresowały się przysłowiami, powiedzeniami 
i porzekadłami o kulinariach  i gustach żywieniowych przod‑
ków ze  zbiorów paremiograficznych  Józefa Lompy, Andrze‑
ja Cinciały, Józefa Ondrusza i Stanisława Wallisa. Paremia te 
zostały  potraktowane w  publikacji  jako  zbiór  uniwersalnych 
doświadczeń kulturowych badanej grupy etnicznej, gdyż – jak 
słusznie zauważają autorki – utrwalono w nich nie tylko dawne 
zwyczaje, wierzenia  czy wzory  zachowań,  ale  stanowią  one 
również świadectwo wyznawanych wartości, wyrażają świato‑
pogląd Ślązaków (s. 53) i – na co zwrócono szczególną uwagę 
w publikacji – śląską tradycję kulinarną. Na podstawie ich ana‑
lizy wytypowano potrawy i składniki najczęściej goszczące na 
śląskim stole oraz zrekonstruowano dawne regionalne menu. 
Kolejny  rozdział  (Nóż na ziemi – gość pewny. Wierzenia 

i przesądy) poświęcono symboliczno ‑magicznym konotacjom 
związanym  z  kulinariami;  zamieszczono  tu  wybór  wierzeń 
i  praktyk  przesądnych,  dotyczących  wybranych  produktów 
żywnościowych, m.in.:  chleba,  kołacza, mięsa,  tłuszczu,  jaj, 
kapusty,  ziemniaków,  soli,  cukru,  mleka.  Uwagę  zwrócono 
również na podania wierzeniowe, w których można odczytać 
szczególne znaczenie sztućców, naczyń związanych z przygo‑
towywaniem i spożywaniem potraw. Wyeksponowane zostały 
przede wszystkim dania  świąteczne: wigilijne  i wielkanocne 
oraz ich symbolika. Zgromadzono tu zarówno przykłady wie‑
rzeń  odnoszących  się  do  obrzędowości  rodzinnej:  weselnej, 
narodzinowej, pogrzebowej, jak i powszednich posiłków.
Istotnym źródłem materiałowym dokumentującym dziedzi‑

ctwo kulinarne Śląska okazały się również teksty ludowe o od‑
miennej proweniencji gatunkowej (Skąd się wziął żur. Bajki, 
podania, anegdoty, kawały i zagadki ludowe). Zamieszczone 
w publikacji materiały folklorystyczne pochodzą z opracowań 
wcześniej  przywołanych  klasyków  śląskich  tekstów  ludo‑
wych. Wśród  dłuższych  tekstów  i mikroform można  tu wy‑
mienić bajki i podania, wyjaśniające pochodzenie składników 
i potraw kojarzonych z kuchnią śląską (np. Diabeł stwarza go-
rzałkę, Skąd się wziął żur, Jak kartofel na Śląsk „przyszedł”, 
Skąd się wzięły kluski śląskie, Zupa z gwoździa), mówiące rów‑
nież o ich spożywaniu. Sporą grupę tekstów prezentują utwory 
o charakterze humorystycznym: anegdoty, humoreski i kawa‑
ły. Osobny zbiór przykładów stanowią zagadki ludowe.

Regionalne kulinaria znajdują swój wyraz w pieśniach ludo‑
wych. Wybrane ich przykłady – pochodzące zarówno z przed‑
wojennych publikacji źródłowych, jak i ilustrujące współczesną 
twórczość muzyczną (głównie piosenkarzy estradowych) – zo‑
stały zamieszczone w rozdziale piątym (Mamuliczko, pieczcie 
wy kołocze. Pieśni ludowe i współczesna twórczość muzyczna). 
Znajdziemy tu egzemplifikacje pieśni obrzędowych (na uwa‑
gę  zasługują  pieśni weselne),  powszechnych  i  zawodowych. 
Wśród  współczesnych  utworów  muzycznych  o  charakterze 
popularnym  warto  wyróżnić  teksty  poświęcone  konkretnym 
potrawom kuchni śląskiej (np. wodzionce, roladom). 
Temat  jedzenia  przewija  się  również w  gwarowej  amator‑

skiej twórczości poetyckiej (Łoj ty kreplu mój kochany. Twór-
czość poetycka i inne teksty kultury), upowszechnianej zazwy‑
czaj w  Internecie  przez  pasjonatów  kultury  śląskiej,  rodowi‑
tych Ślązaków, eksponujących w ten sposób swoją tożsamość 
regionalną. Innym typem wypowiedzi językowych związanych 
z  kulinariami  są  życzenia,  dotyczące  różnych  okoliczności 
(imienin,  złotych godów,  świąt Bożego Narodzenia, Nowego 
Roku). Wybrane potrawy kojarzone z kuchnią śląska znalazły 
swój wyraz w żartobliwych, ale i sarkastycznych memach in‑
ternetowych.
W  rozdziale  zatytułowanym Warzi się podle kasy. Wspo-

mnienia Ślązaków pojawiają się wypowiedzi informatorów ze‑
brane w trakcie badań terenowych autorek. Przywołując okres 
dzieciństwa, obraz domu  rodzinnego, wydobywają one z  re‑
zerwuaru pamięci rozmówców zapomniane potrawy i przypo‑
minają sposób  ich przygotowywania, znaczenie oraz  funkcje 
w tradycyjnej społeczności lokalnej. Specyfikę kulinarną Ślą‑
ska obrazują dwie charakterystyczne praktyki: wypiek kołaczy 
weselnych oraz świniobicie. Badaczki wskazują proces prze‑
mian, jaki nastąpił w okresie kilkudziesięciu lat w zakresie wy‑
stępowania określonych zwyczajów i obrzędów, a co za  tym 
idzie – kulinariów.
Ostatni  rozdział  publikacji  (Bergi, hekele, ajerkuchy. Wy-

brane przepisy kulinarne)  można  potraktować  jak  swoistą 
książkę  kucharską.  Autorki,  prezentując  tradycje  kulinarne 
Śląska,  przywołują przepisy pochodzące  ze  starych kalenda‑
rzy  z  poradami  gospodarczo ‑domowymi,  domowe  receptury 
kulinarne  zapisywane  w  zeszytach,  które  udostępniane  były 
zazwyczaj jedynie w gronie rodzinnym. Znajdziemy tu także 
przepisy dawnych  i współczesnych mistrzów kuchni  śląskiej 
(Walbórgi  Fójcikowej,  Emilii  Kołder,  Elżbiety  Łabońskiej, 
Wery Sztabowej i Remigiusza Rączki), pochodzące z opubli‑
kowanych przewodników kucharskich. Całość dopełnia Wykaz 
źródeł, Bibliografia oraz Słownik potraw, napojów i trunków 
występujących w tekstach.
Podsumowując, autorki rekonstruują obraz dziedzictwa ku‑

linarnego Śląska poprzez analizę zróżnicowanych tekstów kul‑
tury.  Traktują  pożywienie  Ślązaków  jako  element  znaczący: 
odwzorowujący ich system wartości, wskazujący na regulacje 
kulturowe grupy etnicznej, praktyki religijne. Uznają, że w teks‑
tach związanych z jedzeniem jest zapisana językowo ‑kulturowa 
tożsamość  Ślązaków,  bowiem  uwidoczniają  one  temporalne 
przemiany  posiłków oraz  ich  jakościowe  zróżnicowanie. Au‑
torki  interpretują  wybory  kulinarne  oraz  rytuały  spożywania 
posiłków uwiecznione w tekstach kultury w kontekście antro‑
pologii  kulinarnej, w myśl  której  są  one  znakiem  utrwalania 
i przekazywania tradycji, zaś preferowane w kuchni śląskiej po‑
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KAMIL KRZYSZTOF SUSKIEWICZ
Rozmowa z emigrantem 
Spytałem, czy pamięta wigilijny śnieg,
Bo był od kraju wiorst tysiące.
„Tu – mówił – zarabia się na chleb,
Tu nam mijają w mig miesiące”.

Spytałem, czy słyszy jeszcze lutą ciszę
I symfonię dźwięków, gdy wybucha lato.
I szum, co pola żyta rozkołysze.
„Tu – bracie – ludzie się bogacą”.

Lecz czy widzi jeszcze krótkie dni wrześniowe,
Gdy nad polami zimne stają mgły.
Czy czuje nasze sprawy, polskie, te listopadowe?
„Bracie – zarobiłbyś tu i ty”.

Gdybym zobaczył to, co on,
Uciekłbym może już od siebie
I bym wyjechał raz na zawsze stąd,
I na chleb zamienił dom pachnący chlebem.

ANNA SZCZEPAŃSKA
W noc wigilijną
Na gałązce z kolcami
przysiadł płatek biały,
w sadzie zastygła muzyka,
siano pojaśniało.

Czy to ty – moja mała –
w srebrzystej sukience
kołyszesz piernikową gwiazdkę
na choince?

Znowu się Wigilia
do okien podkradła,
cała w miodzie i jabłkach,
w czapce z pomponami.

Stygnie barszcz w filiżance
wyjętej od święta,
świeca kapie na obrus
głogowymi łzami.

I tylko mi jedno powiedz
w tę noc wigilijną,
czy od mojej tęsknoty
nie jest ci tam zimno?

MAREK MIODUSZEWSKI
Maliny
Koszyk pełen malin, com je nazbierała,
Zanieść do babuni matuś przykazała.
Droga niedaleka, łączką i przez motek.
Przy mosteczku Jasiek uszczknął malin troszkę.

Za mostkiem na łące Stasio trawę kosił,
Przechodziłam mimo, też mi uszczknął cosik.
Koszyk z malinami czerwieni się ładnie,
Kogo spotkam w drodze, ten malin podkradnie.

Coraz mniej malinek w koszu się czerwieni,
Ale chłopcy mili, mus był się podzielić.
Już na dnie koszyka garsteczka została,
Nie zaniosę babci, gdyż by się gniewała.

Strasznie te chłopaki łase na maliny,
Jak je który zoczy w koszyku dziewczyny.
Co ja powiem biedna babci i mateczce,
Toć wziął każdy chłopiec jeno po garsteczce.

Słodkie i kuszące jak usta dziewczyny,
Skusiły chłopaków czerwone maliny.
Każdy chciał z koszyka choć garstkę niecałą,
Ale jak spróbował, to mu było mało.

REGINA SOBIK
Polny krziż
Przy polnej drodze stoji krziż stary
jak starka zgrzibiały i pochylony
na kogo czako kogo wyglondo
na konsku tyj ziymi uostawiony

Malućko kympka polnych chaszczy
targano wiatrym strom krziża pieści 
a na nim Chrystus i Zbawiciel
w sromotnym ciyrpiyniu i boleści

Mijajom lata ślad uostawiajonc
i pory roku sie zmiyniajom
to uone tak jak wszystko we świecie
lecom fest wartko i przemijajom

I yno tyn krziż przi polnej drodze
starany czasym ciyrpliwie czako
że wtoś tu przidzie i mu prziniesie
malućki konsek pszocio człowieka

trawy  to element kształtujący  tożsamość, wyznaczający  ramy 
postrzegania świata. Zawarte w publikacji treści mogą zainte‑
resować szerokie grono odbiorców: pasjonatów śląskiej kuchni 
i kultury, badaczy dziedzictwa kulturowego, a także nauczycieli 
realizujących zajęcia w ramach edukacji regionalnej.

Dorota Świtała ‑Trybek, Lidia Przymuszała, Dobry żur, kiej w nim 
szczur. Dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Opole 2018, 
303 s.
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Katarzyna Kraczoń

Współczesne świętowanie na Górnym Śląsku

W  2018  roku  ukazała  się  nowa  publikacja  zatytułowana 
Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku1 
wydana  przez  Regionalny  Instytut  Kultury  w  Katowicach. 
Książka  jest  jednym  z  efektów  rzeczowych2  realizowanego 
przez  tę  instytucję  projektu  pod 
nazwą  Mapa Obrzędowa Górne-
go Śląska, którego zadaniem była 
dokumentacja żywych zwyczajów 
i obrzędów dorocznych na terenie 
tej  części  historycznej  ziemi  gór‑
nośląskiej,  która  leży  współcześ‑
nie w granicach administracyjnych 
województwa  śląskiego  i  opol‑
skiego. Autorzy – Robert Garstka 
i Aleksander Lysko – dzięki prze‑
prowadzonym  badaniom  tereno‑
wym stworzyli obszerne i wyczer‑
pujące  kalendarium  współcześnie 
kultywowanych świąt dorocznych. 
Istotę  prezentowanego  wy‑

dawnictwa  trafnie  określił  prof. 
Zbigniew Kadłubek,  pisząc:  „Oto 
bowiem  mamy  pewien  koloro‑
wy  plan  górnośląskiej  wyobraźni 
(w  której  mieszczą  się  elemen‑
ty  zarówno  świeckie,  związane 
z  kulturą  popularną  już  teraz,  ale 
także te najgłębiej religijne). Bazą 
wszakże  pozostaje  (może  w  nie‑
których  partiach  ukryty)  kalen‑
darz  liturgiczny, święta kościelne, 
wspomnienia  regionalnych  patro‑
nów. I nie jest w tej chwili istotne, 
czy owi patroni to rzeczywiście czczeni święci katoliccy, lecz 
że  postacie  owe  stają  się  jakoby  górnośląskimi  geniuszami 
miejsc albo geniuszami pewnych określonych dni roku”3.
Publikację  otwiera  kilkustronicowy  spis  treści  rozpisany 

w formie kalendarza, w którym zostały oznaczone wszystkie 
omawiane w książce zwyczaje i obrzędy (łącznie opisano sie‑
demdziesiąt  siedem zwyczajów  i  dorocznych praktyk obrzę‑
dowych). Prezentację udokumentowanych  świąt otwiera Wi‑
gilia św. Andrzeja (29  listopada) a zamyka wspomnienie św. 
Marcina (11 listopada). Pewnym dodatkiem jest krótki wykaz 
odpustów parafialnych i miejsc pielgrzymkowych, do których 
przez  cały  rok  przybywają  pątnicy.  Poszczególne  zwyczaje 
są konsekwentnie omawiane według przyjętej przez autorów 
konwencji. Każdy obrzęd, obok nazwy (często podawanej też 
w formie/formach gwarowych) i daty, posiada krótki opis oraz 
porównanie tego, jak był on obchodzony dawniej a jak wyglą‑
da to współcześnie. Dopełnieniem tekstów jest bogaty materiał 
fotograficzny, który stanowią zdjęcia archiwalne  (najczęściej 

z początku XX wieku) oraz te wykonane współcześnie. Warto 
dodać, że jest to wydawnictwo dwujęzyczne – wszystkie treści 
są równolegle tłumaczone na język angielski.
O „niezwykłości” i specyficznym miejscami kolorycie opi‑

sywanych  świąt  świadczy  boga‑
ctwo  kulturowe  omawianego  ob‑
szaru, który na przestrzeni wieków 
poddawany  był  wpływom  wielu 
różnych  organizmów  państwo‑
wych.  Stąd  możemy  dostrzec  tu 
treści  słowiańskie,  polskie,  nie‑
mieckie,  miejscami  też  czeskie, 
a  w  niektórych  współczesnych 
świętach także amerykańskie. Jest 
to zapewne jeden z tych czyn‑
ników,  który  sprawia,  że  pewne 
treści  typowe  dla  opisów  trady‑
cyjnych  obrzędów  zacierają  się. 
Czytelnik może odnieść wrażenie, 
że  niektóre  omawiane  zjawiska 
nie przystają wręcz do obrazu do‑
rocznego  kalendarza  obrzędowe‑
go. Być może świadomie,  jak za‑
uważył we wstępie do monografii 
Marian Grzegorz Gerlich, autorzy 
zrezygnowali  z  operacjonalizacji 
pojęć  typu  „obrzęd”,  „zwyczaj”, 
„święto”, „kultura ludowa” itp., by 
po  prostu  pokazać  regionalne  bo‑
gactwo współczesnego  świętowa‑
nia.  Jest  to niewątpliwie najwięk‑
szy walor tej popularnonaukowej 
publikacji. 

Wśród  omawianych  świąt można wskazać  tradycyjne  ob‑
rzędy o zasięgu ogólnopolskim (i nie tylko) kultywowane do 
dziś w zasadzie w niezmienionej formie (Adwent, Święto Ob‑
jawienia Pańskiego, Niedziela Palmowa, Dni krzyżowe, Zie‑
lone Świątki, Boże Ciało). Są to święta głównie o charakterze 
liturgicznym, charakteryzujące się również bogatym zestawem 
praktyk realizowanych w przestrzeni domowo ‑gospodarskiej, 
czego przykładem są chociażby obchody i wszelkie praktyki 
związane z Niedzielą Palmową. Obok zwyczajów powszech‑
nie  znanych  (np. Topienie Marzanny)  znalazły  się  te  o  cha‑
rakterze regionalnym (Wodzenie niedźwiedzia, Środa żurowa) 
lub lokalnym, obchodzone zaledwie w kilku miejscowościach 
(Golenie brody  –  rytuał  kultywowany  w  Lisowie,  Taninie 
i  Chwostku  czy Rosenmontag  wciąż  żywy m.in. w Dobrze‑
niu Wielkim, Chrząszczycach i Szczedrzyku), a czasami tylko 
w jednej wsi (Fakle – wielkoczwartkowe palenie ognisk w Sta‑
nicyczy, tzw. krzyżoki praktykowane w Borkach Małych). Ze 
względu na unikatowy charakter ostatniego zwyczaju przyto‑
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czę jego krótki opis: „Przez cały Wielki Post krzyżoki – młodzi 
mężczyźni, kawalerzy – zbierają wydmuszki z jajek, z których 
powstanie brama wielkanocna. Krzyżoków jest dwunastu, tak 
jak apostołów. Bramę tworzy się poprzez nawlekanie kilkuset 
wydmuszek  na  sznurki,  według  przygotowanego  wcześniej 
projektu. Kompozycja w 2018  roku  składała  się  z 4700 wy‑
dmuszek. Wieczorem w Wielką Sobotę konstrukcję przenosi 
się ręcznie na ulicę Brodackiego, a następnie zawiesza między 
dwoma drzewami nad drogą w środku wsi. Każdorazowo bra‑
ma ma inny kształt i wisi do następnego roku. Po jej zawiesze‑
niu mężczyźni udają się do remizy, gdzie wspólnie spożywają 
zrobioną przez siebie jajecznicę ze 120 jaj, a następnie podą‑
żają do kościoła, skąd zabierają szarfy, chorągwie oraz figurę 
Chrystusa  Zmartwychwstałego.  Niesie  ją  mężczyzna,  który 
w danym roku lub w najbliższym czasie ma się żenić. O 3.00 
ruszają ze śpiewem i modlitwą na obchód wokół wioski, co ma 
zapewnić ich ochronę oraz urodzaj (s. 159).”
Co ciekawe w książce ukazano nie tylko dawne, miejscami 

wręcz zapomniane, obrzędy kultywowane już tylko w nielicz‑
nych miejscowościach  (czego  przykładem  są  chociażby  ślu‑
bowane procesje pacholcze od 364 lat organizowane w Syryni 
i Święto Ogniowe  obchodzone w Żorach od 1702  roku),  ale 
także święta współczesne (zazwyczaj zapożyczone) o stosun‑
kowo krótkiej tradycji. Do takich należą na przykład procesje 
z repliką całunu turyńskiego organizowane w Kielczy od 2012 
roku pod nazwą Emaus czy obchodzone w wigilię Wszystkich 
Świętych  Halloween (święto  przejęte  na  początku  lat  dzie‑

więćdziesiątych XX wieku ze Stanów Zjednoczonych) i Marsz 
Wszystkich Świętych, będący nową alternatywą na nieakcepto‑
wane przez Kościół katolicki praktyki.
Prezentowana monografia jest cenna i wartościowa z kilku 

powodów.  Po  pierwsze  jest  publikacją  uzupełniającą,  doku‑
mentującą  i  oddającą  współczesny  stan  zachowania  śląskiej 
obrzędowości  dorocznej.  Po  drugie,  poprzez  opisy,  a  przede 
wszystkim bogaty materiał  ilustracyjny autorzy ukazali daw‑
ną  i współczesną  ludową wizję świata, ściśle związaną z nią 
wiejską pobożność, a także ogromną potrzebę i radość święto‑
wania. I wreszcie po trzecie jest to książka, która w dobie po‑
wszechnej globalizacji traktuje o harmonii w kulturze, o trwa‑
niu i ciągłym poszukiwaniu tego, co ma charakter regionalny, 
co jest wciąż ważne dla małych lokalnych społeczności. 

Robert Garstka, Aleksander Lysko, Czas niezwykły. Obrzędowość 
doroczna na Górnym Śląsku, Katowice 2018, 280 s., fotografie.

Przypisy

1  R. Garstka, A. Lysko, Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna 
na Górnym Śląsku, Katowice 2018.

2  Inne  efekty  realizowanego  projektu  to  wirtualna  mapa  pod 
adresem  www.mapaobrzedowa.pl  oraz  mobilna  wystawa  fotografii 
będąca doskonałym materiałem edukacyjnym.

3  Z  recenzji  wydawniczej  prof.  Zbigniewa  Kadłubka  zamiesz‑
czonej na okładce książki.

Obraz autorstwa Eugeniusza Węgiełka, fot. P. Onochin
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Paweł Onochin

Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym,  

28–30 czerwca 2019 roku

Po  raz  pięćdziesiąty  drugi  na  kazimierskim  rynku  zapre‑
zentowali swoje prace najwybitniejsi polscy twórcy ludowi, 
mistrzowie dyscyplin rękodzielniczych, laureaci prestiżowych 
konkursów,  a  także młodzi  adepci  plastyki  ludowej,  których 
prace  odznaczają  się  wysokim  poziomem 
artystycznym i bezpośrednio nawiązują do 
tradycyjnego  wzornictwa  i  technik  ręko‑
dzielniczych.  Kazimierskie  Targi  to  jedna 
z najważniejszych imprez organizowanych 
przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych, 
której  główną  ideą  jest  upowszechnianie 
i  popularyzacja  plastyki  ludowej.  Nie‑
zmiennie od pierwszych targów, impreza ta 
cieszy  się  niezwykłym  zainteresowaniem 
zarówno wśród samych twórców ludowych, 
jak i kolekcjonerów sztuki ludowej, a także 
licznego  grona  turystów  przyjeżdżających 
niejednokrotnie specjalnie z tej okazji do 
Kazimierza.
W  tegorocznej  edycji  udział wzięło  po‑

nad 80  twórców, prezentując współcześnie 
uprawiane dyscypliny twórczości: rzeźbę, malarstwo, plastykę 
obrzędową  i  zdobniczą,  zabawkarstwo,  tkactwo,  koronkar‑
stwo, hafciarstwo, garncarstwo oraz plecionkarstwo. 
Targi Sztuki Ludowej nie ograniczyły się jedynie do ekspo‑

zycji i promocji plastyki ludowej, ale tworzyły swoistą atmo‑
sferę do nawiązania bezpośredniego kontaktu między twórcą 
a  odbiorcą m.in.  poprzez  pokazy  rękodzielnicze  i  otwartość 
artystów  ludowych  względem  wszystkich  zainteresowanych 
barwnym światem współczesnej sztuki ludowej. Dla przybli‑
żenia  gościom  Targów  piękna  sztuki  ludowej  odbywały  się 
przy  stoiskach  pokazy  garncarskie,  plecionkarskie,  tkackie, 
rzeźbiarskie, koronkarskie  i hafciarskie. Natomiast w Klubie 
Festiwalowym prezentowano  techniki wykonywania wytwo‑
rów z plastyki zdobniczej.
W czasie  trwania Targów przeprowadzany został konkursu 

na najlepsze prace prezentowane na stoiskach. Idea i założenia 
konkursu  mają  znaczący  wpływ  na  poziom  prezentowanych 
wyrobów i mobilizują twórców do przestrzegania kanonu i wy‑
sokiego poziomu artystycznego. Konkurs był doskonałą oka‑
zją do ukazania mistrzowskich umiejętności oraz konfrontacji 
młodych adeptów sztuki ludowej z nestorami, a także przeglą‑
dem  tendencji  w  danej  dyscyplinie  twórczej.  Jury  konkursu 
w  składzie:  Alicja  Mironiuk ‑Nikolska  (Państwowe  Muzeum 

Etnograficzne  w  Warszawie,  przewodnicząca  Sekcji  Sztuki 
Ludowej Rady Naukowej STL), Katarzyna Ufniarz (Biuro ZG 
STL) oraz Wojciech Kowalczuk  (Podlaskie Muzeum Kultury 
Ludowej w Białymstoku, Sekcja Sztuki Ludowej Rady Nauko‑

wej STL) po ocenie prac prezentowanych na 
stoiskach  wyłoniło  następujących  laureatów 
według  dyscyplin  plastycznych:  rzeźba  (Bo‑
gumiła  Leśniak  –  Stryszawa,  Henryk Adam‑
czyk  – Łęczyca,  Eugeniusz Węgiełek  –  Pęc‑
ław,  Ela  Świderek  –  Skierniewice,  Jerzy  So‑
wijak  – Włoszakowice);  malarstwo  na  szkle 
(Marta  Walczak ‑Stasiowska  –  Zakopane); 
garncarstwo  (Jan  Konopczyński  –  Bolimów, 
Mirosław  Piechowski  –  Czarna  Białostocka, 
Piotr  Skiba  –  Jadwisin);  plecionkarstwo  (Jan 
Michalski  –  Skierniewice);  zabawkarstwo 
(Karol Lasik  –  Stryszawa,  Piotr  Łoboz  –  Je‑
leśnia, Joanna Ciszek – Suchedniów); plastyka 
zdobnicza (Wiesława Wojda – Łowicz, Alek‑
sandra Zawadzka  – Wichrowice); malowanie 
porcelany  (Wanda  Klocek  –  Nysa);  wyroby 

z wiórów (Anna Grzywna – Koziegłowy); haft (Teresa Kocus – 
Łowicz; Anna Staniszewska – Łowicz);  koronka  (Magdalena 
Cięciwa – Marcinkowice, Zuzanna Kubaszczyk – Koniaków, 
Halina Kukuczka – Koniaków); tkactwo (Magdalena Papakul – 
Mordy, Teresa Pryzmont – Kolonia Wasilków, Danuta Radul‑
ska –  Janów).  Jury  z  satysfakcją odnotowało wysoki poziom 
artystyczny  i  etnograficzny  prezentowanych  prac  zgodnych 
z tradycją poszczególnych regionów. Doceniono i zauważono 
aspekt  prezentowania  swoich  umiejętności w  trakcie  trwania 
imprezy i zachęcano do kontynuowania zjawiska w latach na‑
stępnych. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy 
Ministerstwu  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  za  możli‑
wość przeprowadzenia konkursu i organizacji Targów. 
Wysokie  wymagania  artystyczne  stawiane  uczestnikom 

Targów  są  programowym  założeniem  imprezy  a  organiza‑
tor  (Stowarzyszenie Twórców Ludowych) corocznie dokłada 
wszelkich starań, aby zachować profil oraz charakter tej impre‑
zy jako najpełniejszej prezentacji współcześnie kultywowanej 
twórczości ludowej, która świadczy o żywotności i bogactwie 
form kultury tradycyjnej. Targi niezmiennie towarzyszą Ogól‑
nopolskiemu Festiwalowi Kapel i Śpiewaków Ludowych, bę‑
dąc znaczącym dopełnieniem tego jedynego w swoim rodzaju 
święta autentycznej, regionalnej kultury ludowej.

informacJe 

Król Kazimierz.  
Wycinanka wykonana  

przez Romana Prószyńskiego,  
fot. Archiwum STL
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Protokół z posiedzenia jury 53. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

z dnia 30 czerwca 2019 roku

Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – przewod‑
niczący, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska ‑Bartmińska, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr Weronika Grozdew ‑Kołacińska, 
dr  Jacek  Jackowski,  dr  Bożena  Lewandowska,  Remigiusz 
Mazur ‑Hanaj, prof. dr hab. Bożena Muszkalska, dr Janina Bie‑
galska – sekretarz jury wysłuchało w dniach 28 – 30 czerwca 
2019  roku:  20 Kapel,  32 Zespoły Śpiewacze,  14  Instrumen‑
talistów,  27  Solistów  Śpiewaków  oraz  28  grup w  konkursie 
„DUŻY ‒ MAŁY”.
Jury stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział 

około 800 artystów ludowych z 16 województw.
Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regio‑

nalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia ufundowane przez:

 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 – Marszałka Województwa Lubelskiego
 – Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny
 – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 – Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
W kategorii kapel – BASZTĘ – nagrodę główną przyznano 

Kapeli Szymona Tylki z Zakopanego, woj. małopolskie. 

Kapela Szymona Tylki z Zakopanego, fot. Krzysztof Kuzko

Cztery  równorzędne  I nagrody przyznano: Kapeli „Mło-
da Harta” z  Harty,  woj.  podkarpackie; Kapeli Jana Kani 
z Lipnik, woj. mazowieckie; Kapeli Stanisława Kotkowskie-
go z Wolanowa, woj. mazowieckie; Kapeli „Lututowianie” 
z Lututowa, woj. łódzkie.
Pięć równorzędnych II nagród otrzymali: Kapela Ludowa 

„Brzeziny” z Brzezin, woj. wielkopolskie; Kapela Koźlar-

ska Jana Prządki ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie; Kapela 
Jana Szymańskiego z Lipiec Reymontowskich, woj. łódzkie; 
Kapela im. Jana Urbaniaka z Goszczanowa, woj.  łódzkie; 
Kapela Andrzeja Malika ze Skrzyńska, woj. mazowieckie.
Dwie równorzędne III nagrody przyznano: Kapeli „Prze-

wrotniacy” z Przewrotnego, woj. podkarpackie; Kapeli „Lip-
niczanie” z Lipnicy Wielkiej, woj. małopolskie.
Trzy  równorzędne  wyróżnienia dla: Kapeli Ludowej 

z Majdanu, woj. podkarpackie; Kapeli Cymbalistów Wileń-
skich z  Ełku, woj.  warmińsko ‑mazurskie; Kapeli Ludowej 
„Małopolanie” z Księża, woj. małopolskie.
W kategorii zespołów śpiewaczych – BASZTĘ – nagrodę 

główną  przyznano Grupie Śpiewaczej Mężczyzn z  Czarni, 
woj. mazowieckie.

Męska Grupa Śpiewacza z Czarni, fot. K. Kuzko

Sześć  równorzędnych  I nagród otrzymali:  Zespół „Po-
granicze” z Szypliszk, woj. podlaskie; Zespół „Zamszanki” 
z  Zamchu, woj.  lubelskie; Męski Zespół Śpiewaczy z Bu‑
kowej, woj.  lubelskie; Zespół „Rodyna” z Dubiażyna, woj. 
podlaskie; Męska Grupa Śpiewacza Regionalnego Zespołu 
„Dolina Popradu” z  Piwnicznej  Zdroju, woj.  małopolskie; 
Zespół „Babeczki” z Zawitały, woj. lubelskie.
Trzy równorzędne II nagrody dla: Zespołu „Rakołupian-

ki” z  Rakołup, woj.  lubelskie;  Zespołu „Doruchowianie” 
z Doruchowa,  woj.  wielkopolskie; Zespołu „Stejizbianki” 
z Wisły, woj. śląskie.
Pięć  równorzędnych  III nagród przyznano: Zespołowi 

„Prząśniczki” z Kowal Oleckich, woj. warmińsko ‑mazurskie; 
Zespołowi „Uciesne Kameratki” z Pisza, woj. warmińsko‑
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‑mazurskie; Zespołowi Śpiewaczemu z Modliborzyc, woj. lu‑
belskie; Zespołowi Folklorystycznemu z Popowic, woj. łódz‑
kie; Łemkowskiemu Zespołowi „Łastiwoczka” z Przemko‑
wa, woj. dolnośląskie.
Pięć  równorzędnych  wyróżnień dla: Zespołu „Brodo-

wianki” z Brodów, woj. świętokrzyskie; Zespołu „Swańki” 
z Wyryk, woj.  lubelskie; Zespołu „Włościanie” z Chotowa, 
woj. łódzkie; Zespołu Śpiewaczego „Krzyżanówek” z Krzy‑
żanowa, woj. łódzkie; Zespołu Śpiewaczego „Wigranie” ze 
Starego Folwarku, woj. podlaskie.
W kategorii solistów instrumentalistów – BASZTĘ – nagro‑

dę główną festiwalu przyznano Piotrowi Krupskiemu, cym‑
baliście z Elbląga, woj. warmińsko‑mazurskie.

Piotr Krupski z Elbląga, fot. K. Kuzko

Nagrodę  im. Jana Stęszewskiego otrzymuje: Adam Kno-
bel grający na koźle weselnym z Nietążkowa, woj. wielko‑
polskie.
Dwie  równorzędne I nagrody otrzymują: Stefan Maziar-

czyk, okarynista z Andrzejowa, woj. lubelskie; Ryszard Wla-
zło, harmonista z Kłudna, woj. mazowieckie. 

II nagroda dla: Pawła Dąbkowskiego, skrzypka z Łomży, 
woj. mazowieckie. 
Trzy równorzędne III nagrody otrzymują: Krzysztof Kuś-

nierek,  dudziarz  z  Kościana, woj.  wielkopolskie;  Adrian 
Maćkowiak, dudziarz z Bukownicy, woj.  wielkopolskie; 
Adam Kocerba, harmonista  z Działoszyc, woj.  świętokrzy‑
skie. Trzy równorzędne wyróżnienia dla: Pauliny Jakoniuk, 
skrzypaczki  z  Zabuża, woj. mazowieckie; Justyny Bieniek, 
skrzypaczki z Lubziny, woj. podkarpackie Jakuba Zastawne-
go, cymbalisty z Brzostku, woj. podkarpackie.
W  kategorii  solistów  śpiewaków  –  BASZTĘ  –  nagrodę 

główną festiwalu przyznano Leszkowi Wiśniewskiemu z Gą‑
golina Południowego, woj. łódzkie.
Trzy równorzędne I nagrody dla: Bogusławy Drzewieckiej 

z Drzewiec, woj. łódzkie; Janiny Mirosz z Otwocka ‑Mlądza, 

woj. mazowieckie; Marii Siwiec z Gałek Rusinowskich, woj. 
mazowieckie. 

Leszek Wiśniewski z Gągolina Południowego,  
fot. K. Kuzko

Cztery  równorzędne  II nagrody otrzymują:  Daniel Ho-
roszczak z Przemkowa, woj. dolnośląskie; Małgorzata Ma-
kowska z Suwałk, woj. podlaskie; Maria Ochnik z Jakówek, 
woj. lubelskie; Joanna Gostkowska ‑Białek z Gdańska, woj. 
pomorskie.
Dwie równorzędne III nagrody dla: Urszuli Andruszkie-

wicz‑Kalinowskiej z  Szypliszk, woj.  podlaskie;  Krystyny 
Melczak z Dąbrowy, woj. wielkopolskie. 
Sześć  równorzędnych  wyróżnień dla: Marii Nowak 

z Osielca, woj. małopolskie; Teresy Bieńkowskiej z Kocha‑
nowa Wieniawskiego, woj. mazowieckie; Anny Chudej z Po‑
sadowa, woj. wielkopolskie; Wiktora Spisli z Chróścic, woj. 
opolskie; Haliny Babik z Czernica, woj.  lubelskie; Danuty 
Kaczmarek ze Śmiłowic, woj. kujawsko ‑pomorskie.
W konkursie „DUŻY ‑MAŁY” ‒ w grupie instrumentalistów 

sześć równorzędnych nagród I stopnia otrzymują: Jakub Ru-
siecki z synem Jakubem z Rabki Zdroju, woj. małopolskie; 
Krzysztof Tobiasz z Jakubem Kuczajem z Lubomierza, woj. 
małopolskie; Andrzej Sowa z Młodzieżową Kapelą Ludową 
„Pogórzanie” z Dynowa, woj. podkarpackie; Szymona Bafia 
z Zofią Bafią i Franciszkiem Toporem ‑Futrem z Zakopane‑
go, woj. małopolskie; Antoni Gluza z uczniami ze Szczyrku, 
woj. śląskie; Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Du‑
żego, woj. mazowieckie.
W grupie śpiewaków cztery równorzędne nagrody I stop-

nia otrzymują:  Sabina Cichoń z zespołem „Mali Lubato-
wianie” z Lubatowej, woj.  podkarpackie;  Damian Balcer 
z zespołem „Szuwarki” z Wiżajn, woj.  podlaskie;  Witold 
Kuczyński z Emilią Dzieżyk z  Czarni, woj.  mazowieckie; 
Krystyna Hoduń z zespołem „Młode Rozkopaczewianki” 
z Rozkopaczewa, woj. lubelskie.
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Nagrody II stopnia w grupie instrumentalistów otrzymuje: 
Roman Wojciechowski z Wiktorią Chwalińską z  Teodo‑
zjów, woj.  łódzkie; Jan Prządka z uczniami ze Zbąszynia, 
woj. wielkopolskie; Jagoda Majtyka z kapelą „Ożarowia-
cy” z Ożarowa, woj. łódzkie; Piotr Karpuk z Michaliną Ro-
gińską  z  Ełku,  woj.  warmińsko ‑mazurskie; Zdzisław Mar-
czuk z Oliwią Spychel z Leśnej  Podlaskiej, woj.  lubelskie; 
Jan Prządka z uczniami z Dąbrówki Wielkopolskiej, woj. lu‑
buskie; Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowczeniuk z Mała‑
szewicz, woj. lubelskie; Krzysztof Trebunia ‑Tutka z synem 
Janem z  Zakopanego,  woj.  małopolskie;  Małgorzata Ma-
kowska z Kacprem Jankowskim z Przerośli, woj. podlaskie. 
W  grupie  śpiewaczej  równorzędne  nagrody II stopnia 

otrzymuje: Helena Szpytma z Marceliną Osikowską z Gaci, 
woj.  podkarpackie;  Urszula Okraska z Agatą Ciesielską 
z  Łowicza,  woj.  łódzkie;  Krystyna Blacha z Katarzyną 
Rączką z Rudy Solskiej, woj. lubelskie.

Nagrody III stopnia w grupie instrumentalistów otrzymują: 
Adam Knobel z uczniami z Nietążkowa, woj. wielkopolskie; 
Andrzej Rydel z Radosławem Ropiakiem z  Czarni, woj. 
mazowieckie; Joanna Machowiak i Kacper Żurek z Nietąż‑
kowa, woj. wielkopolskie; Krzysztof Kuśnierek z Dominiką 
Poprawą z Kościana, woj. wielkopolskie.
W  grupie  śpiewaczej  równorzędne  nagrody II stopnia 

otrzymują: Justyna Sajna z córką Antosią z Dąbrówki Wiel‑
kopolskiej, woj. lubuskie; Anna Pertovska z córkami Kalisą 
i Darią z Białegostoku, woj. podlaskie.

Ogólne uwagi i zalecenia komisji artystycznej

Jury  53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych  składa  serdeczne  gratulacje wszystkim  laureatom 
i uczestnikom spotkania Kazimierskiego. W festiwalu licznie 
zaprezentowali  się  artyści  ludowi  ze  wszystkich  regionów 
Polski,  a  więc  ze  wszystkich  obecnych  województw.  Jury 
z zadowoleniem odnotowało także fakt, że w obecnym roku 
w festiwalu wzięli udział także reprezentanci mniejszości et‑
nicznych.
Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego pozio‑

mu  artystycznego  tegorocznej  edycji  Festiwalu,  co w  szcze‑
gólności dotyczy  licznie występujących kapel oraz zespołów 
śpiewaczych. Znalazło  to odzwierciedlenie w ilości przyzna‑
nych nagród oraz wyróżnień. Z pewnym niepokojem komisja 
zauważą  zmniejszoną  liczbę  prezentacji  w  kategorii  instru‑
mentaliści. 
Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona 

tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania 
i śpiewu.
Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istot‑

ną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowe‑
go, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych 
warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamo‑
ści  lokalnej,  regionalnej  i  ogólnonarodowej.  Komisja  z  peł‑
nym przekonaniem stwierdza, że Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dobrze służy realizacji 
postulatów  zawartych  w  Konwencji  UNESCO  z  2003  roku 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypo‑
minamy, że Konwencja została przyjęta przez Sejm Rzeczypo‑
spolitej Polskiej w 2011 roku i zatem instytucja, jaką jest Ogól‑

nopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zo‑
stać wpisana  na  „listę  dobrych  praktyk”  przewidzianą  przez 
tę Konwencję. Miło nam poinformować, że procedura wpisu 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych na 
Krajową listę „dobrych praktyk” została podjęta przez Woje‑
wódzki Ośrodek Kultury i mamy nadzieję, że niebawem zosta‑
nie pomyślnie zakończona. 
Komisja  przypomina,  że  regulamin  festiwalu  w  dalszym 

ciągu nie przewiduje włączenia akordeonu do prezentacji fe‑
stiwalowych. 
Cieszy  fakt,  że  zainteresowanie pielęgnowaniem  tradycyj‑

nego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. 
W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie występo‑
wali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja za‑
obserwowała,  że w wielu wypadach młodzi  zasilają  dotych‑
czasowe  składy  i  traktujemy  to  jako  stałą  tendencję. Rozwi‑
jający się konkurs „Mistrz i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia.
Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o za‑

chowanie  w  swoich  prezentacjach  autentycznego  języka  re‑
gionalnego,  regionalnych  strojów  oraz  niezwykle  cennego 
archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza też więk‑
szą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych 
utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w utworach treściowe 
przesłania. Zwraca jednak uwagę na niepotrzebną nadmierną 
teatralizację, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące styli‑
zacje, w tym wprowadzane maniery śpiewu charakterystyczne 
dla muzyki popularnej. Sugeruje też większą dbałość w dosto‑
sowaniu repertuaru do wieku i płci wykonawców. 
Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i samych ar‑

tystów do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych 
utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno‑
‑muzycznego, lecz zgodnego z tradycją wykonawczą. Komisja 
równocześnie apeluje, aby nie powtarzać w kolejnych prezen‑
tacjach konkursowych tego samego, nagrodzonego repertuaru 
przez tych samych wykonawców. 
W trakcie dorocznego seminarium folklorystycznego zosta‑

ła zgłoszona potrzeba uwzględnienia w podstawie programo‑
wej wszystkich poziomów i zakresów polskiego szkolnictwa 
treści dotyczących  tradycji  ludowych. W  tej kwestii komisja 
sugeruje  nawiązanie  bliższych  kontaktów Ministerstwa Kul‑
tury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  Ministerstwem  Edukacji 
Narodowej. 
Komisja kolejny raz przyznała specjalną nagrodę wybrane‑

mu instrumentaliście. Jest to nagroda im. prof. Jana Stęszew‑
skiego,  wieloletniego  członka  i  przewodniczącego  jury.  Był 
On współtwórcą regulaminu, ale także twórczo rozwijał jego 
podstawowe idee.
Komisja  z  aprobatą  przyjmuje  fakt  włączenia  do  stałego 

punktu programu koncertu „Scena Mistrzów”. 
Cieszy zainteresowanie działalnością Klubu Festiwalowego 

TYNDYRYNDY,  którego  formuła  jest  interesującym  rozwi‑
nięciem głównych idei Festiwalu. 
Z aprobatą przyjmujemy do wiadomości, że kontynuowana 

jest dobra współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Burmi‑
strzem  miasta  Kazimierz  Dolny  oraz  różnymi  instytucjami 
kultury, zwłaszcza takimi, jak: Drugi Program Polskiego Radia 
w Warszawie, Radio i Telewizja Lublin, Muzeum Nadwiślań‑
skie w Kazimierzu Dolnym, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
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Nauk, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Uniwersytetu 
Marii  Curie ‑Skłodowskiej  w  Lublinie,  Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W  roku  bieżącym w  szerzenie  idei  festiwalu  aktywnie włą‑
czyła się  także Telewizja Polska  i  liczymy, że  ta współpraca 
będzie się rozwijała i dobrze służyła popularyzacji celów fe‑
stiwalu  i  będzie  je wspierała. Mamy nadzieję,  że  ta  owocna 
współpraca będzie kontynuowana. 
Jury dziękuje bezpośrednim organizatorom, w tym zwłasz‑

cza Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie za zapew‑
nienie  sprawnego  i  niezakłóconego  przebiegu  53.  festiwalu. 
Dziękujemy też patronom medialnym, a szczególnie tym me‑
diom, które czynnie uczestniczą w bieżącym relacjonowaniu, 
dokumentowaniu i promowaniu idei festiwalowych oraz jego 
niepowtarzalnej atmosfery. 
Serdeczne  podziękowania  jury  kieruje  także  do  fundato‑

rów nagród, którymi w tym roku byli: Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa  Narodowego,  Marszałek  Województwa  Lu‑
belskiego,  Burmistrz  miasta  Kazimierz  Dolny,  Wojewódzki 

Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Instytut im. Oskara Kolberga 
w Poznaniu. 
W  sposób  specjalny  jury  dziękuje  mecenasowi  festiwalu 

Grupie Azoty Puławy. 
Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszyst‑

kich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych arty‑
stów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność 
jest  przecież  sposobem promocji  lokalnej kultury oraz włas‑
nych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem 
dostrzega  obecność  w  Kazimierzu,  razem  z  wykonawcami, 
przedstawicieli władz  samorządowych  różnych  szczebli. Dla 
artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uzna‑
nia ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.
Jury składa również podziękowanie tegorocznym konferan‑

sjerom tj. Annie Adamowicz, Józefowi Brodzie i Stanisławowi 
Jaskułce, którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali poszcze‑
gólne programy prezentacji, ale także pomagali wykonawcom 
w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi 
występami.

Józef Semerling, rzeźbiarz z Pomorza, Targi Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym, fot. K. Butryn

Małgorzta Urban, tkaczka z Kazimierza Dolnego,Targi  
Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, fot. K. Butryn

Od lewej: Helena Wojtasik z Opolszczyzny  
i Magdalena Cięciwa z Małopolski,Targi Sztuki Ludowej 

w Kazimierzu Dolnym, fot. K. Butryn

Malarka zalipiańska Bogusława Miś,Targi Sztuki Ludowej 
w Kazimierzu Dolnym, fot. K. Butryn
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47. edycja Ogólnopolskiego  

Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

W 2018 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Lu‑
dowych ogłosił w formule otwartej 47. edycję Ogólnopolskie‑
go Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nade‑
słano 88 zestawów poetyckich i 43 prozatorskie. 
W  dniu  25  lutego  2019  roku  w  Lublinie  jury  obradujące 

w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosien‑
kowska‑Ciota,  mgr  Katarzyna 
Kraczoń  (sekretarz konkursu), dr 
Donat  Niewiadomski  (przewod‑
niczący  jury)  I  nagrodę  w  dzie‑
dzinie poezji przyznało Mirosła-
wowi Kowalskiemu („Chwast”). 
Nagrodę II za zestawy wierszy 

uzyskali: Józef Chojnacki  („Go‑
rysz”),  Halina Graboś  („Dzie‑
wanna1”), Ewa Jowik („Czerem‑
cha2”), Teresa Paryna („Struna”).
Nagrodą  III  uhonorowano: 

Danielę Bednarek  („Jaśmin1”), 
Annę Marię Kobylińską  („Cha‑
ber”), Annę Piliszewską  („Złoty 
Trzos”), Kamila Krzysztofa Su-
skiewicza  („Stanisław”),  Annę 
Szczepańską („Kama”).
Wyróżnienia  w  poezji  otrzy‑

mali:  Jan Bliźniuk  („Turkus”), 
Krystyna Igras  („Jaśmin”),  Ja-
nina Karasiuk  („Macierzanka”), 
Florianna Kiszczak  („Trzci‑
na”), Wanda Łomnicka ‑Dulak 
(„Czas”),  Renata Malinowska 
(„Ciemna  noc”),  Marek Mio-
duszewski  („Misa”)  za  nawią‑
zanie  do  tradycji  ludowej  pieśni 
zalotnej, Alina Barbara Nowak 
(„Wera”) za wiersz Modlitwa (II) 
oraz Regina Sobik („Anastazja”).
Nagrodę  specjalną  za  utwór 

nawiązujący do obchodów jubile‑
uszu 50‑lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych przyznano 
Wandzie Łomnickiej Dulak („Czas”) za Sonet jubileuszowy.
W prozie nie przyznano I nagrody. 
Laureatką II nagrody została Elżbieta Maria Grymel („Fu‑

jarka”) za opowieść wierzeniową Jak podciep znod się u Ku-
klow? 

Nagrodę  III  otrzymali:  Klaudia Gawronek  („Atonalisty‑
ka”),  Waleria Prochownik  („Jesień”)  oraz  Zofia Przeliorz 
(„Rzekotka”). 
Wyróżnieniami w  prozie  uhonorowano: Janinę Karasiuk 

(„Konik polny”), Agnieszkę Weronikę Panasiuk („Demelza”) 
za  tekst  pt. Gołębica pokutnica, Agnieszkę Pawlak („Agil‑

da”), Reginę Sobik („Anastazja”) 
za  zapis  etnograficzny Wilijo na 
śloński wsi i Elżbietę Wójtowicz 
(„Czeremcha”)  za  udokumento‑
wanie tradycji w utworze Święta 
Bożego Narodzenia. 
Zdaniem  jury  poziom  arty‑

styczny  nadesłanych  utworów 
poetyckich był na ogół wyrówna‑
ny.  Wśród  nadesłanych  tekstów 
przeważały  liryki  refleksyjne do‑
tyczące przemijania i zadumy nad 
życiem.  W  niektórych  utworach 
można  zaobserwować  nadmier‑
ne  operowanie  schematami  oraz 
brak  harmonii  między  językiem 
a  odczuwaniem  świata  w  nich 
przedstawianego.  Na  podkreśle‑
nie zasługuje natomiast wykorzy‑
stanie  gwar  z  regionu  nadbużań‑
skiego, podhalańskiego  i  śląskie‑
go. W tekstach prozatorskich dało 
się zauważyć małe zróżnicowanie 
pod względem gatunkowym i  te‑
matycznym.  Dominowały  teksty 
o  nieprzemyślanej  kompozycji, 
pełne  wydumanych,  ckliwych 
i  sentymentalnych  wątków.  Wi‑
doczny  był  też  brak  znajomości 
realiów kultury ludowej i niepo‑
prawne  osadzanie  motywów  re‑
gionalnych.
Dwa  zestawy  nie  zostały  do‑

puszczone do oceny ze względu na niewypełnienie wymogów 
regulaminowych. 
Jury  zgodnie  stwierdza,  że  konkurs  należy  kontynuować 

w przyjętej dotychczas formule.

Pomnik Jana Pocka w Markuszowie wykanany 
przez rzeźbiarza ludowego, członka Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych Jarosława Furgałę w 1983 r., 

fot. P. Onochin
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Małgorzata Jaszczołt

Relacja z realizacji projektu „Muzeum w terenie. 

Etnograficzne reminiscencje filmowe” 20181

Badania terenowe jako muzealny constans i punkt 
odniesienia dla muzealnego zasobu 

Muzeum (etnograficzne) w terenie i teren w muzeum (etno‑
graficznym) stanowią nierozerwalny mariaż – badania tereno‑
we są „przypisane” etnografii jako jedno z jej podstawowych 
źródeł badawczych. Ale pojęcie „terenu” zostało poszerzone 
na inne obszary eksploracyjne i pola badawcze, kolekcjo‑
nerskie,  programowe,  edukacyjne,  rozumiane  nie wyłącznie 
jako  miejsce  badania  „dzikich”,  obcych,  innych  kultur  lub 
swojej,  ale  tej wiejskiej –  zewnętrznej w  stosunku do miej‑
skich akademików. Ale pomimo tego powiększenia spektrum 
i wyjścia  „w miasto”  –  „kanoniczny”  dla muzeum  etnogra‑
ficznego  teren,  czyli  wieś  i  małe  miasta,  wciąż  pozostaje 
w kręgu zainteresowań, ponieważ to na nim – jako na źródle 
wiedzy i rzeczy – zbudowane zostały muzea etnograficzne, to 
on  jest wpisany w muzealną  tkankę. To „teren” w szerokim 
rozumieniu, ciągle zapewnia, „oferuje”, przekazuje artefakty 
dla muzeum, dostarcza historii, kontentu i kontekstu. Osobną 
kwestią jest współczesne podejście do terenu i określenie za‑
kresu  jego  eksploracji  oraz  tematów badawczych.  Jak  pisze 
Zofia Sokolewicz w artykule Badania terenowe jako gwaran-
cja empiryzmu antropologii? – „Wśród polskich etnografów 
większość  zasługuje  na miano  terenowców.  Każdy  ośrodek 
uniwersytecki i muzea prowadziły badania terenowe. Te bada‑
nia miały różny charakter: badania pilotażowe, badania typu 
atlasowego,  stacjonarne,  ekspedycje… Każdorazowo  dosto‑
sowane do rodzaju pytania, jakie sobie stawiali badacze.”2 Ale 
i współcześnie badania terenowe „są nadal źródłem ważnych 
informacji  nie  do  zdobycia  inną  drogą.  Przybierają  bardzo 
różne  formy,  zależnie  od  potrzeby.  I  z  tego  powodu  mogą 
być stosowane przez przedstawicieli  różnych dyscyplin. Ale 
nadal pozostają naszym wkładem w historię nauki”.3 W Pań‑
stwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie „apogeum” 
badań etnograficznych rozumianych klasycznie – jako kilku‑
dniowe wyprawy na wieś, miało miejsce od końca lat 60. XX 
wieku poprzez lata 70. i nieco schyłkowe 80. To wtedy orga‑
nizowano liczne wyjazdy w celu zebrania zarówno materiału 
empirycznego,  jak  i  fizycznych  obiektów.  Przeprowadzano 
wywiady  z  respondentami  na  wybrane  zagadnienia,  wyko‑
nywano dokumentacje  fotograficzne wsi,  zgodnie  z  obrany‑
mi  tematami badawczymi,  poszukiwano  artefaktów zgodnie 
z obranym programem „[…] w działaniach kolekcjonerskich 
skupiono  się  przede  wszystkim  na  wyszukaniu  i  uchronie‑
niu  dla  przyszłości  reliktów  kultury materialnej  najbardziej 
zagrożonych sytuacją gwałtownych przemian  […]”.4 Ale by 
stworzyć  komplementarny  pakiet  przywołujący  i  opisujący 

badaną rzeczywistość, do klasycznych składników dokumen‑
tacji oraz jako opis badanej rzeczywistości włączono w pod‑
stawową działalność Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie film – narzędzie z którego muzealnicy nie ko‑
rzystają  rutynowo. Film miał uzupełniać  „kalekie” wg  słów 
Piotra Szackiego5 muzealne obiekty. Szacki tak tłumaczy ten 
intencyjny  brak:  „To  jest  problem  związany  z  takim  duali‑
zmem przedmiotów w kolekcjach muzealnych, gdzie jedne są 
prawie skończonymi kreacjami, są komunikatami, są czytel‑
ne, inne zaś mają to do siebie, że są nieczytelne bez jakiegoś 
uzupełnienia,  jakiegoś  naturalnego  kontekstu. W  przypadku 
np.  narzędzi,  sprzętów  służących  realizowaniu  procederów 
technicznych,  przedmioty  z  tym  związane  są  tylko  częścią 
tych sensów, treści, które są istotne i warte odnotowania. Uzu‑
pełnieniem owych przedmiotów, kalekich jak to nazywam, są 
zazwyczaj ludzkie ręce, które przydają tym przedmiotom dy‑
namizmu, uzupełniają zaklętą w rękach umiejętnością,  ruty‑
ną. Dlatego też starając się uzupełnić zbiory muzealne o rze‑
czy związane ze starymi technikami, było sprawą oczywistą 
i  konieczną  przydanie  im  kontekstu  i  dokumentacji  jedynej 
w  miarę  dostępnej  i  najdoskonalszej  wówczas,  a  mianowi‑
cie zapisu filmowego”6. W krótkiej publikacji towarzyszącej 
Przeglądowi  Filmów  Etnograficznych  w  Muzeum  Etnogra‑
ficznym  we Włocławku  w  roku  1989  Piotr  Szacki  napisał: 
„Wyspecjalizowane, uformowane nawyki ruchowe są faktem 
kulturowym nie do utrwalenia w inny sposób niż zapis filmo‑
wy”7. Te filmowe muzealne realizacje stały się więc obligato‑
ryjne dla „niemej”, pozbawionej – co w muzeum zdaje się być 
naturalne – „prawdziwego” życia kolekcji. Szacki dojmująco 
odczuwał te braki: brak człowieka, jego dotyku, ruchu przed‑
miotu, brak pierwotnej egzystencji muzealnych rzeczy. Dalej 
dodaje „[…] filmy nasze są w jakiejś mierze portretami kon‑
kretnych  ludzi,  utrwalają  pewne  cechy  ich osobowości. Nie 
zawsze zamierzone i z reguły za mało rozbudowane – zdejmu‑
ją jednak ze związanych z nimi przedmiotów z kolekcji mu‑
zealnych cień anonimowości,  tak specyficzne i powszechnie 
upośledzającej zbiory etnograficzne8.

Powrót do dawnego terenu

W  roku  2018  zrealizowaliśmy  projekt  Muzeum w tere-
nie. Etnograficzne reminiscencje filmowe,  którego  głównym 
celem  założeniem  był  powrót w miejsca  badań  terenowych, 
które podjęli i prowadzili od końca lat 60. do lat 80. XX wie‑
ku w PME: Piotr Szacki  jako „kierownik programowy” oraz 
odpowiedzialny  za  stronę  techniczną  Krzysztof  Chojnacki9 
Poza  standardowymi  badaniami:  przeprowadzeniem  wywia‑
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dów, zakupem obiektów, dokumentacją fotograficzną – poszli 
dalej,  rejestrując  zanikające  rzemiosła  i  zjawiska  związane 
z obrzędowością oraz wiejskimi archaizmami.10 W muzeum, 
zrealizowane przez nich filmy „żyły”, będąc niematerialnym 
dopełnieniem zasobów muzealnej materii. Ale w czasach kie‑
dy były zrealizowane nie wróciły zwrotnie w teren do ludzi, by 
mogli zobaczyć siebie utrwalonych w muzealnych obiektach.11 
Ze względu na  istniejącą wtedy  technikę analogową  (w mu‑
zeum używano kamer Bolex  i Pentaflex z 16 mm  taśmą, od 
lat 80. XX wieku technikę video)12, pokazy filmów wymaga‑
ły uruchomienia projektora, a więc co się z  tym wiązało po‑
trzebny był specjalistyczny sprzęt, sala kinowa i kinooperator. 
Prezentacja w terenie nie była całkiem niewykonalna (bo ist‑
niały przecież mobilne projektory i kina objazdowe), ale cała 
organizacja  przy ograniczonych muzealnych  środkach finan‑
sowych musiałaby  być  karkołomna,  a  przede wszystkim nie 
uwzględniono  takiej  okoliczności w muzealnej praktyce. Od 
początku lat 2000 kiedy weszła technika cyfrowa filmy zaczę‑
ły być sukcesywnie przegrywane na płyty DVD, a dzięki temu 
dostępne w prosty sposób13. 

Kowal Roman Maciuła występujący  
w filmie „Kucie koni”, Kąty Rakszawskie,  
woj. podkarpackie, 1979, fot. A. Włodarz, 

A. Filipowicz (Arch. PME N 1800) 

Głównym celem podjęcia się powrotu do miejsc badań te‑
renowych,  stało  się  odszukanie  bohaterów  zrealizowanych 
w muzeum filmów, a przede wszystkim, ze względu na duży 

upływ czasu, dotarcie do potomków, rodzin i sąsiadów oraz 
zaprezentowanie  im  po  raz  pierwszy  nieznanych  im  doku‑
mentów.  Samym  punktem  wyjścia  projektu  stały  się  więc 
muzealne zasoby filmowo‑fotograficzne, zdeponowane w Ar‑
chiwum Naukowym Państwowego Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie  i próba nowego podejścia do  interpretacji ko‑
lekcji,  polegająca  na  sytuacji  zwrotnej w  stosunku do  stan‑
dardowych  działań muzealnych  i  eksploracji, w  czasie  któ‑
rych sięgamy i bierzemy z terenu treści, które nam „oferuje”. 
W roku 2018, po półwieczu od realizacji pierwszego filmu14, 
ważnym  powodem  powrotu  w  te  wszystkie  miejsca  –  na 
czym także opierał się koncept projektu – była potrzeba sym‑
bolicznego „oddania” tych deponowanych w muzeum treści. 
Działania  projektowe  stały  się  ważnym  krokiem  w  myśle‑
niu  o muzealnym  terenie  etnograficznym  i  tych wszystkich 
miejscach,  które  odwiedziło  poprzednie  pokolenie  etnogra‑
fów, by zebrać ważne dla nas zasoby oraz o utrwalonych na 
filmach  i  fotografiach  ludziach, którzy są u nas poprzez  ten 
depozyt  zmaterializowani.  Przy współudziale  partnerów,  na 
forum  społeczności  lokalnych,  zorganizowano  cykl  spotkań 
w siedzibach domów kultury, wiejskich świetlicach, muzeach 
lub szkołach – w tych miejscowościach, w których powstały 
obrazy filmowe (lub jeśli nie było to możliwe w najbliższej 
dla danego miejsca).

Krzysztof Maciuła, wnuk Romana Maciuły – kowala,  
Kąty Rakszawskie, 2018, fot. Piotr Tołwiński

Projekt  zaangażował  w  sposób  partycypacyjny  wszystkie 
wybrane placówki, które zgodziły się na współpracę z PME. 
Muzeum potrzebowało wcześniej odzewu ze strony „terenu”, 
a bez  takiej afirmacyjnej  reakcji projekt nie miałby szans na 
realizację. Wszyscy  przedstawiciele  instytucji,  na  podstawie 
przekazanych im nazwisk osób występujących na filmach od‑
szukiwali (czasami także współpracując szerzej w terenie) ro‑
dziny, które wraz z pozostałymi mieszkańcami danej miejsco‑
wości były zapraszane na spotkania, na których pokazywano 
film  (lub filmy)  i  fotografie z danego  terenu oraz pozyskane 
z  tych miejsc  obiekty.  Społeczności  lokalne  zostały  czynnie 
włączone w konstatację własnego przypomnianego przez mu‑
zeum  dziedzictwa,  ale  miały  również  emocjonalny  rys  oso‑
bisty  –  dzięki filmowemu medium  rodziny mogły  „spotkać” 
swoich bliskich – i były to często bardzo wzruszające spotka‑
nia z tymi, których już nie ma. Obraz zawsze pobudza dodat‑
kowe emocje, co można było zaobserwować i usłyszeć, kiedy 
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komentowano na żywo sytuację Nie spodziewałem się takiego 
wzruszenia, ze kiedy zobaczę mojego ojca, to jakby był żywy. 
To wszystko do mnie wróciło. Szkoda tylko, że nie słychać jego 
głosu, bo lubił czasem mocno powiedzieć15. Bywało także, że 
na twarzach pojawiały się łzy. Spotkania te generowały w star‑
szych  uczestnikach wspomnienia  związane  z występującymi 
na filmach osobami oraz potrzebę opowieści o dawnym, mi‑
nionym świecie i były często bardzo wzruszające dla tych, któ‑
rzy „spotkali” na filmach siebie, swoich rodziców, dziadków 
czy rodzinę. Zdarzały się pytania – dlaczego tak późno przyje-
chaliśmy, a nie wtedy kiedy żyli jeszcze występujący na filmie 
rodzice? Odpowiedź nie była łatwa, ale prawdziwa – pomysł 
wykrystalizował  się dopiero  teraz,  a my wracaliśmy w  teren 
po kilkudziesięciu latach, niekiedy – jak słyszeliśmy również – 
z niezrealizowanymi obietnicami naszych poprzedników, któ‑
rzy planowali powroty. 
Udało się odnaleźć pięciu żyjących bohaterów filmów, oko‑

ło 50 rodzin z najbliższego kręgu (dzieci i wnuki) oraz wielu 
sąsiadów pamiętających ludzi na filmach, dla których te pro‑
jekcje były wehikułem czasu. Jeden z żyjących bohaterów po‑
wiedział To teraz już nikt nie powie, że tego nie robiłem16. Film 
stał się dla niego „zaświadczeniem” długoletniej pracy, która 
była sednem jego życia. Mimo iż, filmy, a właściwie zapisy fil‑
mowe17 mają swoje mankamenty techniczne – tutaj ważniejsze 
okazało się świadectwo, które dają. 

Nowe dokumentacje

Jako element badawczy projektu założono powrót w miej‑
sca badań terenowych – konkretnie tam, gdzie były realizo‑
wane filmy po to, by skonfrontować przeszłość ze współczes‑
nością, zobaczyć to, co zostało w tych miejscach dosłownie 
oraz sprawdzić  jaką  ludzie zachowali pamięć o przeszłości, 
jej śladach w postaci pozostawionych przedmiotów, narzędzi, 
wyrobów  rzemieślniczych,  ale  też  całego  entourage’u  (bu‑
dynków, warsztatów  rzemieślniczych,  narzędzi). Rzeczywi‑
stość okazywała się bardzo różna: niekiedy nie pozostawały 
żadne ślady – miejsca były diametralnie zmienione, a niekie‑
dy stały te same budynki, które pojawiały się na muzealnych 
filmach i zamieszkiwała  je rodzina występujących na filmie 
lub w  kilku wypadkach  sam występujący.  Przy współpracy 
pracowników  partnerskich  instytucji  i  organizacji,  a  także 
samych  członków  społeczności  lokalnych  (którzy  pomagali 
w dotarciu do konkretnych lokacji) została wykonana doku‑
mentacja  fotograficzna  miejsc,  w  których  filmy  były  reali‑
zowane, a potomkowie rodzin bohaterów filmowych lub oni 
sami, wzięli  udział w  sesjach  fotograficznych. Dokumenta‑
cja fotograficzna objęła terenową współczesność, relatywnie 
do  tej  utrwalonej  przez  muzeum  na  filmach  i  fotografiach 
w przeszłości.

Edukacja w działaniu

Dla nas, jako muzeum ważny był ten głos, by ludzie „z te‑
renu” poczuli się docenieni, ponieważ to dzięki nim budujemy 
nasze etnograficzne zbiory, a muzeum to nie tylko rzeczy, ale 
przede wszystkim sprzężeni z nimi ludzie – i tę myśl starali‑
śmy się obecnym przekazać.

Istotne było uświadomienie mieszkańcom wsi i miasteczek, 
że te realizacje z udziałem ich reprezentantów mają duże zna‑
czenie dla nauki, którą uprawiamy – etnografii, dla muzeum 
oraz globalnie dla kultury  i  dlatego znalazły  się w zasobach 
największego  muzeum  etnograficznego  w  Polsce.  Zależało 
nam na wzbudzeniu w ludziach poczucia wartości z posiada‑
nych  kompetencji,  które  ich  poprzednicy  przekazali  nam  na 
filmach (w formie utrwalenia procederów) oraz świadomości 
własnej spuścizny kulturowej. Pomimo wysokiego etosu pracy, 
ta sama w sobie nie zawsze była i jest doceniana jako wartość 
wyższa, ze względu na charakter i uznawanie jej za „zwykłą” 
czy „normalną”, ale też często kojarzoną z dawną biedą i za‑
jęciami, które pozwalały przetrwać, ale nie miały wysokiego 
statusu społecznego (np. plecionkarstwo czy wyrób drobnych 
przedmiotów drewnianych). Projekt „Muzeum w terenie” miał 
za zadanie dokonać w społecznościach pozytywnej ewaluacji 
treści  od  nich  pochodzących.  Pozytywny  odbiór  miał  prze‑
łożenie w  charakterze  odbywanych  spotkań  –  pomimo  tego, 
iż każde było  inne,  to przywoływanie  ludzi  i nieistniejących 
często miejsc oraz odwoływanie się do indywidualnej i zbio‑
rowej pamięci prowadziło do „rozmowy muzeum z terenem”. 
Projekt miał  charakter  dialogiczny  i  równościowy –  realizu‑
jąc współcześnie ważne idee włączania tych, z których do tej 
pory czerpaliśmy jako empiryczne źródło naszej wiedzy. Sam 
koncept był pewną intuicją na społeczne oczekiwanie takiego 
podejścia i potrzeby, co później pokazała jego realizacja, po‑
twierdzając także ten nierozerwalny związek muzeum poprzez 
rzeczy z ludźmi i miejscami oraz fakt, iż raz nawiązana rela‑
cja ma swój dalszy ciąg w muzealnych strukturach długiego 
trwania.  Można  byłoby  także  użyć  stwierdzenia,  że  projekt 
był odpowiedzią na niewypowiedziane „wezwanie” terenu, by 
po latach powrócić i nie tylko zweryfikować stan współczes‑
ny,  ale  też  przede wszystkim potraktować dawne  treści  jako 
nowy punkt wyjścia do kolejnych działań lokalnie, również we 
współpracy z muzeum.

Kazimierz Łempicki, syn wytwórcy ligaw  
Antoniego Łempickiego z filmu „Ligawa”, Łempice,  

woj. podlaskie, 2018, fot. Bruno Fidrych

Na blogu muzealnym zamieszczono 26 wpisów z  realiza‑
cji projektu18, które stanowiły nie tylko opisy sytuacyjne, ale 
także antropologiczne spostrzeżenia i refleksje (zamieszczane 
sukcesywnie  zgodnie  z  harmonogramem wyjazdów). Autor‑
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ka udzieliła  także dwóch wywiadów do portalu kulturaludo‑
wa.pl19 oraz czasopisma „Zwykłe Życie”.20
W ramach otwarcia filmowych zasobów Archiwum Nauko‑

wego  na  kanale  YouTube  Państwowego  Muzeum  Etnogra‑
ficznego w Warszawie została  stworzona playlista „Muzeum 
w terenie”, gdzie jest udostępniona większość prezentowanych 
w projekcie filmów (nie pokazujemy tych filmów, które są ma‑
teriałami  surowymi  ze  względu  na  kwestie  techniczno‑este‑
tyczne, a które dla rodzin i społeczności także mają wartość, 
dlatego były publicznie prezentowane).21

Komponent edukacyjny

Komplementarnie w miejscach, gdzie odbywały  się poka‑
zy filmów i fotografii w szkołach podstawowych lub domach 
kultury, dla zapewnienia wielopokoleniowego charakteru oraz 
przybliżenia  profesji  etnografa  dla  dzieci  w wieku  8‑14  lat, 
przeprowadzono  warsztaty  edukacyjne  „Ruszamy  w  teren”. 
Ich  celem  było  zachęcenie  młodych  ludzi,  dysponujących 
dzisiaj nowoczesnym sprzętem, by sami tworzyli treści, które 
kiedyś mogli zebrać jedynie specjaliści. Dzięki  tym warszta‑
tom przygotowanym  i  zrealizowanym przez Edytę Ołdak  ze 
Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” (partnera projektu) 
przeprowadzono  „kurs  etnograficzny”,  dzięki  któremu  mło‑
dzi  adepci  będą  potrafili  sami wyruszyć w  tytułowy  „teren” 
i wykonać podstawowe dokumentacje w swojej społeczności: 
fotografie, film, przeprowadzić i nagrać wywiad. Dodatkowo 
przygotowano  ulotkę  edukacyjną  „I Ty możesz  zostać  etno‑
grafem” – w ramach udostępniania plik do ściągnięcia został 
umieszczony na stronie internetowej muzeum.22

Projekt a misja i strategia muzeum

Zgodnie  z  misją  „Państwowe  Muzeum  Etnograficzne 
w Warszawie gromadzi świadectwa różnorodności i bogactwa 
kultur  całego  świata,  czyniąc  je  wartością  ogólnonarodową 
i dobrem powszechnym społeczeństwa otwartego”23. Według 
przyjętej strategii cele Muzeum koncentrują się na: zintensyfi‑
kowanej wielopłaszczyznowej budowie nowoczesnej placów‑
ki dostępnej dla jak najszerszych grup społecznych24, ciągłym 
zwiększaniu  frekwencji,  upowszechnianiu  i  dostępności  do 
kultury wszystkim grupom społecznym oraz ich angażowaniu 
w jej tworzeniu, przygotowywaniu szerokiej oferty kulturalnej 
odpowiadającej potrzebom społecznym i kształtowaniu wraż‑
liwości poznawczej oraz estetycznej, przygotowywanej zgod‑
nie z aktualnymi trendami edukacyjnymi. 
Projekt  „Muzeum  w  terenie.  Etnograficzne  reminiscencje 

filmowe”  jest zbieżny z  tymi wszystkimi założeniami. Zgro‑
madzone zbiory (w tym wypadku przede wszystkim filmy, ale 
także fotografie i muzealia) stały się punktem wyjścia przygo‑
towanej koncepcji polegającej na powrocie w miejsca swojego 
pochodzenia, w celu udostępnienia ich ludziom mieszkającym 
w małych miejscowościach (udostępnianie zbiorów jest także 
elementem  zakresu  działania muzeum),  którzy  sporadycznie 
uczestniczą w ofercie kulturalnej, a przypuszczalnie większość 
z nich nie skorzystałaby z oferty stacjonarnej (a żadna z osób 
uczestniczących w spotkaniach nigdy nie była w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie). 

Ważnym punktem strategii PME jest „informowanie o war‑
tościach i treściach gromadzonych zbiorów”. Projekt „Muze‑
um w terenie” był realizowany jako „muzeum mobilne”, dzięki 
czemu Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wy‑
konało działanie odwrotne – to my „przywieźliśmy” muzeum 
do wybranych zgodnie z kluczem miejscowości, prezentując 
nową  i nowatorską ofertę  edukacyjną,  zgodnie z  założeniem 
podnoszenia jakości działań realizowanych w naszej placówce 
i  kreowania  projektów  edukacyjno ‑popularyzatorskich,  któ‑
re wykraczają poza stricte muzealne standardy, ale otwierają 
nowe możliwości rozwoju.

Spotkanie w Gospodarstwie Agroturystycznym Kundzicze, 
woj. podlaskie, fot. Piotr Tołwiński

Jednym z podstawowych założeń działalności Muzeum jest 
poznanie  naukowe  realizowane  na miejscu  w  placówce,  ale 
także poza nią. Projekt „Muzeum w terenie” umożliwił zareje‑
strowanie stanu współczesnego (w formie obserwacji, wywia‑
dów  terenowych,  dokumentacji  fotograficznej  oraz  opisów) 
w  odniesieniu  do  miejsc,  gdzie  zostały  zrealizowane  filmy, 
i  zjawisk,  które  były  przedmiotem  zainteresowań muzealni‑
ków. Był to powrót po 30, 40 latach lub półwieczu. Taka kon‑
frontacja  posiada  dużą wartość  dla  uchwycenia  określonych 
tematów  badawczych  przekrojowo  na  przestrzeni  lat,  co ma 
ogromną wartość w tak szybko zmieniającym się świecie. Re‑
cepcja projektu posłużyła jako wstępna dokumentacja i przy‑
czyniła  się  także  do  przygotowania  planów  działań w  przy‑
szłości,  związanych  z  działalnością  naukowo ‑badawczą  oraz 
popularyzatorsko ‑edukacyjną  (m.in.  kolejne  realizacje filmo‑
we korelujące z przeszłością, udźwiękowienie filmów, wydaw‑
nictwo i inne działania, które są w fazie przygotowywania jako 
pokłosie „Muzeum w terenie”) i świadczy o kreatywnej mocy 
współpracy muzeum z ludźmi „w terenie”. To zatoczenie koła, 
w wyniku powrotu do źródeł filmów, nie stanowi zamknięcia 
historii,  ale otwiera nowy  rozdział, pokazując,  że  realizowa‑
na przez muzeum otwarta edukacja ma moc tworzenia nowej 
jakości.  Jednocześnie  projekt  połączył  klasyczną  etnografię 
z podejściem antropologicznym. 

Dziedzictwo z terenu i dialog z terenem

Prezentacje filmowo ‑fotograficzne przywróciły społecznoś‑
ciom  lokalnym wiedzę o  posiadanych w muzeum zasobach, 
pochodzących  z  różnych  ważnych  etnograficznie  regionów 
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Polski (m.in. Podhale, Kurpie, Kociewie, Kaszuby, Podlasie) – 
do tej pory nie znaną, a ważną dla wzmocnienia poczucia war‑
tości poszczególnych grup. Projekt z jednej strony w sposób 
twórczy zredefiniował muzealną kolekcję,  przekształcając  ją 
„w  żywą  tkankę”,  a  z  drugiej  zapraszając  społeczności  lo‑
kalne do rozmowy i udostępniając im zasoby, które powstały 
dzięki  ich udziałowi, przyczynił się do otwarcia muzeum na 
dialog z ludźmi, dzięki którym muzeum dosłownie budowało 
i buduje swoją kolekcję. Projekt przyczynił  się do „społecz‑
nej rewitalizacji” w oddalonych od centrum miejscach, które 
z kolei miały wpływ na proces budowania zbiorów muzeum, 
umożliwiając  też  instytucji  swoistą  „refundację”.  Ta  chęć 
powrotu  po  latach  poświadcza  jak  ważne  i  nierozerwalne 
są  więzi  ze  źródłem  pochodzenia  deponowanych  w  muze‑
um  rzeczy  (i  w  tym  rozumieniu  także  wszelkich  dokumen‑
tacji). „Życzliwe” zainteresowanie terenem – wg słów Piotra 
Szackiego25  –  jest  muzealnym  obowiązkiem  muzealnika‑
‑etnografa.  Dzisiaj  po  niektórych  warsztatach  i  rzemiosłach 
nie ma już śladu. Tym bardziej ważne było przekazanie  tym 
miejscom  fragmentu  ich  historii,  potrzebnego  dla  tworzenia 
i odtwarzania krajobrazu kulturowego, ważnego w dla poczu‑
cia lokalnej tożsamości. Odbiór projektu, którego cechą była 
pewna nieprzewidywalność  tego, co  się  faktycznie wydarzy, 
jak  zareagują  ludzie  „w  terenie”  na  te  obrazy,  na  których 
występują  oni  sami  lub  ich  rodziny,  zaskoczył  pozytywnym 
przyjęciem ze strony instytucji partnerskich oraz społeczności 
lokalnych; zaskoczył tym, co ‘niemierzalne’ i pozanaukowe – 
ogromną życzliwością i pozytywną energią. Ciekawym zabi‑
egiem byłoby powtórzenie go w nowej formule za kolejne pół 
wieku.
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Hanna Schreiber

Posiedzenie Komitetu Międzyrządowego 

ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego na Mauritiusie (Port Louis, 2018)

W dniach  26  listopada  –  1  grudnia  2018  roku  odbyło  się 
w Port Louis na Mauritiusie 13. posiedzenie Międzyrządowe‑
go Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kul‑
turowego.
Polska został wybrana w czerwcu 2018 w Paryżu na członka 

tego Komitetu, jako jedno z 24 państw, na czteroletnią kaden‑
cję (2018−2022). Obecnie w Komitecie obok Polski zasiadają 
Armenia, Austria, Azerbejdżan, Chiny, Cypr, Dżibuti, Filipiny, 
Gwatemala,  Holandia,  Jamajka,  Japonia,  Kamerun,  Kazach‑
stan, Kolumbia, Kuba, Kuwejt,  Liban, Mauritius,  Palestyna, 
Senegal,  Sri  Lanka,  Togo,  Zambia.  Polska  będzie  także wi‑
ceprzewodniczyć obradom Komitetu podczas kolejnego  jego 
posiedzenia, zaplanowanego na listopad 2019 w Bogocie (Ko‑
lumbia).
Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony dzie‑

dzictwa  niematerialnego  jest  obecnie  najbardziej  popularnym 
aktem prawa międzynarodowego w dziedzinie  kultury,  ratyfi‑
kowanym już przez 178 państw, które spotykają się co dwa lata 
na  Zgromadzeniu Ogólnym w  siedzibie UNESCO w Paryżu. 
Kolejne posiedzenie wszystkich państw odbędzie się 2020 roku. 
Podejmują wtedy m.in. decyzje o uzupełniającym wyborze swo‑
ich przedstawicieli w ramach 6 grup wyborczych (reprezentują‑
cych wszystkie regiony świata), na które podzielone są państwa.
Do  najważniejszych  zadań  Komitetu  należy  m.in.  anali‑

za  wniosków  o  wpis  na  listy  dziedzictwa  niematerialnego 
UNESCO oraz raportów okresowych z implementacji Konwen‑
cji przedstawianych przez państwa ‑strony konwencji UNESCO 
z 2003 roku i wniosków o finansową pomoc międzynarodową 
ze środków specjalnie utworzonego na ten cel Funduszu. Ko‑
mitet  dyskutuje  również  nad  zagadnieniami  problemowymi, 
takimi  jak  ochrona  dziedzictwa  niematerialnego  w  trakcie 
konfliktów  zbrojnych,  włączanie  organizacji  pozarządowych 
w  funkcjonowanie Konwencji,  sugeruje  także  Zgromadzeniu 
Ogólnemu  Państw ‑Stron Konwencji  zmiany w Dyrektywach 
Operacyjnych, będących aktami wykonawczymi Konwencji. 
W posiedzeniach Komitetu oraz w Zgromadzeniu Ogólnym 

biorą udział nie tylko przedstawiciele państw, ale także przed‑
stawiciele  organizacji  pozarządowych  akredytowanych  przy 
Konwencji (z Polski aktualnie trzy: Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych,  Polskie  Towarzystwo  Ludoznawcze  i  Stowarzy‑
szenie Serfenta), przedstawiciele mediów i środowiska nauko‑
wego. W  jego  trakcie  odbywa  się wiele  imprez  towarzyszą‑
cych:  wykładów,  wystaw  i  pokazów  różnorodnych  tradycji. 
Obrady można śledzić on ‑line, a wszystkie decyzje dostępne 
są następnie na stronie: https://ich.unesco.org/en/13com.

Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony nie‑
materialnego dziedzictwa kulturowego weszła w życie w sto‑
sunku do Polski w dniu 16 sierpnia 2011 roku i od tej pory roz‑
począł się w Polsce proces wdrażania jej postanowień poprzez 
budowanie podstaw krajowego systemu ochrony niematerial‑
nego  dziedzictwa  kulturowego.  Powołana  została  Rada  ds. 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Kra‑
jowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na Kra‑
jową listę składane są wnioski za pośrednictwem Narodowego 
Instytutu  Dziedzictwa,  opiniowane  następnie  merytorycznie 
przez Radę, która z kolei swoje rekomendacje przekazuje Mi‑
nistrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To Minister osta‑
tecznie podejmuje decyzje o wpisie na Krajową listę, liczącą 
obecnie 32 elementy tradycji z różnych regionów Polski.
Oprócz szopkarstwa krakowskiego na Reprezentatywną Listę 

UNESCO na posiedzeniu Komitetu wpisane zostały między in‑
nymi – po raz pierwszy w historii – jako wspólny wniosek Ko‑
rei Północnej i Korei Południowej tradycyjne zapasy (ssireum), 
uroczystości związane z kultem ikony Matki Boskiej Budsław‑
skiej  (Białoruś),  sztuka perfumiarska z Pays de Grasse  (Fran‑
cja), umiejętności związane z zapobieganiem ryzyku lawinowe‑
mu (wspólny wniosek Szwajcarii i Austrii) czy muzyka reggae 
(Jamajka). Obecnie lista liczy 429 wpisów z całego świata.
Polska  zaangażowana  jest  w  przygotowywanie  obecnie 

kolejnych wniosków na UNESCO: o dołączenie sokolnictwa 
do  największego  wpisu  międzynarodowego  (obecnie  liczy 
już 18 państw),  tradycji dudziarskich  (rozpoczęły  się działa‑
nia koordynacyjne prowadzone pod przewodnictwem Węgier 
z kilkoma krajami naszego regionu) oraz bartnictwa (wniosek 
przygotowywany we współpracy z Białorusią).

Wycinanka łowicka autorstwa  
Mirosławy Grochockiej, fot. P. Onochin
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